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1. Administratieve gegevens
1.1. Situering
1.1.1. Administratieve situering
Gemeenten: De Panne en Koksijde
Kaartblad: (Topografische kaarten 11/7-8, 19/3-4 1:20. 000 – NGI)
Dit beheerplan geldt voor het Vlaams Natuurreservaat (VNR) De Duinen en Bossen van De Panne
(Kaart 1.1 en 1.2). Na het M.B. van 19/11/2008 had het aangewezen VNR De Duinen en Bossen van
De Panne een totale oppervlakte van 640 ha 44 a 55 ca (bijlage 1 en tabel 1.1). De totale oppervlakte
van het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne zal na uitbreiding met de
percelen uit tabel 1.3 en goedkeuring van dit beheerplan 652ha 85are 51ca bedragen.
Tabel 1.1.De onderscheiden deelgebieden binnen het VNR De Duinen en Bossen van De Panne, met opgave
van de oppervlakte van het volgens het conform vermelde MB aangewezen natuurreservaat.
1.
2.
3.

Deelgebied
Westhoek
Zwarte Hoek
Houtsaegerduinen ( &
Kerkepannebos)

4.

Oosthoekduinen (inclusief
Duinzoom Oosthoek +oostelijk
deel Calmeynbos)

5.

Cabour

6.

Garzebekeveld

Oppervlakte
347 ha 60 a 32 ca (Opp. vermeld in M. B. 14/12/2001)
19 ha 95 a 01 ca (M. B. 14/12/2001 en M. B. 13/07/2004)
86 ha 19 a 42 ca (Opp. vermeld in M. B. 14/12/2001)
78 ha 80 a 17 ca 88 dm² namelijk 58 ha 92 a 46 ca (Opp. vermeld in M. B.
13/07/2004) + 19 ha 10 a 21 ca 88 dm² (opp. vermeld in M. B. 23/07/2001) + 77 a
50 ca (opp. van het perceel te De Panne, 3de afd. , sectie C, met nummer 520
zoals vermeld in MB 13/07/2004)
99 ha 3 are 61 ca bestaande uit 87 ha 85 a 93 ca (IWVA-domein), 2 ha 06 a 59 ca
(eigendom ANB), 7 ha 69 a 59 ca (perceel 365/02) (Opp. vermeld in M. B.
19/11/2008) en1 ha 41 a 50 ca (Opp. vermeld in M. B. 13/07/2004) (Stuk dat is
gekend als Zuidelijke duinzoom van Adinkerke)
11 ha 06 a 98 ca (Opp. vermeld in M. B. 13/07/2004) + 3 ha 78 a 63 ca
namelijk: 65 a 61 ca (perceel 1071A) en 3 ha 13 a 02 ca (eigendom Agentschap
Infrastructuur; Opp. vermeld in M. B. 19/11/2008).

Van het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne waren sommige deelgebieden
al eerder bij M. B. opgericht als natuurreservaat (tabel 1.2.a en kaart 1.2b) en bestond er al een
goedgekeurd beheerplan dat mee aan de basis lag van de aanwijzing van deze gebieden als VNR in
een recent verleden (tabel 1.2b, kaart 1.2c). Het huidige beheerplan zorgt voor een integratie van al
deze beheerplannen in één overkoepelend en actueel beheerplan. Voor de detailkaarten voor de
deelgebieden Zwarte Hoek en Cabour-Garzebekeveld verwijzen we ter aanvulling en detaillering van
de kaartenbundel bij dit geïntegreerde beheerplan, naar de respectievelijke goedgekeurde
beheerplannen uit 2008. Tevens omvat het volledig nieuwe beheermaatregelen voor deelgebied De
Westhoek en De Houtsaegerduinen. De beheerplannen van deze twee deelgebieden dateren immers
al van 1996. en de gebieden ondergingen sindsdien grondige veranderingen. Ze worden dan ook
geconfronteerd met nieuwe beheerproblemen die een reeks nieuwe maatregelen vragen.
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Tabel 1.2.a. Overzicht van de oprichtingsdata als Vlaams Natuurreservaat van de onderscheiden deelgebieden,
binnen het huidige Vlaams Natuurreservaat Duinen en Bossen van De Panne met vermelding van de oppervlakte
bij oprichting en van de respectievelijke uitbreiding(en) (Opp1) en met de totale oppervlakte in 2011 (Opp2) .
Deelgebied
1.Westhoek

Oprichting
29/08/1957

2 Zwarte Hoek
3 Houtsaegerduinen

27/12/1989

4 Oosthoekduinen

13/07/2004
23/07/2001

5 Cabour

13/07/2004

6 Garzebekeveld

19/11/2008
13/07/2004

Opp. 1 (ha)
335,1865
5,0866
6,9966
14,2836
77,5860
8,6082
0,0000
58,5209
19,1022
0,7750
1,4150
10,8261
87,8602
11,0698
6,9165

Uitbreiding
16/03/1977
14/12/2001
13/07/2004

Opp. 2 (ha)
361,5533

Eigenaar
Gewest

21.2802

Gewest

86,1942

Gewest

58,5209
19,8772

Gemeente
Gewest

13.5512

Gewest

87,8602

IWVA

15,1741

Gewest

14/12/2001
13/07/2004

13/07/2004
19/11/2008

19/11/2008

Tabel 1.2.b. Overzicht van de bestaande beheerplannen en eventuele wijzigingen ervan volgens Ministerieel
Besluit (M. B. ).
Deelgebied
Beheerplan
Wijziging beheerplan
1.Westhoek
340ha 27a 31ca M. B. 9/05/1996
347 ha 26a 97ca M. B. 14/12/2001
2.Zwarte Hoek
19ha 95a 01ca M. B. 28/07/2008
geen
3.Houtsaegerduinen
77ha 58a 60ca M. B. 9/05/1996
86 ha 19a 42ca M. B. 14/12/2001;
86 ha 19a 42ca M. B. 25/06/2003
4.Oosthoekduinen
Nog geen goedgekerud
geen
5.Cabour
99 ha 03a 61ca M. B 19/11/ 2008
geen
6.Garzebekeveld
14 ha 85a 61ca M. B 19/11/ 2008
geen

Opmerking i.v.m. noordelijke begrenzing deelgebied Westhoek
De grens tussen het natuurreservaat en het strand is “de normale hoogwaterlijn gedurende de maand maart”
(Jonckheere,1968).
Omdat dit een steeds veranderende grens is - wat in de praktijk moeilijk werkbaar is en onduidelijk schept - werd
door de afdeling Kust (bevoegd voor het strand en de zeewering) en het Agentschap voor Natuur en Bos
(beheerder natuurreservaat), na raadpleging van beide archieven, op 5 september 2011 een grens afgesproken,
die bij het in opmaak zijnde beheerplan zal worden gevoegd en verder zal worden gehanteerd door beide
administraties van de Vlaamse Overheid.
Deze grens is gebaseerd op het plan dat in bijlage zit bij het ‘Koninklijke Besluit van 29 augustus 1957 houdende
oprichting van het domaniaal natuurreservaat De Westhoek’. Dit plan vermeldt ook dat de opgemeten grens met
de Noordzee deze is die is opgegeven door het Ministerie van Openbare Werken bij meting van juli 1953. Dit plan
van 1953 is echter niet teruggevonden.
Op het plan van 1957 zijn vaste punten vermeld. Vast punt ‘P2’ is nog herkenbaar op het terrein en werd daarom
als vertrekpunt gehanteerd voor de bepaling van de noordgrens. De overige vaste punten zijn niet meer terug te
vinden op het terrein. Vertrekkende van punt P2 en uitgaand van een loodlijn van 266 meter op de lijn vanuit dit
punt P2 werd de noordelijke grens gereconstrueerd in een GIS-omgeving. Agentschap voor Natuur en Bos heeft
vervolgens aan de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van de Vlaamse Overheid gevraagd om de
terreinsituatie vanaf punt P2 in detail op te meten zodat deze reconstructie kan verfijnd worden op een
opmetingsplan. De grens van het reservaat, die vanaf de goedkeuring van dit beheerplan zal gehanteerd worden,
is bijgevoegd in bijlage 1. Op de taakgroep duurzaam kustbeheer van 14 februari 2012 werd door ANB en MDK
afdeling Kust ook afgesproken om de noordelijke grens ook vast te leggen in een juridisch bindend opmetingsplan
dat zal worden geregistreerd in het kadaster
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Tabel 1.3.De Kadastrale percelen binnen de uitbreidingsperimeter van het VNR De Duinen en Bossen van De
Panne, die samen met de goedkeuring van dit beheerplan worden aangewezen als VNR.
Afd

Sect

Perceelnr

Aard

Opp (ha)

Datum aankoop

3

C

525

weiland

0,7350

23/08/2004

De Panne

3

E

952 B

bouwland

0,6759

11/12/2001

De Panne

3

E

955 A

bouwland

0,1215

11/12/2001

De Panne

3

E

957 R

hoeve

0,3923

11/12/2001

De Panne

3

E

1071 A

weiland

0,6561

11/12/2001

De Panne

3

E

1050 A

bouwland

1,4194

28/03/2009

De Panne

3

E

1050 B

bouwland

0,0914

28/03/2009

De Panne

3

E

1051 A

bouwland

0,2019

28/03/2009

De Panne

3

E

1051 B

bouwland

0,0611

28/03/2009

De Panne

3

E

1054

bouwland

1,0719

28/03/2009

De Panne

2

D

250 N

duin

0,3660

13/07/2004

De Panne

2

D

250 P

duin

2,7645

13/07/2004

De Panne

2

D

268 B

duin

0,7098

25/09/2003

De Panne

2

D

388 D

grond

0,1605

15/03/2004

De Panne

2

D

388 E

grond

0,1553

15/03/2004

De Panne

2

D

388 H

grond

0,1514

15/03/2004

De Panne

2

D

388 K

grond

0,1539

15/03/2004

De Panne

2

D

388 L

grond

0,1537

15/03/2004

De Panne

2

D

290 B

grond

0,7297

2010

De Panne

3

D

271

bouwland

0,5830

27/07/2004

De Panne

3

D

298 C

weiland

0,6490

27/07/2004

De Panne

3

D

299

weiland

0,7130

27/07/2004

De Panne

3

D

317

weiland

0,1240

27/07/2004

Oosthoekduinen (Duinzoom)
De Panne
Garzebekeveld

Westhoek

Cabour (zuidelijke duinzoom)
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1.1.2. Beheereenheden
De beheereenheden van het VNR zijn afgebakend conform de richtlijnen van de interne ANB-nota
(Waterinckx, A & Seynaeve, A. december 2009). In dit systeem wordt het Vlaams Natuurreservaat
Duinen en Bossen van De Panne als ”domein” opgevat (niveau 1)
Het domein wordt verder opgedeeld in beheerblokken (niveau 2), die binnen de oorspronkelijk
gekende natuurreservaten zijn afgebakend en die vaak teruggaan op in het terrein zichtbaar
aanwezige, fysisch belangrijke grenzen (bv grote omheinde eenheden, hetzij bos versus “duinen”
grens, polder versus duin etc. ). De beheerblokken van het VNR zijn aangeduid met twee letters die
soms verwijzen naar de naam van het deelgebied waartoe het behoort of naar een geomorfologische
eenheid (Kaart 1.3 a-f). Deze beheerblokken zijn verder onderverdeeld volgens hoofdbeheer; dit zijn
de zogenaamde “percelen” (niveau 3) aangeduid met een getal. .
Aangezien binnen deze vaak begraasde eenheden hier en daar ook wel eens subeenheden recurrent
worden gemaaid of dienen voor wetenschappelijk onderzoek (de onderzoeksites van het INBO en de
de
UGent) zijn deze alsdusdanig nog aangeduid met een kleine letter als 4 attribuut; dit zijn de
de
zogenaamde “beheereenheden”(4 niveau). Waar mogelijk en relevant zijn aan de onderscheiden
eenheden de gangbare toponiemen gekoppeld.
Domein: De Duinen en Bossen van De Panne (niveau 1)
-

Beheerblokken binnen het deelgebied De Westhoek
Strand en Zeereep van De Westhoek (ZR) (niveau 2)
ZR1z: Zeereep west (niveau 4)
ZR2z: Zeereep oost
ZR3a: Westelijke slufter
ZR3b: Oostelijke slufter
ZR4z: Hoogstrand
Noordelijke pannengordel (NP)
Noordelijk graasgebied (NP1) (niveau 3)
NP1a: Maman Loulou (niveau 4)
NP1b: Romeins kamp noord
NP1c: Romeins kamp zuid
NP1d: Romeins kamp oost
NP1e: Panne 2
NP1f: Panne 3
NP1g: Panne 3
NP1h: Panne 3
NP1i: Panne 3
NP1j: Panne 3
NP1k: Panne 3
NP1l: Panne 3
NP1m: Panne 3
NP1n: Panne 3
NP1o: Picknickplekjes
NP1p: Triangel
NP1q: Panne 19
NP1r: Panne 2
NP1s: Panne 2
NP1t: Panne 2
NP1u: Panne 2
NP1v: Panne 2
NP1w: De Peer
NP1x: Zeeruspanne (wieden)
NP1z: noordelijk graasgebied zonder extra beheer
Noordelijk graasgebied uitbreiding (NP2)
NP2a: Klein Frankrijk1960
NP2b: Klein Frankrijk
NP2c: Zeeruspanne1999
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NP2z: Groene Sahara
Noordelijke pannen noordoost (NP3)
NP. 3a: Guichelheilpanne noordwest
NP. 3b: Guichelheilpanne zuidwest
NP. 3c: Guichelheilpanne noordoost
NP. 3d: Guichelheilpanne zuidoost
NP. 3e: Panne 12
NP. 3z: Duinpannen Vissersdorp
Exclosures noordelijke pannengordel (NP4)
NP4a: Herminiumpanne
NP4b: Parnassiapanne maaien
NP4c: Parnassiapanne nietsdoen
NP4d: Zeeruspanne exclosure
NP4e: Noordseruspanne
NP4f: Poel exclosure
NP4z: Front panne 11
Centraal duingebied (CD)
CD1a: Groene biezenpanne
CD2a: Zwarte Dal
CD3a: Herenpanne
CD4z: Centraal duingebied
Zuidelijke pannengordel (ZP)
Zuidelijk graasgebied (ZP1)
ZP1a: Panne 4 west
ZP1b: Panne 4 noord
ZP1c: Panne 4 centraal
ZP1d: Panne 4 oost
ZP1e: Panne 5
ZP1f: Panne 5
ZP1g: Panne 5
ZP1h: Panne 5
ZP1i: Panne 5
ZP1j: Panne 5
ZP1k: Panne 5
ZP1l: Panne 5
ZP1z: Zuidelijk graasgebied zonder extra beheer
Oostelijk graasblok (ZP2)
ZP2a: Oostelijk graasblok poelsite
ZP2z: Oostelijk graasblok
Krakeelpanne onbegraasd (ZP3)
ZP3a: Krakeelpanne
ZP3b: Oostergrenscorridor
ZP3c: Bunkertje
Binnenduinrand (ZP4)
ZP4a: Achter l’Hirondelle
ZP4b: Bij La Fermette
ZP4c: Binnenduinrandbos Perroquet
ZP4d: Binnenduinrand
ZP4e: Binnenduinrand
ZP4f: Binnenduinrandbos
ZP4g: Binnenduinrandbos
Exclosures zuidelijk graasgebied (ZP5)
ZP5a: Smokkelpad exclosure maaien
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ZP5b: Smokkelpad exclosure nietsdoen
ZP5c: De Weide exclosure
ZP5d: Gewone struisriet exclosure-nietsdoen
ZP5e: Gewone struisriet exclosure-maaien
Grenspad (GP)
Grenspadcorridor (GP1)
GP1a: Grenspad Herminiumpanne noord
GP1b: Grenspad Herminiumpanne zuid
GP1c: Rietpanne
GP1d: Tennis
GP1z: Grenspadcorridor
Perroquet (GP2)
GP2a: Val D’Or-corridor
GP2b: Parking Perroquet
Koninklijke schenking (KS)
KS1a: Koninklijke schenking
Dynastielaan (DY)
DY1a: Dynastielaan
Duinhoek (DU)
DU1a: Duinhoek

-

Beheerblokken binnen het deelgebied de Houtsaegerduinen-Kerkepannebos
Houtsaegerduinen (HO)
HO1a: Marktlaanpanne
HO2a: Graasgebied Houtsaegerduinen
HO3a: Greenpark exclosure
HO3b: Kerkepanne exclosure
Kerkepannebos (KE)
KE1a: Kerkepannebos

-

Beheerblokken binnen het deelgebied Cabour
Cabour noord (CA1)
CA1b: Katjeshilleperceel
Cabourdomein (CA2) (eigendom IWVA)
CA2c: Maerestraatduin
CA2d: Cabour westblok
CA2e: Cabour oostblok
CA2f: Cabour, noord-oost
Cabour zuid (CA 3)
CA3c: Cabourwegbosjes
CA3d: Jylweiden
CA3e: Cabourwegweide
CA3g: Zuidmoerse hoek
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-

Beheerblokken binnen het deelgebied Garzebekeveld
Noordmoerse hoek (GA1)
GA1c: Molendamakker
Garzebekeveld (GA2)
GA2a: Koekuithof en quarantaineweiden
GA2c: Wachtkom Molenhoek
GA2d: Kromfortweide
GA2g: Van den Bon-akkers
GA2h: Koekuitweide
GA2i: Speelbos
GA2k: Braakakker
GA2l: wal

-

Beheerblokken binnen het deelgebied Oosthoek
Calmeynbos-Oost (OO1)
OO1a: Calmeynbos-Oost (noord)
OO1b: Calmeynbos-Oost (zuid)
ARGO-Terrein (OO2)
OO2a: ARGO-terrein
OO2b: Noordelijk grasland ARGO-terrein
OO2c: Zuidelijk grasland ARGO-terrein
Oosthoekduinen s.s. (OO3)
OO3a: Graasgebied Oosthoekduinen
OO3b: Sleedoornsite
OO3c: Sporthalsite
COC (OO4)
OO4a: Graasgebied COC
Duinzoom Oosthoek (OO5)
OO5a: Duinzoom Oosthoek weiden
OO5b: Duinzoom Oosthoek hooiweiden
Binnenduinrand Oosthoek (OO6)

-

Beheerblokken binnen het deelgebied de Zwarte Hoek
Patattenakker (ZH1)
ZH1z: Maerestraat-Kanaal
ZH1b: ‘Patattenakker’
De Drie Vijvers (ZH2)
ZH2a: Vijver
ZH2b: Hooiweide
ZH2c: Weiland
ZH2d: Ruigteperceel-vijver
Zanddepot( ZH3)
ZH3a: Ruigteperceel-depot
ZH3b: Zanddepot
ZH3c: Hakhoutbosje

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

10

1.1.3. Eco-Geografische situering
Geografisch behoort het VNR De Duinen en Bossen van De Panne tot de Noordwest-Europese
kustduinen. Deze smalle maar lange duinengordel strekt zich uit langs de Noordzee van Calais in
Noord-Frankrijk tot aan de noordpunt van Denemarken.
Binnen de perimeter van het VNR is er een enorme verscheidenheid aan macromorfologische
eenheden en hieraan gerelateerde landschappen aanwezig.
De Westhoek is met ruim 347 hectare het grootste deelgebied van het VNR. Het behoort tot de
de
zogenaamde Jonge duinen van De Panne, waarvan het zand na de 11 eeuw in het gebied is
terechtgekomen en in verschillende fasen door een samenspel van weersomstandigheden en
menselijke invloeden gemodelleerd werd tot duinruggen (De Ceunynck, 1992). Macromorfologisch
kunnen in De Westhoek van noordwest naar zuidoost verschillende landschapseenheden worden
onderscheiden: strand, zeereep en chaotische voorduinen, een noordelijk jong en zuidelijk oud(er)
paraboolduinlandschap dat grosso modo van elkaar wordt gescheiden door het loopduinlandschap
van het zogenaamd “centraal wandelduin”. Beide paraboolduinlandschappen bestaan uit een
opeenvolging van oude tot jonge duinvalleien en –ruggen. Deze macromorfologische variatie zorgt
voor een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden, dat de basis vormt voor een grote
biologische diversiteit.
Tot datzelfde paraboolduinlandschap behoren ook nog een reeks andere natuurgebieden. Ondermeer
de in het oosten aan De Westhoek grenzende Krakeelduinen (52 ha), en het westelijk deel van het
Calmeynbos (46 ha, eigenaar & beheerder Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van VeurneAmbacht (IWVA)). Voorts, verder naar het oosten het oostelijk deel van het Calmeynbos (20 ha,
eigendom gemeente De Panne, beheer ANB), de Oosthoekduinen (circa 59 ha) en De
Houtsaegerduinen met het Kerkepannebosje (ruim 86 ha).
Langs Franse zijde, sluit ‘La Dune du Perroquet” aan op De Westhoek. Dit duingebied (250 ha) is, op
de gelijknamige camping en enige terreindelen aansluitend bij het dorp (o.a. Dune du Calvaire) na,
eigendom van de Conservatoire du Littoral, een Franse staatsinstelling die instaat voor de verwerving
van Kust- en moerasgebieden. Het beheer gebeurt door het ‘Conseil Général’ van het Dept. NordPas-de-Calais.
De Duinzoom Oosthoek sluit aan bij de Oosthoekduinen en is een duin-polderovergangsgebied. De
bodemtextuur varieert er over korte afstand van zand (deels opduikingen van ontkalkte ‘Fossiele
duinen) naar klei. Deze variatie in combinatie met de optredende kwel vanuit het aangrenzende
duingebied zorgt voor bijzondere milieuomstandigheden, die garant staan voor een potentieel hoge en
unieke biodiversiteit.
De Zwarte Hoek (c. 20 ha) is gelegen in het zogenaamde ‘overdekte waddenlandschap’ dat zich
uitstrekt tussen De Westhoek en de ‘Fossiele duinen van Adinkerke’. De bodem is er vlak en bestaat
aan de oppervlakte deels uit kleiïge afzettingen. Op min of meer grote diepte zijn hieronder zandlagen
(mogelijk oude strandafzettingen) aanwezig. Een deel van De Zwarte Hoek is om die redenen in
recente tijden uitgegraven voor zandwinning (Grotendeels de zandige wadafzettingen onder de strand- en
duinafzettingen). De 10 meter diepe zandgroeve is gevuld met helder regen- en grondwater. Onder
voorwaarden van voldoende rust is deze plas aantrekkelijk voor bepaalde groepen van doortrekkende
en pleisterende watervogels, in het bijzonder duikeenden. Het noordelijk deel van de Zwarte Hoek is
een duin-polderovergangsgebied (ontkalkte zandige opduiking), met in wezen dezelfde
karakteristieken als de Duinzoom Oosthoek. Ook zijn resten van enkele zanddepots, met aangevoerd
kalkrijk zandig substraat, aanwezig.

De Fossiele duinen van Adinkerke tenslotte vormen één geheel met de Fossiele duinen van Ghyvelde
(Frankrijk, gemeente Ghyvelde, 112 ha, eigendom van de Conservatoire du Littoral en in beheer bij
het ‘Conseil Général’), die uiteraard niet tot het VNR behoren, maar omwille van de landschappelijke
eenheid heel vaak genoemd worden ter vergelijking of als referentie. De Fossiele duinen zijn de
relicten van een voormalige kustbarriëre waarvan de oorsprong vermoedelijk 4000-5000 jaar geleden
moet gesitueerd worden. Maar recente werken situeren het ontstaan vanaf 3500 jaar geleden
(Anthony et al. 2010). Er worden twee deelgebieden onderscheiden: de Cabourduinen in het westen
(89 ha, eigendom IWVA, beheer ANB) en het Garzebekeveld in het oosten, nabij Adinkerke
(gedeeltelijk eigendom en in beheer bij het ANB). Beide gebieden bestaan uit lage, meer of minder
ontkalkte, voedselarme duinen. Naar het zuiden gaat het duingebied op een complexe manier over in
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het poldergebied (gedeeltelijk overstoven klei- en veenlagen). Naar het noorden wigt juist de
polderklei uit over de zandige strand- of wad-afzettingen. Op sommige plaatsen staat de polderbodem
onder invloed van zout/brak grondwater. Deze milieuvariatie vormt ook hier de basis voor een grote en
unieke biologische diversiteit, die aanzienlijk verschilt van deze in de meer zeewaarts gelegen
duingebieden.
Foto. Macromorfologisch kunnen in De Westhoek van noordwest naar zuidoost verschillende
landschapseenheden worden onderscheiden ondermeer strand, zeereep en chaotische voorduinen .
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1.2. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
1.2.1. Algemene gegevens
Eigenaar:
Vlaams Gewest

Beherende administratie:
Vlaamse Overheid
Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie
Agentschap voor Natuur en Bos
de
Graaf de Ferrarisgebouw, 4 verdieping , Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel
Telefoon: 02/553.81.02 of 02/553.76.83
Fax 02/553.76.85
Website : http://www.natuurenbos.be
Administrateur-generaal: Marleen Evenepoel

Provinciale Dienst West-Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Telefoon: 050/24 77 96
Fax: 050/27 77 45
E-mail: wvl.anb@vlaanderen.be
Boswachter:
Johan Lamaire
Olmendreef 2,
8660 De Panne,
Telefoon: 058/42 99 63
Fax: 058/42 21 52
GSM: 0473/92 79 13
E-mail: Johan.Lamaire @lne.vlaanderen.be

1.2.2. Erfdienstbaarheden, voorwaarden uit aankoopakten, pacht,
gebruiksovereenkomsten
Erfdienstbaarheden
Binnen het VNR zijn de volgende erfdienstbaarheden van door- en toegang van kracht (kaart 1.5a):
- Deelgebied De Westhoek: ter hoogte van de toegang “Perroquet”,
- Deelgebied De Westhoek – toegangsweg tot het voormalig militair domein nu deel van het VNR en
opstal van elektrische cabine;
- Deelgebied Cabour: doorgang Cabourweg, reit-erfdienstbaarheid Ringslot en opstal van elektrische
cabine;
- Koninklijke schenking en omgeving – eigen aan statuut;
- Deelgebied Houtsaegerduinen: toegangsweg tot het reservaat – erfdienstbaarheid van doorgang op
de Noordzeedreef;
- Deelgebied Zwarte Hoek: in de aankoopaktes worden de volgende erfdienstbaarheden vermeld
(kaart 1.5.b):
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Akte d. d. 17 november 1999
- Voor het perceel sectie C128/d zal eeuwigdurend en onvergeld een erfdienstbaarheid van
doorgang voorzien worden op de het perceel sectie C 129/d volgens het huidig tracé zoals
aangeduid op het plan landmeter J. Trippas dd. 06/10/1999.
- Op de percelen sectie C 129/d en 45/d bevindende zandhopen worden alhier niet medeverkocht.
Akte dd 27/08/2002 (cf. opmetingsplan van de heer Trippas Jos, landmeter-expert)
1) een doorgang van lot5B naar de Maerestraat
2) een doorgang van lot 5B naar de Duinhoekstraat via lot 3 en 7
één van de vermelde doorgangen is minimaal 4 meter breed.
Een andere erfdienstbaarheid op het gebied van de Zwarte Hoek volgt uit de Wet van 5 juli 1956
betreffende de wateringen en de Wet van 3 juni 1967 betreffende de polders.
In het verleden werd toestemming gevraagd aan het polderbestuur voor de grootschalige natuurwerkzaamheden in het gebied
(herprofilering Langgeleed) en voor het steeds rijten en slibruimen van het Langgeleed (zie kaart 39, strook 1, ter hoogte van
patattenakker) langs de zijde van de eigendom van de heer Stefaan Mergaert. De directieraad van het polderbestuur ging
hiermee akkoord. Vervolgens werd hiervoor een overeenkomst afgesloten met Stefaan Mergaert. Tot 2007 was deze
overeenkomst nog niet relevant omdat de werkzaamheden nog niet werden begonnen. Vanaf 2007 is dit echter wel het geval.
De heer Stefaan Mergaert en het polderbestuur zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Voor strook 2 en strook 5 is er
voorlopig geen probleem want hier is nog geen riet aanwezig. Langs beide zijden van het Langgeleed is de grond eigendom van
het Vlaams Gewest (beheerd door Agentschap voor Natuur en Bos). Storten van slib kan hier echter niet omdat dit de
natuurwaarden zou aantasten. Het slib dient te worden afgevoerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal hiervoor samenzitten
met het Polderbestuur. Voor stroken 3, 4, 6 en 7 gebeurt het rijten normaal gezien afwisselend op eigendom van het Vlaams
Gewest en eigendom van private personen. Hier zijn immers geen overeenkomsten over afgesloten. Het Agentschap voor
Natuur en Bos zal de nodige afspraken maken met het polderbestuur en de aanpalende eigenaars opdat de reitspecie en het
slib aan de kant van de private personen kan gestort worden of wordt afgevoerd mits vergoeding opdat de natuurwaarden van
het Vlaams Natuurreservaat hier niet onder zouden lijden.

Daarnaast zijn binnen de Zwarte Hoek ook nog de volgende erfdienstbaarheden van toepassing (kaart
1.5b):
- Collector van Aquafin
- Collector van de gemeente
- Bovengrondse leidingen
- Telenetkabel
- Hoogspanningskabel
- Laagspanningskabel
Van de laatste 3 kabels zijn er geen liggingsplannen gekend. Deze zijn niet beschikbaar bij de
netwerkbeheerder; Bij het uitvoeren van het grootschalige natuurherstel in de Zwarte Hoek kwamen
deze kabels bloot te liggen. Naar aanleiding hiervan werd contact opgenomen met de
netwerkbeheerder en werden de kabels verlegd.
- Deelgebied Oosthoekduinen (Duinzoom Oosthoek)
Een erfdienstbaarheid op het gebied volgt uit de Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen en de
Wet van 3 juni 1967 betreffende de polders.
In het verleden werd toestemming gevraagd aan het polderbestuur voor de grootschalige natuurwerkzaamheden in het gebied
(herprofilering Langgeleed) en voor het steeds rijten en slibruimen van het Langgeleed. Er werd een overeenkomst afgesloten
met Peter Timmerman. Deze overeenkomst is in voege getreden vanaf 2003.

- Erfdienstbaarheid van doorgang op het Artiestenpad.
Pacht
Alle percelen van het VNR zijn vrij van pacht.
Voorwaarden aankoopakten
Er zijn geen voorwaarden inherent aan de aankoopakten van de reservaatspercelen.
Gebruiksovereenkomsten
Er worden jaarlijks gebruiksovereenkomsten afgesloten in het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en
Bossen van De Panne, onder meer in het deelgebied De Zwarte Hoek, Cabour, Garzebekeveld,
Oosthoekduinen (nl. Duinzoom Oosthoek) en De Westhoek, voor onder meer begrazing met schapen,
runderen, paarden en maaibeheer.
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Daarnaast zijn er overeenkomsten afgesloten voor:
-

Het rijten van het Langgeleed (Zwarte Hoek, zie supra) en Duinzoom Oosthoek

- Voor het duiken in de Drie Vijvers (Zwarte hoek)
De duikersclub VZW Serville Guy beschikt over een milieuvergunning klasse 1 tot 7 juni 2027 en
machtiging van ANB vooor het duiken in de waterplassen in de Zwarte Hoek.Het duiken is
onderworpen aan een aantal voorwaarden. Het plaatsen van een EHBO-lokaal kan niet binnen een
zone die valt onder de duinendecreten.
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1.3. Kadastraal overzicht
In bijlage 2 zijn de kadastrale gegevens over de eigendommen van het Vlaamse gewest terug te
vinden. Op kaart 1.6 (a-f) zijn de kadastrale percelen in eigendom aangeduid.
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1.4. Adviescommissie
Over het beheer van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Duinen en Bossen van De Panne’ worden
adviezen uitgebracht door de wetenschappelijke adviescommissie voor de groep Vlaamse
Natuurreservaten “De Duinen en Bossen van De Panne”, “Hannecartbos”, “Ter Yde”, “De
IJzermonding” en andere Vlaamse Natuurreservaten gelegen op het grondgebied van de gemeenten
De Panne, Koksijde en Nieuwpoort (ook officieus de adviescommissie ‘Westkust’ genoemd).
Deze adviescommissie heeft als essentiële opdracht de ambtenaar van de administratie die belast is
met het beheer van de reservaten bij te staan door het verstrekken van adviezen en voorstellen inzake
het beheer, het opstellen van het beheerplan alsook het stimuleren van het onderzoek en de educatie
met betrekking tot de natuur in het natuurreservaat of in de groep van natuurreservaten. De
adviescommissie werd benoemd voor een periode van zes jaar. De commissie werd ingesteld door
Ministerieel Besluit van 21 mei 1999 en bij het ministerieel besluit van 20 september 2005 als volgt
gewijzigd:
- Wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1999 houdende instelling van de adviescommissie voor de groep Vlaamse
natuurreservaten « De Duinen en Bossen van De Panne », « Hannecartbos », « Ter Yde », « De IJzermonding » en andere
Vlaamse natuurreservaten op het grondgebied van de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort
Een ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters van 20
september 2005 wijzigt het ministerieel besluit van 21 mei 1999 houdende instelling van de adviescommissie voor de groep
Vlaamse natuurreservaten « De Duinen en Bossen van De Panne », « Hannecartbos », « Ter Yde », « De IJzermonding » en
andere Vlaamse natuurreservaten op het grondgebied van de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, en stelt
krachtens artikel 34, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu een
adviescommissie in voor de groep van alle Vlaamse natuurreservaten en in voorkomend geval toekomstig aangewezen
Vlaamse natuurreservaten gelegen op het grondgebied van de gemeenten De Panne en Koksijde en de stad Nieuwpoort. De
samenstelling van deze commissie is bepaald als volgt :
A. Zijn lid van rechtswege :
- de ambtenaar van de administratie bevoegd voor natuurbehoud, die belast is met het beheer van de Vlaamse
natuurreservaten op het grondgebied van de gemeenten De Panne, Koksijde en de stad Nieuwpoort en die tevens fungeert als
secretaris van de adviescommissie;
- een vertegenwoordiger van de gemeente De Panne;
- een vertegenwoordiger van de gemeente Koksijde;
- een vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort.
B. Worden benoemd tot voorzitter, respectievelijk lid van de adviescommissie :
Voorzitter :
- de heer Walter ROGGEMAN, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en lid Vlaamse Hoge Raad voor
Natuurbehoud.
Leden :
- Dr. Carole AMPE, verbonden aan de Universiteit Gent, Geologisch Instituut en de Vlaamse Landmaatschappij;
- Mevr. Kathy BELPAEME, verbonden aan de Provincie West-Vlaanderen;
- Dr. Dries BONTE, verbonden aan de Universiteit Gent, Vakgroep Biologie;
- Dr. An CLIQUET, verbonden aan de Universiteit Gent, Vakgroep Internationaal Publiekrecht;
- Dr. Steven DEGRAER, verbonden aan de Universiteit Gent, Sectie Mariene Biologie;
- Ir. Peter DE WOLF, ingenieur bij de AWZ - afdeling Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
- Mevr. Rika DRIESSENS, verbonden aan de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht;
- Prof. Dr. Maurice HOFFMANN, verbonden aan de Universiteit Gent, Vakgroep Biologie;
- Prof. Dr. Luc LEBBE, verbonden aan de Universiteit Gent, Laboratorium voor Geologie en Toegepaste Hydrogeologie;
- de heer Marc LETEN, beheerconsulent verbonden aan de afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
- Ir. Danny MADDELEIN, houtvester bij de AMINAL-afdeling Bos & Groen;
- Mevr. Hilde NOTTEBAERE, verbonden aan de natuurwerkgroep Westhoek « De Zeevonk »;
- de heer Sam PROVOOST, wetenschappelijk attaché aan het Instituut voor Natuurbehoud;
- Dr. Jan SEYS, verbonden aan het Vlaams Instituut voor de Zee;
- Mevr. Maria-Hendrika STROBBE, verbonden aan de afdeling Monumenten & Landschappen Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;
- de heer Johan TERMOTE, verbonden aan het autonoom provinciebedrijf WESTTOER;
- de heer VAN BOCKRYCK, majoor-ingenieur, Directeur van het 5e Regionaal Centrum voor Infrastructuur (5RCI) te Brugge,
namens de Beheerder Infrastructuur Defensie;
- Dr. Ir. Kristine VANDER MIJNSBRUGGE, verbonden aan het Instituut voor Bos- en Wildbeheer;
- de heer Dieter VAN DE VELDE, ambtenaar bij de AMINAL-afdeling Water;
- Mevr. Hannah VAN NIEUWENHUYSE, biologe verbonden aan de afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;
- Ir. Johan VERBAUWHEDE, directeur-generaal van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht;
- de heer Walter WACKENIER, voorzitter van de afdeling Westkust van Natuurpunt vzw.
De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 6 jaar vanaf 17 augustus 2005.
Het opschrift van het ministerieel besluit van 21 mei 1999 houdende instelling van de adviescommissie voor de groep Vlaamse
natuurreservaten « De Duinen en Bossen van De Panne », « Hannecartbos », « Ter Yde », « De IJzermonding » en andere
Vlaamse natuurreservaten op het grondgebied van de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, wordt gewijzigd naar «
Ministerieel Besluit houdende instelling van de adviescommissie voor de groep van Vlaamse natuurreservaten gelegen op het
grondgebied van de gemeenten De Panne en Koksijde en de stad Nieuwpoort ».
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Sinds 30/04/2004 (artikel 44 van het decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van
diverse andere decreten) is een adviescommissie voor een Vlaams Natuurreservaat niet meer
verplicht door een wijziging van artikel 34 van het natuurdecreet: § 3. Met betrekking tot een
afzonderlijk Vlaams natuurreservaat of voor een groep van Vlaamse natuurreservaten kan de
Vlaamse regering adviescommissies instellen. Die adviescommissies hebben als taak de ambtenaar,
bedoeld in § 2, bij te staan door het verstrekken van adviezen en het doen van voorstellen inzake het
beheer, het opstellen van een beheersplan alsook het stimuleren van het onderzoek en de educatie
met betrekking tot de natuur in het natuurreservaat of in de groep van natuurreservaten.
De bestaande adviescommissie wordt sinds 17 augustus 2011 (vervaldatum adviescommissie) nog
steeds als stuurgroep voor de opmaak van het beheerplan geraadpleegd, aangevuld met relevante
lokale actoren.
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1.5. Statuut van de wegen en waterlopen
1.5.1. Wegen (incl. spoorwegen)
De naar afmetingen en verkeersintensiteit belangrijkste verharde wegen die het gebied doorkruisen
zijn:
- de gewestweg N34 (Westhoeklaan, Kerkstraat, De Pannelaan), die het VNR van noord naar
zuid doorsnijdt ter hoogte van het Calmeynbos (Kaart 1.7);
- de N34 (Duinkerkelaan, Nieuwpoortlaan – Koninklijke baan), die in het noordoosten de
Houtsaegerduinen afsnijdt van zeereep (Camping), strand en zee;
- de Dynastielaan, een aftakking op de N34 leidt in westelijke richting het verkeer tot de
verkaveling ‘het Vissersdorp’ en tot nabij de gelijknamige toegang van het VNR-deelgebied De
Westhoek.
- de gewestweg N35 (Veurnestraat), in het noordoostelijk deel van het VNR, die de
Houtsaegerduinen scheidt van de Oosthoekduinen;
- de gemeentelijke weg N386 (Duinhoekstraat), vanaf de N34, de meest noordelijke verbinding
tussen De Panne en Bray-Dunes (Frankrijk), tevens de zuidgrens van het deelgebied Westhoek van
het VNR, de Krakeelduinen en het westelijke deel van het Calmeynbos.
- de gewestweg N39, die parallel loopt aan de N386, langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
De Duinkerkeweg en het kanaal doorsnijden het zogenaamde overdekte waddenlandschap van oost
naar west. Samen met de N386 en de er langs aanwezige bebouwing draagt deze infrastructuur bij
aan de versnippering van het VNR. Meer in het bijzonder wordt het fossiele duingebied van AdinkerkeGhyvelde hierdoor fysiek gescheiden van de kustwaarts gelegen Jonge duinen.
- de gemeentelijke Moeresteenweg doorkruist het fossiele duingebied van zuidwest naar
noordoost. Ten westen van deze weg ligt het deelgebied Cabourduinen, ten oosten het
Garzebekeveld
- de autosnelweg A18/E40 vormt min of meer de zuidgrens van het VNR. Het zorgt voor een
fysieke scheiding tussen de Fossiele duinen en de verder landwaarts gelegen polders in het bijzonder
het deelgebied ‘De Moeren’, waarmee de duinen landschapsecologisch gezien, mee verbonden zijn.
Het verlengde van de in 1996 geëlektrificeerde spoorlijn nr 73, De Panne (Adinkerke) – Deinze,
doorsnijdt het overdekte waddenlandschap van De Panne van zuidoost naar noordwest. Samen met
de N386 zorgt het voor een fysieke scheiding tussen De Westhoek en het deelgebied Zwarte Hoek
van het VNR. Op dit gedeelte van de spoorlijn, dat niet geëlektrificeerd en verder doorloopt tot
Duinkerke, is sinds 2003 geen treinverkeer meer. De spoorwegbedding wordt beheerd door Infrabel
(Barastraat 110, 1070 Brussel, www. infrabel. be ). Ze zal in de nabije toekomst vermoedelijk kunnen
ingeschakeld worden in het recreatief netwerk (wandel en/of fietsroute?)
De spoorweg voor de kusttram, vertrekkende vanaf het NMBS-station Adinkerke, loopt meestal langs
of in de buurt van de N34 (De Pannelaan, Kerkstraat). ‘De Lijn’ is beheerder en uitbater van deze
tramlijn (www. delijn. be )
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1.5.2. Waterlopen
Het VNR behoort tot het hydrografisch bekken van de Ijzer (bekken 1). In de duinen zelf zijn geen
waterlopen aanwezig. In de omgeving van de deelgebieden Zwarte Hoek, Duinzoom Oosthoek en de
Fossiele duinen van Adinkerke-Ghyvelde is dit wel het geval.
Het Langgeleed (code Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA): W. F. 1.3.), is de belangrijkste
onbevaarbare waterloop van het ‘overdekt waddenlandschap’. Het Langgeleed heeft een
watervoerende functie en zorgt dus, samen met het erop aangesloten systeem van poldergrachten
(nrs W. F. 1.4 en W. F. 1.5) voor de afwatering van dit gebied in hoofdzaak in zuidelijke richting i. e.
via het kanaal Duinkerke-Veurne-Nieuwpoort.
Een tweede ontwateringssysteem situeert zich tussen het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en de
Fossiele duinen van Adinkerke-Ghyvelde. Hier zorgt het Velderleed (W. F. 1.1.)voor de
waterafvoerende functie. Het voert eveneens het water af naar het kanaal (Kaart 1.9).
ste
Het kanaal zelf is een bevaarbare waterloop van 1 categorie (B. V. 72). De waterafvoer naar zee
kan geschieden via Duinkerke en Nieuwpoort. Het waterpeil schommelt onder normale
weersomstandigheden ter hoogte van het studiegebied rond 2,5m TAW.
Ten zuiden van de Fossiele duinen bevindt zich een derde ontwateringssysteem, waavan het Ringslot
de belangrijkste component is. Het Ringslot (W. F. 2) speelt een cruciale rol in de waterpeilbeheering
van de Moeren. Door zijn ligging heeft het echter ook een belangrijke impact op de grondwaterstand
van de Fossiele duinen en van het zuidelijke overgangsgebied naar de Moeren. De onbevaarbare
(polder)waterlopen staan hier onder het toezicht en het beheer van de Noordwatering Veurne,
(maatschappelijke zetel Oude vestingstraat 1, 8630 Veurne. Tel. 058/31.46.53, E-mail
polder@noordwatering. be)

1.5.3. Andere infrastructuur
Binnen het VNR is er verder geen grootschalige infrastructuur (bv. hoogspanningsleiding) aanwezig.
Een bespreking van de aanwezige, specifieke natuureducatieve en recreatieve infrastructuur in de
respectievelijke deelgebieden is te vinden onder paragraaf 2.4.
Foto. Het Langgeleed, hier ter hoogte van het deelgebied Zwarte Hoek, is de belangrijkste onbevaarbare
waterloop van het ‘overdekt waddenlandschap’.
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1.6. Juridisch en Planologisch kader

1.6.1. Juridisch kader
1.6.1.1. Decreet betreffende het natuurbehoud
Het ‘decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’, kortweg
natuurdecreet genoemd, bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil
voeren. In 2002 is het Natuurdecreet grondig gewijzigd: ‘Wijzigingsdecreet van 19 juli 2002’ (BS 31
augustus 2002). Sindsdien zijn er nog verschillende wijzigingen geweest. De recentste versie van het
natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten is steeds raadpleegbaar op www. natuurenbos. be
De praktische uitwerking van de krachtlijnen van het Natuurdecreet wordt geregeld in drie
uitvoeringsbesluiten:
1.Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(BS 28 augustus 1998).
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is de ruggengraat van de natuurlijke structuur in Vlaanderen
en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de
eerste selectie van de gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk voorlopig vast. In de VENgebieden is natuur de hoofdfunctie. Beschermingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de
aanwezige natuurkwaliteiten optimaal behouden worden.
 De meeste deelgebieden van het VNR behoren, als ‘Grote eenheid natuur’ integraal of gedeeltelijk
(Zwarte Hoek, Oosthoekduinen, Cabour) tot het VEN. (Kaart 1.10).
Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te
verbinden en te ondersteunen. Rond het studiegebied zijn geen gebieden alsdusdanig afgebakend.
 Er geldt het voorkooprecht ‘vengebieden’
Een volgende reeks belangrijke uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet voor het gebiedsgerichte
beleid, kwamen er in de periode 2003-2004 met ondermeer:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen (BS 27
maart 2003). Een natuurrichtplan wordt opgemaakt voor een samenhangend geheel van gebieden en
is gericht op de gebiedsspecifieke natuurwaarden. Natuurrichtplannen zullen worden opgemaakt voor
de Speciale Beschermingszones (in uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn), en elk gebied dat
behoort tot het VEN, het IVON, de groengebieden, de parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of
de met een van die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van
aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Voor bepaalde
natuurverbindingsgebieden is eveneens een aparte procedure voorzien voor de opmaak van
natuurrichtplannen.
 Het studiegebied maakt geen deel uit van een natuurrichtplan in opmaak.
 Uitbreidingsperimeter
Bij Ministerieel Besluit van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de uitbreidingszones van de
Vlaamse Natuurreservaten als bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 (B. S. 31 augustus 2002), werd ook de
uitbreidingsperimeter van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Westhoek’ vastgelegd, waardoor het
Vlaamse Gewest in alle door het gewestplan vastgelegde groengebieden in de gemeente De Panne
over het recht van voorkoop ‘Natuur’ beschikt (kaart 1.4).
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1.6.1.2. Het Bosdecreet
Het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B. S. 28 september 1990), gewijzigd bij decreet van 5 mei 1999
houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999, de decreten van 18 mei 1999
(BS 23 juli 1999) houdende de wijziging van het bosdecreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2000
(BS 23 maart 2001) en het decreet van 19 juli 2002 (BS 30 augustus 2002) heeft tot doel het behoud,
de bescherming, de aanleg en het beheer van de bossen te regelen. Sindsdien zijn er nog
verschillende wijzigingen geweest. De recentste versie van het bosdecreet en haar
uitvoeringsbesluiten is steeds raadpleegbaar op www. natuurenbos. be
Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake
compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing is van toepassing op de
beboste delen van het studiegebied voor zover er geen goedgekeurd beheerplan zou voor bestaan.

1.6.1.3. Rangschikking als landschap - Aanwijzing als ankerplaats
Het Decreet betreffende de landschapszorg (16 april 1996, gewijzigd op 08 december 2000, 21
december 2001 en 19 juli 2002) regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding, het
herstel en het beheer van de in het Vlaamse Gewest gelegen beschermde landschappen.
 Het studiegebied of delen ervan zijn als landschap beschermd (Kaart 1.11):
-

-

Het deelgebied Westhoek, als onderdeel van het beschermd landschap ‘De duinen gelegen
tussen de Noordzee, de Franse grens en de gemeente Adinkerke’ (K. B. 01/03/1935). De
Krakeelduinen en het westelijk deel van het Calmeynbos behoren eveneens tot dit gebied.
Het deelgebied Houtsaegerduinen is beschermd als landschap bij K. B. van 22/10/1981.
Het deelgebied Cabourduinen van de Fossiele duinen van Adinkerke-Ghyvelde (IWVA) zijn
eveneens als landschap beschermd bij K. B. van 29/05/1964
De meest zuidelijke strook van het studiegebied, de Zuidmoerse hoek’, maakt deel uit van het
beschermd landschap van de Moeren, K. B. van 06/10/1980.

 De veldbatterij Adinkerke, Cabourweg te Adinkerke, is beschermd als monument (M. B. 10.
06.1999)
 Het Cabourdomein werd bij M. B. van 21/06/2010 beschermd als monument (herbevestiging en
uitbreiding van K. B. 29/05/1964 - bijlage 3).
De bescherming als monument houdt in dat (website Ruimte & Erfgoed):
1. Onderhouds- en instandhoudingsplicht
De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stadsof dorpsgezicht gelegen onroerend goed zijn ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- en
onderhoudswerken uit te voeren, het onroerend goed in goede staat te behouden en het niet te
ontsieren, te beschadigen of te vernielen.  Dit spoort met de ambities van het ANB met betrekking
tot het (natuur)beheer van het deelgebied Cabour (zie Zwaenepoel et al. 2008). Aan het ANB worden
evenwel geen verplichtingen opgelegd m. b. t. restauratie van infrastructuur.
2. Vergunning en/of machtiging voor uitvoeren van werkzaamheden
Dit betekent niet dat geen ingrepen aan de onroerende goederen mogelijk zijn. Deze ingrepen moeten
wel afgewogen worden ten opzichte van de waarde(n) waarvoor het goed beschermd werd.
Sommige ingrepen zijn ook vergunningsplichtig in het kader van de wetgeving rond de ruimtelijke
ordening. De gemeente of de diensten ruimtelijke ordening moeten dan verplicht het advies inwinnen
bij Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed.
Indien de geplande werken of handelingen niet vergunningsplichtig zijn, volstaat een machtiging van
het Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed. Bij werken aan beschermde monumenten vraagt men de
machtiging rechtstreeks aan Ruimte en Erfgoed. Bij werken aan stads- en dorpsgezichten meldt men
dit aan het betrokken College van Burgemeester en Schepenen. Zie het BVR van 17/11/1993.
Ruimte en Erfgoed beoogt hiermee in geval van het VNR-deelgebied Cabour noodzakelijk
voorafgaandelijk overleg i. v. m. de geplande beheermaatregelen en dit niet alleen in functie van het
behoud van biodiversiteit (primaire doelstelling van het natuurbeheer / het ANB) maar ook en vooral in
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functie van het beoogd en noodzakelijk behoud en instandhouding van de historische, militaire,
archeologische en industrieel-archeologische boven- en ondergrondse relicten van het projectgebied.
3. Financiële stimuli: onderhoudspremie, restauratiepremie en fiscale aftrek
Als hulp bij de instandhouding en het onderhoud biedt de overheid verschillende financiële
tegemoetkomingen om de eigenaars of vruchtgebruikers te helpen. In eerste instantie kan de IWVAals eigenaar- hierop beroep doen.
 Het grootste deel van het VNR behoort tevens tot de aangewezen ankerplaats A30013
“Westhoekduinen - Duinen Cabour - De Moeren - Overgang Plateau van Izenberge” (MB 24 december
2008) (Kaart 1.12)
een Ankerplaats is een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen, dat
een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat ideaal
typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit, of ruimtelijk een plaats
inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving.
De aanduiding als ankerplaats heeft tot doel de landschappelijke waarden en landschappelijke
kenmerken van de landschappen mee te laten spelen in het afwegingskader bij het opstellen van
ruimtelijke uitvoeringsplannen die geheel of gedeeltelijk in ankerplaatsen gelegen zijn. Bij de opmaak
van een dergelijk RUP, worden de landschapswaarden en –kenmerken vertaald in
stedenbouwkundige voorschriften. Vanaf de opname in de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden
de ankerplaatsen erfgoedlandschappen genoemd. De stedenbouwkundige voorschriften uit het RUP
gelden voor alle burgers uit de betrokken gebieden.
Niet onbelangrijk is dat de klassieke maatregelen inzake het beheer van beschermde landschappen
(oprichting van een beheercommissie, opstellen van een beheerplan, verlenen van een onderhoudsen landschapspremie) ook van toepassing worden voor erfgoedlandschappen.
De aanduiding van ankerplaatsen op zich heeft geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de
definitieve aanduiding geldt voor de administratieve overheden de zorgplicht. (art. 26 en art. 29 van
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg).
De zorgplicht houdt in dat bij een overweging om tot een beslissing te komen, die een ankerplaats of
een erfgoedlandschap nadelig kan beïnvloeden een motiveringsnota wordt opgesteld die een
beschrijving bevat van de overwogen werkzaamheden, een analyse van hun mogelijk positieve en
negatieve impact op de landschapswaarden of kenmerken van het landschap en een analyse van de
mogelijke schadebeperkende maatregelen en eventuele herstel- of compenserende maatregelen.
In een conclusie wordt aangegeven welke schadebeperkende, herstel- of compenserende
maatregelen, waar, wanneer, hoe en door wie uitgevoerd zullen worden (B. VL. Reg. 09/05/2008).
 Indien natuurbeheermaatregelen overwogen worden die de landschapswaarden of kenmerken
negatief zouden beïnvloeden in de deelgebieden die deel uitmaken van de ankerplaats, is de
opmaak van een dergelijke motiveringsnota voortaan noodzakelijk.

1.6.1.4. Duinendecreet
In dit decreet worden twee categorieën beschermde gebieden onderscheiden:
- In ‘voor het duingebied belangrijk landbouwgebied’, gelegen in zones met een agrarische
bestemming, kan het agrarisch gebruik mits beperkingen op de bedrijfsuitbreiding verder gezet
worden. In De Panne zijn 129 ha alsdusdanig aangeduid (kaart 1.13).
- In het ‘beschermd duingebied’, gelegen in zones met overige gewestplanbestemmingen (meestal
bouwzones), geldt een bouwverbod tenzij voor werkzaamheden ten behoeve van natuurbehoud of
kustverdediging. De bescherming berust op 4 criteria : oppervlakte, ruimtelijk-ecologische context,
actuele biologische waarde en geomorfologie. 76 ha van het grondgebied van De Panne valt onder
deze categorie (kaart 1.13).
De aanduiding van de beschermde gebieden gebeurde in verschillende fasen. Bij decreet van 29
november 1995 werd de aanduiding van 336 ha ‘beschermd duingebied’ en 769 ha ‘voor het
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duingebied belangrijk landbouwgebied’ definitief bekrachtigd (B. S. 31 aug ’93, 17 sep ‘93, 26 feb ’94,
30 nov ’94, 30 dec ’94, 25 okt ’95 en 29 nov ’95).

1.6.1.5. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jacht in het Vlaams Gewest voor de
periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2013
Het Besluit bepaalt op welke dieren de komende vijf jaar mag worden gejaagd, in welke perioden dat
mag gebeuren en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. De lijst is te raadplegen op de website
www. natuurenbos. be. Dit vijfjaarlijkse besluit is genomen in toepassing van het Jachtdecreet van 24
juli 1991.
Jachtrecht maakt deel uit van het eigendomsrecht. Dit volgt uit de decret al. e tekst van artikel 7, dat
jagen op andermans grond strafbaar stelt. Het jachtrecht kan worden verhuurd aan een derde
(jachtpacht). De jacht in openbare domeinen, behalve in natuurreservaten en de integrale
bosreservaten (respectievelijk natuurdecreet art. 35 en bosdecreet art. 30) waar jacht verboden is,
worden verpacht door middel van openbare aanbesteding.
Op de percelen in eigendom van ANB is er geen jachtrecht verpacht;
Artikel 6.1 van de beheerovereenkomst tussen IWVA en ANB stelt ‘Voor de IWVA en de afdeling
natuur bestaat een uitdrukkelijk verbod tot jacht. Eventuele noodzaak tot faunabeheer moet uit het
beheer en inrichtingsplan blijken’. Op de percelen in eigendom bij de IWVA is er dus ook geen
jachtrecht verpacht.
Een deel van het studiegebied is gelegen in de wildbeheereenheid 5029 Westhoek. Een
wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk
beschermd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat. Er zijn binnen het studiegebied twee
jachtrechthouders:
 N°37: De Moeren, Leplae Paul, opp 100 ha
 N°51D: De Moeren, Dedrie Michel, opp 110 ha
Kaart 1.19 toont de afgrenzing van de wildbeheereenheid 5029 Westhoek met vermelding van de
jachtrechthouders in het deelgebied De Moeren. De wildbeheereenheid overlapt met VNR Zwarte
Hoek en VNR Duinzoom Oosthoek. Binnen het VNR is er geen jachtrecht.
1.6.1.6. Gemeentelijke reglementeringen
- In de gemeenten De Panne en Koksijde geldt voor het ganse grondgebied het verbod op loslopende
honden met dien verstande dat loslopende honden worden gedoogd tijdens de periode van 1 oktober
tot 31 mei op het strand ten westen van het Leopold-I monument (De Panne). Dit op voorwaarde dat
de andere strandgebruikers niet worden gestoord.
- Politiereglement Ruiters
In de Gemeenten Koksijde en De Panne is een politiereglement van kracht voor ruiters.
Dit dient ook op de ruiterpaden in en rond het VNR nageleefd te worden. In de gemeente Koksijde is
dit opgenomen in het GAS-reglement van het gemeentelijk algemeen politiereglement (hoofdstuk 10,
afdeling 3, artikel 13-26, zie bijlage 1.3 Paarden mogen enkel de natuurgebieden betreden op de
ruiterpaden indien ze een nummer dragen op het zadeldoek langs beide zijden.

1.6.1.7. Buurtwegen
Buurtwegen zijn kleine wegen die de plattelandsgemeenten verbinden of die in het verkeer binnen die
gemeenten voorzien (Lambrechts, W. Buurtwegen – bevoegdheid en procedure, noot onder R. v. St.
nr 25.309, 9 mei 1985, R. W. 1986-1987, 1357). De buurtwegen zijn geregeld door de wet van 10 april
1841 op de buurtwegen. Een weg is zonder betwisting een buurtweg wanneer hij als dusdanig met
een nummer voorkomt in de ‘algemene rooi- en afpalingsplannen’ (de zgn. Atlas der buurtwegen),
opgemaakt overeenkomstig de wet van 10 april 1841 tijdens de jaren 1841-1845.Bij deze plannen is
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de beschrijving van de toen bestaande buurtwegen vastgelegd. Wegen die sedert 1845
overeenkomstig de genoemde wet al. s buurtweg werden erkend of aangelegd, evenals de
buurtwegen die de gemeente intussen door dertigjarige verkrijgende verjaring heeft verkregen,
behoren eveneens tot het buurtwegennet (Vuye, H. ‘Fundamentele regels omtrent buurtwegen. Het
arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994’. Recente Arresten van het Hof van Cassatie,
1994, 93-94). De sedert 1845 gerangschikte en erkende buurtwegen worden in de regel niet
aangeduid op de oorspronkelijke plannen, maar op afzonderlijke. De wegen die de gemeente door
dertigjarige verjaring heeft verkregen zullen niet op de atlassen of op de afzonderlijke plannen
voorkomen, behoudens wanneer ze na verkrijging door verjaring erkend werden door de gemeente.
Wat de buurtwegen betreft moet een onderscheid gemaakt worden tussen buurtwegen met een
openbare bedding en buurtwegen met een private bedding. Buurtwegen waarvan de bedding aan de
overheid behoort, zijn onderdeel van het openbaar domein. Deze buurtwegen zijn op de atlassen
aangeduid met een dubbele volle lijn. Daarnaast zijn er buurtwegen waarvan de bedding privé
eigendom is, maar waarvan het gebruik openbaar is. Op de atlas der buurtwegen zijn ze aangeduid
met een dubbele stippellijn. In de atlas der buurtwegen zijn twee aanduidingen te vinden, nl. ‘chemin’
(weg) en ‘sentier’ (voetweg). Deze laatste wordt in bepaalde provincies nog veelal als ‘kerkwegel’
betiteld. Zolang een buurtweg niet wordt afgeschaft of niet is vervallen, wat veronderstelt dat hij
volledig in onbruik is geraakt, is het een openbare weg.
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het beheer van de buurtwegen zoals dat van de
gemeentewegen toekomt aan de gemeente. Het uitvoeren van werken aan buurtwegen, waaronder
onderhoudswerken, maar ook het plaatsen van slagbomen, kan dus niet gebeuren door het ANB,
tenzij het daartoe gemachtigd zou worden door de gemeente.
Kaarten 1.8 a-f geven de ligging van de buurtwegen weer volgens de Atlas der Buurtwegen (18411845). De volgende buurtweg bevindt zich binnen de grenzen van het VNR:
- Sentier n° 65 (Van Nestes’ wegelken – ten noorden van het Koekuithof-Garzebekeveld).
Tracé Kerkstraat (Sentier n°14) werd gewijzigd.
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1.6.2. Planologisch kader

1.6.2.1. Gewestplan en BPA’s
Het studiegebied is gelegen binnen het gewestplan Veurne-Westkust dat goedgekeurd werd bij K. B.
van 6/12/1976 (Kaart 1.14).
Voor de onderscheiden deelgebieden gelden de volgende gewestplanbestemmingen:
Deelgebied

Gewestplanbestemming

De Westhoek

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaat
Het merendeel van de oppervlakte is landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Een kleiner gedeelte is
aangeduid als gebied voor dagrecreatie (Drie Vijvers)
een ander gedeelte als gebied voor verblijfrecreatie
(camping & bungalowpark)
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaat
Natuurgebied, waarvan een klein gedeelte in het
zuidwesten ook als waterwingebied is aangeduid.
Gebied voor groenvoorziening met recreatieve
accommodatie (TRP)
Ontginningsgebied met nabestemming recreatie ten
zuiden van de E40 nabestemming agrarisch gebied.
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De Zwarte Hoek

De Houtsaegerduinen
De Oosthoekduinen +oostelijk deel Calmeynbos
Duinzoom Oosthoek

Garzebekeveld
Cabour (Stuk dat is gekend als Zuidelijke duinzoom
van Adinkerke)

 Binnen of langs de grenzen van het VNR (deelgebieden Oosthoekduinen en Houtsaegerduinen)
zijn locaal de voorschriften van BPA’s of RUP’s van toepassing (kaart 1.15 + detail deelplannen
hierna)
De voorschriften opgenomen in de hiernavolgende BPA’s of RUP’s hebben repercussies voor het
natuurbehoud en –beheer in de deelgebieden

Rup zonevreemde sport, B. S. 22/04/2010
Deelplan 1 : Westhoek Tennissport
Het Rup biedt de tennisclub de mogelijkheid om op de huidige locatie de activiteiten te bestendigen en
de lokalen te herbouwen in functie van het verkrijgen van een hoger comfort, onder de volgende
voorwaarden:
 Wanneer de activiteiten zich stopzetten dan kunnen geen nieuwe activiteiten worden toegelaten.
M. a. w. enkel de huidige tennisactiviteiten met hiermee gerelateerd de bestaande cafetaria kan
op deze plaats, waarbij de cafetaria nooit als hoofdactiviteit kan bestendigd worden.
 De bestaande gebouwen, zijnde de omgeving rond de cafetaria, worden in een specifieke
deelzone voor bebouwing gezoneerd. De tennisvereniging kan t. o. v. de huidige
bezettingsconfiguratie niet verzwaren.
 Duidelijke randvoorwaarden worden opgelegd naar
o verharding (kleinschalig + waterdoorlatend)
o groenaanleg (enkel streekeigen soorten)
o afsluitingen
o afwatering (de afwatering van het terrein moet opgevangen worden op eigen terrein - Bij
vervanging van de bestaande tennisterreinen dient de waterdoorlaatbaarheid van de
tennisverharding gegarandeerd te worden (zowel boven- als onderlaag) of indien
technisch niet mogelijk, maatregelen genomen te worden die het regenwater max. laten
doordringen in de ondergrond)
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Bij vervanging van de bestaande buitenverlichting dient geopteerd te worden voor verlichting die
een minimum aan lichtpollutie veroorzaakt. Bijkomende verlichting is niet toegelaten.
Omdat buffering op eigen terrein niet meer mogelijk is, de tennisvelden palen immers nagenoeg
vlak aan de perceelsranden van de sportactiviteit, wordt een buffer gezoneerd buiten de
bestaande sportactiviteit. Deze gronden zijn eigendom van de gemeente. Deze buffer bevindt zich
in het Vlaamse natuurreservaat (deelgebied Oosthoekduinen), elke beheeringreep in dit gebied
dient bijgevolg te kaderen in een door de bevoegde minister goedgekeurd natuurbeheerplan dat is
opgesteld door het Agentschap. Deze buffer zal uitgevoerd en beheerd worden door het
Agentschap voor natuur en bos.

Deelplan 2: Tennisclub Panne Baaltje
Het RUP biedt de tennisclub de mogelijkheid om op de huidige locatie de activiteiten te bestendigen,
onder de volgende (ruimtelijke) voorwaarden:
 De bestaande bebouwing (± 150 m²) kan bestendigd en gehandhaafd worden. Uitbreiding is niet
meer mogelijk. Verbouwingen dienen binnen het bestaande bouwvolume plaats te vinden.
Wanneer het zuidelijk gebouwtje wordt afgebroken, dient deze bij heropbouw, geïntegreerd te
worden in het hoofdgebouw.
 Duidelijke randvoorwaarden worden opgelegd naar :
o verharding (kleinschalig + waterdoorlatend)
o groenaanleg (enkel streekeigen beplanting)
o afsluitingen (enkel onder de vorm van draad, eventueel gecombineerd met tennisdoeken
of streekeigen beplanting)
o afwatering (zie deelplan 1)
 Bij vervanging van de bestaande buitenverlichting dient geopteerd te worden voor verlichting die
een minimum aan lichtpollutie veroorzaakt. Bijkomende verlichting is niet toegelaten.
 Een bufferzone t. a. v. het natuurgebied op het terrein zelf is momenteel niet mogelijk. Er wordt
bijgevolg een groenscherm gezoneerd. Aangezien de omliggende gronden in eigendom zijn van
de uitbaters, wordt als het ware een “externe” groenzone rondom het recreatieterrein binnen het
bestemmingsplan opgenomen, niettegenstaande deze reeds een groene bestemming, cf. het
gewestplan, kent. Dit om tegemoet te komen aan het advies van afdeling natuur en bijkomend om
duidelijk het signaal naar de bevoegde overheden te geven dat het geenszins de bedoeling is om
de tennisactiviteiten naar terreinoppervlakte verder uit te breiden. Aan deze zone dient een
natuurbeheerplan te worden gekoppeld. De opmaak van zo’n natuurbeheerplan wordt gekoppeld
aan het verkrijgen van een eerste stedenbouwkundige vergunning. Op die manier wordt het
natuurlijk beheer van het gebied afdwingbaar en meer concreet gemaakt. Met een beheerplan
wordt een goedgekeurd natuurbeheerplan bedoeld in het kader van het natuurdecreet (m. a. w.
via integratie in het aangrenzende Vlaamse Natuurreservaat, (deelgebied Houtsaegerduinen) via
een overeenkomst, huur of aankoop door het Vlaamse Gewest), aangezien dit in praktijk de enige
sluitende juridisch afdwingbare garantie biedt voor het duurzame beheer en de instandhouding en
het herstel van beschermde duinhabitats. Ook biedt dit de mogelijkheid tot publieke ontsluiting van
het gebied zonder dat gevreesd moet worden voor schade aan natuurwaarden.
Deelplan 3: jeugdwerkinfrastructuur ’t Kraainest






Het is de bedoeling om via het GRUP het terrein maximaal voor te behouden voor de plaatselijke
jeugdvereniging. Plaatselijk wil dan ook zeggen dat deze terreinen slechts beperkt kunnen
onderverhuurd worden aan externe groepen, dit teneinde de nodige controle en garanties te
bieden om de negatieve effecten t. a. v. het omliggende natuurgebied (deelgebied
Oosthoekduinen) te milderen.
Wanneer het terrein en bijhorende infrastructuur niet meer gebruikt worden voor de plaatselijke
jeugdvereniging of voor activiteiten in functie van natuureducatie, dan kunnen er geen nieuwe
activiteiten worden toegelaten en dient de bestemming van natuurgebied gerealiseerd te worden.
De bestaande bebouwing kan bestendigd en gehandhaafd worden, een beperkte uitbreiding wordt
voorzien in functie van het bereiken van een hoger comfort (functionele uitbreiding met een max.
van 5%).
Rechtstreekse toegang vanaf de terreinen naar het omliggende natuurgebied wordt niet meer
mogelijk gemaakt. Enkel toegang via de officieel publiek toegankelijke paden is hierdoor nog
mogelijk. Over het volledige terrein dient een afsluiting geplaatst te worden, zodat de toegang
naar het omliggende natuurgebied buiten de officieel toegankelijke paden verhinderd wordt.
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Een intern huishoudelijk reglement dient opgesteld te worden. Hierin dienen bepalingen en
richtlijnen opgenomen te worden zodat de hinder naar het omliggende natuurgebied tot een
minimum wordt beperkt.
Verhardingen zijn niet toegelaten
Beplanting kan enkel bestaan uit streekeigen soorten.
Terreinnivelleringen en/of reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten.
Het plaatsen van bijkomende verlichtingsconstructies i. f. v. sport – en spel is niet toegelaten.

Deelplan 4 : Gemeentelijk sportcomplex (naast deelgebied Oosthoekduinen)






Het gebouwencomplex zelf en de tennisterreinen worden opgenomen in een zone voor
‘polyvalente sportzaal met aanverwante voorzieningen’. Deze omvat tevens de fietsstallingen ten
noorden van het plangebied, evenals de verhardingen i. f. v. parking en infrastructuur.
Duidelijke randvoorwaarden worden opgelegd naar verharding (waterdoorlatend) / groenaanleg
(enkel streekeigen) en afsluitingen.
De niet-bebouwde en onverharde ruimtes worden opgenomen in een ‘groenzone met beperkt
recreatief medegebruik’. Verhardingen en/of bebouwing zijn hier niet mogelijk, enkel verplaatsbare
constructies i. f. v. het recreatief medegebruik zijn toegelaten.
De toegelaten terreinbezetting bedraagt 35%, hierdoor kan het gebouwencomplex met ± 4,5%
uitbreiden (± 200 m² extra vloeroppervlakte). Uitbreidingen zijn beperkt tot maximaal 2 lagen en
mogen nooit de hoogte van het bestaande sportcomplex overtreffen.
Het overdekken/overkappen van de tennisterreinen is toegelaten, mits dit over een tijdelijke
overkapping gaat en mits dit slechts in een bepaalde periode van het jaar gebeurd, met een max.
van 6 maanden per jaar. Hierbij dienen maatregelen genomen te worden om bijkomende
lichthinder die eventueel veroorzaakt wordt door dit tijdelijk overkappen tot een minimum te
beperken.

Deelplan 1

Deelplan 2

Deelplan 3

Deelplan 4
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BPA De drie Vijvers (K. B. 11/01/90)




In het BPA is de zone voor dagrecreatie verfijnd naar recreatiezone met overheidskarakter en een
centrale zone voor equipementen.
De bestemming van het plan hield volgende afwijking in t. o. v. de bestemming van het
gewestplan: de zonering van een kleine zone voor verblijfsrecreatie, volgens het gewestplan
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het BPA is met uitzondering van de bestaande gebouwen, gelegen in beschermd duingebied. De
realisatie van de recreatiezone met overheidskarakter wordt daardoor onmogelijk.

1.6.2.2. Vlaams Ruimtelijke Structuurplan (RVS)
Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (BVlReg. 23/09/1997 ) geeft het integratiekader aan
waarbinnen de verschillende componenten (stedelijk gebied, buitengebied, economische centra,
verkeers- en vervoersinfrastructuur) zich ruimtelijk verder kunnen ontwikkelen. De ruimtelijke structuur
van het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de
nederzettingsstructuur en de infrastructuur

 In het RSV worden de duinen aangeduid als een deel van de natuurlijke structuur van de open
ruimte. Aanvullend hierop staat de ecologische infrastructuur gevormd door vlak-, lijn- en puntvormige
elementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden.
 Voor de kustduinen worden gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven geformuleerd. Meer
bepaald worden de ecologische waarden er versterkt door de bestaande natuurgebieden uit te
breiden, door bijzondere aandacht te schenken aan de relatie strand en duinen en achterliggende
polders, door stranden in de omgeving van natuurgebieden af te sluiten voor recreatie en door
alternatieven te zoeken voor waterwinning (RSV, 389-390).
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1.6.2.3. Provinciaal ruimtelijk structuurplan
Het West-Vlaamse Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) werd bij Besluit van de Vlaamse
Regering goedgekeurd op 6 maart 2002.
 Het studiegebied maakt deel uit van de deelruimte kust
Enkele voor deze studie relevante beleidsprioriteiten voor de deelruimte kust zijn:
toerisme en natuur met elkaar verweven
De toegankelijkheid van zee-strand-duinen voor toeristisch-recreatieve doelen blijft gegarandeerd maar zal
gedifferentieerd toegepast worden, afhankelijk van de natuurwaarde. Strand- en duinbebouwing wordt selectief
toegestaan.
concentratie in de bestaande kernen
De uitbouw van het residentieel en toeristisch aanbod situeert zich in en rond de bestaande kernen, waarbij er
complementariteit tussen de badplaatsen wordt nagestreefd.
De leefbaarheid wordt verhoogd door een kwalitatieve opwaardering van de open ruimte, systematische
vernieuwing en architectonische kwaliteitsbewaking. Er wordt een kwalitatieve verbetering van de openluchtrecreatieverblijven vooropgesteld, zoveel mogelijk rekening houdend met natuurlijke en landschappelijke waarden
(open ruimten).
de open ruimte vrijwaren
De open ruimte-verbindingen tussen de badplaatsen zijn markante terreinovergangen tussen zee-strand-duinenpolder, die absoluut gevrijwaard moeten worden. De open ruimte achter de verstedelijkte kustband dient bewaard
te blijven om verstedelijking in de polders te vermijden (info: www. kustatlas. be).
 In de regio van De Panne wordt de zone Westkust (De Panne-Westende) als

natuuraandachtszone aangeduid (richtinggevend gedeelte).
 Als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang wordt het Ringslot (De Moeren) en

het kanaal Duinkerke-Veurne-Nieuwpoort geselecteerd.

1.6.2.4. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)
 Het GRS-De Panne met de gewenste ruimtelijke structuur werd goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie West-Vlaanderen op 12/06/2006 (kaart 1.16).

De belangrijkste doelstellingen van het GRS (richtinggevend gedeelte) in relatie tot het natuurbehoud
zijn de volgende:
Bewaren en versterken van de eigenheid van de gemeente De Panne
Het benutten van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van De Panne is te enten op de
kenmerken en kwaliteiten van haar cultuurhistorisch en natuurlijk landschap.
De balans tussen natuur(waarden) en recreatief medegebruik in evenwicht houden
De Panne wenst de ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden toegankelijker te maken voor
toeristen en recreanten (voetgangers, fietsers en paarden). Deze doelstelling veronderstelt evenzeer
een selectieve aanpak met aandacht en respect voor de beheerwaarde, de belevingswaarde en de
beeldwaarde van de open ruimte.
Eigenheid en landschappelijke kwaliteit van open ruimtegehelen versterken
De eigenheid en landschappelijke kwaliteit van de open ruimte-gehelen nl. het poldergebied en het
duinengebied, is te versterken. Beeldbepalende landschapselementen zijn aan opwaardering toe. In
de Moeren is het orthogonaal wegenpatroon verder te accentueren door het aanbrengen van
laanbeplanting, landschappelijk waardevolle open gebieden dienen gevrijwaard te worden van nieuwe
bedrijfsactiviteiten.
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Duurzaam ordenen van de toeristische voorzieningen
Er moet een duurzaam toeristisch aanbod gerealiseerd worden door toeristisch-recreatieve
voorzieningen bij voorkeur te bundelen in het kerngebied. Omwille van het hoger economisch effect en
de beperktere mobiliteit wenst De Panne haar rol als toeristisch kerngebied verder te profileren ten
voordele van het (korte) verblijfstoerisme. Het dagtoerisme dient veeleer op een adequate manier
gekanaliseerd te worden.
Toeristische, recreatieve voorzieningen in het open ruimtegebied kunnen behouden blijven, voor zover
deze verenigbaar zijn met de omgeving en deze de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden. Een
voorbeeld hiervan vormt het landbouwgebied (de tussenruimte) tussen het kanaal en het
duinengebied. Nieuwe activiteiten kunnen echter niet meer toegelaten worden.
Volgende gebiedsgerichte maatregelen i. v. m. natuur en landschap worden in het GRS voorgesteld:






Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de polderruimte en de tussenruimte

 Stimuleren van lokale ecologische infrastructuur door
Inventariseren en evalueren van de kleine landschapselementen
Een gedetailleerde inventaris van de KLE’s en een evaluatie zal worden opgemaakt. Hieraan
zullen subsidiereglementeringen worden gekoppeld.
Opmaken van een bermbeheerplan
Verder stimuleren van ecologisch beheer bij het onderhoud van waterlopen, jaarlijkse
haagplantactie, en het aanplanten van bomenrijen langs de landbouwwegen
Behoud en versterken van kleine landschapselementen in de duin-poldergangszones


De gemeente doet de suggestie aan de hogere overheid om over te gaan tot de opmaak van
een beheerplan voor de Cabourduinen

Hierbij dient er rekening te worden gehouden met :
 Het toegankelijk maken en het voorzien van een minimale toeristische onthaalinfrastructuur
 Aandacht voor de link met de Dunes Fossiles in Frankrijk.
(nvdr. Het beheerplan is ondertussen al opgemaakt en er is toegang voorzien, Zwaenepoel et al. ,
2008)
.
 Aandacht voor het grensoverschrijdende karakter van De Westhoekduinen
De camping op het grondgebied van Frankrijk, camping Le Perroquet loopt dwars door de duinen naar
de zee toe. Om een coherente samenhang te kunnen creëren is het belangrijk dat de nodige
doorzichten wordt gegarandeerd, m. a. w. dat er geen permanente en/of tijdelijke constructies dwars
doorheen het duingebied lopen (is momenteel nu reeds doorbroken) en dat het prikkeldraad tussen de
twee landsgrenzen wordt weggenomen.


Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Duin-polderovergang tussen Cabour en Westhoekreservaat
en duin-polderovergang t. h. v. de E40 m. i. v. grasland en schermbos bij Coolenhof’

Doelstelling van het RUP is dat binnen het voorgestelde gebied een functionele overgang tussen het
Vlaams Natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne-deelgebied De Westhoek’ en de
Cabourduinen wordt beoogd. Door de verbinding tussen deze duingebieden tot stand te brengen, kan
de natuurwaarde in het jong duinmassief van De Westhoek en het oud duinenmassief van Cabour
alleen maar versterkt worden. Bovendien wordt zodoende een min of meer aaneengesloten ruimtelijke
natuureenheid bekomen, die het Vlaams Natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne –
deelgebied De Westhoek, de Cabourduinen, de functionele overgang daartussen, Garzebekeveld en
de duin-polderovergang t. h. v. de E40 met inbegrip van het zilte grasland en schermbos bij het
Colenhof omvat. Binnen deze ruimtelijke natuureenheid langs de Franse grens wordt een sequentie
van geomorfologische entiteiten aangetroffen, die zelfs op Europees niveau uiterst zeldzaam is: Kusten Vlaamse banken, strand, Jonge duinen, polders (overdekt waddenlandschap) en Oude duinen.
Momenteel ligt de opmaak van dit RUP stil.
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Gebiedsgericht beleid: Overdekt Waddenlandschap Adinkerke

In 2004 diende de gemeente De Panne een project in van niveau 3 inzake milieubeleid in de
gemeente, meerbepaald het “Overdekt Waddenlandschap te Adinkerke”. Bedoeling is het
landschappelijk waardevol, maar zeer versnipperd gebied tussen het Westhoekreservaat en Cabour
op te waarderen met duurzame en milieuvriendelijke toepassingen (particuliere waterzuivering,
infoborden, aanplantingen op weides en oud stort, …). Het milieuproject werd goedgekeurd door de
minister bevoegd voor leefmilieu, waardoor de uitvoering van het project op subsidies van de overheid
kan rekenen voor uitvoering.
In dit project worden een groot aantal maatregelen opgesomd die betrekking hebben op delen van het
VNR:
- Inrichten van een educatieve as langs de Caeyzelestraat: voor ruiters, wandelaars en fietsers
- Verkeersveiliger maken Veldstraat en Maerestraat
- Inrichten van Maerestraat voor wandelaars, fietsers en ruiters
- Beter wegbermbeheer Veldstraat en Maerestraat
- Natuurgebied: terreinen eventueel aan te kopen door ANB
- Plaatsen van glasbollen, blikpletters bij ‘t Cabourke of Crockes
- Knotten wilgen, acties buitengewone vogels, haagplantactie
- Beheerovereenkomsten voor waardevolle gebieden
- Proefprojecten onkruidbestrijding
- Niewe verkaveling Veldstraat
- Garzebekeveld inrichting door ANB op door hen aangekochte percelen (ondertussen grotendeels
uitgevoerd)
- Vijvers Markey, herinrichting (ondertussen uitgevoerd)

1.6.2.5. RUP Strand en Dijk De Panne (goedgekeurd, MB 19/09/05)
Dit provinciaal RUP heeft alleen betrekking op het strand en dijk ten oosten van het VNR,
deelgebied Westhoek. Het gedeelte ‘Overgangsgebied westelijke zijde’ sluit aan op het strand voor
het VNR. De volgende opties m.b.t. de ruimtelijke bestemming werden genomen:
Enkel ter hoogte van de toegang van de bestaande strandzeilclub wordt de mogelijkheid voorzien voor
tijdelijke constructies in functie van evenementen (i.c. Internationale zeilwagenwedstrijden). Daar deze
beperkte zone overlapt met het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) blijft de hoofdfunctie natuur, met
een beperkt recreatief medegebruik.
Het overige deel van het overgangsgebied wordt gevrijwaard van alle constructies om het
laagdynamisch karakter van deze zone en een optimale verweving met natuur te waarborgen. Het
aangrenzende habitatrichtlijngebied wordt op die manier ook gevrijwaard van bebouwing, waardoor er
geen betekenisvolle aantasting van het natuurgebied plaatsvindt.
Een opname van het volledige overgangsgebied wordt verantwoord op basis van de achterliggende
bebouwing en de toegang tot het strand van de buiten het RUP gesitueerde strandzeilclub.
Op niet nader aangeduide locaties in het overgangsgebied, waar wel een bewaakte badzone
aanwezig is, zijn gedurende de periode van bewaking een tijdelijke constructie ten behoeve van een
redderspost, alsook afvalbakken toelaatbaar.
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1.6.3. Ligging in speciale beschermingszones

1.6.3.1. Vogelrichtlijngebied
In 1979 werd de Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, beter bekend
als de Vogelrichtlijn, uitgevaardigd. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild
levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen.
Volgens art. 4 van deze richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden voor
de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de Bijlage I van de richtlijn.
Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende
trekvogelsoorten, onder andere watervogels en ganzen, beschermen. Als belangrijkste maatregel
dient elke lidstaat SBZ-V aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen
 Het VNR De duinen en bossen van De Panne behoort tot het afgebakend
Vogelrichtlijngebied BE2500121, Westkust, 1.116 ha (kaart 1.17). Het betreft de integrale
bescherming van de volgende deelgebieden van het VNR: De Westhoek, Calmeynbos(oost) en
Oosthoekduinen, Houtsaegerduinen.

1.6.3.2. Habitatrichtlijngebied
Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitatten en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze richtlijn
heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het
herstel van de natuurlijke habitatten en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken.
Volgende uitvoeringsmaatregelen dienen door elk lidstaat getroffen te worden:
 SBZ-H (“speciale beschermingszones inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en
de wilde flora en fauna”) worden aangeduid. Deze gebieden zullen deel uitmaken van een
Europees ecologisch ‘NATURA 2000-netwerk’. Bij de aanduiding van de zones dient men
rekening te houden met de criteria die opgenomen zijn in de Bijlagen I, II en III van de richtlijn.
In deze zones dienen de lidstaten vervolgens passende maatregelen te treffen om de
bescherming, de instandhouding en het herstel van habitats en soorten, waarvoor de
gebieden werden aangewezen, te verzekeren. Voor de uitvoering van plannen of projecten die
negatieve gevolgen (kunnen of zullen) hebben voor het gebied is een aparte procedure
voorzien (art. 6). Voor instandhouding en herstel van de beschermingszones kan eventueel op
Europese co-financiëring beroep gedaan worden (art. 8). Om de 6 jaar dienen de lidstaten
een verslag op te maken over de toepassing van de instandhoudingsmaatregelen, op basis
waarvan de Europese Commissie een passende evaluatie kan uitvoeren (art. 9).
 Voor de plant- en diersoorten die opgenomen zijn op de Bijlage II dienen de lidstaten Natura
2000-gebieden aan te wijzen (SBZ-V of SBZ-H), waarbinnen ze in een gunstige staat van
instandhouding gehouden moeten worden. De voor het studiegebied relevante soorten
worden in hoofdstuk 2 besproken.
 Een reeks dier- en plantensoorten worden strikt beschermd. Deze soorten zijn opgenomen in
Bijlage IV van de richtlijn. De voor het studiegebied relevante soorten worden in hoofdstuk 2
besproken.
 Maatregelen worden genomen ten aanzien van de exploitatie en het onttrekken aan de natuur
van een aantal dier- en plantensoorten. Deze soorten zijn terug te vinden in Bijlage V van de
richtlijn. Voor het studiegebied zijn de diersoorten Bunzing, Bruine en Groen kikker en de
plantesoort Sneeuwklokje relevant.
De belangrijkste maatregel is de aanduiding van de SBZ-H.
 Quasi het volledige VNR De duinen en bossen van De Panne behoort tot het
Habitatrichtlijngebied BE2500001(1-33), 3.737 ha (kaart 1.18).
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De speciale beschermingszone “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” is aangewezen voor
de hierna opgesomde habitats (telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken *
aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft). De in het vet afgedrukte habitats zijn aanwezig in het
VNR. Een gedetailleerde bespreking van deze soorten en habitats gebeurt verder in dit beheerplan
o.a. in de hoofdstukken m.b.t. flora, vegetatie en fauna en Natuurbeheerdoelstellingen.
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 (Galluno-Ulicetea);
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;
De speciale beschermingszone “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” is aangewezen voor
volgende soorten van de habitatrichtlijn:
1166 Kamsalamander (Triturus cristatus,Bijlage II & IV)
1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior, bijlage II)
1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens, bijlage II)

Behalve de al vermelde habitats met specifieke aanwezigheid van de supra vermelde soorten is het
projectgebied ook belangrijk voor de volgende soorten van de onderscheiden bijlagen. Voor een
bespreking van deze soorten zie hoofdstuk 2.3.3.e. v.
Wetensch naam

Nederlandse naam

Vleermuizen
Myotis dasycneme

Meervleermuis

Eptesicus serotinus

Laatvlieger

O

Sporadisch aanwezig-potentieel
leefgebied
Aanwezig in en nabij projectgebied

Myotis
mystacinus/brandtii
Myotis daubentonii

Gewone baard- en
Brandts vleermuis
Watervleermuis

O

Beperkt aantal

O

Boven kanaal waargenomen

Nyctalus noctula

Rosse vleermuis

O

Pipistrellus nathusii

Ruige vleermuis

O

Pipistrellus pipistrellus

Gewone
dwergvleermuis
Grijze grootoor

O

Af en toe, mogelijk in het
Calmeynbos enkele ex.
Sporadisch waargenomen,
vermoedelijk doortrekker
Relatief algemene soort

Tweekleurige
vleermuis
Franjestaart

O

Misschien een kleine populatie in of
nabij projectgebied
Sporadisch aanwezig

O
O

Leefgebied – populatie aanwezig
Leefgebied – populatie aanwezig

Plecotus auritus
Vespertilio murinus
Myotis nattereri
Amfibieën
Triturus cristatus
Bufo calamita
Weekdieren
Vertigo angustior
Mossen & vaatplanten
Apium repens

Bijlage II

Bijlage IV

O

O

commentaar

O

Kansalamander
Rugstreeppad

O

Nauwe korfslak

O

Leefgebied – populaties aanwezig

Kruipend
moerasscherm

O

Houtsaegerduinen enkele
exemplaren

Behalve de soorten die beschermd zijn door de habitatrichtlijn, zijn er ook de vogelsoorten die
opgenomen zijn in de bijlagen I van de Vogelrichtlijn en die soms in het projectgebied kunnen worden
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aangetroffen. Alleen Blauwborst en Boomleeuwerik zijn recent met zekerheid als broedvogel
vastgesteld (zie verder 2.3.6.1).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

commentaar

Charadrius alexandrinus
Luscinia svecica
Lulla arborea

Strandplevier
Blauwborst
Boomleeuwerik

Circus aeruginosus

Bruine kiekendief

Alcedo atthis

Ijsvogel

Dendrocopus medius

(Middelste bonte specht)

Caprimulgus europaeus
Pernis apivorus
Dryocopus martius

(Nachtzwaluw)
Wespendief
(Zwarte specht)

Circus cyaneus
Philomachus pugnax

Blauwe kiekendief
Kemphaan

Acrocephalus paludicola

(Waterrietzanger)

Numenius arquata
Pluvialis apricari
Larus argentatus

Wulp
Goudplevier
Zilvermeeuw

Mogelijk broedvogel Westhoek (zeereep-slufter)
Broedvogel
Broedvogel Westhoek, broedvogel Cabour, na
inrichtingswerken potentieel broedgebied
Doortrekker, broedvogel in de ruime omgeving van
het VNR (Veurne)
Misschien sporadisch broedvogel, waterlopen en –
plassen in het projectgebied zijn potentieel
foerageergebied.
Mogelijk in de toekomst broedvogel in verouderend
duinbos
Misschien ooit broedgeval geweest in Westhoek
Doortrekker en pleisteraar in duingebied
Mogelijk in de toekomst broedvogel in verouderend
duinbos
Wintergast in de duinen (jachtgebied)
Onregelmatige doortrekker – pleisterend in
achterduinse, natte graslanden, of bij overstroomde
duinpannen
Doortrekker en pleisteraar. Mogelijk broedvogel in de
buurt van projectgebied (Veurne Suikerfabriek)
Overwinteraar en doortrekker
Overwinteraar en doortrekker
Overwinteraar en doortrekker

Voor de speciale beschermingszone “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” zijn
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd in rapport-30 (Bot, 2010). Zie verder in hoofdstuk beheer

1.6.3.3. Ramsargebied
Op zee is er het Ramsargebied van de Vlaamse Banken (1900 ha) waarvan de grens tot de
laagwaterlijn van het strand voor het VNR reikt (kaart 1.18).

Foto. Bunkers, hier in het deelgebied Cabour, kunnen mits aangepaste inrichting als winterverblijfplaats
functioneren voor Europees beschermde vleermuissoorten. Daarnaast zijn bunkers waardevol
oorlogserfgoed.
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1.6.4. Overige sectorale visies i. v. m. natuurbehoud
1.6.4.1. Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust (Provoost et al. 1996)
De ecosysteemvisie vormt het basisdocument voor het natuurbeheer aan de kust. Het deel
‘Natuurontwikkeling’ is een praktijkgerichte handleiding voor de natuurbeheerder en de
medegebruikers van het kustecosysteem. Voor het VNR de duinen en bossen van De Panne zijn de
volgende richtlijnen relevant:
- Mogelijkheden voor (meer dynamische) kustgebonden geomorfologische processen in het bijzonder
‘de begeleide dynamisering van de zeereep’ (De Westhoek: uitgevoerd project nl. aanleg van twee
slufters);
- Mogelijkheden voor grootschalige (De Westhoek, Houtsaegerduinen) en kleinschalige verstuiving
(De Westhoek, zuidelijk en noordelijk deel en de Oosthoekduinen).
- Landschappen met een unieke, vrijwel ‘onvervangbare’ geomorfologische constellatie:
Cabourduinen & Garzebekeveld (Oude duinen, aan de Vlaamse kust het enige restant van een
vermoedelijk ongeveer 5000 jaar oude duingordel) en de binnenduinrand van de Oosthoek.
- Aanwezigheid van en indicaties voor potentieel vochtige duinterreinen: De Westhoek,
Houtsaegerduinen. Aanwijzingen voor kwel (Oosthoek-duin-polderovergang). Sterk verdroogd maar
potentieel vochtig duinterrein Oosthoek, Krakeelduinen en Cabour.
- Potenties voor natuurontwikkeling vanuit een aantal actueel (=1995-96) ecologisch waardevolle
zones:
 Jonge lage duinvalleivegetatie (De Westhoek, Houtsaegerduinen)
 Nat schraalland/oude duinvalleivegetatie (De Westhoek)
 Kalkrijk mesofiel duingrasland (De Westhoek, Oosthoekduinen s;s;)
(Verschillende van deze potenties zijn ondertussen gerealiseerd door instandhouding van
relictsituaties en ecologisch herstelbeheer)
- Duingebieden die in aanmerking komen voor projecten van natuurtechnische milieubouw
 De Zwarte Hoek (potenties voor natuurontwikkeling door afplaggen of reliëfherstel)
 Zuidelijke duinzoom van Adinkerke (potenties voor natuurontwikkeling door afplaggen of
reliëfherstel, na herstel hydrologie)
 De Oosthoek en de duin-polderovergang (idem)
- Prioritair te versterken ecologische relaties en gradiënten aan de Vlaamse kust
 Ecologische verbinding realiseren tussen:
 De Westhoek en de Franse duinen van de Perroquet
 Het duin-polderovergangsgebied van beide duinreservaten
 De Cabourduinen en de Franse Fossiele duinen van Ghyvelde
 De verbinding tussen De Westhoekduinen, het zogenaamd overdekt
waddenlandschap en de Cabourduinen. Tevens de duin-polder gradiënt
ecologisch optimaliseren
 Oosthoekduinen ss. en ‘TRP-zone’duin-polder gradiënt ecologisch optimaliseren
 Houtsaegerduinen-Oosthoek: verbinding optimaliseren
 Oosthoek-Belvédère: verbinding optimaliseren
Tevens wordt gepleit voor de realisatie van een begeleid natuurlijk landschap dat ongeveer het
volledige VNR de duinen en de bossen van De Panne omvat.
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1.6.4.2. Verwervingsplan van de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden (De Loose et
al. 1996)
Op basis van geomorfologische en biologische kenmerken worden 37 kustduincomplexen
geëvalueerd en de beleidsintenties voor deze gebieden samengevat. De deelgebieden van het VNR
de duinen en bossen van De Panne maken deel uit van volgende complexen:
 Complex 1 Westhoek
Garzebekeveld (1a)
Cabour (1b)
Overdekt waddenlandschap tussen Westhoek en Kanaal (1c)
Staatsnatuurreservaat ‘De Westhoek’ (1e)
Oosthoekduinen en binnenduinrand (1h)


Complex 2 Houtsaegerduinen

1.6.4.3. Plan Orchis
Voor de duin/polderovergangsgebieden van de Westkust werd door Natuurreservaten v. z. w. het
‘actieplan Orchis’ opgesteld (Bonte, 1994), dat een gebiedsgerichte invulling moet geven aan het
ontwerp ‘Groene Hoofdstructuur’. Dit plan beoogt een bescherming en ontwikkeling van natuur in de
duin/polderovergangsgebieden van de Westkust. Hierin worden volgende actiepunten voorgesteld; de
technische onderbouw ontbreekt echter:
- alle binnenduin- en binnenduinrandgebieden dienen als ‘natuurgebied met wetenschappelijke
waarde’ of ‘natuurreservaat’ te worden aangeduid;
- de overblijvende binnenduin- en binnenduinrandgebieden dienen dringend door de overheid of
particuliere natuurbehoudverenigingen verworven te worden en effectief als natuurreservaat
ingericht te worden.
- waterwinning in de voorliggende duinen dient afgebouwd te worden om de verdroging ongedaan
te maken. Ook is een hydrologische isolatie t. o. v. drainage in de achterliggende polders
gewenst. Afwateringssloten (b. v. Langgeleed) kunnen aan de overgang tussen duin- en
polderstreek opgestuwd worden om het grondwaterpeil langs de binnenduinrand te verhogen;
- nieuwvorming van natte terreinen (kalkmoerassen) is gewenst, door de sterk met organisch
materiaal aangerijkte bouwvoor af te plaggen, gecombineerd met een verhoging van het
grondwaterpeil;
- extensieve beweiding zonder bemesting of bijvoederen, gecombineerd met spontane
struweelontwikkeling rond de weiden om de binnenduinrand te laten evolueren tot een
mozaïeklandschap van kalkminnend nat en droog grasland en struweel;
- o. a. op de ‘echte’ poldergronden van de Lenspolder en de binnenduinrand- en poldergronden
tussen het Westhoekreservaat en het Cabourdomein, kunnen natuurgetrouwe wandelbossen
worden aangeplant (essen- iepenbos).
In dit plan wordt geen ruimtelijke vertaling van de visie weergegeven, maar er kan afgeleid worden dat
op lange termijn gestreefd wordt naar een halfnatuurlijk landschap van de duin/polder
overgangsgebieden.
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1.6.4.4. Inrichting duin/polder overgangszone in het raam van een integraal kustreservaat in De
Westhoek

In het raam van de inrichting van een integraal kustreservaat ter hoogte van de Franse grens werd
door AMINAL afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur en Bos) een visie ontwikkeld voor het
meest landinwaarts gelegen gedeelte van het mogelijk integraal kustreservaat: het complex
Westhoekreservaat, Cabourduinen en tussenliggende polder, Houtsaeger- en Oosthoekduinen en de
duin/polder overgangsgebieden (Herrier, 1994). Voor de duin/polder overgangsgebieden wordt
gestreefd naar het herstel van natuurlijke kwelzones, door herstel van de natuurlijke hydrologische
gesteldheid, met ontwikkeling van alkalisch laagveenmoeras. Onder extensieve begrazing met grote
grazers dient zich een mozaïeklandschap van (natte tot droge) graslanden, ruigten en spontaan
opschietend struweel te ontwikkelen. Ook moet lokaal aan het stuifduin mogelijkheden gegeven
worden om een deel van de poldervlakte te overstuiven. Deze visie werd niet ruimtelijk gespecificeerd,
maar voorziet op lange termijn de ontwikkeling van de duin/polder overgangsgebieden naar een
halfnatuurlijk landschap. De intentie van een realisatie van een ‘integraal kust-natuurpark’ ter hoogte
van de zone Westhoekreservaat-Cabourduinen, werd ook door de ministers verantwoordelijk voor
Leefmilieu uitgesproken (toespraak minister Norbert De Batselier van 18/6/1994 op het Symposium
Integraal Kustzone-beheer “Tussen Land en Zee” te De Haan/Wenduine; in 2003 herhaald door
minister Vera Dua op 7/3/2003 naar aanleiding van het werkbezoek van Z. K. H. Prins Laurent van
België aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende).

1.6.4.5. Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor
de Westkust. Gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt
waddenlandschap of Lenspolder? (Degezelle et al. 2003)
Rapport opgesteld in opdracht van Aminal afdeling Natuur (nu ANB). We vatten hier enkel de
belangrijkste zaken samen met betrekking tot het overdekte waddenlandschap, omdat enkel dit
relevant is voor het studiegebied. Er worden potentiële vegetatiekaarten opgesteld onder verschillende
scenario’s van waterwinning en beheer (maaien, begrazen, niets doen) Vervolgens wordt een
multicriteria-analyse uitgevoerd om de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s tegen elkaar
af te wegen. Het belangrijkste hydrogeologische objectief is een alternatief te vinden voor
waterwinning in de duinen van de Westkust. In het rapport wordt de grootste ecologische meerwaarde
verwacht van een begraasd landschap. Extensieve begrazing zal leiden tot een sterker
gedifferentieerd half-open landschap dan de andere beheermaatregelen. De resultaten van de
hydrogeologische en ecologische multicriteria-analyses zijn uiteindelijk gecombineerd om tot een
eindrangschikking te komen van in totaal acht te prefereren en minder te prefereren alternatieven. Dit
leidt tot volgende conclusies.
- In het overdekte waddenlandschap is scenario 6 het meest interessante lokale
waterwinningsalternatief, waarbij water gewonnen wordt ten zuiden en oosten van de bestaande
zandwinningvijver. Scenario 6 scoort daarbij zowel ecologisch als hydrogeologisch beter dan de
huidige toestand met waterwinning in de aangrenzenDe Westhoekduinen (scenario 2 met
1.243.290 m³/j winning in het Calmeynbos, regelmatig gespreid over het jaar).
- Ecologisch is de situatie zonder winning de beste, maar dit biedt geen antwoord op het objectief om
binnen het overdekte waddenlandschap te komen tot een alternatief voor waterwinning in de
aangrenzende duinen. We herhalen daarom dat scenario 1 slechts valabel is indien
watervoorzieningsalternatieven worden gezocht buiten het bestudeerde detailgebied, bvb. Door
wateraanvoer vanuit het binnenland.
- Scenario 3 waarbij werd gesimuleerd dat dankzij waterwinning via infiltratie in de Doornpanne de
waterwinning in het Calmeynbos zou teruggeschroefd worden tot 1.000. 000 m³ per jaar, wordt
ecologisch als wenselijker geëvalueerd dan de lokale waterwinningsalternatieven, terwijl het
scenario ook redelijk scoort voor de hydrogeologische criteria.
- Waterwinningsalternatieven binnen het overdekte waddenlandschap, waarbij gewerkt wordt met
infiltratie en pompputten rond het Langgeleed (scenario 4, 5 en 8) of in het gebied tussen kanaal en
Cabourduinen (scenario 7) scoren geen van alle hoger dan de huidige toestand met waterwinning
in de duinen en komen dus in feite niet in aanmerking als alternatief.
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1.6.4.6. Landinrichtingsproject De Westhoek
Het VNR maakt deel uit van het landinrichtingsproject De Westhoek, waarvoor het eindvoorstel (VLM,
1993) van richtplan door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 12/06/1995.Dit Besluit voorziet
de uitvoering van het richtplan middels verscheidene inrichtingsplannen. De VLM werkt de opties in
inrichtingsplannen uit. Het GRS van De Panne vat de opties die betrekking hebben op natuur in de
gemeente als volgt samen:
- uitwerken van een zonering van de duingebieden en het veiligstellen van het duinbiotoop
- het begeleiden van het recreatief medegebruik in een aantal duincomplexen
- opmaken van een beheerplan in duingebieden
- ontwikkelen van binnenduinranden en de overgang tussen duinen en polder met een ecologisch
rijke, kleinschalige extensieve landbouw en bosgemeenschappen
- ontwikkelen van landbouw met nevenfuncties in de overgangszone ten noorden van de
Cabourduinen
- stimuleren van alternatieve waterwinning in overeenstemming met het duinecotoop
 Eén van de inrichtingsplannen is de ‘Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het duin/polderovergangsgebied Adinkerke en Nieuwpoort in het kader van het landinrichtingsproject
Westhoek’.
 Een andere actie die binnen het landinrichtingsproject kadert is de Ruilverkaveling AdinkerkeOostduinkerke
Op 30 mei en 9 september 1996 werd bij Ministrieel Besluit een onderzoek gestart door de
VLM, naar het nut van een ruilverkaveling in het gebied Adinkerke-Oostduinkerke. Het gebied
beslaat een oppervlakte van 3700 ha en is gelegen op de gemeenten Nieuwpoort, Veurne, De
Panne en Koksijde. De coördinatiecommissie heeft aan de minister geadviseerd om het
gebied op te delen in 2 ruilverkavelingsprojecten. Op vraag van de minister werd ook de
relatie onderzocht met bosuitbreidingsinitiatieven van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Binnen de gemeente De Panne is de ruilverkaveling voorgesteld in het hele gebied van
Adinkerke voornamelijk ten zuiden van het Langgeleed. In 2002 werd een conceptplan
voorgelegd aan de minister. Dit is tot nu toe niet verder behandeld wegens onzekerheden
m.b.t. ruimtelijke bestemmingen.
 Een ondertussen uitgevoerd natuurinrichtingsproject betreft de inrichting van het gebied de
‘Oosthoekduinen’.
Dit project had betrekking op een gebied van 183 ha waarvan de Krakeelduinen, het
Calmeynbos, de Oosthoekduinen s. s. en de duin-polderovergang deel uitmaakten.
Per onderscheiden deelgebied werden de volgende natuurstreefbeelden voorgesteld
° Krakeelduinen:
 In het noorden: duinbos
 Ten zuiden hiervan overwegend Duindoornstruweel met centraal een mozaïek vegetatie
(afwisseling van grasland en struweelplekjes)
° Calmeynbos (westelijk deel):
 Duinbos
° Calmeynbos (oostelijk deel):
 Duinbos
° Oosthoek s. s.
 Noordelijk deel: overwegend mozaïekvegetatie
 Centraal: duingrasland en mosduin
 Zuidoostelijke rand: mozaïek
° Duin-polderovergang (TRP-zone)
 Grasland
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1.6.4.7. Dossier Overdekt Waddenlandschap Adinkerke/De Panne
In 2006 werd op initiatief van de provincie West-Vlaanderen een dossier opgesteld dat de recreatieve
verbinding tussen De Westhoekduinen en de Moeren behandeld (zoals reeds was voorzien in de
landinrichting Westhoek en het project gebiedgericht beleid niveau 3 van De Panne). Hiervoor werd
overleg gepleegd met de gemeente De Panne, Westtoer en ANB.
Er zijn verschillende actiepunten voorgesteld:
 Heraanleg van en verkeersremmende maatregelen in de Maerestraat, de verbinding tussen
de brug over het kanaal Duinkerke en de tunnel onder de autosnelweg E40/A18 in het kader
van de uitbouw van een grensoverschrijdend recreatief netwerk
 Toegangsweg naar de tunnel onder de A18/E40 kant Cabour / Dune fossile
 Toegangsweg naar de tunnel onder A18/E40 kant Groot Moerhof
 Brug over het kanaal Duinkerke/Veurne in het kader van de uitbouw van een
grensoverschrijdend recreatief netwerk
 Toegangsweg tot de brug over het kanaal aan de kant van de Smekaertstraat
 Inrichting oude spoorwegbedding Duinkerke–Adinkerke tot toeristisch–recreatieve fietsroute
(aan Franse zijde gerealiseerd door de Communauté Urbaine de Dunkerque ).
De constructie van de tunnel onder de A18 is voorzien voor 2012. W&Z, AWV, de Provincie WestVlaanderen, de gemeente De Panne en Europa financieren dit project. Het fietspad wordt later een
onderdeel van de Europese fietsroute langs de Atlantische en Noordzeekust (Interreg IV A programma
France-Wallonie-Vlaanderen – project ‘Grensoverschrijdend recreatief en functioneel netwerk – goedgekeurd op
29 juni 2010. Dit project wil de bestaande netwerken van trage wegen aan beide kanten van de grens in
Vlaanderen en Noord-Frankrijk beter op elkaar doen aansluiten).

1.6.4.8. ANDREA
De begin 2010 uitgevoerde natuurherstelwerken in het deelgebied Cabour zijn voorzien in het
natuurbeheerplan dat eind 2008 werd goedgekeurd. De werken maken deel uit van het project Ancient
Dunes Restoration Action (ANDREA) van ANB West-Vlaanderen. Dit project omvat de
natuurherstelwerken in de drie fossiele duinmassieven langs de Vlaamse Kust: D’Heye te Bredene, de
Schuddebeurze te Westende en Cabour-Garzebekeveld te Adinkerke.
Foto. aankondiging van het beoogde natuurherstel in het deelgebied Cabour (2009) in het kader van het
project Ancient Dunes Restoration Action (ANDREA).
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2. Algemene beschrijving
2.1. Holocene landschapsgenese en historische ontwikkelingen
2.1.1. Holocene landschapsgenese
(naar De Ceuninck (1992), Termote (1992) & Baeteman 2007)

Het VNR ligt in het strand en duinengebied van de westelijke kustvlakte. De kustvlakte behoort
geologisch gezien tot het kwartair. De aanwezige duinen kunnen onderverdeeld worden in ‘Jonge
ste
duinen’, die gevormd werden tussen de 8 eeuw en heden en ‘Oude duinen’ die gevormd werden
tussen ongeveer 2000 en 5000 jaar geleden. De jonge duinvorming verliep in verschillende fasen. De
de
de
eerste fase bestond uit de vorming van een loopduin in de 9 – 10 eeuw. Daarna volgde een
paraboolduinfase.
De Oude duinen, waarvan de ‘Fossiele duinen’ van Adinkerke-Ghyvelde nog het enige
zichtbare relict zijn, ontstonden op een brede strandvlakte die zich 5500-2600 jaar geleden over het
gehele grondgebied van De Panne uitstrekte (kaart 2.1a). Deze strandvlakte sloot de daar achter
gelegen, eigenlijke kustvlakte af. In de kustvlakte ontstonden moerassen met zout water en verder
landinwaarts moerassen met zoet water, waarin veengroei mogelijk was. De veengroei kon zeer lange
tijd doorgaan en herschept de kustvlakte in een zeer drassig riet- en bosrijk gebied. De duingordel van
Adinkerke-Ghyvelde verhindert in die periode de opslibbing van het achterliggend gebied. Dit gaf het
ontstaan aan het latere binnenmeer van De Moeren. Rond 2600 jaar geleden situeerden zich ten
noorden van de ‘Fossiele duinen’ en parallel hiermee nog (lage) duinenrijen. Resten ervan situeren
zich onder de Jonge duinen van De Westhoek, in Duinzoom Oosthoek en vermoedelijk in de
omgeving van het deelgebied de Zwarte Hoek. Deze duinen waren potentieel geschikt voor de
vestiging van een menselijke nederzetting. Tot nog toe zijn hiervoor geen onomstotelijke bewijzen dat
dit ook effectief het geval is geweest. Wel werden aan de rand van de toenmalige kustvlakte enkele
gepolijste bijlen aangetroffen (Midden-Neolithicum). Dit verraadt minstens de interesse voor het
toenmalige veengebied en de kust (veen en zout).
Geleidelijk valt de veengroei stil, eerst in de meer zeewaarts gelegen gebieden, later ook
tegen de Pleistocene opduiking (Plateau van Izenberge). Ruim 2000 jaar geleden was het zeewaartse
gedeelte van de westelijke kustvlakte waarschijnlijk één grote schorre, met enkele parallelle lage
duinenrijen en doorsneden van enkele brede geulen, van waaruit kleinere geulen en kreken de
schorre ontwaterden (kaart 2.1b). Rond 250 n Chr. nam de invloed van de zee weer toe. De duinen
kalven af en het schor wordt weer overstroomd. Op de oude duinsokkel tussen De Panne en
Zuydcoote zijn in kleine concentraties sporen aangetroffen die wijzen op een menselijke occupatie
gedurende de Late Ijzertijd (La Tène periode: 500-350 v Chr en La Tène 1b: 350-270 v Chr. ). Deze
nederzetting van veetelers-zoutzieders (Menapiërs) bleef continu doorlopen tot de Romeinse periode.
Ook in deze periode blijft de veeteelt, naast de strand- en kustvisserij, een belangrijk aandeel hebben
in de economische bedrijvigheid van de Westkust. De bewoning op het duin, was te oordelen naar de
Romeinse vondsten vrij dens. Een van die nederzettingen werd gelocaliseerd in het
Westhoekreservaat. Later zou op de oude duinsokkel zich een belangrijke MerovingischeKarolingische handelsplaats ontwikkelen. Aan de zuidelijke rand van de huidige noordelijke
pannengordel werd een hiermee gerelateerd rijengrafveld gelocaliseerd.
ste

Rond de 8 eeuw was het belangrijkste gedeelte van het voormalige wadgebied opnieuw door
uitgebreide schorren ingenomen (kaart 2.1c). In die periode nam de stormfrequentie in het kustgebied
sterk toe, met een sterke kusterosie tot gevolg. Dit alles resulteerde in een grotere zandaanvoer naar
het strand. Geleidelijk aan start zo een nieuwe duinvorming. Hierdoor ontstaat een nieuwe natuurlijke
barrière, waardoor het achterliggende schor geleidelijk tot een uitgestrekte polder verlandt (kaart
2.1d). De Jonge duinen van De Panne zijn ontstaan in minstens twee fazen. De eerste fase is hoogst
waarschijnlijk gekenmerkt door de landinwaartse verplaatsing van omvangrijke zandmassa’s, onder de
vorm van bewegende loopduinreeksen. Een zone van ongeveer 500-800 m breed werd daardoor
definitief onder enkele meters duinzand begraven. Waar de loopduinreeksen voorbijgekomen waren,
ontstond dan een min of meer vlak tot licht golvend duingebied, 6 tot 7 meter hoog. Plantengroei
stabiliseerde dit oppervlak meer en meer. Uit het stuifmeelonderzoek van deze bodem kon worden
afgeleid dat de vegetatie heel snel tot een duindoornstruweel evolueerde, en dat er plaatselijk
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duinakkertjes aangelegd werden. Bij het begin van de 13 eeuw geraakte tevens een nederzetting
onder het duinzand begraven (zie verder). Het duinengebied behoorde in die periode toe aan de
graven van Vlaanderen en hun opvolgers. De graaf bezat het jacht- en weiderecht. Vooral het ‘Jonge
duinengebied’ werd op een rationele en doorgedreven uitgebaat als veeweide. Later zou de graaf in
verschillende fasen, grote stukken duingebied aan de Duinenabdij schenken, die voor een meer
gevarieerde exploitatie zou zorgen, met naast beweiding ook bos- en akkerbouw. De ‘Fossiele duinen’
(Cabour-Garzebekeveld) kenden vermoedelijk geen verhoogde exploitatie. Reeds in 1166 worden
deze duinen in de grafelijke akten als harena, ‘jachtgebied’, omschreven. Als woeste grond kwam dit
gebied krachtens het wildernisregaal vermoedelijk vanaf eind 9de eeuw-begin 10de eeuw in handen
van de graaf van Vlaanderen. Reeds in de loop van de 11de eeuw ontstonden op dit duin de parochies
Adinkerke en Ghyvelde. Interessant is de vermelding van ‘vaccariam de Ghyvelde’ wat op een gebruik voor
runderteelt wijst, maar aangezien Ghyvelde zich tot zee uitstrekte weten we niet zeker of dit gebruik ook op de
Fossiele duinen betrekking had. Ondanks de privatisering vanaf de tweede helft van de 12de eeuw blijft de
exploitatie van dit duingebied als jachtterrein en voor de veeteelt lange tijd behouden. Blijkens de talrijke vondsten
van 12de-13de eeuws materiaal is deze veeteelt activiteit vooral in deze periode te situeren. Vermoedelijk
gebeurde deze exploitatie op basis van een veepacht (bail à cheptel), waarbij één van de partijen aan de andere
een hoeveelheid vee toevertrouwd om te voeden en te verzorgen, onder de voorwaarden door hen bedongen.
Vermoedelijk betreft het een variante van een veepachtcontract (societas). Dergelijke veepachtcontracten
kwamen in de Vlaamse Kustvlakte veelvuldig voor.

In het zog van een loopduinenfront, vermoedelijk als gevolg van de combinatie van klimatologische
factoren en roofbouw, ontstonden de grote paraboolduinen. De stijging van de grondwatertafel als
gevolg van de sterke verbreding van de duinengordel, versterkte het stabiliserende effect van de
plantengroei. In het zuidelijk deel van De Westhoek is de invloed van de paraboolduinen te merken
de
de
de
vanaf het einde van de 14 begin 15 eeuw. Bij het begin van de 16 eeuw is de beweging van de
paraboolduinen vermoedelijk erg teruggelopen (kaart 2.1e). Na deze paraboolduinfase zijn er nog
verschillende vermeldingen van overstuivingen. Het is opvallend dat deze verstuivingen in belangrijke
mate aan menselijke beïnvloeding te wijten zijn. Ze vallen samen met instabiele periodes, waarin de
klassieke rigoureuze instandhouding van de vegetatie faalde. De belangrijkste instabiele periodes zijn
die van de godsdienstoorlogen (1562-1583) en van de oorlogen onder Lodewijk XIV (1646-1713). De
oorzaak van deze overstuivingen is waarschijnlijk te zoeken in de overexploitatie van de duinen:
overbegrazing door schapen en ander vee, een te groot konijnenbestand, het verzamelen van
brandhout, plaggenroof enz. In de tweede periode werd vooral in de binnenduinrand ondoordacht veel
bos en struikgewas gerooid en benutte men zelfs de Helm als brandstof. Daardoor kwam de
duinbeweging op verscheidene plaatsen terug op gang of ze versnelde. Verscheidene bewoningssites
de
werden onder het zand bedolven: o. a. de Duinhoek te De Panne (eind 16 eeuw). Later zou te
de
ste
de
Koksijde de Ter Duinen abdij overstoven geraken (eind 16 -1 helft 17 eeuw) maar ook Zuydcote
de
de
de
(eind 18 eeuw) en Koksijde dorp(eind 16 – begin 18 eeuw) zouden onder het duinzand
verdwijnen. De duinen verschoven gemiddeld 200 tot 300 m de polders in. Pas rond het midden van
de
de 18 eeuw zou men de toestand grotendeels weer onder controle krijgen.
Verhoogde kusterosie kan dan weer de oorzaak zijn van nieuwe verstuivingen in en langs de
zeereep. Waar bressen in de zeereep geslagen werden, kunnen belangrijke zandmassa’s zich
landinwaarts verplaatst hebben. Vlak voorbij de zeereep geven deze normalerwijze aanleiding tot een
chaotisch duinlandschap. Komen deze zandmassa’s echter terecht in een zwaar door overexploitatie
toegetakeld duinlandschap, en smelten ze daar samen met gereactiveerde paraboolduinen, dan zijn
alle voorwaarden vervuld om opnieuw grote bewegende duinen te laten ontstaan. Mogelijk is het het
centraal wandelduin van De Westhoek op deze wijze ontstaan, maar zeker is dit niet (cfr.
grensoverschijdende cartografische weergave van dit loopduin door Briquet, med. M. Leten). Veel
ouder dan enkele eeuwen is dit fenomeen dus waarschijnlijk niet
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2.1.2. Recente historische ontwikkelingen

de

Eind 18 eeuw
De kaart van graaf de Ferraris (1771-1779, kaart 2.2a) geeft een beeld van het landschap in het
studiegebied. De Westhoek, de Oosthoek- en de Houtsaegerduinen maken deel uit van een breed,
ononderbroken duingebied waarin in west-oostrichting enkele min of meer parallel aan elkaar gelegen
natte zones voorkomen, op de kaart voorgesteld als natte graslanden. Deze stemmen
hoogstwaarschijnlijk overeen met de toen aanwezige duinvalleien. Er is geen enkel spoor van
landbouwcultuur (geen duinakkertjes) en deze worden voor de duinen, door de Ferraris ook niet
vermeld in het beschrijvend gedeelte, maar wel voor de polders (graanteelt). Aan de zuidelijke
duinrand valt hier en daar een klein bosje of een bomenrij te bespeuren. Bewoning is amper
aanwezig. Het poldergebied tussen De Westhoekduinen en het Garzebekeveld s. l. (incl. Cabour)
bestaat ten noorden van het kanaal Duinkerke-Veurne hoofdzakelijk uit akkers. Ter hoogte van
‘Zwarte Hoek’ zijn enkele graslanden aanwezig. Het Langgeleed voert het water af in oostelijke
richting. Het Garzebekeveld, strekte zich toen, vanaf Adinkerke, nog ononderbroken uit in westelijke
richting. Het gebied is als schraal grasland weergegeven, wat erop wijst dat het hoofdzakelijk als
konijnenwarande werd uitgebaat. Zowel aan de noord- als aan de zuidrand van dit gebied is er een vrij
dichte bewoning en ligt een strook grasland.

Situatie medio 19

de

eeuw

Na 1789 verliest het duingebied zijn functie als grafelijk jachtgebied. Tot dan toe werd het konijn als
jachtwild beschermt (Termote, 1992). Na 1815 leidde privatisering tot een sterk toegenomen
landbouwontginning. Het vee werd in communaal verband geweid. De konijnenpopulatie gaat sterk
achteruit. Ze wordt gedecimeerd om verstuiving te voorkomen en omdat ze de landbouw schade
berokkende (Billiauw, 1992). In 1828 worden in de sector Nieuwpoort-Franse grens, 240 koeien, 112
ezels, 51 paarden en 450 schapen geweid (De Smet, 1961). Het huurgeld om de koeien te laten
grazen bedroeg 4 gulden/jaar. Voor ezels moesten 3000 stuks helm aangeplant worden op de
duinhellingen (De Smet, 1961). In 1882 waren er 140 landbouwbedrijfjes aanwezig, goed voor een
oppervlakte van 270 ha akkerland in de duinen (Van Aerschot et al. , 1992).
Het landschap kan afgelezen worden van verschillende topografische kaarten uit die periode. Op de
Vander Maelen-kaart (1842, kaart 2.2b) is het duinengebied van De Panne nog grotendeels
ononderbroken; alleen de weg De Panne-Veurne (de latere N35) en De Panne-Adinkerke (de latere
N34) doorsnijdt het gebied. Langs de zuidgrens van het gebied zijn smalle bosstroken aanwezig.
Vermoedelijk dateren uit die tijd de olmenbosjes waarvan hier en daar vandaag nog relicten zijn
overgebleven. Ter hoogte van de Duinhoek is een gehucht van een tiental huizen en enkele
boerderijtjes zichtbaar. Het poldergebied tussen de Jonge duinen en het Garzebekeveld bestaat nog
steeds overwegend uit akkerland, naast enkele vlekken grasland.
De topokaart van 1860, (uitgave 1876) toont het vissersdorp Kerckepanne, kleine verspreide
nederzettingen in het duin, verschillende duinakkertjes en de eerste verbindingen tussen hinterland en
kust met ondermeer de spoorweg van De Panne naar Duinkerker resp. Lichtervelde-Gent.
Duinakkertjes zijn ondermeer te situeren in het zuidelijk deel van de huidige Houtsaegerduinen, De
Westhoek en het Calmeynbos. Vandaag zijn die percelen nog te herkennen aan de afgevlakte bodem
met ruderale vegetatie en de omgevende, vaak met populieren, wilgen, elzen of seringen beplante,
wallen.
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Begin 20

eeuw (tot WO-I)

De militaire kaart van 1911 toont in de voorste duinen van De Westhoek 2 parallel aan de kustlijn
verlopende duingordels. Meer landwaarts zijn een aantal paraboolduinen goed herkenbaar. In het
zuidelijk deel van De Westhoek zijn de duinakkertjes goed herkenbaar afgebeeld als rechthoekige
percelen. Enkele voordien nog beboste percelen aan de zuidgrens van het gebied zijn ontgonnen voor
akkerbouw. Ter hoogte van het huidige Calmeynbos zijn de eerste beboste percelen zichtbaar. De
Panne is spectaculair ontwikkeld er is een uitgebreide wegeninfrastructuur en een explosie aan
bebouwing. De Houtsaegerduinen geraken hierdoor stilaan geïsoleerd. Het Garzebekeveld s. l. is
verdeeld geraakt door de aanleg van de Moerensteenweg.
ste
Het landschap van het begin van de 20 eeuw werd vereeuwigd in het fotografisch werk van
Professor J. Massart, die tevens uitgebreid verslag doet over flora en vegetatie van duin en polders
(Massart, 1908 & 1913). De foto’s van Massart tonen een sterk antropogeen gebruik en beïnvloeding
van het duinengebied. De duinen werden gebruikt voor het weiden van schapen, geiten, runderen en
ezels. Duindoorn, Kruipwilg en andere houtige struiken werden gekapt als brandhout en
zandfixeerders, Op de omwalde duinakkertjes werden groenten, aardappelen en rogge verbouwd.
Het duinengebied is door dit agropastoraal gebruik vrijwel boom- en struikloos. Vochtige duinpannen,
stuifduinen, duinengrasland en mosduinen wisselen elkaar af. Konijnen waren overal sterk
vertegenwoordigd.
In 1902-1903 werd door Maurice Calmeyn gestart met de aanleg van 55 ha bos (het huidige
‘Calmeynbos’). Onder meer voor de houtproductie en met de bedoeling om de zandverstuiving in het
achterliggende gebied tegen te gaan. Bovendien had hij oog voor de toeristische meerwaarde die De
Panne hierdoor kreeg. Er werden meer dan 25 soorten bomen aangeplant waaronder
Canadapopulier, Zomereik, Grauwe abeel, Gewone es, Gewone esdoorn en Grauwe els.

Eerste wereldoorlog (1914-1918)
De Eerste wereldoorlog maakt een abrupt einde aan de ontwikkeling van de kustdorpen. Het
kustgebied is strategisch belangrijk. De Panne werd de hoofdstad van het niet-bezette, vrije België. In
de duinen van de Westkust worden soldatenkampen opgeslaan en oefenterreinen aangelegd. De
Westhoek wordt intensief gebruikt als militair oefenterrein. De luchtfoto’s van 1917-1918 tonen talrijke
bomputten en een dicht padennetwerk. Vanaf 1914 werd in de zuidoostelijke hoek van het huidige
reservaat één van de hoogste duinen (33,4 m op de topografische kaart van 1860) van de Belgische
kust afgegraven, aanvankelijk voor de aanleg van loopgraven (zandzakjes), later als zandwinning voor
de huizenbouw. Dit duin stond bekend onder de naam ‘Fransooshille’ (Loppens, 1932) of ‘Zwarte
Duin’ (Massart, 1913a: 148).
De Houtsaegerduinen waren gedurende de Eerste wereldoorlog nog sterk stuivend, mogelijk precies
ten gevolge de oorlogsvoering (cfr. ook Cabourduinen waar aanzienlijke graafwerken en verstoring
plaatsvond). Ook hier was een legerkamp en doorkruisten veel paden het gebied. In de Zeepanne,
centraal in het gebied, zijn akkertjes en een veedrinkput aanwezig.
In de Cabourduinen worden een reeks loopgraven, verschillende schietstellingen en een
aantal bunkers aangebracht. Tevens wordt er een militair hospitaal opgericht nabij het daar
ondertussen opgerichte kasteel. Het hospitaal bestaat uit 19 paviljoenen voor gekwetsten en 3 voor
personeel. De impact op het gebied bestaat ongetwijfeld vooral uit de nivellering van het duinenreliëf,
maar is verder niet erg ingrijpend in de bodem zelf, want de gebouwtjes staan op vier betonnen
blokken of bakstenen sokkels op ongeveer 20 cm boven het grondniveau. Door het Belgisch en Britse
leger werd een beperkt systeem van waterwinning geïnstalleerd. Na de oorlog werden deze
drinkwatervoorziening overgenomen door de Belgische staat. Verschillende foto’s van die periode,
gepubliceerd in Desiere (2005, p. 31) geven een beeld van het landschap. Het reliëf is een stuk meer
uitgesproken; de vegetatie is schaars (Zandzegge en lichenen?); her en der verspreid staan dennen met het
aspect van ‘vliegdennen’; verstuiving moet op dat moment een essentieel proces zijn geweest. In de achtergrond
is een dichtere naaldhoutaanplant te ontwaren. Op een qua locatie betwistbare foto (gepubliceerd in Desiere
(2005, p. 20) van Charles Cabour (°1856-†1924) zijn een driet al. grazende runderen te zien en een deel van het
terrein is met (naald?)bos beplant. Dit kan er op wijzen dat dit gebied (Cabour?) ook in (extensief)
landbouwgebruik was. Tegelijk blijft het echter jachtgebied, want in 1923 werd het jachtrecht op het domein voor
een periode van 18 jaar toegewezen aan een zekere André Prudent Coevoet, hophandelaar te Rijsel. Ook de
eigenaar Fernand Plaideau bejaagde het domein tot aan de tweede wereldoorlog. In 1920 werd de waterwinning
van WOI uitgebreid met 10 boorputten
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Interbellum (1918-1940)
Tijdens deze periode neemt de toeristische expansie van De Panne een hoge vlucht. De aanleg van
de kusttramlijn en de ‘Koninklijke baan’ (1933) zorgt voor een verdere ontsluiting van de gemeente.
Tezelfdertijd geraakt het duinengebied verder versnipperd.
Rond dezelfde tijd verschijnt het eerste Koninklijk Besluit (1 maart 1935), waarbij ‘ de duinen gelegen
tusschen de Noordzee, de Fransche grens, de gemeenten Adinkerke en De Panne worden
gerangschikt overeenkomstig de wet van 7 augustus 1931’. De meest westelijke strook (250 ha) moet
in haar natuurlijke staat worden behouden, vrij van bebouwing. Voor de andere twee stroken
(waaronder de huidige Krakeelduinen en het Calmeynbos) wordt wel bebouwing toegestaan,
beantwoordend aan de gestelde voorschriften in verband met de minimum oppervlakte van percelen,
bouwhoogte, huistype enz. De Calmeynbossen mogen niet worden verkaveld (van Aerschot, S. & Van
Haeverbeeck, 1992).
Het duingebied tussen Bray-Dunes en De Panne werd in de zomer extensief beweid met een 50-tal
koeien (D’Hondt 1981: 18). Toezicht op het vee gebeurde door twee private jachtwachters die in
dienst waren bij de familie Calmeyn en Orebanche. Tijdens de graasperiode werd het vee ’s avonds
samengedreven naar de hoeve van één der jachtwachters nabij de huidige Panharinglaan. Van
oktober tot april werden de dieren op stal gehouden. Kort na WO-I werden in De Westhoek af en toe
Russische pony’s geweid om ze te laten herstellen van schurft (Goerlandt, 1998). In dezelfde periode
werd de zuidelijke helling van de binnenduinrand bebost met Canadapopulier, Witte abeel,
Ontariopopulier, Gladde iep en Gewone es.

Tweede wereldoorlog (1940-1945)
Gedurende de tweede wereldoorlog wordt door de Duitse bezetter een uitgebreide en zeer degelijke
kustverdeging uitgebouwd, de ‘Atlantikwal’, bestaande uit geschuts-, commando- en
observatiebunkers, mijnenvelden, hindernissen, schietstanden… De bunkers en schietstanden waren
onderling verbonden door betonwegen. Op de topografische kaart van 1952 zijn in De Westhoek een
vijftigtal bunkers afgebeeld (Kaart 2.2.c ). Ze liggen voornamelijk in de zeereepduinen en in de
zuidelijke binnenduinrand. De meeste bunkers werden aan het einde van de jaren 1970 opgeruimd.
De betonwegen werden niet opgeruimd, sommige zijn ondertussen overstoven. Eén van de bunkers in
de binnenduinrand, nabij de grens met de Krakeelduinen, heeft tot voor kort dienst gedaan als
materiaaldepot en werkplaats voor de arbeiders van het Agentschap Natuur en Bos. In de
Houtsaegerduinen werd veel minder militaire infrastructuur aangebracht.
In de Cabourduinen was eveneens een belangrijke militaire verdedigingsgordel aanwezig, waarvan
vandaag nog verschillende goed bewaard gebleven relicten aanwezig zijn (zie de actuele beschermde
monumenten ‘veldbatterij’). In de tweede wereldoorlog is het Cabourdomein opnieuw het terrein voor
bunkers, open schietstellingen en loopgraven Verschillende plekken in de noordrand van de
Cabourduinen zijn enigszins genivelleerd om plaats te bieden aan afweergeschut. De sites zijn nog te
herkennen aan de ronde afgevlakte zones net achter relatief hoge duintjes. Uiteindelijk werden
nauwelijks schoten gelost vanuit de bunkers of schietstellingen. Het gebied zelf werd in 1944 wél
enkele keren bestookt vanuit Duinkerke. De paarden die de geschutsstukken moesten verslepen,
hadden eveneens weinig impact op het terrein. Ze graasden op een weide van hoeve ‘De Woestijn’.
De officieren logeerden in het kasteel, de gewone soldaten grotendeels in de barakken van het
veldhospitaal van WOI. De huisvesting had dus geen belangrijke nieuwe impact op het domein. Wel
rooiden de Duitsers de 3600 dennen die vóór de Eerste wereldoorlog geplant waren. Die werden als
‘Rommelpalen’ voor de Atlantic Wall gebruikt. Op 19 januari 1944 werden de Moeren onder water
gezet, wat een belangrijke landschappelijke ingreep op de omgeving van het studiegebied had
(afsterven van bomen). Een veel minder in het landschap waarneembare, maar niet minder
belangrijke ingreep was het gebruik van de waterwinning tijdens de tweede wereldoorlog. De
bestaande installaties werden overbelast en dit leidde tot verzilting die de maximale toelaatbare grens
vaak benaderde en soms bereikte. In 1941 en 1942 was de verhoging van het zoutgehalte reeds
dramatisch en bereikte meer dan 500 mg/l.
Tijdens WO-II werd geen vee geweid in de duinen, dit was verboden.
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De periode na WO-II
Na de tweede wereldoorlog komt de westkust via een algemene stroomversnelling terecht in de fase
van het gediversifieerde massatoerisme. De bebouwing verdicht en breidt uit, de zeedijk wordt verder
doorgetrokken. Voor de materiële voorzieningen van de tot consumptie aangespoorde vakantieganger
wordt de tertiaire sector uitgebouwd: er komen meer winkels, later supermarkten, speellokalen,
recreatieparken zoals de Meli, thans Plopsaland. In het noorden van de Oosthoekduinen werden
jeugdhotels gebouwd en op de huidige plaats van het VBNC De Nachtegaal werd een dancing met
openluchtzwembad , l’Armorial, opgetrokken. Wat later wordt ook een tennisterrein naast dit complex
geopend. De resterende duinen geraken hierdoor nog verder van elkaar geïsoleerd en staan onder
toenemende recreatieve druk.
Bepaalde delen van de Oosthoekduinen zijn tot ongeveer 1970 afgesloten voor het publiek en
ontwikkelen daardoor mooie korstmosrijke mosduinen; nadien worden ze echter opengesteld en
neemt de recreatie sterk toe. Medio de jaren 1970 wordt de sporthal gebouwd in de rand van de
Oosthoekduinen. In de loop van de jaren 1980 koopt de gemeente het resterend deel van de
Oosthoekduinen en het oostelijk deel van het Calmeynbos, die beide vrij toegankelijk worden gesteld.
Hierdoor treden sterke contrasten op tussen vaak betreden en daardoor open zandige plekken en
minder of niet betreden en verstruweelde gedeelten.
Rond 1990 wijzigen BPA’s de gewestplanbestemming van een deel van de Oosthoekduinen,
waardoor een leslokaal op het zogenaamde ‘Argoterrein’ kan opgetrokken worden. Het gebouw komt
naast de sporthal. Het Argoterrein ligt op de plaats waar voorheen de mooiste graslanden van de
Oosthoekduinen voorkwamen. Vanaf 1992 beginnen de discussies over de locatiemogelijkheden voor
de oprichting van een natuureducatief centrum. In 1995 start de bouw van ‘de Nachtegaal’.
De Oosthoekduinen waren in 1999 onderwerp van het gelijknamig natuurinrichtingsproject dat
opgestart werd door de Vlaamse landmaatschappij (VLM) en de toenmalige Afdeling Natuur (nu ANB).
De inrichtingswerken vingen aan in het najaar van 2002 en werden beëindigd in 2005.De belangrijkste
ingrepen waren ondermeer het afgraven en herinrichten van de akkers in de duinpolderovergangszone (aanleg van poelen en overstroombare depressies langs het Langgeleed,
afdammen van grachten die afwateren op het Langgeleed en het omheinen van het gebied ten
behoeve van de begrazing) herinrichting van het militaire COC-domein (Commando Operation
Centre, sinds 1953 met ondermeer het inrichten van een bunker ten behoeve van vleermuizen en het
verwijderen van allerhande constructies) en het herinrichten van de vijver, het kappen van dennen in
en het gedeeltelijk ontstruwelen van de Oosthoekduinen s.s. inclusief de inrichting van een
begrazingsblok Daarnaast werd ook de recreatieve infrastructuur aangepast en aangevuld (zie
verder).
Na de tweede wereldoorlog verminderde het agropastoraal gebruik van de duinen zienderogen. In de
Houtsaegerduinen stopte de beweiding. De duinen werden enkel nog begraasd door het wildkonijn,
waarvan de populatie soms hoge dichtheden bereikte tot de myxomatose toesloeg (1950-1960) en de
populatie geregeld decimeerde. Duinakkertjes werden nog amper gebruikt, enkel in het centraal
zuidelijk deel van de Houtsaegerduinen zouden twee akkertjes nog bewerkt worden tot midden de
jaren 1950. Nadien werden ze beplant met populier en wilgen. De Houtsaegerduinen werden door de
gelijknamige familie ingericht als jachtgebied. Daartoe werden op beperkte schaal bomen geplant en
onderhouden, grote struiken weggekapt en open plaatsen in stand gehouden. Tevens werd het oude
netwerk van jachtpaden in stand gehouden en zelfs nieuwe paden door middel van bulldozers
aangelegd. Het jachtdomein was in principe ontoegankelijk voor toeristen. In 1981 werd het gebied als
landschap beschermd (zie 1.6.1.). In 1988 volgde de aankoop van de Houtsaegerduinen door het
Vlaamse Gewest. In 1996 werd het eerste beheerplan opgemaakt (Hoys et al. , 1996). Op 15 april
1997 werden 6 ezels geïntroduceerd als nieuwe ‘duinbeheerders’. De kudde groeide ondertussen
gestaag aan tot ruim 20 dieren (zie verder). Hun voedselkeuze en terreingebruik werd door
verschillende studenten van de universiteit Gent (labo plantkunde) over meerdere jaren opgevolgd (De
Coninck (1998), Lamoot (1998), Van Braeckel (1999), Callebaut (1999), De Meulenaere (2000). Eind
de jaren 1990 begin 2000 werden pleksgewijs acties ondernomen om “exoten” te verwijderen
ondermeer populierachtigen nl. Populus x jackii, P. canescens, Robinia pseudacacia, Prunus serotina
Rosa rugosa e. a. (Leten et al. , 2005). Twee in het terrein al aanwezige poelen, die midden de jaren
’90 verland en, door een algemene waterstandsdaling in het gebied, sterk verdroogd waren werden
opnieuw min of meer vrijgemaakt. Eerst de zuidelijk gelegen poel, nadien de andere meer noordelijk
hiervan gelegen poel. Bij die gelegenheid (c. 2003-2004) werden zij allebei verdiept en aanzienlijk
vergroot. Het leverde meteen de vestiging van een zeer kleine populatie Kruipend moerasscherm
(Apium repens) op; eerst in de zuidelijke en pas iets later ook in de noordelijke poel.
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Foto. Een kleine populatie Kruipend moerasscherm (Apium repens) vestigde zich in de Houtsaegerduinen
in de oeverzone van de centraal gelegen veedrinkputten.

In De Westhoek werd na de tweede wereldoorlog de beweiding op beperkte schaal hervat. In de
periode 1947-1960 weidde boer Masschael 35 stuks vee, waaronder 6 melkkoeien, op een 11 ha
groot omheind terrein in het zuidwestelijk deel van het gebied; de zogenaamde ‘Weide’. Ter
voorbereiding op deze begrazing werden bramen en struweel verwijderd. De weide werd niet
gedraineerd maar wel jaarlijks bemest met 1000 kg Thomasslakken (een fosfaathoudende meststof
afkomstig van de staalproductie met al. s belangrijkste bestanddelen P2O5, CaO, MgO). In de
winterperiode stond de weide regelmatig onder water.
Vanaf 1960 stopt de beweiding in de ‘Westhoek’ volledig. Ook uit de hoek van de eens zo talrijke
konijnen (er werden er tot 5000 stuks per jaar geschoten of gevangen), viel er niets meer te
verwachten (Myxomatose). Struweel breidde uit, duingraslanden verruigden, het areaal stuivend duin
nam af.
In 1957 werd De Westhoek bij koninklijk besluit van 29 augustus als ‘staatsnatuurreservaat’ opgericht,
het beslaat dan 340 ha 27 are en 31ca. Op 16 maart 1977 werd het gebied per K. B. als
staatsnatuurreservaat bevestigd, in de zin van de Wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973.Op 14
februari 1995 werd het natuurreservaat per K. B. overgedragen aan het Vlaams Gewest.
In 1964 werd gestart met een aantal beheermaatregelen zoals de omheining van het reservaat en de
aanleg van officiële wandelwegen. Halfweg de jaren 1970 werd gestart met het tweemaal per jaar
maaien van ‘de Weide’ (juni en oktober) en het maaien van enkele plekken in duinpannen. In oktober
1979 werd selectief distels gemaaid.
Begin de jaren 1980, werden op basis van aanbevelingen van D’Hondt (1981) enkele nieuwe stukken
vochtige panne aan de jaarlijks te maaien lijst toegevoegd (kaart 2.3). Behalve maaien werd ook
begonnen met het lokaal kappen van struweel en het maaien van met gewoon struisriet verruigDe
Pannes. Een en ander was in eerste instantie bedoeld om vaak kleine relictpopulaties te behouden, o.
a. van Herminiumorchis (Herminium monorchis < 10 individuen), Gewone knopbies (Schoenus
nigricans, 3 individuen verdeeld over twee plekken) en Duingentiaan (Gentianella uliginosa) Ook
enkele duindoornstruwelen werden ontgonnen en selectief verwijderd uit de westelijke panne van het
noordelijk paraboolduincomplex. De totale oppervlakte van de periodiek te maaien beheereenheden
bedroeg in 1994 uiteindelijk ongveer 6 ha.
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Vanaf 1995 werd een nieuwe beheerstrategie gevolgd, waarbij de eerste interventie het geleidelijk
vergroten van de oppervlakte jonge panne betrof. Dit gebeurde door het maaien of selectief wieden
van duindoorn-(kiem)planten. Tegen 2004 bedroeg de oppervlakte aldus beheerde panne 10,75 ha
(Leten et al. , 2005). Ondertussen bleef ook de oppervlakte gemaaid duinvalleigrasland geleidelijk
stijgen om tegen 2004 12,35 ha te bedragen, weliswaar her en der als kleine of iets grotere plekken
over het reservaat verspreid. De mosduinen van de binnenduinrand werden behoed voor degradatie
door het verwijderen van ongeveer 2,5 ha opslag van Grauwe en witte abeel (Populus canescens en
P. alba) in 1996 (Leten et al. , 2005). Later zou nog meer opslag en bomen worden verwijderd (zie
verder). In 2001 werden bij alle hoofdtoegangen tot het deelgebied infopanelen geplaatst (W. V. T. ,
2001).
In 1996 werd het beheerplan voor De Westhoek voorgesteld en goedgekeurd (Hoys et al. , 1996).
Extensieve begrazing door hoefdieren vormde hierin, op basis van aldus beheerde oppervlakte
natuurgebied, een zeer belangrijke maatregel. Voorafgaand aan het vrijlaten van de grazers werden
zowel in de zuidelijke (in 1997) als in de noordelijke pannengordel (1997-1998 en 2000) aanzienlijke
oppervlakte struweel mechanisch verwijderd.
In 1997 werd gestart met de extensieve begrazing door 8 Shetlandpony’s in het zogenaamde zuidelijk
begrazingsblok (57 ha). Even later werden hier eveneens 2 Schotse hooglandrunderen los gelaten.
Ook hier werden voedselkeuze en terreingebruik van de dieren in extenso gemonitord (o. a.
Goerlandt, 1999; Laquière, 1999; De Graeve, 2000; Vandenberghe, 2001; Meert, 2002; Lamoot
2004).
In 1998 werd het noordelijk begrazingsblok (52 ha) ingericht. Er werden 2 koniks en 2 Schotse
hooglandrunderen losgelaten. In de zomer van 2000 telde de Konikkudde al 8 dieren. Degezelle
(2001), Neels (2002) en Cosyns (niet gepubl. ) registreerden de voedselkeuze en het terreingebruik
van deze dieren. Later werd in het zuidoostelijk deel van De Westhoek nog een derde begrazingsblok
(41 ha) afgebakend en omheind, het zogenaamde ‘oostblok’ dat sinds 2002 begraasd wordt door een
kudde van ondertussen 18 ezels (aanvankelijk in combinatie met Shetlandponies). Er gebeurde geen
onderzoek aan deze kudde. In de loop van 2001 werden in het kader van het Interreg II-c Sail-project
een aantal initiatieven genomen om de recreatieve beleving van het gebied te verbeteren. Nabij de
Groene Biezenlaan kwam een groot uitkijkplatform met rijk geïllustreerde educatieve borden. De oude
verroeste omheining langs het grenspad werd vervangen door een Castanea afsluiting. De oude
bewegwijzering langs paden werd vervangen door een nieuwe uniforme bewegwijzering van
paneeltjes bevestigd op een houten drager, met een plattegrond en de afstand tot de verschillende
uitgangen. Langs het Grenspad werd werk gemaakt van de aanleg van een natuureducatief pad.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een rugzakje gevuld met natuureducatief materiaal (W. V. T. 2001).
Tenslotte werden kleurrijke infofolders uitgegeven van de deelgebieden De Westhoek en de
Houtsaegerduinen.
In 1963 werden in De Panne 92 ha duingebied aangekocht door de IWVA (Intercommunale
Waterwinning Veurne-Ambacht). Zij levert drinkwater voor de kuststreek tussen Nieuwpoort en de
Franse grens. Vanaf 1967 werd een jaarlijks steeds groter wordende hoeveelheid grondwater
3
3
opgepompt (1967: 602.176 m – 1976: 1.207.540 m en c. 1991: c. 2.200. 000 m³ !). Vanaf 1984 en
volgende jaren is tengevolge van de economische recessie (uitgezonderd zomermaanden) een
terugval merkbaar. Vanaf 1989 was er opnieuw een grotere vraag naar water. Door het oppompen
van grondwater verlaagde de grondwaterstand in het staatsnatuurreservaat aanzienlijk, waardoor de
vegetatie van duinvalleien significant wijzigde: een aantal soorten verdwenen (Groenknolorchis,
Moerasgamander) of hun verspreiding werd sterk beknot (Bonte paardenstaart, Teer guichelheil,
Knopbies, Honingorchis), andere gingen domineren en verdrongen de grondwaterafhankelijke
soorten. Ondertussen nam, mede door het decimeren van de konijnenstand en het achterwege blijven
van voldoende beheer ook de struweeluitbreiding verder sterk toe.
De duin-polderovergangsgronden van het deelgebied Zwarte Hoek werden in recente jaren
aangekocht door het Vlaams Gewest en ingericht als natuurreservaat (2004) voor ondermeer
pleisterende water- en moerasvogels. Er is een beheerplan opgemaakt (Van Nieuwenhuyse et al. ,
2007) dat werd goedgekeurd in 2008.Voor die tijd werden in het gebied al een aantal belangrijke
natuurbeheerwerken uitgevoerd onder meer plaatsen van afsluitingen (2004-2005), Plaatsen van
infopanelen aan alle toegangen (2006) , maaien (beheereenheid Maerestraat-Kanaal (ZH. 1z) 2005 e.
v. , Hooiweide ZH. 2b, (juni 2005 e. v. ), ), inscharen van grazers,… Daarnaast wordt sinds 2005 een
aanzienlijk deel van het gebied begraasd door paarden of runderen en een klein aantal schapen (o. a.
Patattenakker (ZH. 1b), Weiland (ZH. 2c) en Zanddepot (ZH. 3b). Hiermee wordt gepoogd om een
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deel van de kenmerkende plantengemeenschappen van polderweiden en graslanden op ontkalkte
duinzanden (substraat van de Romeinse duinen) te herstellen.
In het kader van het natuurherstelproject van het ANB (2006-2007) zijn ondermeer volgende
belangrijke éénmalige ingrepen gebeurd:
- De Patattenakker (ZH. 1b) werd omgevormd tot een reliëfrijke, vochtige polderweide door
uitgraving van een paar grote poelen en van enkele depressies;
- De oever van de waterloop ‘’t Langgeleed’ die grenst aan de bovenvermelde tot reliëfrijke weide
om te vormen akker werd geherprofileerd tot een plas-drasberm;
- Aanleg van een visueel afschermende berm tussen de zuidoever van de grote plas van de ‘Drie
Vijvers’(ZH. 2a) en het wandelpad dat erlangs loopt
- De oostelijke oever van de grote plas werd afgeschuind tot een zacht hellende oever (bevorderen
ontwikkeling rietkragen en andere water- en oevervegetaties)
- Aanleg van een poel in de hooiweide (ZH. 2b)
- Aanplant van struwelen van inheemse, streekeigen soorten
Na de tweede wereldoorlog wordt het domein Cabour nog maar uitsluitend voor de jacht gebruikt.
Het kasteel wordt tot 1949 als jachtpaviljoen gebruikt. Daarna wordt het een vakantieoord voor
kinderen van postbeamten. In 1969 wordt het gesloopt. In een bosje ten zuiden van Cabour worden
everzwijnen en herten gekweekt (mondelinge mededeling Guido Mahieu 2007). Ook Desiere (2005)
maakt hier melding van: ‘volgens een mondelinge bron werden tussen het domein en de Ringsloot van
de Moeren, naast de hoeve Cappoen, herten en everzwijnen gekweekt, die naderhand in het
jachtgebied werden uitgezet’. Het is niet helemaal duidelijk of dit gebruik in het Interbellum dan wel na
de Tweede wereldoorlog moet gesitueerd worden. Het gebied is echter bij uitstek bekend voor de
jacht op houtsnippen, waar de benaming van het café ‘Au retour de la chasse’ nog steeds naar
verwijst (mondelinge mededeling Jacky Launoy). Het enige ‘landbouwgebruik’ dat van deze periode
bekend is, is de opslag van hooi in één van de bunkers uit WOII. Konijnen nemen ongetwijfeld een
deel van de begrazing voor hun rekening, tot ongeveer in 1985 de populatie door de combinatie van
myxomatose en VHS ineenstort tot zowat een tiende van de populatie.
De waterwinning in Cabour, kort na WOII, blijft kampen met verzilting, door de toenemende vraag,
mede door het gestegen kusttoerisme. In 1947 heeft de IWVA een nieuwe waterwinning in gebruik
genomen: St-André te Oostduinkerke. Daardoor kon vanaf 1948 de productie in Cabour sterk
verminderen en nam het chloridegehalte van het opgepompte water weer af. Volgens het jaarverslag
van 1950 bleef het zoutgehalte onder de 600 mg Cl/l. In 1953 werden de elf Nortonputten definitief
afgeschaft. Een plan om bevloeiing vanuit het Langgeleed toe te passen in Cabour werd afgewezen.
In de plaats daarvan werden proefboringen in het Calmeynbos opgestart. Eind de jaren ’50 blijken de
opgepompte debieten toch nog steeds te hoge chloridegehalten op te leveren. In 1961 pas verwierf de
IWVA het Cabourdomein van de Belgische staat. In 1965 werden de werkplaatsen voor de herstelling
van watermeters in Cabour gesloten en verhuisd naar Oostduinkerke. Dit gebouw fungeert nu als
museum van de waterwinnning. In 1978 en 1979 werden alle putten in Cabour herboord. De
filterelementen, voorheen tussen 6 en 10 m diep werden dieper geplaatst, namelijk tussen 12 en 16 m.
Dit loste echter het zoutprobleem niet op, aangezien het zoutgehalte van het grondwater stijgt met de
diepte. In de tweede helft van de jaren tachtig werd weer veel meer water opgepompt om de
watertekorten aan de Westkust op te vangen. De zoutgehalten namen weer toe. De gehalten natrium,
kalium, ammonium, chloriden en sulfaat bleken te hoog voor de drinkwaternorm. In 1991 werden
verschillende putten gesloten omwille van het zoutprobleem. Vanaf dat moment werd nog slechts
gepompt tot zoutgehalten van 100 à 200 mg/l bereikt werden. Bij hogere zoutconcentraties werden de
putten gesloten. In het kader van een duurzaam waterbeleid werd de waterwinning van Cabour in
2002 stilgelegd. Op 1 juli 2003 werd beslist om geen vergunning aan te vragen voor Cabour en de
winning enkel te handhaven als noodwinning. Wat de evolutie van de grondwaterstand gedurende de
pompingen betreft zijn er pas vanaf 1993 correcte gegevens voor handen. De minima schommelen
vanaf dan tussen 1 en 1,5 m TAW, de maxima tussen 2 en 2,5 m TAW en dit blijkt eerder aan
klimatologische schommelingen te wijten dan aan het opgepompte volume. Ook na de stopzetting van
de winning in 2002 treedt geen significante stijging van de grondwaterstand op. De drainerende
werking van de Ringsloot en De Moeren blijkt hier de doorslaggevende factor.
In 1978 en 1979 werden de grote Gladde iepen in het Cabourdomein gekapt. Ze waren aangetast
door iepenziekte. De I. W. V. A. besloot om nieuwe bomen te planten. In maart 1982 had Pol Coppin
een bebossingsplan klaar. Er werden over het hele duingebied 120 percelen aangeduid met een
plantschema voor 61.400 bomen en struiken, van 33 verschillende soorten. Volgens de
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aankoopfacturen werden er 36.480 bomen en struiken van 25 verschillende soorten aangekocht. Wat
exact in Cabour werd aangeplant is niet exact duidelijk, want de bomen waren ook voor aanplant in
het Calmeynbos bedoeld. Er werden onder meer 14.000 exemplaren Rimpelroos aangekocht, 6000
exemplaren Oostenrijkse den, 2000 exemplaren Corsicaanse den, 5450 exemplaren Robustapopulieren en 2880 Unal-populieren variëteit Beaupré. Verder ook Witte abeel, Zomereik, … De
aanplantingen gebeurden in 1983, 1984, 1985 en 1986.Om bepaalde aanplantingen te doen slagen
werd voorgesteld: ‘gras diep afbranden vooraleer te planten’.
In 1982 worden wilgen rond de kasteelvijver in de Cabourduinen aangeplant en in 1985 wordt de vijver
vergroot. Ook de Cupressocyparis x leylandii op het eiland dateert wellicht van die tijd. Voorheen werd
er maïs op het eiland geplant, die dan gebruikt werd als fazantenvoer. De fazanten werden er
gekweekt voor de jacht. Een ophaalbrug zorgde ervoor dat de konijnen de maïs niet konden bereiken.
De Directeur-Generaal van de Waterwinning Marcel Gunst was een fervente jager. Hij gebruikte de
Cabourduinen als jachtdomein tot 1990. De vijver zelf werd ook gebruikt om op karper te vissen. De
IWVA zette de karpers zelf uit.
Sinds 1996 wordt het duingebied De Doornpanne te Koksijde begraasd door Shetlandpony’s. De
hengsten worden sinds april 1999 systematisch naar de Cabourduinen gebracht, waar ze sindsdien de
oostelijke helft van het domein jaarrond begrazen. De kudde telde in 2007 13 hengsten en is er in
geslaagd de vervilting geleidelijk en gedeeltelijk terug te dringen. Vooral in de winterperiode levert ze
nuttig werk om de dominantie van Zandzegge en in mindere mate lokaal ook Glanshaver en Gewoon
struisriet terug te dringen. Op 11 maart 2005 draagt de IWVA het beheer van de Cabourduinen over
aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Sinds 2006 worden in het westelijke gedeelte van Cabour ook enkele tientallen schapen ingeschaard
voor het natuurbeheer. Aantal en ras zijn nog experimenteel. In 2007 wisselt de eigenaar en ook de
kudde. Een experiment met begrazing in enclosures wordt als niet geslaagd beschouwd omdat alle
Eikvaren volledig afgegraasd wordt en een aantal dieren sneuvelen. De doodsoorzaak is onduidelijk.
Waren de dieren al fel verzwakt of waren ze slachtoffer van Boskruiskruid intoxicatie?
In 2006 en 2007 werden enkele gedeelten van de Cabourduinen experimenteel gemaaid en geplagd
om de effecten te bekijken en dit beheer eventueel nadien uit te breiden. Zowel sterk vervilte
gedeelten met Gewoon struisriet, als de mooiste, meest heischrale situaties worden gemaaid. De
effecten hiervan zullen door monitoring opgevolgd worden. In de winter 2008-2009 gebeurde een
eerste fase van de grootschalige natuurherstelmaatregelen uit het beheerplan: namelijk de aanleg van
nieuwe poelen, de herprofilering van bestaande poelen en de uitvoering van plagwerken. In de winter
van 2009-2010 werden populieren, abelen en esdoorns gekapt om de unieke kalkarme
duingraslanden van Cabour te herstellen (tweede herstelfase). In de winter van 2010-2011 gebeurde
een derde fase van de uitvoering van het beheerplan: niet alleen het kappen en verwijderen van
populieren, abelen en esdoorns gebeurde maar ook het plaggen van een deel van het terrein. In de
noordwestelijke hoek van het gebied werd het aanwezige paraboolduin vrijgemaakt van begroeiing om
terug een mozaïek van kalkrijkere en kalkarmere duingraslanden en stuifplekken te krijgen. In het
uiterste westen van het gebied werden de aangeplante bomen gekapt om een zo natuurlijk mogelijk
struweel te herstellen. Meer centraal in het gebied werden dankzij de werken geïsoleerde
duingraslandjes terug met elkaar verbonden.
Omstreeks eind de jaren ’60, begin de jaren ’70 werden belangrijke delen van het duingebied ten
zuiden van de Cabourweg afgegraven en genivelleerd, in het kader van een ruilverkaveling. Nadien
werden deze percelen hoofdzakelijk in landbouwgebruik genomen als weiland of akkerland. De mate
van bemesting en herbicidengebruik was vermoedelijk erg divers en bepaalt in belangrijke mate de
huidige natuurkwaliteit en natuurpotenties. De overgangsgronden ten zuiden van Cabour zijn
eveneens omheind en worden begraasd door Konik of runderen. Een beperkte oppervlakte wordt
jaarlijks gemaaid en nabegraasd. In 2002 lag hier een perceel (Cabourwegweide - C3e), dat in de
voorgaande jaren was omgevormd van weiland naar intensief bemeste akker, braak dat vanaf 2004
door ANB of in opdracht ervan werd gemaaid (met afvoer) en periodiek beweid. De westelijke hiervan
gelegen percelen (Jylweiden - C3d) werden in 2004 eveneens aangekocht. Het betrof tot dan toe
steeds sterk bemeste en met herbiciden behandelde weilanden met intensieve paardenbegrazing.
Ten behoeve van het vee maar ook bedoeld als natuurontwikkelingsmaatregel werd op de grens van
beide percelen een bestaande poel uitgediept, die nog verder uitgebreid zal worden met een nog meer
geleidelijk hellende oeverzone.
De Jylweiden en delen van de Zuidmoerse hoek worden sinds 2004 niet meer bemest en extensief
begraasd door Koniks. De overige weiden zijn nog in privaat gebruik en worden meestal nog intensief
begraasd.
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De akkers ten noorden van Cabour worden momenteel vooral gebruikt voor de teelt van wintertarwe,
suikerbieten, maïs, aardappelen, witte mosterd en Italiaans raaigras. Alleen het zogenaamde
‘Katjeshilleperceel’ krijgt een natuurbeheer van ‘niets doen’.
In WOII werd het gebied ten zuiden van Cabour (en het huidig tracé van de A18) nog kunstmatig
geïnundeerd met zeewater. Nadien is het ‘zilte grasland van de Noordmoerse hoek’ ontstaan, dat
sindsdien in gebruik is als weiland voor runderen.
Het Garzebekeveld s. s. is sterk versnipperd qua eigendom en gebruik. Het grootste gedeelte van het
oorspronkleijke duinengebied is door een woonwijk ingenomen. Het resterende duingebied wordt
vandaag aan de noord en westzijde begrensd door de bebouwing van Adinkerke, aan de zuidkant
door de snelweg en aan de oostzijde door de brug over de A-18.Alle deelgebieden hebben een
kortere of langere periode van gebruik als bemest grasland of akker achter de rug, maar, mede op
basis van de ontwikkelingen na enkele jaren maai- en graasbeheer zonder bemesting en de situatie in
enkele referentiegebieden, kunnen de potenties voor herstel en ontwikkeling van waardevol
schraalland (en moeras) plaatselijk hoog worden ingeschat.
Twee ingrepen in de tweede helft van de 20ste eeuw, nl. ruilverkaveling en zandwinning, hebben hun
stempel gedrukt op het resterende niet bebouwde duin. In het kader van de ruilverkaveling (eind de
jaren ’60 – begin ’70) werd de zuidelijke rand genivelleerd. De zandwinning (1964 en1975) was de
basis voor het onstaan van de ‘Markeyputten’, de ‘Florizoone-vijver’ en de ‘Florizoone-groeve’, en
heeft anno 1987 tevens gezorgd voor de afplagging van het ‘Florizoone-grasland’. De Markeyputten
worden sindsdien als visvijvers gebruikt. De Florizoone-vijver bleef een omheinde privé-vijver. De
Florizoone-groeve verboste tot een wilgenstruweel van voornamelijk Grauwe en Boswilg, met enkele
‘s winters natte depressies die voornamelijk met Pitrus begroeid zijn. Eind de jaren ’90 werden de
Markeyputten door de provincie verworven. Ze werden in de loop van 2006-2008 door de gemeente in
samenspraak met de provincie heringericht voor passieve recreatie. De noordelijke put blijft visvijver,
de zuidelijke put is bestemd voor natuurontwikkeling.
De site van het Koekuithof betreft grotendeels eind jaren 1960 afgezande gronden, gedeeltelijk
ontkalkt duinzand tot op grotere diepte, deels ontkalkt zand rustend op door Middeleeuwse vervening
sterk gemengde venige tot kleiige afzettingen. Het terrein varieerde, bij aankoop door het Vlaams
Gewest in 2001, van droog tot vochtig, maar de vroeger aanwezige poelen en een aantal sloten
werden de afgelopen decennia alle opgevuld. De omliggende percelen waren grotendeels voormalig
bemest weiland, in mindere mate ook met Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) ingezaaid grasland.
Na ondertussen jarenlang maaien-met-afvoer en nabegrazing zonder bemesting, wordt de grasmat
open en dringen de kenmerkende soorten van droge schrale cultuurgraslanden (Trifolium
subterraneum, T. striatum, T. campestre, Ranunculus bulbosus, …) vanuit de rand geleidelijk aan door
in de graslandpercelen.
Over een groot deel van het terrein (meest eutrofe delen) wordt de aangerijkte zode afgeplagd.
Daarnaast werden twee verdwenen poelen hersteld, waarbij een uitgebreide moerassige oeverzone
werd gecreëerd. Ook werd een eenvoudige, manueel regelbare stuw geplaatst om de
waterhuishouding van het gebied los te koppelen van het omliggende polderpeil.
Tenslotte werd ter hoogte van een nog aanwezige sloot een nieuwe grote depressie gegraven tot in
het klei/veen-complex. Het afgeplagde en uitgegraven substraat werd aangewend om in het speelbosgedeelte van het gebied een kunstmatig reliëf aan te brengen.
De meer westelijk gelegen gronden (de voormalige Kromfortakkers (G2ds-2)) zijn ondertussen
omheind en worden in het zomerhalfjaar begraasd door runderen en/of paarden. De halfverlande poel
en de aangrenzende delen van de sloten werden weer uitgediept.
Nabij de brug over de A18/E40 situeert zich de zogenaamde wachtkom. Het betreft, deels reeds
vroeger afgezande of in het kader van de aanleg van de wachtkom afgeplagde (oever wachtkom)
weilanden, die sinds eind de jaren 1990 uit landbouwgebruik zijn genomen en sindsdien niet meer
bemest werden. Het bufferbekken (de ‘Wachtkom’) op het Ringslot kreeg een natuurtechnische
inrichting: de noordelijke oever werd zeer licht hellend gemaakt waardoor zich een droog-nat gradiënt
kan ontwikkelen. De voormalige woonsite werd recent helemaal uitgegraven tot een vochtige
depressie met poel, waarbij alle aangerijkte en met puin vervuilde substraat is afgevoerd. De zone met
distels en brandnetels op de overgangsgronden werd diep geplagd en de zode afgevoerd. Het perceel
werd aanvankelijk jaarrond beweid door Shetlandponies. Recent is overgeschakeld naar seizoenale
beweiding met runderen.
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Voor de Fossiele duinen van Adinkerke (Cabourduinen en het Garzebekeveld s. s. ) werd in 2007
een beheerplan opgesteld (Zwaenepoel et al. , 2008). Een aantal van de hierin voorgestelde
maatregelen zijn geïncorporeerd in het natuurherstelproject ‘Andrea’ (Ancient Dunes REstoration
Action).
In dit project zijn door het ANB natuurbeheermaatregelen uitgewerkt voor drie fossiele duingebieden:
D’Heye in Bredene, de Schuddebeurze in Westende en het Cabour-Garzebekeveld. Per gebied
worden specifieke maatregelen genomen om de waardevolle fossiele duinbiotopen te herstellen. Een
aantal van deze maatregelen zijn ondertussen uitgevoerd of zijn in uitvoering (zie hierboven en 2.1.3.)

Foto. Binnen het kader van het natuurherstelproject ‘Andrea’ (Ancient Dunes REstoration Action) , werden
in de noordwestelijke zone van de Cabourduinen een groot aantal ongewenste populieren verwijderd met
het oog op het herstel van duingraslanden en mosduinen (foto feb. 2011).
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2.1.3. Kenmerken van het vroegere beheer
In de hiernavolgende tabellen 2.1a-f wordt per deelgebied een overzicht gegeven van de belangrijkste
beheermaatregelen die sinds het in beheer nemen van het gebied door het ANB werden uitgevoerd.
Het betreft de beheermaatregelen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de biodiversiteit van
het gebied of relevant zijn voor de openstelling van de natuurgebieden (kaart 2.4). Een meer
gedetailleerd digitaal overzicht is te vinden als bijlage in het evaluatierapport (deel 1) van deze studie
(Provoost et al. 2011).
Daarnaast worden door de terreinploeg van het ANB nog regelmatig andere werkzaamheden
uitgevoerd dan deze die hierna opgelijst zijn (tabellen 2.1a-f). Het gaat dan ondermeer om transport
van restproducten van beheerwerken (maaisel, hooi, houtsnippers, stammen…), ad hoc beheer van
infrastructuur (ledigen van vuilnisbakken, opruimen zwerfvuil, bijvullen van infokastjes opkuis van
windval, herstel van afsluitingen en klapppoortjes…), herstel en onderhoud van paden (incl. afsluiten
van sluippaden, vervangen slagbomen, herstel Castanea-afsluitingen, herstel knuppelpaden…),
onderhoud infopanelen, markeren van te kappen bomen, onderhoud dienstgebouwen en
machinepark.
Verder is er de permanente zorg voor het eigen vee d.w.z. veterinaire controles (incl. hoefverzorging)
en ad hoc zorg, veetransport en het seizoenaal in- en uitscharen waar nodig, plaatsen en afbreken
van mobiele vangkralen, onderhoud van de permanente vangkralen, opvolgen van de
gezondheidstoestand door regelmatig terreinbezoek…
Een niet onbelangrijke taak tenslotte is het tweewekelijks of maandelijks noteren van de
grondwaterstanden in alle deelgebieden (in situ meting).
Tabel 2.1a: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied De
Westhoek vanaf 1988 e. v. Een meer volledig en gedetailleerder overzicht is te vinden in deel 1, beheerevaluatie
(Provoost et al. )
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – De Westhoek
Ontstruwelingen (incl. plagwerken)
Kleinschalige manuele en mechanische struweelontginningen aansluitend bij grasland- en
pannenrelicten (GP1a-b; NP1c, h,o, w; NP4a-b; ZPa, c, i; alle p. p. )
Verwijderen van opslag en vellen van bomen
Kappen en verwijderen van Cultuur- en Balsempopulieren, Grauwe en Witte Abelen (Zp4a,d)
Ontstruwelen en afrakelen van 6,3 ha + kappen en verwijderen van populieren / abelen (4ha) + plaatsen
van afsluitingen (Zp1a-d + Zp1e-j)
Ontginnen van struweel over een oppervlakte van 8,3 ha waarvan 6,5 ha effectief is begroeid met
struweel (NP1f-n)
Maaien van hergroei van Duindoorn en Wilde liguster op ontgonnen vlakte in de zuidelijke
beheereenheid (Zp1a-1d + Zp1e-1k)
Klepelen van werkgangen in een ondoordringbaar struweel met een oppervlakte van 6 ha Noordelijke
begrazingseenheid (Np1r-1v)
Ontginnen van struweel over een oppervlakte van 4 ha (NP1e, q-v)
Machinaal + manueel plaggen en/of strooiselruimen (Np1e, q-1v)
Maaien van een heruitloop van Duindoorn en Wilde liguster op ontgonnen vlakte in de noordelijke
beheereenheid
Manuele afrakeling ontgonnen delen NP1
Manuele ontstruweling NP 1
Vellen van Populus sp. Selectief kap tot tegen het maaiveld, het materiaal werd afgevoerd tot buiten het
domein, de stobben werden nabehandeld (ZP4 + gedeeltelijk in zuidelijk deel van Zp1z)
Manueel openkappen van 1,65 km lange gang (breedte 1,50 m) in het struweel en plaatsen van een
veekerende omheining + aanleggen van een wandelpadtracé (3 meter breed) om de zuidelijke
begrazingsblok uit te breiden en wandelnetwerk aan te leggen (Zp2a)
Machinaal ontginnen van struweel (Noordelijke begrazingseenheid - (Np1r-1z)).
Kappen esdoorns bosje bij de Mol (noordwestelijk deel van ZP1z)
Bestrijding wortel- & stamopslag binnenduinrand (ZP4)

1981-1995
1996
1997
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2000
?
2001 en vroeger
2002
2002

2002
2007 & 2009
2009-2011

Aanleg poelen
Graven van 11 poelen door het uitgraven van bij de ontstruwelingen gebruikte brandputten en enkele
bestaande verlande peoltjes (zuidelijke begrazingseenheid –ZP1: WES_4, 6-9, 11-12, 14-17)
Graven van 3 poelen (noordelijke begrazingseenheid – NP1: WES_18-20)
Graven grote omheinde poel en kleinere poel in NP1/NP4f (WES_30-31) en GP1 (WES_029)

Werken aan recreatieve infrastructuur
Grenspad (aanleg ruiterpad + nivelleringswerken
Bewegwijzering + extra afsluitingen i. v. m. geleiding recreanten (Konijnenpad)
Infohuisje bij Vissersdorp
Verleggen van Helmpad naar het zuiden van het Centrale wandelduin
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2003-04
1988
1988
1989
1989
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Nivelleren van Oostgrenspad over 150 m (van paal 8 tot aan de Zwarte dal)
Omheining aan zuidrand westhoek
Afbraak 2 Duitse betonwegen
Omheining Groene biezenlaan
Plaatsen van informatieluifels aan de toegang Vissersdorp
Aanleg ligusterpad
Extra aanleg wandelpad (zuidoostelijke begrazingseenheid)
Plaatsen afsluiting (Ligusterpad-Slufter-N-blok-Herminiumpanne)
Plaatsen infopanelen (slufter+Ligusterpad)

1989
1994
1995
1996
1997
1997
2002
2004
2004

Aanplantingen
Helmgras (langs Konijnenpad)
Fixeren stuifzand – Helm + rijshout (Groene Biezenlaan)
Aanplant Helm (langs Helmpad)
Bosplantsoen binnenduinrand (ZP4 – Duinhoekstraat))

1989
1996
?
2009

Andere
Oprichten 5 exclosures (ivm monitoring – Zuidelijke begrazingseenheid: ZP 5a-5e)
Aanleg van beheerwegen (Np. 1)
Verwijderen van puin (noordelijk begrazingsblok – afbraak 1995)
Aanleg veekerende omheining noordelijke begrazingseenheid (NP1)

1997
1997
1997
1998

Recurrente beheermaatregelen – De Westhoek
Maaien
De Weide (+/- ZP1k+ZP5c), minstens eerste vijf jaar 2x/jaar, later 1x
Maaien van als hooilanden beheerde terreinen (o. a. NP4a, NP4b+1o, NP1p, NP1w, ZP1k+ZP5c + 5e
ZP1b zie kaart)
Maaien van als hooilanden beheerde terreinen (o. a. NP4a, NP4b+1o, NP1p, NP1w, ZP1k+ZP5c + 5e
ZP1b+GP1b + GP1d+NP3b-e-d)
Maaien van als hooilanden beheerde terreinen (o. a. NP1p, NP1w, NP2b, NP2c, NP3a-b-c-d+NP3e,
NP4a, NP4b+1o, CD1a+ CD2a, ZP1b, ZP1k, ZP5a, ZP5c, ZP5e, GP1b, GP1c, GP1d)

1977-1996
1997-2003
2004 -06
2007 e. v.

Begrazing
Start begrazing – 8 Shetlandpony’s ( zuidelijke begrazingseenheid ZP1)
Aanvullend 2 Schotse hooglandrunderen (ZP1)
Start begrazing – 4 Konik + 2 Schotse hooglandrunderen (noordelijke begrazingseenheid NP1)
Verwijderen van enkele Shetlandpony’s (graasdruk beperken)
Veterinaire zorgen

1997
1998
1998
2001
1998 e. v.

Andere
Herstel afsluitingen
Herstel en onderhoud paden
Bestrijding opslag (NP4a, NP4e-4z, Zr1z) – manueel wieden duindoorn
Uitbreiding noordelijke begrazingseenheid (plaatsen van raster)

1998 e. v.
2004 e. v.
2004-05
2009

Foto. In het zuidwestelijk deel van de Westhoek werden na het initieel ontstruwelen van een tweetal
zones, Shetlandponies ingeschaard in uitvoering van het beheerplan dd. 1996. Om de effecten van de
begrazing te kunnen inschatten werd hun graasgedrag langdurig gemonitord d.m.v. intensieve
veldwaarnemingen (Onderzoeksproject UGent, terrestrische ecologie o.l.v. Prof. M. Hoffmann) .
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Tabel 2.1b: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied de
Houtsaegerduinen-Kerkepannebos vanaf 1990 e. v.
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – de Houtsaegerduinen-Kerkepannebos
Ontstruwelingen (incl. plagwerken)
Verwijderen van 10 ha Grauwe abelen, Amerikaanse Vogelkers, Ontario- en cultuurpopulieren
Maaien en behandelen van de heruitloop van Ontariopopulier en abelen + verwijderen van wortelopslag
Manuele ontstruweling ten behoeve van de aanleg van wandelpaden
Maaien Dauwbraam-opslag na ontbossing
Kap van esdoorns
Nabehandeling esdoornstobben

1998
1999-2000
2001
2006
2006
2007

Aanleg poelen
Uitgraven van de put "De Acht" (nabij Elzenbos): dwz: ruimen van slib tot aan grondwatertafel of iets
dieper en storten van slib in bos
Extra veedrinkput ten noordoosten van bestaande, bij de Acht

1990
1999

Werken aan recreatieve infrastructuur
Aanbrengen van bordjes (geen toegang/Waters en Bossen) aan ingangen van reservaat
Plaatsen van een afsluiting
Inrichten van 5,7 km wandelpad
Extra afsluitingen in Castanea + harmonicadraad

1990
1993
2001
2001

Andere
Plaatsen van een afsluiting rond tennisdomein/aan Nazylaan/aan Demolderlaan
Afsluiting (230 m) rond tennisdomein familie Houtsaeger
Een afsluiting van 25 palen en 2 effen draden geplaatst
Plaatsen van rij houten palen als afsluiting
Storten van 600 m³ duinzand over Kruipwilg-Duindoornstruweel en droog duingrasland

1989
1989
1989
1989
1994

Recurrente beheermaatregelen – Houtsaegerduinen-Kerkepannebos
Maaien
Kerkepannebos-graslandjes
Panne-Marktlaan (Ho1a)
Graslandje Vandermeerenlaan
Vrijhouden wandelpaden

2004 e. v.
2005 e. v.
2006-07
2001 e. v.

Begrazing
6 ezels losgelaten in het omheinde reservaat
Veterinaire zorgen (minstens jaarlijks o. a. kappen hoeven, bloedafname, ontworming) + regelen
graasdichtheid (eventueel afvoeren ezels)
Herstel schuilhok ezels

1997
1997 e. v.
2006

Andere
Manueel bestrijden wortelopslag abelen
Exotenbeheer (Am. Vogelkers, Balsemien,…)
Sneeuwbes verwijderd (nabij ezelstal)
Herstel en onderhoud paden

2004-05
2005
2006-07
2004 e. v.

Tabel 2.1c: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied de
Zwarten Hoek vanaf 2003 e. v.
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – Zwarten Hoek
Aanplant
Patattenakker (ZH1b) – plekjes met bosplantsoen

2003

Andere
Maaien ruigte (Patattenakker: ZH1b)
Inrichten begrazingsblok (Patattenakker: ZH1b)
Distelbestrijding (Patattenakker: ZH1b + weide ZH2c + paden)

2004
2005
2007-2009

Recurrente beheermaatregelen – Zwarten Hoek
Maaien
Maaien van ZH2b
Maaien ZH3b (zanddepot)
Maaien kanaalzone (ZH1z)

2007 e. v.
2009
2009

Begrazing
Begrazing van Patattenakker (ZH1b)
Seizoensbegrazing weide (ZH2c) - gebruiksovereenkomst

Andere
Herstel en onderhoud paden
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Tabel 2.1d: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied
Oosthoek-Calmeynbos-Duinzoom vanaf 2004 e. v.
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – Oosthoek-Calmeynbos-Duinzoom
Ontstruwelingen (incl. plagwerken)
In begrazingsblok (Oosthoek OO3a)

2007

Werken aan recreatieve infrastructuur
Plaatsen infoborden begrazingsblok

2004

Andere
Bestrijding opslag op verschillende plaatsen (Duinzoom, Oosthoek en VBNC)
Distelbestrijding 2e snede (Garzebekeveld + Zuidmoerse hoek)
Elzenopslag maaien grachten Duinzoom Oosthoek
Distelbestrijding graslanden langs Langgeleed

2004-05
2004
2006-07
2006

Recurrente beheermaatregelen – Oosthoek-Calmeynbos-Duinzoom
Maaien
Poelen en paden
VBC-Nachtegaal (duinpanne-vijver-berm +mosduinsite)
Argo-terrein
Noordelijke weiden bij wandelpad (OO5b)
TRP (3 percelen van OO5b)
Sporthalsite (3)
Sleedoornsite

2004
2004
2004-07
2004
2004
2004-07
2006-07

Begrazing
Veterinaire zorgen (minstens jaarlijks o. a. bloedonderzoek, ontworming)
Plaatsen vangkraal (duinzoom - TRP)

2004e. v.
2007

Andere
Herstel en onderhoud paden

2006 e. v.

Tabel 2.1e: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied
Cabourduinen vanaf 2005 e. v.
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – Cabourduinen
Ontstruwelingen (incl. plagwerken)
Kappen van populieren (uitbesteed)

2009-10

Maaien
Bij Kasteelvijver

2009

Exotenbeheer
Cabourweg + rond kasteelvijver (Ca2d)

2009

Werken aan recreatieve infrastructuur
In uitvoering

Andere
Inrichting begrazingsblokken (Gylweiden – Ca3d)
Inscharen shetlandpony’s Gylweiden

2005
2005

Recurrente beheermaatregelen – Cabourduinen
Maaien
Duinzoom Cabour (Ca3e)
Jylweiden (Ca3d +e)
Experimenteel maaien Gewone struisriet gedomineerde duinvalleien (delen van C2d)
Jylweide (Ca3d noord)

2005 e. v.
2005 e. v.
2007-09
2009

Begrazing
Plaatsen vangkraal (duinzoom)
Start schapenbegrazing Cabour-West (C2d)
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Tabel 2.1.f: Overzicht van de belangrijkste éénmalige en recurrente beheermaatregelen in het deelgebied
Garzebekeveld vanaf 2000 e. v.
Beheermaatregel
Jaar
Niet recurrente ingrepen – Garzebekeveld-Koekuithof
Exotenbeheer
Quarantaineweides (Ga2a)

2009

Aanplant
Aanplant speelbos met bosplantsoen

2004

Andere
Plaatsen omheining Wachtkomweide (Ga2c)
Veterinaire zorg (kappen hoeven shetlanders, ontworming)
Distelbestrijding Speelbos + Kromfortweide en Wachtkom (Ga2i+Ga2d+Ga2c)
Voorbereidingen i. v. m. plaatsen nieuw raster (Ga2a –quarantaineweiden)

2005
2005 e. v.
2007-2009
2009

Recurrente beheermaatregelen – Garzebekeveld-Koekuithof
Maaien
Maaien van Wachtkom, Kromfortweiden en Koekuitweide (Ga2c, Ga2d, Ga2h)
Maaien Koekuitweide (Ga2h)
Maaien/klepelen wandelpaden Koekuitbos

2007 - 08
2009
2007 e. v.

Begrazing
Seizoensbegrazing Kromfortweide (paarden) (G2d)
Begrazing met Shetlanders Wachtkom (G2c)
Begrazing met Runderen Wachtkom (G2c)

2009 e. v.

Foto. Schotse Hooglandrunderen en Haflinger ponies begrazen al enkele jaren het duinpolderovergangsgebied van het deelgebied Oosthoek (beheereenheid OO5A).
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Begrazingsbeheer

Een overzicht van het begrazingsbeheer in de verschillende deelgebieden is te vinden in tabel 2.2.
Tabel 2.2.Overzicht van het begrazingsbeheer in de verschillende deelgebieden. Het aantal dieren is het max.
aantal dat gedurende minstens een half jaar aanwezig was sinds de start van de begrazing. Type staat voor het
toegpaste begrazingsregime (seizoenaal i. e. meestal in het zomerhalfjaar: mei-november, jaarrond of volgens
noodzaak en mogelijkheden (wisselend)) (Bron: veedatabank ANB)
Gebied
Opp
Start
Diersoort/ras
#
Type
Eigenaar
(ha)
Jaar
(max)
Westhoek
WH-Noord (NP1)
WH-Noord-extra (NP1+ NP2)
WH-Oost (ZP2a)
WH-Zuid (ZP1)

52,8
+28,4
42,75
56,85

1998
2008
2002
1997

Hooglander (rund)+Konik
Hooglander+Konik
Ezel
Shetlander+(Hooglander)

4+11
idem
18
14+4

jaarrond
seizoen
jaarrond
jaarrond

Gewest
Gewest
Gewest
Gewest

28,03
46,40
1,79
4,61
1,26
7,42

1999
2007
2009
2004
2004
2000

Shetlander hengsten
Schaap
Schaap (Franse dieren)
Konik
Konik
Konik (hengsten)

13
45
10
2
2
4

jaarrond
wisselend
wisselend
wisselend
wisselend
jaarrond

IWVA
privé
privé
Gewest
Gewest
Gewest

Noordmoerse hoek (Ga1c)
Wachtkom (Ga2c)

3,19
2,79

runderen
Shetlander (+rund)

Kromfortweiden (Ga2d)
Koekuitweide (Ga2h)
Quarantaineweiden (Ga2a)

2,51
3,90
0,51

2000
2004
(+2009)
2000
2000
2000

w
4/2
(+3)
3/4
6

seizoen
jaarrond +
(seizoen)
wisselend
wisselend
wisselend

privé
Gewest
+privé
privé
Gewest
Gewest

3,43
1,14
3,97
1,03

2005
2005
2005
2005

Konik
paarden
Shetlander/(rund)
Schaap

2
5
3/(5)
5-6

Maart-nov.
wisselend
Jaarrond/(seizoen)
wisselend

Gewest
privé
Gewest
Gewest

Duinzoom – weiland (OO5a)

9,40

2000

Hooglander+paarden

4+9

jaarrond

Duinzoom – hooiweiden
(OO5b)
COC (OO4a)
Argoterrein (OO2a)
Duinen (OO3a)

4,58

2000

Hooglander

4

1,85
2,33
18,39

2003
2004

Schaap
Schaap
Ezel

3
3 (4-5)
3

Nabegrazing na
2de hooibeurt
seizoen
seizoen
jaarrond

Gewest
+privé
Gewest

74,76

1997

Ezel

35

jaarrond

Cabour
Cabour-Oost (Ca2e)
Cabour-West (Ca2d)
Cabour-Maerestraat (Ca2c)
Jylweiden + Jylolmen (Ca3d)
Cabourwegweide (Ca3e)
Zuidmoerse hoek (Ca3g)

Garzebekeveld

Paarden/rund
Konik
wisselend

Zwarten Hoek
Patattenakker (ZH1b)
Hooiweide (ZH2b)
Weiland (ZH2c)
Zanddepot (ZH3b)

Oosthoek

Gewest
Gewest
Gewest

Houtsaegerduinen
Begrazingsblok
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2.2. Beschrijving van de standplaats

2.2.1. Klimaat (bewerkt naar Ampe in Zwanepoel et al. 2008)
Het meest dichtstbijzijnde weerstation met een lange en volledige meetreeks is het weerstation
Koksijde (51°08’N, 2°39’E, +5m).
Voor het samenbrengen van de klimaatsgegevens voor de periode 1965-2008) werd geput uit Lebbe
(1978), Mahauden & Lebbe (1982), Maandberichten van het K. M. I (1985-2008). Voor de periode
1981 tot en met 1984 werden de waarnemingsboekjes geconsulteerd op het weerstation Koksijde en
de gemiddelden werden berekend over de dagelijkse drie-uurlijkse waarnemingen.

2.2.1.1. Algemeen
Het klimaat van kuststreek behoort tot het type Cfb in de classificatie van Köppen, dit wil zeggen een
klimaat gekenmerkt door een gemiddelde temperatuur van de warmste maand groter dan 10°C en van
de koudste maand tussen de -3 en 18°C (symbool “C”) met een relatief evenredige spreiding van de
neerslag over het gehele jaar (symbool “f”) en met een gemiddelde temperatuur van de 4 warmste
maanden boven de 10°C; de temperatuur van de warmste maand ligt onder de 22°C (symbool “b”).

2.2.1.2. Neerslag
De overzichtskaarten van Dupriez & Sneyers (1979) voor de jaarlijkse normale neerslag tonen voor de
westkust waarden tussen 650 en 700 mm en zijn hierbij de laagste van het land. Deze kaarten werden
opgesteld aan de hand van gegevens voor 361 neerslagstations in België waarbij de normalen van het
Belgisch pluviometrisch net herleid werden tot de periode 1833-1975.Deze normalen werden
bekomen door de meetreeks van elk station voor de periode 1951-1975 te vergelijken met deze van
Ukkel en te extrapoleren ten opzichte van de meetreeks van Ukkel (1833-1975). De normale
maandelijkse neerslag voor Koksijde varieert tussen 42 mm (februari) en 74 mm (oktober), d. w. z.
een neerslagminimum op het einde van de winter en de neerslagmaximum in de herfst (Alexandre et
al. ,1992, p. 112).
De jaarlijkse normale neerslag voor Koksijde bedraagt 687 l/m². Voor de periode 1965-2008 bedraagt
de gemiddelde jaarlijkse neerslag 728 l/m², voor de periode 1985-2008 is de gemiddelde jaarlijkse
neerslag nog verder toegenomen tot 781 l/m². De jaarlijkse waarden liggen tussen 469 l/m² (1976) en
1105 l/m² (2001). We zien dus een duidelijke toename in de laatste 25 jaar van de jaarlijkse
hoeveelheid neerslag ten opzichte van de normale waarden, en de gemiddelde waarde voor de
periode 1965-2008 (figuur 1). Daarenboven waren in de voorbije 15 jaar ook de fluctuaties veel meer
uitgesproken. Dit kan belangrijke repercussies hebben voor de (grond)waterstanden in duinvalleien.
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Fig. 2.1.Koksijde, jaarlijkse neerslag (l/m²) 1965-2008

2.2.1.3. Temperatuur
De gemiddelde jaarlijkse temperatuur voor de kuststreek schommelt tussen 9,5 en 10°C.
Sneyers & Vandiepenbeeck (1985) berekenden de normalen van de maximum en minimum
temperatuur met behulp van de normale afwijking van Ukkel, uitgaande van de normalen van Ukkel
van de periode 1901-1979, voor 110 temperatuurstations. De normale jaarlijkse maximum
temperatuur bedraagt voor Koksijde 13,2°C, de normale jaarlijkse minimum temperatuur 5,6°C. Door
de maritieme invloed zijn de gemiddelde zomertemperaturen langs de kust (Oostende) lager dan in
het binnenland (Ukkel en Kleine Brogel), in de winter is de situatie omgekeerd. Voor de gemiddelde
maximum temperatuur heeft de kust (Oostende) de laagste waarden vanaf maart tot september
vergeleken met het binnenland (Ukkel en Kleine Brogel), van november tot januari komt men tot een
andere verhouding waarbij dan de kust de hoogste waarden heeft. In februari en in oktober hebben
zowel kust als binnenland nagenoeg dezelfde gemiddelden. De kust heeft voor de gemiddelde
minimumtemperatuur de hoogste waarden gedurende het ganse jaar (Landuyt & Schietekat, 1992).
Warmere jaren dan normaal komen vrij courant voor vanaf 1988.Elk jaar sedert 1988 heeft een hogere
normale jaarlijkse gemiddelde temperatuur met uitzondering van 1991,1996, 2008 & 2009 (figuur 2.2).
gemiddelde jaartemperatuur
11,5

temperatuur (°C)
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Fig. 2.2.Koksijde, gemiddelde jaarlijkse temperatuur (°C) 1965-2010
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2.2.1.4. Vorst
Een vorstdag is een dag waarbij de minimumtemperatuur onder de 0°C daalt. Indien de
maximumtemperatuur ook onder het vriespunt blijft, heeft men een ijs- of winterdag. Aan de kust
(Oostende) heeft men het laagst aantal vorst- en ijsdagen met 49 en 7 dagen respectievelijk (Sneyers
& Vandiepenbeeck, 1985; Landuyt & Schietecat, 1992). Deze waarden zijn berekend aan de hand van
de normale afwijking ten opzichte van Ukkel, uitgaande van de normalen van Ukkel voor de periode
1901-1979. Voor de periode 1985-2005 voor het weerstation Koksijde telden we gemiddeld 42
vorstdagen en 5 ijsdagen, een duidelijke afname dus vergeleken met de periode 1901-1979. Voor
deze periode kwamen het hoogst aantal vorstdagen voor in 1985 met 81 dagen, het minst in 1988 met
slechts 18 dagen. Het hoogst aantal ijsdagen met 19 dagen was opnieuw voor 1985, het laagst aantal
ijsdagen met geen enkele dag kwam voor in de jaren 1988, 1990, 1994, 1999, 2001, 2005.

2.2.1.5. Wind
De hoogste gemiddelde windsnelheden worden bereikt nabij de zee. Middelkerke heeft elke maand
het hoogste gemiddelde. Koksijde (weerstation ligt op de militaire basis) heeft reeds een heel wat
lager gemiddelde omdat het achter een vrij brede en hoge duingordel ligt (Landuyt & Schietekat,
1992). De Cabour duinen liggen eveneens reeds zo’n 3 km vanaf de kustlijn zodat de gemiddelde
windsnelheden hier lager zullen zijn dan deze van Middelkerke.
Wat betreft de windrichting zijn ZW en NO-winden de meest voorkomende. De grootste frequentie van
de krachtigste winden komen uit het WZW-hoek (Landuyt & Schietekat, 1992).

2.2.1.6. Zonneschijnduur
De jaarlijkse totale duur zonneschijn is het hoogst aan de kust en in Lotharingen met 1700 uren/jaar
(Dogniaux, 1971). De maanden maart tot augustus/september zijn duidelijk zonniger aan de kust dan
in het binnenland. Vanaf oktober tot februari is het gemiddeld maandresultaat in het gehele land
ongeveer hetzelfde (Landuyt & Schietekat, 1992).

2.2.1.7. De waterbalans
Het berekenen van de waterbalans komt er op neer de precipitatie met de evapotranspiratie te
vergelijken. De waterbalans bevat eveneens een term voor de bodemreserve (die vnl. bepaald wordt
door de textuur van de bodem) en een term voor de afvoer van het neerslagoverschot na het opvullen
van de bodemreserve.
P = E+G+R
P : precipitatie
E : evapotranspiratie
G : term voor bodemreserve, kan negatief (uitputten) of positief zijn (aanvullen)
R : (SUR) surplus (ondergronds als bovengrondse afvoer uit het systeem)
De evapotranspiratie die werkelijk plaatsgrijpt of actuele evapotranspiratie (AET), hangt af van de
hoeveelheid neerslag en de hoeveelheid water die de bodem kan vasthouden. De evapotranspiratie
die niet beperkt wordt door een tekort aan neerslag en die plaatsgrijpt onder ideale omstandigheden
(zoals uniform, continu vegetatiedek) is de potentiële evapotranspiratie (PET).
De potentiële evapotranspiratie (PET) werd berekend volgens de gemodifieerde Penman-Monteith
methode (Smith, 1991 in Sys et al. , 1992). Deze berekeningswijze maakt gebruik van temperatuur,
windsnelheid, verzadigingsdeficiet en effectieve aantal uren zonneschijn. Als referentiegewas wordt
een grasmat aangenomen met een hoogte van 0,12 m, een kruinweerstand van 69 s/m en een albedo
van 23%.
Wanneer de precipitatie groter is dan de PET dan is volgens het principe van de waterbalans
voldoende water beschikbaar en zal de AET gelijk zijn aan de PET. Het surplus (P-PET = R (SUR) zal
gebruikt worden om de bodemreserve (G) terug aan te vullen of verlaat het systeem via run-off (R). In
het omgekeerde geval, wanneer PET groter is dan de precipitatie zal er een tekort optreden en zal de
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AET kleiner zijn dan de PET. De planten kunnen in het begin dit tekort nog (gedeeltelijk) aanvullen
door te putten uit de bodemreserve. Het verschil tussen de PET en AET is het deficiet.
De actuele evapotranspiratie (AET) is berekend door gebruik te maken van de
waterbalansvergelijking. Het water voor AET is afkomstig van de neerslag en wordt al dan niet
aangevuld met water uit de bodemreserve. In de zandbodems van het kustduinecosysteem is deze
bodemreserve beperkt tot 40mm. Bij het aannemen van een grotere bodemreserve zal zowel het
deficiet al. s het surplus kleiner worden omdat bij een neerslagtekort uit een grotere bodemreserve
kan geput worden, bij een neerslagoverschot eerst een grotere bodemreserve terug moet opgevuld
worden. Tenslotte wordt het verschil tussen de AET en PET kleiner bij grotere bodemreserves (Ampe,
1999).
Het uitputten van de bodemreserve wordt berekend volgens de formule :
APWL/STOR
STOR = CAP e
STOR : hoeveelheid water in de bodem rekening houdend met de APWL
APWL : Accumulated Potential Water Loss = ∑ (P – PET) = de totale hoeveelheid water gevraagd aan
de bodemreserve
CAP : bodemreserve voor water
Volgens deze formule wordt het water niet op lineaire wijze aan de bodemreserve onttrokken maar is
de afgestane hoeveelheid uit de bodemreserve evenredig met het nog aanwezige water in de
bodemreserve (Vernemmen, 1998). Dit is geldig voor bodems die niet beïnvloed worden door het
grondwater binnen wortelbereik.
Figuur 2.3 toont het jaarlijks verloop van P, PET, AET en T voor de gemiddelde waarden berekend over de
periode 1985 tot en met 2005.
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Fig. 2.3. Klimaatsdiagram voor Koksijde, gemiddelden voor periode 1985 tot en met 2005

Het seizoenaal verloop van PET wordt gekenmerkt door hoge waarden van mei tot augustus, lage
waarden tussen oktober en maart. De AET volgt hetzelfde patroon als voor PET, maar de maxima zijn
minder uitgesproken door een tekort aan neerslag. Wanneer AET kleiner is dan PET – tussen april en
september – dan treedt er een deficiet op. Surplus is er vanaf oktober tot maart.
De meteorologische gegevens vertonen van jaar tot jaar belangrijke schommelingen. De laatste jaren
sneuvelden talrijke records van warmste, droogste, natste maand enz. . Bij het voorstellen van
beheermaatregelen of natuurtechnische maatregelen is het dan ook noodzakelijk om met deze
variabiliteit rekening te houden.
In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste termen van de waterbalans sedert 1985
tot en met 2005.De gegevens voor temperatuur zijn niet in deze tabel opgenomen omdat deze althans
gedeeltelijk weerspiegeld worden in de PET. Vermits het SUR zich uitstrekt over het najaar – voorjaar
werd deze zowel berekend als de som van het surplus van het najaar van het eerste jaar (meestal
vanaf september) en het voorjaar van het daaropvolgende jaar (meestal tot en met april) als per
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kalenderjaar. Vanuit deze tabel kan men dan afwijkingen tegenover de gemiddelden afleiden.
Hieronder worden de jaren vermeld met een afwijking van ± 1 keer de standaard deviatie tegenover
het gemiddelde :
 jaren met hoge PET-waarden zijn 1990, 1993, 2003, met lage PET-waarden 1985, 1987,
1988, 1991;
 jaren met hoge AET-waarden zijn 1992 en 2002, lage in 2005;
 deficieten zijn laag in 1985, 1987, 1992, 2002, hoog in 1990, 2003 en 2005;
 neerslagrijke jaren zijn 2001 en 2002, neerslagarm 1989, 2003 en 2005;
 surplus, d. w. z. natte winters waren 1987-1988, 1993-1994 en 2000-2001, zeer weinig
surplus kwam voor in de winters van 1995-1996 en 2004-2005.
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Tabel 2.3. Koksijde (51°08’N, 2°39’E, +5m). Overzicht van de jaarlijkse potentiële evapotranspiratie (PET),
neerslag (P), actuele evapotranspiratie (AET), deficiet (DEF) en surplus (SUR) tussen 1985 en 2005 (in l/m²) (in
italics en vet : min één keer de standaard deviatie tegenover het gemiddelde; in vet en onderstreept : plus één
keer de standaard deviatie tegenover het gemiddelde)
jaar
1985
1985-1986
1986
1986-1987
1987
1987-1988
1988
1988-1989
1989
1989-1990
1990
1990-1991
1991
1991-1992
1992
1992-1993
1993
1993-1994
1994
1994-1995
1995
1995-1996
1996
1996-1997
1997
1997-1998
1998
1998-1999
1999
1999-2000
2000
2000-2001
2001
2001-2002
2002
2002-2003
2003
2003-2004
2004
2004-2005
2005
gemiddelde
STD

P
754,8

PET
577,6

AET
543,5

DEF
34,1

SUR
211,3

782,2

622,4

463,3

159,1

318,8

789,0

568,0

538,9

29,1

250,0

893,4

588,0

502,8

85,2

390,6

611,3

651,6

436,7

214,9

174,6

648,2

682,8

396,6

286,2

251,6

706,2

579,7

513,1

66,6

193,2

752,7

599,5

563,8

35,7

188,9

895,9

620,7

421,3

199,4

474,6

815,3

647,4

549,6

97,8

265,7

767,8

680,5

468,0

212,5

299,8

690,4

616,9

452,8

163,6

237,6

694,5

652,0

466,7

184,7

227,8

877,5

610,4

499,2

110,9

378,3

889,8

611,6

517,1

94,5

372,7

980,8

610,7

546,0

64,7

434,8

1104,6

643,8

547,5

96,3

556,6

1021,9

638,5

605,2

33,3

416,5

598,9

699,5

427,1

272,4

171,8

650,0

631,3

495,9

135,5

154,2

485,1
781,4
151,3

604,5
625,6
35,5

307,6
488,7
67,9

296,9
138,6
84,1

177.5
290,6
112,1
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SUR

693,1

233,2

774,2

245,5

939,6

454,9

726,6

200,9

622,3

207,4

653,3

188,8

724,2

207,0

668,7

209,6

1026,2

486,7

843,4

346,7

583,2

158,5

789,8

249,8

732,0

289,7

901,9

394,0

872,0

351,4

1100,2

621,4

1031,3

409,9

875,1

313,4

634,7

240,2

538,7

95,2

786,5
158,1

293,0
122,2
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2.2.2. Reliëf en geomorfologie

2.2.2.1. Reliëf
Voor het aanmaken van het digitaal terreinmodel is gebruik gemaakt van raster datasets die ter
beschikking gesteld werden door het Agentschap voor Natuur en Bos (oorsprong Laser altimetrie
AGIV (voorheen OC-GIS Vlaanderen)).
Kaart 2.5 toont de hoogtekaart (DTM) voor het studiegebied en omgeving.
Het reliëf van de jonge duingebieden varieert sterk in ruimte en in zekere mate ook in de tijd (als
gevolg van verstuiving, hoewel dit het voorbije decennium sterk verminderd is). In het deelgebied De
Westhoek schommelt de hoogteligging tussen ongeveer 5 en 20 m TAW. In de Houtsaegerduinen
varieert het reliëf tussen 5 en 15 m TAW. In de Oosthoekduinen varieert de hoogte tussen 6 en 20 m
TAW. Het reliëf van het overdekt waddenlandschap, waartoe het deelgebied Zwarte hoek behoort en
de duinzoom ten zuiden van de Oosthoekduinen, is overwegend vlak en bereikt op de allerhoogste
punten 3,75 m TAW.
De hoogte binnen het Cabour domein ligt tussen 3,40 en 9,25 m TAW. Uitzonderlijk zijn er nog enkele
lager gelegen punten aanwezig. Nabij het Ringslot daalt de hoogte tot 1,35 m TAW en ten zuiden van
het Ringslot lokaal tot 1,1m (weideperceel met zoute kwel deelgebied 4a), In het deelgebied
‘Garzebekeveld’ schommelt de hoogte meestal tussen de 4,55 en 5,25 m TAW.
Het gebied ten noorden van het Cabour domein heeft als hoogste punten 5-5.5 m TAW en helt
zachtjes af naar het noorden in het poldergebied tot gemiddeld 3-3.25 m TAW.

Foto. westelijk deel van het centraal gelegen, sterk geaccidenteerd, (voormalig) stuifduingebied van de
Westhoek. Op de achtergrond markeren zowel de bomen (links) als de campinggebouwen (rechts) de
staatsgrens met Frankrijk (Bray-Dunes, Perroquetduinen).
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2.2.2.2. Geomorfologie
Deelgebied Westhoek: De geomorfologische kaart (schaal 1/20 000) die opgesteld werd in het kader
van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann, 1996) onderscheidt volgende
karteereenheden :
1 Strand: waarbij een onderscheid kan worden gemaakt in het droge (1.1.) en het natte strand (1.2.)
Het natte strand overstroomt bij (spring)vloed, het droge strand overstroomt slechts bij extreme
hoge springtijwaterstanden of stormvloeden. Kleinere morfografische strandelementen zoals
strandruggen, zwinnen en muien werden niet gekarteerd, maar zijn aanwezig.
2 Jonge duinen: met achtereenvolgens van zee naar land de volgende macromorfologische
eenheden:
a. De zeereep en de voorduinen een gemiddeld 200-250m brede waterkerende duinenreeks
langsheen het strand, waarvan de zeewaarts gekeerde duinvoet versterkt werd door een
betonnen duinvoetversterking (1958 (buiten VNR-zone) en eind jaren ’70). Deze betonnen
dijk hypothekeerd de natuurlijke evolutie van deze duinenreeks.
b. Een eerste reeks van paraboolduinen annex uitblazingsvalleien (panne) die samen de
zogenaamde eerste (noordelijke) paraboolduingordel vormen.
c. Centraal wandelduin, infeite een enorm zandmassief, dat tot begin van het derde
millenium nog grotendeels vegetatieloos was, maar ondertussen zienderogen begroeid is
geraakt (zie voor uitgebreide informatie Provoost et al. 2011, deel 1van deze studie en
luchtfotoreeks hierin). Het centraal wandelduin, dat gekenmerkt wordt door een
zwakhellende loefzijde en een stijle lijzijde kan als een loopduincomplex worden
beschouwd. Het oostelijke deel is, deels door kunstmatige fixatie, gediversifieerd tot een
aantal paraboolduinen. Met de toegenomen begroeiing van het duin, is ook de
landinwaartse verplaatsing ervan grotendeels stilgevallen of althans sterk gereduceerd.
d. De tweede (zuidelijke) paraboolduingordel bepaalt het landschap in de zuidelijke helft van
De Westhoek. Deze gordel bestaat eveneens uit een reeks soms nog goed herkenbare Uvormige duinen annex panne. Daar waar deze paraboolduingordel de binnenduinrand
vormt, zorgen de vergroeide zuidelijke paraboolduinarmen (eigenlijk het geconcentreerde
relict van het historische loopduin dat aan de basis lag van deze parabolen) voor steile
duinhellingen die meestal door bomen en struiken zijn gefixeerd.

Deelgebied Houtsaegerduinen-Kerkepannebos: Dit duinengebied maakt eveneens deel uit van de
oorspronkelijke paraboolduingordel van tussen De Panne en Nieuwpoort. De verbinding met de zee
en met andere duingebieden is verbroken door bebouwing en wegeninfrastructuur. De paraboolduinen
zijn veel minder duidelijk en al lang gestabiliseerd door de vegetatie die hoofdzakelijk uit struwelen en
bos bestaat. Loopduincomplexen en actief stuivende paraboolduinen, zoals in De Westhoek tot voor
kort het geval was, ontbreken dan ook. Hier en daar verspreid zijn secundaire stuifkuilen of –plekken
aanwezig, meestal het gevolg van antropogene of zoögene activiteit (WOI, recent ezelbegrazing/betreding).
Deelgebied Oosthoekduinen: De zuidelijk van de Houtsaegerduinen gelegen Oosthoek behoort
eveneens tot de oorspronkelijke paraboolduingordel van de Westkust. Ook hier zijn deze duinen
grotendeels begroeid geraakt en is nog slechts locaal sprake van enige verstuiving. Recente
natuurbeheerwerken, proberen dit proces enigszins te herstellen, maar dit is zeker niet evident. Aan
de binnenduinrand zorgen de vergroeide zuidelijke paraboolduinarmen voor steile duinhellingen die
op de meeste plaatsen met bomen en struiken zijn gefixeerd.
Deelgebied Zwarte Hoek: Het overdekt waddenlandschap, waarbinnen het Vlaams Natuurreservaat
Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied De Zwarte Hoek ligt, valt binnen de eenheid 3.1
Oudland schorrevlakte, “2 IV 4”, dit wil zeggen “Eiland van jong duin – reliëfarm zandig terrein of
overgangszone”.
De voorzitter van duikersclub Guy Serville beschikt ook over een aantal kaarten van de Drie Vijvers
die een idee geven over de onderwater-morfologie van de vijver.
Deelgebieden Cabour, Garzebekeveld: De duingordel Adinkerke-Ghyvelde vormt momenteel een
lichtgolvend gebied. In de omgeving van Adinkerke zijn de duinen afgevlakt en lager, mogelijks door
erosie, afgravingen en landbouw. Van het oorspronkelijk reliëf van de duingordel is weinig
overgebleven. Via een brede overgangszone gaat het lichtgolvend duingebied over naar de lager
gelegen Moeren in het zuiden en de polder in het noorden.
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De geomorfologische kaart (schaal 1/20 000) die opgesteld werd in het kader van de Ecosysteemvisie
voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann, 1996) onderscheidt volgende karteereenheden :
2.I. 3 : Kopjesduin op Oude duinen
2.I. 4 : Reliëfarm zandig terrein of overgangszone
3.1 : Oudland schorrevlakte
3.6 : Frans-Belgische Moeren – voormalig wadgebied
In de meest noordwestelijke hoek van Cabour ligt een duin met een paraboolvorm. Het centrale deel
van het deflatieoppervlak van het lduin is grotendeels vergraven ( WO-I?) en wordt gekenmerkt door
minstens 2 cirkelvormige wallen/grachtstructuren. Een deel van het uitgegraven materiaal werd op de
noordelijke arm van het paraboolduin gelegd. Langs de zuidrand van Cabour komt een min of meer
continue hogere duinrug voor.

Foto. Tijdens beide wereldoorlogen werd het duinengebied van Cabour voor militaire doeleinden gebruikt
(als oefenterrein tijdens WO-I, als onderdeel van de Duitse verdedigingslinie langs de kust in WO-II). De
sporen hiervan zijn overal in het gebied nog goed traceerbaar. De oorlogsactiviteiten zorgden er
ondermeer voor dat het oorspronkelijk reliëf van de duingordel ernstig verstoord werd.
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2.2.3. Bodem
Bodemkundig gezien behoren de deelgebieden meestal tot de Duinstreek. Een klein gedeelte behoort
tot de Polderstreek.
2.2.3.1 Bodemkenmerken

Fysische bodemkenmerken
Moedermateriaal
Het moedermateriaal van de duinzanden bestaat uit middelmatig grof tot middelmatig fijn zand met
een verwaarloosbaar kleigehalte (<2 µm) en een geringe leemfractie (2-50 µm). Het moedermateriaal
van de Fossiele duinen is iets fijner van textuur dan dit van de Jonge duinen (Moormann & T’Jonck,
1960 – tabel 2.4). De modus van de korrelgrootte bedraagt voor het Garzebekeveld-Cabour tussen
175-208 µm en is dus iets fijner dan voor het nabijgelegen Westhoek natuurreservaat met een modus
tussen 175-208 en 208-250 µm (Depuydt, 1972).
Tabel 2.4. Granulometrische samenstelling van jong en oud duinzand (Moormann & T’Jonck, 1960)
fractie in µm
<2
2-50
50-100
100-200
200-500
jong duinzand
0
3,3
0,7
40,5
55,4
oud duinzand
0,1
0,7
1
83,1
15,0

>500
0,1
0,1

De kleur van het duinzand varieert in geringe mate. Het humeuze duinzand dat direct onder een
eventuele begroeiing wordt aangetroffen is bruingrijs. Op nattere plaatsen is de tint donkerder (in
extreme gevallen zelfs pikzwart, wat te wijten is aan een sterkere humusbijmenging). Het niet
humeuze duinzand kan blond zijn tot witgrijs. Al naar gelang er meer ijzer aanwezig is, dat de
zandkorrels met een laagje overtrekt, neemt het gelere kleuren aan. Duinzand dat zich voortdurend
onder de waterspiegel bevindt, vertoont grijze tot blauwgrijze kleuren.
Het gehalte aan de fractie 0-20 µm van de overgangsgronden (zand en slibhoudend zand) en de
poldergronden staat in onderstaande tabel (Hubert & Moormann, 1963).

Tabel 2.5. gehalte 0-20 µm van overgangsgronden en poldersedimenten (Hubert & Moormann, 1963).
grondsoort
zand
slibhoudend zand
zavel
lichte klei
klei
zware klei

0-20 µm
0-8
8-14
14-20
20-32
32-48
>48

Humusprofielen (zie ook verder)
De humusvorm bestaat uit een groep van horizonten aan of nabij het bodemoppervlak. De morfologie
van de humusvorm weerspiegelt de aard en de snelheid van de afbraak van het organisch materiaal.
In kwartsrijke duinecosystemen waar veelal beworteling ondiep en profielontwikkeling gering is, speelt
de humusvorm een uitermate belangrijke rol wat betreft nutriënten (N, P en andere ionen) en
watervoorziening. Ook de invloed op temperatuur en aeratie is niet te verwaarlozen. Een groot deel
van de biologische activiteit bestaande uit micro- en mesofauna en beworteling is gesitueerd in deze
organische horizonten.
Hydrofobie
De meeste van de onderzochte duinbodems zijn hydrofoob. Hydrofobie komt reeds heel vroeg in het
duinecosysteem tot ontwikkeling, vanaf de kolonisatie met Helmgras kan reeds hydrofobie optreden.
Eveneens kan de hydrofobie zeer uitgesproken zijn onder lichenen, mossen en struweel van
Duindoorn, Kruipwilg en Liguster. Deze waterafstotende eigenschap wordt veroorzaakt door het
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organisch materiaal in de bodem, deze eigenschap is dan ook het meest uitgesproken in de
oppervlaktehorizonten.

Schijnbaar soortelijk gewicht, biologisch actieve laag en watergehalte
De terreinstudie van profielputten heeft aangetoond dat de meeste wortels geconcentreerd zijn in de
oppervlakkige horizonten. Deze horizonten waar de meeste beworteling voorkomt, worden de
"biologisch actieve laag (.bi)" genoemd. De onderliggende horizonten waar de beworteling opvallend
verminderd is, wegens een verdichting van het poriënsysteem, worden de "verdichte (.d)"
bodemhorizonten genoemd. Deze verdichte horizont komt meestal voor tussen 20 en 50 cm vanaf het
oppervlak, de overgang tussen de biologisch actieve en verdichte horizonten bedraagt meestal slechts
een 5-tal cm. In de "bi" bevinden zich de meeste wortels en dit wil zeggen dat de hoeveelheid
nutriënten en water beperkt zijn tot dit bodemvolume. De aanwezigheid van biogalerijen (konijnen,
muizen, mollen) en secundaire microruggen die gevormd werden door het meegroeien van de
vegetatie zullen dit bodemvolume vergroten.
De capillaire stijghoogte voor de Westhoek bedraagt ongeveer 45 cm (Ampe, 1999), wat goed
overeen komt met de gegevens van Michiels et al. (1989).
Kustduinbodems vormen een extreem milieu, wat zich manifesteert in drie aspecten (Ampe, 1999).
- De aanwezigheid van een dunne biologisch actieve laag, dit is de zone met de hoogste
wortelconcentratie. Daaronder is de wortelpenetratie fysisch beperkt door de poriënmorfologie.
- Een waterophoudingsvermogen van slechts enkele procenten, in bodems, die voor 99% uit de
zandfractie zijn opgebouwd,
- De hydrofobie waardoor de bodem plaatselijk nog veel droger is dan men normaal zou
verwachten.
Deze drie factoren hebben tot gevolg dat wanneer de grondwatertafel beneden een niveau zakt dat
dieper is dan de som van de dikte van de biologisch actieve laag en de capillaire stijghoogte, de
vegetatie grotendeels aangewezen is op de neerslag. Droogtestress zal verder toenemen door de
hydrofobe eigenschap van de bovenste horizont. Twee mechanismen kunnen de droogtestress
beperken:
- Een dikkere biologisch actieve laag gevormd door natuurlijke of antropogene turbatie,
- De aanwezigheid van een natuurlijke bypass voor wortelpenetratie, waarbij oude humeuze
wortelgalerijen aanwezig in de bodem die voortdurend door de levende wortels opnieuw gebruikt
worden. Het bestaan van deze wortelgalerijen houdt verband met de opbouwgeschiedenis van
het duin.
Het verdwijnen van de biologisch actieve laag, door erosie of door beheermaatregelen, kan leiden tot
moeilijk te herkoloniseren systemen, tenzij men binnen het bereik van de grondwatertafel komt.
Deflatiezones buiten het bereik van de grondwatertafel riskeren slechts gekoloniseerd te geraken door
algen, mossen en laterale uitlopers van Duindoorn, grassen en zeggen.
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Chemische bodemkenmerken
Kalkgehalte
De duinzanden zijn van oorsprong kalkhoudend. Het kalkgehalte in de C-horizont in de Jonge Duinen
bedraagt meestal de 2 en 4%.
pH
De duinsedimenten zijn oorspronkelijk kalkrijk. Een normale evolutie van de pH is een toename met
de diepte. In onze systemen zijn vooral decalcificatie en accumulatie van organisch materiaal van
belang voor de pH regulatie in de duinbodem. De decalcificatie treedt op door de productie van zuren
die vrijkomen bij de afbraak van het OM of die vrijgemaakt worden bij het respiratie proces.
In de jonge systemen, zoals bijvoorbeeld het noordelijk deel van de Westhoek, treffen we neutrale tot
basische pH-waarden aan, vanaf het oppervlak. De langer gestabiliseerde systemen vertonen een
lagere pH-waarde aan het oppervlak zoals in het zuidelijk deel van de Westhoek. De oudere systemen
zoals de ontkalkte duinen van Duinzoom Oosthoek en Cabour hebben lage pH’s over een grotere
diepte.
Gehalte aan organisch materiaal en stikstof
Het OM-gehalte nabij het oppervlak kan zeer uiteenlopende waarden aannemen. Stabilisatieduur en
bioproductiviteit van het systeem, landschapspositie en diepte van de grondwatertafel, bodemgebruik
beïnvloeden het gehalte aan OM.
Het N-gehalte vertoont een sterke positieve correlatie met het OM-gehalte.
Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC)
Bij de adsorptie van ionen in de bodem spelen vooral de kleimineralen, het organisch materiaal en
ijzer-en aluminiumhydroxiden een grote rol. In deze duinbodems is het vooral het organisch materiaal,
gezien de zeer lage kleigehalten (minder dan 1% klei + silt), dat de CEC bepaalt. De positieve en
sterke correlatie tussen CEC en OM toont het belang van het OM voor de nutriëntenvoorziening aan.
Enkel de oppervlaktehorizonten zijn van belang voor de CEC. De onderliggende, quasi niet humeuze
horizonten, vertonen zeer lage CEC-waarden.
Aan de hand van de regressievergelijking werd de CEC van het OM bepaald op 2.03 cmol(+)/kg
bodem (Ampe, 1999).
2.2.3.2. Bodemvormende processen
De belangrijkste bodemvormende processen binnen de duinbodems zijn:
- Productie en afbraak van organisch materiaal,
- Oxido-reductieprocessen,
- Uitspoelen van calciumcarbonaat: het ontkalkingsproces (zie hierna),
- Uitspoelen van zouten, humus, kationen en anionen, Fe- en Mn-ionen,
- (micro)Podzolisatie.
Deze vijf processen zijn in de meeste deelgebieden actief. Doordat niet op alle plaatsen alle
processen terzelfdertijd werkzaam zijn, ontstaat na verloop van tijd ruimtelijk gezien een grote
variabiliteit aan bodems.
De vegetatie produceert organisch materiaal dat via bladval en wortelgroei aan de bodem geleverd
wordt. Bij de afbraak van plantaardig materiaal kunnen verschillende processen plaatsgrijpen: opbouw
van micro-organismen, humificatie, mineralisatie en immobilisatie.
De balans tussen aanvoer en afbraak van organisch materiaal weerspiegelt zich in de humusvorm.
De belangrijkste onderscheiden humusvormen in het studiegebied zijn:
 Mull: zeer dunne of ontbrekende organische horizont, de L(Litter)- en de F(Fragmented)- zijn samen
minder dan 2 cm dik, de H(Humus) horizont ontbreekt,

 Moder: organische horizonten zijn matig dik, de L-, de F- en de H-horizont zijn meer dan 2 cm dik,
fauna-activiteit is binnen de humusvorm belangrijk,

 Anmoor: dunne strooisellaag op een donkergekleurde tot zwarte A-horizont door belangrijke
hoeveelheden fijn verdeeld organisch materiaal, humusprofiel gevormd in natte omstandigheden.
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Het moedermateriaal van alle duingebieden bestond aanvankelijk uit (zeer) kalkrijk zand. Door het
neerslagoverschot in de wintermaanden is uitloging een belangrijk bodemproces. In de Fossiele
duinen van Adinkerke is dat proces al millennia lang aan de gang. Het verklaart de aanwezigheid van
de diep ontkalkte duingronden. In de Jonge duinen van De Panne is dit proces minder lang werkzaam,
daarenboven zijn aanzienlijke delen ervan tot vrij recent nog verstoven of overstoven, waardoor
kalkrijke zanden opnieuw aan de oppervlakte komen te liggen. Daarnaast is er ook verstoring door
bodemgravers (bioturbatie) bv. de activiteiten van vos, konijn, mol, muizen en ook meer en meer
mestkevers (cfr begrazing – Ampe et al. 2002 en 2003) en door de mens.
Vooral langs de binnenduinrand en in sommige duinvalleien is het ontkalkingsproces al langere tijd
actief, eventueel versneld door de aanwezigheid van bepaalde vegetatietypen (b. v. struisriet met
accumulerend strooisel). Naast het uitspoelen van carbonaten, worden ook voornamelijk kationen
2+
2+
+
+
uitgeloogd (Ca , Mg , K en Na ). Plekken met oppervlakkig uitgeloogde gronden zijn soms
herkenbaar aan de aanwezige vegetatie bv. plekken met Buntgras en/of met een aanzienlijk aandeel
van Klauwtjesmos, zijn vaak oppervlakkig ontkalkt. Plekken met oppervlakkig uitgeloogde gronden
zijn soms herkenbaar aan de aanwezige vegetatie bv. plekken met een aanzienlijk aandeel van
Klauwtjesmos, zijn vaak oppervlakkig ontkalkt.
De duin-polderovergangsgronden (serie D) zijn ontkalkt en tamelijk goed humeus door de
eeuwenlange cultuur.
Oxido-reductieverschijnselen (“roestvlekken”) komen voor in de zone van de fluctuerende watertafel,
de permanent verzadigde bodem is gereduceerd en licht- tot donkergrijs tot blauwachtig van kleur.
Drie types van actieve roestvlekken kunnen onderscheiden worden : 1) wortelroest, U-type
roestvlekken, roestkleurige matrix (Vermoortel, 1990).
Na de ontkalking van de bodem is (micro)podzolisatie, in de afwezigheid van bioturbatie, de volgende
stap in de pedogenese van de zandige duinbodems.
Binnen de Westhoek en Cabourduinen werd slechts sporadisch deze bodemmorfologie
waargenomen. Om tot zulke profielen te komen zijn immers voldoende lange stabiele periodes nodig.
Op enkele zeldzame plaatsen vindt men een begin van podzolisatie, herkenbaar door afgeloogde
korrels in de bovengrond (E-/uitlogingshorizont) en een zwakke, bruinachtige verkleuring (Bhs/humus-ijzeraanrijkingshorizont) onder de E-horizont. Depuydt (1967, 51) trof in De Westhoek in een
bodemprofiel uit het westelijk paraboolduincomplex van de zuidelijke pannengordel drie fossiele
bodems aan op respectievelijk 140, 260 en 350 cm diepte. Volgens Depuydt wijzen die oude
horizonten op een zekere podzolisatie.

Historisch bodemgebruik binnen het studiegebied beïnvloedt de bodemmorfologie sterk bijvoorbeeld
door :
nivelleren bij de aanleg van enkele duinakkertjes,
vergravingen bij de aanleg van loopgrachten, verdedigingsconstructies en de bouw van enkele
bunkers in WOI,
vergravingen en nivelleringen gedurende WOII (Atlantikwall).
Onder de meest recente antropogene verstoringen vallen :
graven van verschillende poelen ten behoeve van amfibieën en als drenkplaatsen voor het
grazend vee,
verwijderen van strooisel en het bovenste deel van een eventueel aanwezige A1 horizon
(plagactiviteiten na ontstruweling 1996-1999 Westhoek of kap (Houtsaegerduinen)).
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2.2.3.3.Bodemtypologie
Internationale classificatie (Ampe, 1999)
De resultaten van de classificatie reflecteren de beperkte pedogenese in de profielen, al dan niet de
aanwezigheid van een organische oppervlakte horizont, de bodemvochttoestand en een grove
onderverdeling van ontkalking.
De toepassing voor een beperkt aantal profielen in de Westhoek, Calmeynbos en Cabour, van het Soil
Taxonomy (1996) classificatiesysteem resulteert in Typic, Oxyaquic en Aquic Quartzipsamments of
volgens het FAO-classificatiesysteem (1990) in Calcaric, Gleyic en Haplic Arenosols.
Een aantal belangrijke p arameters voor duinbodems zoals het humustype, de dikte van de biologisch
actieve laag, initië1e vormen van pedogenese worden niet gebruikt in deze classificatiesystemen.
Bodemkaart van België
De legende van de bodemkaart:
De kartering van de Belgische bodemkaart van de kaartbladen De Panne 35W, Koksijde 35E, De
Moeren 50W en Veurne 50E dateert van de periode 1947-1949 en is gebaseerd op
oppervlaktewaarnemingen en grondboringen, in de polders werden ongeveer drie boringen per ha, in
de duinen één boring per 5 ha uitgevoerd. Daarnaast werd voor de duinen ook gebruik gemaakt van
luchtfoto-interpretatie.
Deze bodemkaarten, schaal 1/20 000 en de bijbehorende verklarende teksten (Moormann, 1951,
Moormann & T’Jonck, 1960, T’Jonck & Moormann, 1962, Hubert & Moormann, 1963) tonen de
verspreiding van de onderscheiden bodemtypes (kaart 2.7a-c).

1) Bodems van de Duinstreek
De duinbodems worden geclassificeerd op basis van geomorfologie en waterhuishouding in:
-

serie A: hoge duinen
serie B: duingronden
serie C: geëgaliseerde duingronden
serie D: overgangsgronden

De series A, B, C worden op basis van de waterhuishouding verder onderverdeeld in:
- . 0 : zeer droog,
- . 1: droog,
- . 2: middelmatig vochtig,
- . 3: vochtig.
De serie D wordt volgens de textuur onderverdeeld in subseries, aangeduid door een kleine letter na
de seriehoofdletter.


Serie A : hoge duinen vormt de duingebieden met sterke hoogteverschillen. Zij omvatten de al
dan niet gefixeerde hoge duinen met de tusseninliggende kleine pannen

A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd
De duinprofielen bestaan uit kalkrijk zand dat droog tot zeer droog is. De begroeide duinen hebben
vaak een dunne, weinig humeuze A1-horizont (geelbruin tot lichtbruin); hieronder komt blond duinzand
voor. Soms vindt men dunne, humeuze lagen in het profiel; dit zijn oude overstoven
begroeiingsoppervlakten, die soms terug bloot stuiven, en eventueel opnieuw als
begroeiingsoppervlak fungeren.


Serie B : duingronden

B1 : droge duingrond
Deze gronden hebben ongeveer dezelfde profielopbouw als A0, ze zijn kalkrijk. Roestvlekken kunnen
soms op meer dan 90 cm diepte optreden. De A-horizont is zeer licht bruin. De droge duingronden zijn
meestal begroeid met Duindoorn en met droogteresistente grassen en mossen.
B2 : middelmatig vochtige duingrond
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Deze profielen zijn vochtiger dan voorgaande, waarop ze enigszins lijken. Roest komt steeds voor,
maar nooit op minder dan 40 cm diepte. De vegetatie op deze gronden staat tussen die van de B1 en
B3 bodemtype.
B3 : vochtige duingrond
De roestverschijnselen worden tot in de bovengrond waargenomen. De A1-horizont is niet zelden
donkerbruin, soms zelfs licht verveend en soms ook ontkalkt.
Wegens het microreliëf van de duingronden zijn de begrenzingen van de bovengenoemde types niet
absoluut. In de droge duingronden kunnen, lagere, natte plekjes voorkomen, die strikt genomen als B2
of B3 zouden moeten gekarteerd zijn. Ook het omgekeerde komt voor. De bodemkaart geeft dus
slechts een erg globaliserend beeld van de waterhuishouding van de duingronden (ten tijde van de
bodemkartering).


Serie C : geëgaliseerde duingronden

C1 : geëgaliseerde droge duingrond
C2 : geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond
Dit zijn vlakke duingronden. Nabij de poldergrens is het een natuurlijk vlak reliëf (hier is op de
polderafzetting een laag van meer dan 100 cm duinzand afgezet) elders zijn het door de mens
geëgaliseerde (akker)perceeltjes (zie historiek). Bij C1 komen slechts roestverschijnselen voor dieper
dan 90 cm, bij C2 nooit boven de 40 cm. Het humusgehalte van de bovengrond neemt toe met de
vochtigheid.


Serie D: overgangsgronden

Deze bodems worden strooksgewijs langs de grens van de Duinstreek en de Polderstreek
aangetroffen, in de meeste gevallen ten noorden en ten zuiden van de C-gronden.
Da : zand op variërende diepte rustend op polderafzettingen
Db : slibhoudend zand op variërende diepte rustend op polderafzettingen


Kunstmatige gronden : bebouwde gronden (OB)

Bodems van de Polderstreek, Oudland



W1 : Overdekte waddengronden : zware klei of klei die tussen 60-130 cm rust op Atlantische
waddensedimenten.
B4 : poelgrond, venig materiaal, meer dan 100 cm. Deze gronden bestaan vrijwel geheel uit
zwart amorf veen, waarin zeer veel terrigeen materiaal is bijgemengd en waarin soms kleiige
of zandige lensjes voorkomen. Dikwijls bestaat de bovengrond uit zwart zeer humeus zandig
materiaal (overgestoven duinzand) (Moormann, 1951).

Bodems van het Landschap van de Moeren
De legende van de Moeren is verschillend van deze voor de Duinstreek en de Polders. De
bodemserie bestaat uit één symbool voor de textuur (hoofdletter), één voor de drainageklasse.
Vermits de bodems geen profielontwikkeling vertonen valt het derde symbool weg. Vóór de
textuurhoofdletter kan eventueel een kleine letter voorkomen welke de aanwezigheid van een in
textuur sterk afwijkend substraat op minder dan 80 cm diepte aangeeft.
 Pn : gronden op zandlemig materiaal, met zoute kwel.
 Sl : gronden op zandig materiaal, boven normaal ontwateringspeil
 uSl : gronden op zandig materiaal, boven normaal ontwateringspeil, kleisubstraat beginnend
op geringe diepte
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De verspreiding van de bodemtypes per deelgebied

-

De Westhoek (Hoys, 1996b).
A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd
Soms vindt men dunne, humeuze lagen in het profiel; dit zijn oude overstoven
begroeiingsoppervlakten, die trouwens recent op sommige plaatsen in het reservaat terug
blootstuiven, en soms opnieuw als begroeiingsoppervlak fungeren.
B1 : droge duingrond
Neemt tamelijk uitgestrekte zones in nabij de hoge duinen, gemiddeld enkele meters lager
dan deze laatste.
B2 : middelmatig vochtige duingrond
Tot de B2 gronden werd ook een deel van het Calmeynbos gerekend, alhoewel deze gronden
waarschijnlijk kunstmatig werden geëgaliseerd.
B3 : vochtige duingrond
Slechts twee vlekken aanwezig, nabij de Franse grens.
C1 : geëgaliseerde droge duingrond
C2 : geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond
Overgangsgronden van de serie D zijn niet aanwezig binnen de grenzen van het deelgebied
De Westhoek.

-

Opgemerkt moet worden dat ca. de helft van het duingebied van De Westhoek gevormd (uitgestoven,
overstoven) is na 1949, wat de bodemkaart hier hoe dan ook tot een weinig bruikbaar instrument
maakt.

-

C2 : geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond (in het noordelijk deel van het gebied, o.a.
t.h.v. de zandwinningsput)Het type Da komt/kwam voor ten zuiden van de C2-gronden meer
bepaald ter hoogte van de Drie vijvers.
Enkele percelen bestaan uit kunstmatige of bebouwde gronden (OB) bv. langs de spoorlijn
Veurne – Duinkerke en het voormalig stortterrein.
Bebouwde gronden langs de spoorlijn Veurne – Duinkerke, Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort
en verspreide bewoning in het overdekte waddenlandschap.
Overdekte waddengronden, W1, nemen het grootste deel van het gebied tussen Westhoek en
kanaal Duinkerke-Veurne in. Binnen de grenzen van het deelgebied de Zwarte Hoek vooral
aanwezig in het zuidwesten (“patattenakker’).

-


-

Oosthoekduinen, Calmeynbos-Duinzoom Oosthoek ( synthese naar Zwaenepoel et al.,
2004)
A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd: Een paraboolduin met A0 duinbodems situeert zich
hoofdzakelijk in het oosten van het deelgebied.
B1 : droge duingrond
B2 : middelmatig vochtige duingronden situeren zich vooral in het deel Calmeynbos, maar
deze gronden werden waarschijnlijk kunstmatig geëgaliseerd.
C1 : in de zuidoostelijke helft van het Calmeynbos
C2 : in het oostelijk deel van de Duinzoom-Oosthoek, ten westen grenzend aan wadgronden
en Db overgangsgronden (W1)
Da: komt in een maanvormig vlek voor ongeveer halfweg het Artiestenpad. De zone met Db
gronden ligt zuidwestelijk hiervan, meer polderwaarts.
W1 : in het zuidelijk deel van het gebied.


-

Zwarte Hoek

Houtsaegerduinen-Kerkepannebos (naar Hoys, 1996a)
A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd
B1 : droge duingrond neemt een aanzienlijke oppervlakte in, centraal in het gebied nabij de
hoge duinen, en langs de zuidrand.
B2 : middelmatig vochtige duingrond is beperkt tot een kleine vlek ten zuidwesten van de
Centrale dreef.
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-

Geëgaliseerde droge duingrond C1 komt centraal in het gebied voor, onder het elzenbos en
aan de zuidrand). Geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond (C2) is beperkt tot een
kleine zone in het Kerkepannebos.


Garzebekeveld-Cabour

Duingronden
De duingronden zijn hier meestal golvend met een hoogteverschil van 1 tot 2 m. Ze bestaan
uit droge duingrond (B1) en middelmatig vochtige duingrond (B2). De bodemkaart wijst er op
dat de duingronden binnen dit gebied diep ontkalkt zijn (2-3 m).
De geëgaliseerde duingronden (C1 en C2) liggen ten noorden en ten zuiden van de
duingronden. In het noorden is dat ten noorden van de Veldweg, in het zuiden ten zuiden van
de Cabourweg. De bodems zijn kalkloos of kalkarm.
Overgangsgronden situeren zich in dit deelgebied in de meeste gevallen ten noorden en ten
zuiden van de C-gronden.
Polderstreek, Oudland
-

Poelgrond (B4) wordt aan de zuidrand van de Cabour duinen aangetroffen.
De overdekte waddengronden (W1) bevinden zich zowel ten noorden als ten zuidoosten van
het fossiele duincomplex.

Landschap van de Moeren
De bodems op zandlemig materiaal met zoute kwel (Pn) liggen aan beide zijden van de
Moeresteenweg en ten zuiden van de Ringslotstraat.

Aangepaste typologie voor duinbodems (Ampe, 1999)
Een typologie voor duinbodems is ontwikkeld door Ampe (1999). De diagnostische criteria die werden
gebruikt zijn :
1) horizonten sequentie,
2) diepte ontkalking,
3) sterke antropogene invloed : beakkerd, ophogen, storten, afgraven.
Om de typologie te verfijnen kunnen diagnostische varianten gebruikt worden :
1) geomorfologische eenheid inclusief sites met "bepoedering" (meestal kalkrijk zand),
2) fauna activiteiten,
3) vegetatiebestand,
4) humustype met verdere onderverdeling volgens de dikte van de LFH-horizonten,
5) dikte van de A-horizont (cm),
6) secundaire kalk met in het totaal een toename van het kalkgehalte,
7) hydrofobie (HF) : graad van hydrofobie en dikte van de hydrofobe lagen (cm)
8) dikte van de biologisch actieve laag (cm)("bi
9). grondwaterstand (zomerstand) (GWT) :
Volgende bodemtypes zijn relevant voor het studiegebied :
type 1 : uiterst jonge kalkrijke systemen (0-10 jaar stabilisatie) : bijv. zeeruspanne Westhoek
type 2 : zeer jonge kalkrijke systemen (5-60 jaar stabilisatie) : bijv. noordelijk deel Westhoek, ten
westen van de pionierssituatie vanaf de voet van het loopduin
type 3: jonge systemen met een H+E horizont : bijv. Smokkelpad in zuidelijk deel Westhoek
type 4: jonge systemen met meestal duidelijke H+E en E+H/E horizont : bijv. Weide in zuidelijk deel
Westhoek
type 5 : profielen met verbruining :
type 6 : profielen met micropodzol : bijv. sommige profielen in Weide in zuidelijk deel Westhoek en
Kerkepanne Houtsaegerduinen
type 7 : profielen met podzol :
type 8 : profiel diep ontkalkt, zonder podzolprofiel : bijv. Duinzoom Oosthoek en Cabour
type 9 : diep ontkalkt met micropodzolachtige tot podzolachtige profielen
type 10 : oude akkerlanden : bijv. Oosthoekduinen deelgebied Calmeynbos
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type 11 : venige – veenachtige profielen : bijv. Parnasiapanne in noordelijk deel van de Westhoek,
sommige profielen in de Weide in het zuidelijk deel van de Westhoek, Cabour
2.2.3.4 Beknopte beschrijving van de bodemkenmerken voor deelgebieden die meer in detail
onderzocht werden
In verschillende deelgebieden werden in een recent verleden n.a.v. de opmaak van beheerplannen,
het opstellen van de ecosysteemvisie (Provoost en Hoffmann, 1996), master en doctoraatsscripties en
monitoringsstudies meer gedetailleerde studies uitgevoerd (Ampe, 1999, 2000, 2003, Ampe et al,
2002).
Hieronder wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste gegevens.
De Westhoek
Ampe et al. (1991) voerden tussen 1989 en 1991 gedetailleerd bodemonderzoek uit langsheen een
transect door een jonge panne-paraboolduin. De bodems vertonen een analoge morfologie met een A
en dunne Bbi (een niet humeuze biologisch actieve laag) met een lage schijnbaar soortelijk gewicht,
eronder liggen min of meer gecompacteerde zanden. Onderaan het profiel komt er plaatselijk een
veenachtige horizont voor, bovenop de gereduceerde zanden. Bijkomende kenmerken die voor enige
variabiliteit zorgen zijn roest-vlekken (oxido-reductieprocessen), dunne groenachtige laagjes
(begraven algen, mossen…) en humeuze horizonten die begraven oppervlaktehorizonten voorstellen.
In iets oudere systemen (60 jaar stabilisatie) begroeid met struweel kan men een vereenvoudigd
profiel opstellen:
strooisellaag (L/F: 0-10 cm), een A-horizont of humeuze toplaag van wisselende dikte (1-12cm), een
biologisch actieve laag (4-44cm), compacte niet gereduceerde zanden, meestal horizontaal
gestratificeerd en een gereduceerde horizont, voorkomend op een diepte afhankelijk van de
topografische positie.

In het kader van de monitoring van de effecten van beheermaatregelen (begrazen, ontstruwelen,
maaien) op de bodem (Ampe, 2000, 2003) werden in De Westhoek 5 locaties bodemkundig en
vegetatiekundig onderzocht : Zeeruspanne (10 pq’s) en Parnassiapanne (21 pq’s) in het noordelijk
deel en Smokkelpad (26 pq’s), Weide (13 pq’s), Duindoornpad (13 pq’s) in het zuidelijk deel.
De pionierssituatie werd vastgelegd in de Zeeruspanne, een uiterst jong systeem gestabiliseerd
systeem sedert 1996. Alle onderzochte profielen vertonen zeer weinig bodemontwikkeling met een Aop C-horizont. Sommige profielen vertonen begraven horizonten. De A-horizont is zeer dun (2-3 cm),
het gehalte aan OM varieert tussen 1.1 en 2.2%, N-gehaltes variëren tussen 0.03 en 0.08%, de pH
H2O ligt tussen 8.2 en 9.0, de profielen zijn kalkrijk tot aan het oppervlak, de CEC waarden zijn zeer
laag.
De Parnassiapanne wordt gekenmerkt door kruidachtige freatofyten van relatief voedselrijk,
mineraalrijk milieu.
De profielen worden gekenmerkt door een dunne donkergrijze tot zwarte A-horizont (4 tot 8 cm dik)
die in sommige gevallen organisch zijn. In de profielen komen begraven horizonten voor gaande van
vage verkleuringen en dunne begroeiingshorizonten tot een dikkere humeuze horizont. Het OMgehalte is zeer hoog (tussen 7.8 tot 42.1%), het N-gehalte ligt tussen 0.38 en 1.44%, de pH H2O
varieert tussen 5.7 en 7.3, de bodems zijn niet tot lichtjes ontkalkt (maximaal tot 8 cm diepte), de CEC
is hoog door het hoge gehalte aan OM)
Op de site van het Smokkelpad komen er pq’s voor met een enerzijds een hoge bedekking van
struweel anderzijds door kruidachtige freatofyten.
De bodems hebben een A-horizont van H+E type (peper en zout) of A-type (homogene kleur) met een
Bbi- en een C-horizont. Sommige profielen vertonen een zeer zwakke podzolisatie. Begraven
horizonten (soms meerdere) kunnen binnen 1m diepte voorkomen.De dikte van de A-horizont varieert
van 4 tot 20 cm : de dikste A-horizonten komen voor nabij het wandelduin waarbij door overstuiving de
A-horizont geleidelijk aan dikker is geworden.
De OM-gehaltes variëren tussen 5.2 en 21.0% (met uitzondering van een pq op mosduin). De Ngehaltes variëren tussen 0.21 en 0.83%. De pH H20-waarden liggen tussen 6.1 en 7.9. De bodems
zijn maximaal ontkalkt tot 18 cm diepte. Opnieuw zijn de profielen het dichtstbij het wandelduin het
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minst diep ontkalkt door de aanvoer van kalkrijk zand. Wat betreft de CEC liggen de waarden tussen
6.8 en 39.6 cmol(+)/kg bodem
De locatie Duindoornpad wordt gekenmerkt door 3 vegetatietypes : kruidenrijk ligusterstruweel,
duindoorn/ligusterstruweel met duinriet in de ondergroei en duinrietvegetatie. De A-horizonten zijn
matig dik (11 tot 15 cm). Opnieuw is het profiel gekenmerkt door een H+E/A/Bbi/C horizonatie.
Het OM-gehalte varieert tussen 6.9 en 17.9%, het N-gehalte tussen 0.25 en 0.80%. De pH H2O kan
soms relatief lage waarden bereiken, tussen 4.6 en 6.6, de bodems zijn allemaal lichtjes ontkalkt, de
ontkalkingsdiepte ligt tussen 4 en 14 cm. De CEC varieert tussen 7.4 en 21.8 cmol(+)/kg bodem.
De Weide wordt vooral gekenmerkt door kruidachtige freatofyten van relatief voedselrijk, mineraalrijk
milieu.,
De profielen worden gekenmerkt door relatief dikke (13 tot 20 cm ) A-horizonten. De biologisch actieve
laag is op deze site vrij beperkt. De verdichte C-horizont vertoont vrij hoge waarde voor het schijnbaar
soortelijk gewicht (>1.6 g/cm³). Micropodzolisatie is waargenomen in enkele profielen.
Het OM-gehalte ligt tussen 4.0 en 22.7%, de N-waarden variëren tussen 0.18 en 0.89%. De pH H2O
waarden liggen tussen 5.3 en 7.5. De bodems zijn ontkalkt tot 13 à 20 cm diepte. De CEC varieert
tussen 7.1 en 33.1 cmol(+)/kg bodem

Oosthoekduinen
Uit de geactualiseerde bodemkaart opgemaakt door de VLM (kartering in 1998) voor de Duinzoom
Oosthoek zone blijkt dat de geëgaliseerde duingronden (C2) worden aangetroffen in het meest
oostelijk deel van de duin-polderovergang (deel van kadastraal perceel dp3c706a) en grenzend aan
het Artiestenpad (delen van dp3c527, dp3c699 en 700). De profielen bestaan binnen boorbereik (tot
125 cm) volledig uit zand. Het zijn voornamelijk diep humeuze profielen op enkele uitzonderingen na :
de dikte van de humeuze horizonten varieert van 40 tot 110 cm gekenmerkt door donkerbruine kleur
(Munsell 10YR 3/1, 10YR 3/2, 10YR 3/3, 10YR 4/2, 2.5Y 3/2). De diepte van ontkalking is sterk
variabel en varieert van 20 tot meer dan 125 cm diepte. De grote ontkalkingsdiepte wijst erop dat deze
duingronden tot een oudere duinformatie behoren, wat eveneens bevestigd wordt door het voorkomen
van archeologische vondsten van de Late IJzertijd. Een beperkt aantal profielen vertonen roestvlekken
vanaf 80 cm of dieper en kunnen als matig droog beschouwd worden.
De twee boringen die uitgevoerd werden op geëgaliseerde duingronden nabij de binnenduinrand
(dp3c699) zijn iets minder diep humeus dan deze op voorgaande perceel (55-65 cm diepte), iets
natter (drainage klasse d ter hoogte van de boringen) maar eveneens diep ontkalkt (50/80 cm diepte).
De bodem is sterk verdicht vanaf 28/35 cm.
De overgangsgronden (7-tal boringen) bestaan uit kleihoudend zand aan het oppervlak, in de diepte
hebben de profielen een afwisseling van kleiige en zandige horizonten. Roestvlekken zijn er vanaf 4060 cm, ontkalkingsdiepte ligt tussen 40 tot meer dan 100 cm diepte. In 1 boring werd pseudomycelium
tussen 60-68 cm diepte teruggevonden wat wijst op secundaire kalkafzettingen.
De overdekte wadafzettingen (6 boringen) bestaan uit lichte klei tot klei nabij het oppervlak tot 68-105
cm diepte. Hieronder wordt de textuur zeer zandig. De onderste zandige horizonten zijn dikwijls zeer
nat en gereduceerd. Lokaal wordt tussen de kleiige en zandige horizonten een dun veenlaagje, een
zwart kleiig of zwart zandig laagje (2-10 cm) teruggevonden. Ontkalkingsdiepte is zeer variabel,
tussen 25 en 85 cm vanaf het maaiveld.
Uit de historische kaarten blijkt dat in de loop van de geschiedenis grote delen van deze zone als
akkers gebruikt zijn. Het is slechts de laatste eeuw dat de grootste stukken weiland zijn. Een gevolg
hiervan is dat men tengevolge van veelvuldig ploegen te maken heeft met een aangerijkte bouwvoor
van 20 à 30 cm dik en dat deze percelen sterk geëgaliseerd zijn. Dit is tevens de oorzaak van het
abrupt karakter van de duin-polderovergang.
Naast deze kartering, wordt een monitoringsstudie uitgevoerd van een 20-tal pq’s. De resultaten van
de uitgangssituatie, T2 en T5 zijn beschreven in Ampe & Laquière, 2010, Provoost et al, 2011).
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Houtsaegerduinen
In het kader van de monitoring van de effecten van beheermaatregelen op de bodem (Ampe, 2000,
2003) werden in het zuiden van de Houtsaegerduinen 2 locaties onderzocht : Kerkepanne (10 pq’s) en
Greenpark (10 pq’s).

De locatie Kerkepanne wordt gekenmerkt door droog tot mesofiel matig nitrofiel grasland,
duindoorn/ligusterstruweel met duinriet in de ondergroei. De meeste profielen vertonen een A-horizont
van het type “peper en zout” (H+E) (mengeling van organische korrels (pellets) en gebleekte
kwartskorrels) met een dikte van 10 tot 13 cm, op een Bbi (biologisch actieve laag) boven een Chorizont. Sommige profielen vertonen een zwakke verbruining.
Het OM-gehalte varieert tussen 3.3 en 13.2% (uitgezonderd mosduin), het N-gehalte tussen 0.14 en
0.54%. De pH-waarden (H2O) liggen tussen 5.1 en 7.1. De profielen zijn niet tot 16 cm diepte ontkalkt.
Het kalkgehalte in de C-horizont bedraagt 1.9 tot 3.7%. De CEC waarden liggen tussen 3.7 en 16.4
cmol(+)/kg bodem.
De site van Greenpark is eveneens begroeid met droog tot mesofiel matig nitrofiel grasland en
duindoorn/ligusterstruweel met duinriet in de ondergroei. De meest oostelijke profielen tonen een vrij
dikke H+E-horizont (16 tot 27 cm dik), bij de westelijke profielen varieert de dikte tussen 7 en 21 cm
dik. Sommige profielen vertonen een dunne E-horizont, met soms een (micro)podzol B, soms een Bbi
en een verdichte C-horizont.
Het OM-gehalte varieert tussen 5.2 en 18.8%, het N-gehalte tussen 0.20 en 0.71%. De pH (H2O)
waarden zijn relatief laag, tussen 4.2 en 5.7 wat wijst op een lange stabilisatie zonder veel verstoring.
De profielen zijn tussen de 5 en 21 cm ontkalkt. De CEC varieert tussen 7.8 en 22.3 cmol(+)/kg
bodem.

Cabourduinen
N.a.v. de opmaak van het natuurbeheerplan voor de fossiele duinen van Adinkerke (Zwaenepoel et al.
2008) werden de bodems van Cabour onderzocht door C. Ampe. Gesteund op de morfologische
kenmerken van het profiel konden verschillende bodemtypes onderscheiden worden. De bodemtypes
variëren van uitermate weinig ontwikkelde bodems met het moedermateriaal op al dan niet ontkalkt
zand aan het oppervlak tot diep ontkalkte profielen (tot meer dan 125cm (normaal boorbereik)) al
dan niet met de ontwikkeling van een verbruinde of podzolachtige bodem. Het humustype
varieert van quasi onbestaand tot een moder voor de terrestrische humustypes of van een hydromull
tot types waarbij belangrijke hoeveelheden aan organisch materiaal in natte condities opgestapeld
zijn, de semi-terrestrische mor.
Opvallend is wel dat de meeste profielen in enige mate verstoring vertonen: opeenvolging van
begraven humeuze horizonten (voormalige A-horizonten) tot vergraven bodems, aanwezigheid van
een abnormaal dikke A/H+E-horizont, van stenen, ijzer, glas, beenderen…
In het beheerplan van 2008 worden de verschillende profielen gerangschikt naargelang de graad van
bodemontwikkeling. De meeste onderzochte profielen zijn droog (GWT>125 cm), meer dan 125 cm
diep ontkalkt en hebben textuurklasse zand. Vijf observaties werden uitgevoerd op een perceel ten
zuiden van de E40 in de Moeren dat onderhevig is aan zoute kwel. Dit perceel is nat (GWT tegenaan
het maaiveld, drainageklasse f en g van de Belgische bodemkaart), textuur varieert van zandleem tot
klei en is kalkrijk nabij het maaiveld.
De bodemtypes zijn eerst onderverdeeld naar het vochtgehalte: de semi-terrestrische versus de
terrestrische (droge en vochtige) standplaatsen. De droge en vochtige standplaatsen worden verder
onderverdeeld naargelang de graad van bodemontwikkeling. De bodemtypes zijn gerangschikt van de
meest vergevorderde tot de minst ontwikkelde bodems. De sterk verstoorde bodems staan als laatste
opgelijst (zie Zwaenepoel et al. 2008).
Uit de vermelde studie blijkt voorts dat deze duinbodems een speciale plaats innemen binnen de
bodemtypes van de Vlaamse kustduinen. De bodemvormende processen hebben hier in principe
ruimschoots de tijd gehad om de bodemmorfologie van de duinen, ongeveer zo’n 5 000 jaar oud, te
beïnvloeden. Het neerslagoverschot zorgt voor uitloging van de oorspronkelijke kalkrijke bodem.
Vooral in de zuidelijke helft van het studiegebied zijn de bodems diep ontkalkt (> 125 cm boorbereik)
wat uitzonderlijk is voor de Vlaamse kust. In het noordelijk deel daarentegen komen bodems voor met
kalk binnen 50 cm vanaf het maaiveld. In deze zone kunnen op zeer korte afstand grote verschillen in
ontkalkingsdiepte voorkomen die vooral gebonden zijn aan het microreliëf. Dit microreliëf is dikwijls het
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gevolg van antropogene activiteiten (loopgrachten, aanleg van infrastructuur waterwinning zoals
leidingen, dienstweg, …). Aanwijzingen van stabiele omstandigheden waarin de bodem zich kon
ontwikkelen zijn binnen dit gebied zeldzaam. Droge en vochtige zandgronden die zich ongestoord
kunnen ontwikkelen evolueren eerst naar de vorming van bruine bodems, vervolgens naar
podzolbodems. In de Cabour duinen kan men niet van podzols spreken, daarvoor zijn de chemische
en morfologische kenmerken te zwak ontwikkeld en voldoen ze niet aan de criteria voor podzol. In de
onderhavige bodemstudie (Ampe, 2007) werden de bodems met een grijze uitlogingshorizont (H+E)
en bruine aanrijkingshorizont (Bhs) als “podzolachtig” benoemd. Door de grote antropogene
verstoringen binnen het terrein komen de verbruinde en podzolachtige bodemtypes zeer plaatselijk en
verspreid voor en vormen ze geen aaneengesloten gebieden. Soms zijn deze bodems begraven.
Deze bodems zijn waardevol omdat ze wijzen op plaatsen waar er toch nog enige vorm van langere
stabiliteit was.

Foto. Zicht op het ‘Overdekt waddenlandschap’ ten zuiden van de Westhoek, met op de achtergrond de
populierenbossen in het deelgebied Cabour. De vijver op de voorgrond maakt deel uit van het VNR de
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2.2.4. Grondwaterstroming

2.2.4.1. Algemeen
De freatische aquifer in het studiegebied, situeert zich volledig in de kwartaire lagen, die zeer
heterogeen zijn. De aquifer is ongeveer 30m dik en wordt onderaan begrensd door een kleisediment
van de formatie van Kortrijk (Het lid van Aalbeke (Westhoek) en het Lid van Moen (onder de overige
deelgebieden – kaart 2.6). Deze kleilagen zijn van Eoceen ouderdom en wordt voor hydrologische
modelstudies vaak als ondoorlatend beschouwd. De onderste delen van de aquifer bestaan uit
medium tot grof medium zand van Eemiaan ouderdom (hierna laag C genoemd). Fijn medium zand
heeft echter het grootste aandeel in de geologische samenstelling van de aquifer. Hier en daar,
verspreid doorheen de aquifer komen lenzen voor bestaande uit silthoudend zand (hierna de B” laag)
(Vandenbohede & Lebbe, 2006). De bovenste laag van de aquifer bestaat in de duingebieden uit
medium zand (laag A en B’ hierna). In de poldergedeelten van het studiegebied wordt de aquifer
bovenaan meestal begrensd door een kleiig sediment van beperkte dikte.
Ter hoogte van de deelgebieden De Westhoek en Zwarte hoek kan het grondwaterreservoir worden
opgesplitst in 6 lagen. Van boven naar onder zijn dit:
1. Laag, A: fijn zand; hiertoe worden de duinzanden gerekend. Deze afzetting is enkel
aanwezig in de duinen en de uitlopers ervan.
2. Laag B’: een minder doorlatende laag van enkele meters dik. In de polders wordt
deze laag gekenmerkt door de polderklei. In het overdekte waddenlandschap komt
wel een minder doorlatende laag voor, maar men kan echter niet van polderklei
spreken. In de schematische voorstelling wordt deze minder doorlatende laag wel
aangeduid met B’. De minder doorlatende laag B’ rust op
3. Laag B: een fijn tot middelmatig zand waarin schelpen, maar ook (soms belangrijke)
klei-intercalaties kunnen voorkomen. Op de profielen krijgt deze doorlatende laag de
code B,
4. terwijl de belangrijke klei-intercalaties de code B” toegewezen krijgt. De dikte van
deze afzetting kan verschillende meters bedragen. Het is overwegend het dikste
pakket in het gebied. De doorlatende laag wordt onderaan begrensd door
5. Laag C’: een slecht doorlatende laag. De doorlatendheid varieert volgens de plaats.
Lokaal kan ze ontbreken of is ze slecht uitgesproken. De dikte bedraagt gemiddeld
2 m. Op plaatsen waar C’ ontbreekt, rust de doorlatende laag B rechtstreeks op C.
Laag C’ komt in de meeste gevallen voor op een peil van ca. –15 m T. A. W.
6. De laag C bestaat uit middelmatig tot grof zand met schelpen of schelpgruis.
Onderaan kan grint voorkomen.
De dikten van de eenheden evenals de lithologie wisselen sterk. Plaatselijk zijn sommige eenheden
niet duidelijk vertegenwoordigd.

2.2.4.2. Grondwaterstromingen en stijghoogtes
Opmerking vooraf: een elementaire verwerking van peilbuisgegevens voor deelgebieden Westhoek en
Houtsaegerduinen is terug te vinden in deel 1 van deze studie (partim evaluatie natuurbeheer,
Provoost et al. 2011).

Horizontale stroming
Uit de zoetwaterstijghoogten is onmiddellijk de richting van de horizontale grondwaterstroming af te
leiden. De horizontale grondwaterstroming is gericht van hoge naar lage zoetwaterstijghoogten.
Laag B
Het horizontale grondwaterstromingspatroon in het overdekte waddenlandschap wordt bepaald door
de aanwezigheid van het Langgeleed en het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. In het voorjaar 2001 had
zowel het Langgeleed als het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort een drainerende werking. Dit resulteert in
een opbolling tussen beide waterlopen. Er kan dan ook een waterscheidingskam, evenwijdig met de
Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

80

duinrand, waargenomen worden. Lokaal kan het grondwaterstromingspatroon door de aanwezigheid
van de vijvers beïnvloed worden. Het Langgeleed draineert het water vanuit de duinen en vanuit het
overdekte waddenlandschap. Ook het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort draineert het water vanuit het
overdekte waddenlandschap. Het stromingspatroon was hetzelfde voor maart en augustus 2001.

Laag C
In laag C worden over het al. gemeen hogere peilen gemeten dan in laag B. Dit wijst op een
opwaartse grondwaterstroming, met andere woorden: kwel. Er is dus kwel aanwezig gedurende het
volledige jaar in het overdekte waddenlandschap. In de winter is de kwel minder uitgesproken. Het
grondwater stroomt in het overdekte waddenlandschap voornamelijk in zuidelijke richting, dus vanuit
de duinen naar het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort.

2.2.5. Grondwaterkwaliteit

2.2.5.1. Verziltingskaart
Onder de bredere duinstroken is het zout water volledig uit de watervoerende laag verdwenen (De
Breuck et al. , 1974). In de periode 1963-1973 werd door het Geologisch Instituut van de Universiteit
Gent een systematische hydrogeologische en hydrochemische studie uitgevoerd in de Kustvlakte. Aan
de hand van ruim 1700 resistiviteitssonderingen werden de isopachen van de zoetwatervoorraad in
het Quartaire reservoir gekarteerd (De Breuck et al. , 1974). Het grensvlak tussen zoet en zout
grondwater in het overdekte waddenlandschap wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van
het kanaal dat het gebied in tweeën deelt. Ten noorden van het kanaal, waar het VNR De Zwarte
Hoek is gelegen, kan een geleidelijke overgang van de duinen naar het kanaal waargenomen worden.
Aan de duinrand komt het grensvlak voor op een diepte van meer dan 30 m; het neemt af in zuidelijke
richting tot minder dan 5 m aan het kanaal.

2.2.5.2. Recente metingen
In het overdekte waddenlandschap is er een duidelijke geleidelijke overgang van zoet naar matig zout
water. Het water dat in peilbuis SB114 wordt gevonden wijkt totaal af van het water in de andere
peilbuizen: het is namelijk zeer sterk verdund zeewater. De genese ervan is wellicht gekoppeld aan de
zandwinningsput. Hierin vindt mogelijk een menging plaats van diep salien opkwellend water met zeer
weinig gemineraliseerd regenwater. Het mengsel is in de omgeving van de put in het reservoir
geïnfiltreerd. Peilbuis SB111, tegen de Franse grens, is bovenaan zoet, onderaan zout, maar de
overgangszone is hier vrij scherp.
Hoe dieper men in het grondwaterreservoir komt, hoe lager de resistiviteiten zijn. De
resistiviteitsmetingen ter hoogte van SB114 vertonen een verzoeting tot op grote diepte. Dit is
vermoedelijk te wijten aan de aanwezigheid van de vijvers in de nabije omgeving van SB114.
Het grondwaterreservoir ondergaat een verzoetingsproces, in de eerste fase treedt een
2+
ionenuitwisseling op. De mariene kationen worden uitgewisseld voor Ca -ionen. Dit proces kan overal
waargenomen worden. Een zuidwest-noordoostprofiel toont aan dat ter hoogte van SB113 er een
verzoeting van het grondwater is opgetreden tot de basis van het grondwaterreservoir. Deze
verzoeting is te wijten aan de uitstroming van het grondwater vanuit de duinen. Ook ter hoogte van
peilbuis SB111 kan een verzoeting van het grondwaterreservoir vastgesteld worden. De basis van het
grondwaterreservoir is van het S6NaCl+-type. De horizontale grondwaterstroming vanuit de duinen
heeft het grondwaterreservoir ter hoogte van SB111 echter nog niet in dezelfde mate verzoet al. s ter
hoogte van SB113.De kwaliteiten aangetroffen in de peilbuizen SB114 geven geen representatief
beeld van de grondwaterkwaliteit in het overdekte waddenlandschap. Dit is vermoedelijk te wijten aan
de aanwezigheid van de nabijgelegen vijvers. Deze vijvers zijn ontstaan door het uitgraven van het
Quartair zand tot op een diepte van 12 m (mondelinge mededeling door milieuambtenaar van De
Panne), hierdoor is een wijziging in het grondwaterstromingspatroon opgetreden wat ook een wijziging
van de grondwaterkwaliteit teweeg bracht. Door de zandwinning zal vermoedelijk een upconing
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ontstaan zijn. Door verdunning van regenwater is het grondwater toch een zoetwatertype, maar
waarbij natrium en chloride de belangrijkste ionen zijn.

2.2.6. Oppervlaktewater

2.2.6.1. Langgeleed
De streefpeilen in ‘het Langgeleed’ zijn afhankelijk van de plaats langsheen de waterloop. Een deel
van het Langgeleed stroomt richting Frankrijk en mondt uit in het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, terwijl
het andere gedeelte naar het oosten stroomt (gedeelte ter hoogte van de Oosthoekduinen). Een
exacte plaats waar de scheiding optreedt, kan niet worden gegeven, omdat deze temporeel varieert.
Voor het gedeelte aan De Zwarte Hoek geldt een streefpeil van 2,44 m TAW. Uit de gemeten
waterhoogten blijkt dat zowel voor de natte periode (07/05/2001) als de droge periode (13/09/2001)
het streefpeil van 2,44 m TAW overschreden wordt. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de
metingen momentopnamen zijn en dus sterk afhankelijk zijn van de klimatologische omstandigheden.
Het waterpeil voor de veronderstelde natte en droge periode, zijnde 2,724 m T. A. W. respectievelijk
2,614 m TAW, verschilt 0,11 m. Dit resulteert in het feit dat de gemeten debieten voor de natte en
droge periode, respectievelijk 92,48 l/s en 82,8 l/s, eveneens weinig gaan verschillen.

Berekende debieten op 7/5/2001 en op 13/9/2001.
datum
Waterpeil (m T. A. W. )
07/05/2001
2,724
13/09/2001
2,614

debiet (l/s)
92,48
82,8

Het streefpeil ter hoogte van de Oosthoekduinen annex duin-polderovergangszone, bedraagt 2,30m
TAW voor de zomer en 1,80m voor de winter. Dit peil wordt in droge perioden niet gehaald. Echter, uit
de meetgegevens op een peillat in 2002 blijken deze waarden weinig realistisch. Het zomerpeil
bedroeg toen 2,81m en het winterpeil 3,18m TAW (met één peil tot 3,33m). Het gemiddeld peil is
sindsdien mogelijk een beetje gedaald als gevolg van de herprofileringswerken en natuurtechnische
inrichting van het zogenaamde “TRP-gebied inclusief het Langgeleed”.

2.2.6.2. Drie Vijvers
De VMM neemt regelmatig waterstalen in de Drie Vijvers (Meetplaats 686035 van de VMM).
Daarbij worden zowel fysico-chemische, biologische als bacteriologische metingen gedaan.
Deze gegevens zijn raadpleegbaar op de website van de VMM.
De BBI (Belgische Biotische Index) van de Drie Vijvers bedroeg in 2003 = 7, in 2006 bedraagt de BBI
9. De waterkwaliteit is de laatste jaren dus verbeterd van een ‘goede kwaliteit’ naar een ‘zeer goede
kwaliteit’.
De Prati-index voor opgeloste zuurstof, is van ‘aanvaardbaar’ naar ‘niet verontreinigd’ geëvolueerd in
de periode 1997-2006.
Het gemiddelde van de metingen in 2006 geeft de volgende resulaten voor de Drie Vijvers:
- Geleidbaarheid (20°C): 1151,00 µS/cm
- Opgeloste zuurstof: 9,13 mg/L
- Zuurstofverzadiging: 98,59%
- pH: 8,62
- Temperatuur: 19,42°C
Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt niet over waterpeilgegevens van de Drie Vijvers.
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2.3. Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1. Beschrijving van de vegetatie en de actuele natuurtypes
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de aanwezige vegetatie- en habitattypes die
onderscheiden worden in de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann, 1996).
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de BWK (kaart 2.8a-c) en van de al voorhanden zijnde
vegetatiekaarten (kaarten 2.9) Voor de deelgebieden Westhoek en Houtsaegerduinen werd in 2009
door het INBO (Provoost et al. 2010 en 2011 ) een nieuwe gedetailleerde vegetatiekartering
uitgevoerd (Kaarten 2.9), voor de Cabourduinen-Garzebekeveld en de Oosthoekduinen gebeurde dat
al eerder n. a. v. de opmaak van het beheerplan (Zwaenepoel et al. , 2008 resp. Zwaenepoel et al. ,
2004) Voor de Zwarte Hoek zijn de gegevens gebaseerd op het het GWEN-rappport (Hoffmann et al. ,
2003), met aanvullingen van ANB.
De respectievelijke habitattypes worden eerst algemeen besproken, met een verwijzing naar
de respectievelijke EU-habitatcodes, het natuurtype en de BWK-eenheid. Nadien worden per
deelgebied details gegeven over de verspreiding en de mate van ontwikkeling van de belangrijkste
onderscheiden vegetatietypen.
In het VNR komen volgende habitattypes voor
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D8
D9
D10

Slufter, vloedmerk en embryonaal duin
Stuivend open duin
Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland
Duinheide
Vochtige duinvallei
Nat schraalland
Duinplas
Struweel, mantel- en zoombegroeiing
Duinbos

D1
Slufter, vloedmerk en embryonaal duin (BWK DI, natuurtype DTh en DPem, partim Euhabitat 2110 )
Ter hoogte van het deelgebied Westhoek is het habitattype vloedmerk/embryonaal duin meestal sterk
beïnvloed door rijshouthagen. Er zijn ook twee slufters (kunstmatige zee-inbraken) aanwezig in de
zeereep. De vegetaties die hier tot ontwikkeling komen vertonen veel gelijkenis met deze van het
natuurlijk vloedmerk en embryonaal duin. De vegetaties kunnen meestal zonder uitzondering worden
gecatalogeerd onder de Klasse der vloedmerkgemeenschappen. Zeeraket (Cakile maritima), Stekend
loogkruid (Salsola kali ssp. kali) en Kustmelde (Atriplex glabriuscula) zijn hiervan frequent aan te
treffen vertegenwoordigers, die zowel langs het strandvloedmerk en in de slufter groeien. Lokaal
groeien tevens overblijvende soorten als Zeepostelein (Honckenya peploides), Zeewinde (Calystegia
soldanella) en Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum) die lokaal aanwezig blijven bij de ontwikkeling
van het Helmduin(D2) .

D2

Stuivend open duin ( BWK Dd &Dm, natuurtype DPhm, partim Eu-habitat 2110 )

Stuifduinen komen verspreid in het VNR voor. Helm, Zandzegge en Duinzwenkgras zijn belangrijke
vegetatievormers. Stuifduinen worden in stand gehouden door de weersomstandigheden (in
hoofdzaak windwerking). Heel wat kale stuifduinen in het gebied geraken stilaan meer en meer
begroeid door de al vermelde soorten. Dit is bijvoorbeeld het geval in het centraal duingebied van De
Westhoek (zie vegetatiekaart). Dit Helm-stadium is meestal geen lang leven beschoren, maar
evolueert snel naar een eerder nitrofiele, maar veel soortenrijkere grazige ruigte, met dikwijls o. a. veel
Driedistel (Carlina vulgaris), maar ook heel wat exotische neofyten (Bleke morgenster Tragopogon
dubius, Bezemkruidkruid Senecio inaequidens, …). Het eindstadium is dikwijls een jong
duindoornstruweel of, zeldener, een kalkrijk mosduin (DG1).
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D3
Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland (BWK Hd, natuurtype DG1 & DG2,
partim het ruimer opgevatte EU-habitat 2130)
Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden (DG1)
Mosduinvegetaties staan qua soortensamenstelling en positie in de vegetatieontwikkeling, tussen de
stuivende duinen en gesloten duingraslanden in. Mosduinvegetaties komen tot ontwikkeling op
plaatsen waar de dynamiek uit het stuivend duin quasi of geheel verdwenen is. Op het vaak nog
kalkrijke duinzand groeien in eerste instantie vertegenwoordigers van het Duinsterretjes verbond
(Tortulo-Koelerion). Acrocarpe bladmossen zijn dikwijls dominant (ondermeer Groot duinsterretje
(Syntrichia ruraliformis), Purpersteeltje (Ceratodon purpureus), maar ook het pleurocarpe Bleek
dikkopmos (Brachythecium albicans)), naast korstmossen die eveneens goed vertegenwoordigd
kunnen zijn in oudere stadia, bijvoorbeeld Elandgeweimos (Cladonia foliacea) en Gevorkt
heidestaartje (Cladonia furcata) naast andere Cladonia en Cladina-soorten (C. arbuscula, C. pyxidata
s. l. , C. rangiformis) en soms Hondsleermossen (Peltigera sp. ). Onder de vaatplanten bevinden zich
een hele resem éénjarigen, meest winterannuellen: Zanddoddegras (Phleum arenarium), Veldereprijs
(Veronica arvensis), Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis
ramosissima) Op sommige plaatsen worden de mosduinen gedomineerd door Duinklauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme), wat op de oudere stadia van het vegetatietype wijst, en vooral op N-, NW- of
NO-geëxposeerde hellingen.
Niet zelden wordt dan ook wel eens Buntgras (Corynephorus canescens), Grijze bisschopsmuts
(Racomitrium canescens) en zelfs Zandblauwtje (Jasione montana) aangetroffen, die geassocieerd
worden met enigszins verzurende, oudere stadia. De ontkalking blijkt echter chemisch vaak nog niet
meetbaar (mondelinge mededeling Carole Ampe, VLM) en is dus wellicht nog zeer oppervlakkig. Ze is
zeker onvoldoende om er de Duin-Buntgras-associatie (Violo-Corynephoretum) aan te treffen. Deze
kalkarme associatie komt alleen in de binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde voor (zie verder).
Op enigszins gestoorde of wat aangerijkte plekken komen mosduinfragmenten (niet zelden zonder
veel mos) voor met diverse Langbaardgrassen (Vulpia sp. ), Knolbeemdgras (Poa bulbosa), enz. ,
evenwel zonder de elders ook kenmerkende Kegelsilene (Silene conica).
Kalkrijke mosduinen worden in quasi alle deelgebieden (in Zwarte Hoek enkel op het opgebaggerd
wadzand in het voormalige zanddepot) aangetroffen. In De Westhoek komen ze verspreid voor
ondermeer in het noorden en centraal in het gebied waar ze min of meer aansluiten op de stuifduinen.
In het zuiden van De Westhoek zijn ze best ontwikkeld op de min of meer platte duintoppen en de
noordelijk gerichte hellingen van de zuidelijke duinenrij, vaak gaat het in dit geval om de variant met
Duinklauwtjesmos. In de Houtsaegerduinen komen mosduinen verspreid doorheen het gebied voor,
momenteel echter meestal sterk aanfgetast door betreding (door ezels). Iets meer geconcentreerd zijn
ze aanwezig in het noordoostelijk, centraal en zuidoostelijk deel. In de Oosthoekduinen zijn ze meest
aan te treffen in het zuidwestelijk deel van het gebied. In het Cabourdomein zijn kalkrijke mosduinen
zeldzaam en beperkt tot het noordwestelijk deel.

Droog en mesofiel duingrasland (natuurtype DG2)
De onderscheiden duingraslanden hebben gemeen dat ze aanwezig zijn op vrij stabiele en/of minder
geëxposeerde plaatsen in het duin, daarenboven worden ze meestal in stand gehouden door
extensieve begrazing. Grassen, schijngrassen en kruiden zijn veruit de belangrijkste componenten.
Maar ook mossen kunnen rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Duingraslanden komen echter niet zelden in
mozaïek voor met laag of middelhoog Kruipwilg-, Liguster of Duinroosstruweel, soms zelfs
Dauwbraam (Rubus caesius) en lage Duindoorn. De bodem is meestal kalk- en humushoudend.
Soorten als Veldbeemdgras (Poa pratensis ssp. latifiolia), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Zachte
haver (Avenula pubescens), Duinfakkelgras (Koeleria albescens), Zandzegge (Carex arenaria),
Smalle weegbree (Plantago lanceolatum) en Geel walstro (Galium verum) zijn zowat de basissoorten
van deze vegetatie. Naargelang de situatie kunnen één of meer van deze soorten een dominante
positie innemen. Kenmerkend voor het vegetatietype zijn ondermeer Gewone ereprijs (Veronica
chamaedrys), Gewone veldbies (Luzula campestris), Klein timoteegras (Phleum bertolonii) en
Muizenoor (Hieracium pilosella). In de vermoedelijk oudste en best ontwikkelde typen, die vaak ook
zeer soortenrijk zijn, worden voorts niet zelden Geel zonnenroosje (Helianthemum nummularium),
Grote wilde tijm (Thymus pulegioides), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Nachtsilene
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(Silene nutans) en Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) aangetroffen. In deze situaties
groeien ook vaak enkele minder opvallende, zeldzame soorten zoals Liggend bergvlas (Thesium
humifusum) en Kalkbedstro (Asperula cynanchica).
Voor het instellen van het natuurbeheer waren de duingraslanden niet zelden onderhevig aan
vervilting door Glanshaver (Arrhenaterum elatius), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Zandzegge
(Carex arenaria) of Gewoon struisriet (Calamagrostis epigejos), en sterke verstruweling.
Droog en mesofiel duingrasland is in De Westhoek op een aantal plaatsen goed ontwikkeld aanwezig.
De toplocatie is ongetwijfeld het noordwestelijk deel van het noordelijk begrazingsblok (het
zogenaamde Romeins kamp, zie foto hieronder) waar een bijzonder fraai en zeer soortenrijk
duingrasland aanwezig is. Naast de al vermelde soorten groeien hier locaal ook enkele bijzondere
soorten zoals Bevertjes (Briza media), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s. l. ), Geelhartje (Linum
catharticum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Kruipend stalkruid (Ononis repens) e. a.

Foto. Het noordwestelijk deel van het noordelijk begrazingsblok in de Westhoek wordt gekenmerkt door
bijzonder soortenrijke en mooi ontwikkelde droge tot mesofiele duingraslanden.

Elders in het gebied zijn eerder fragmentair ontwikkelde duingraslanden aanwezig. In het zuidelijk
begrazingsblok zijn enkele vlekken aanwezig in het noordwestelijk deel en in de rand van de
zogenaamde ‘Weide’, ze zijn echter minder soortenrijk dan de graslanden in het al. vermelde
noordelijk deelgebied.
In de Houtsaegerduinen zijn goed ontwikkelde duingraslanden schaars. Het best van al zijn ze nog
ontwikkeld in het zuidoostelijk deel van het gebied, niet zelden is Duinroosje hier prominent aanwezig.
Ook langs de zuidelijke en westelijke randzone komen hier en daar fragmentjes van duingrasland
voor. In deze fragmenten groeit regelmatig Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) naast de veruit
belangrijkste Vlaamse populatie van Liggende asperge. Het best ontwikkelde droge duingrasland in de
Oosthoekduinen bevindt zich in het oostelijk deel van het gebied waar het slechts over een beperkte
oppervlakte ontwikkeld is (0,016 ha).
Door de specifieke bodemomstandigheden in het Caboudomein zijn kalkrijke duingraslanden er
zeldzaam en vooral geconcentreerd in het noordelijk deel van het gebied. De typische kalkminnende
soorten zijn echter maar mondjesmaat aanwezig (zie bv. verspreiding van Grote wilde tijm, Geel
zonnenroosje, Nachtsilene en, uitzonderlijk, op een enigszins aberrante groeiplaats in een
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struweelrand samen met Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Gevinde kortsteel
(Brachypodium pinnatum).

D4

Duinheide

Bedoeld zijn hier de habitats ‘Ontkalkt mosduin en duingrasland’ en ‘Duinheide’. In het VNR komt op
dit moment alleen het eerste vermelde habitattype voor.
Ontkalkt mosduin en duingrasland (BWK Had, natuurtype DG 3, partim Eu-habitat 2130)
De mosduinen van het Cabourdomein zijn de meest unieke ten opzichte van de andere deelgebieden
en de rest van de Belgische kustduinen. De ondiep tot diep ontkalkte duinen in combinatie met een
zeer geringe betredingsgraad zijn hier in hoofdzaak verantwoordelijk voor. De mosduinen behoren hier
in meerderheid tot de Duin-Buntgras-associatie (Violo-Corynephoretum), een vegetatietype dat
nergens elders aan onze kust goed ontwikkeld voorkomt.
Buntgras (Corynephorus canescens), Ruig haarmos (Polytrichum piliferum), Kraakloof (Cornicularia
aculeata) en Rafelig bekermos (Cladonia ramulosa) zijn kensoorten van het Buntgras-verbond
(Corynephorion canescentis). Rood bekermos (Cladonia coccifera), Open rendiermos (Cladina
portentosa) en Girafje (Cladonia gracilis) differentiëren orde en verbond ten opzichte van de rest van
de klasse der droge graslanden op zandgrond, en vormen aldus een tegenhanger van de mosduinen
op kalkrijkere bodem, die in hoofdzaak tot het Duinsterretjes verbond (Tortulo-Koelerion) behoren. Van
al deze soorten is alleen Open rendiermos (Cladina portentosa) hier algemeen en aspectbepalend,
vooral in het tot 2007 niet begraasde, westelijk deel van Cabour.
Sierlijk rendiermos (Cladina ciliata) is de enige kensoort van de Duin-Buntgras-associatie. Een reeks
soorten zoals Zandblauwtje (Jasione montana), Helm (Ammophila arenaria), Hondsviooltje (Viola
canina), Duinviooltje (Viola curtisii), Elandgeweimos (Cladonia foliacea), Gevorkt heidestaartje
(Cladonia furcata), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis), Zandhoornbloem (Cerastium
semidecandrum), Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum) en Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis)
differentiëren de associatie hier echter ten opzichte van zijn binnenlandse tegenhanger van heide- en
stuifzandgebieden: de Associatie van Buntgras en Heidespurrie (Spergulo-Corynephoretum).

Foto. Mosduinen in het deelgebied Cabour zijn plaatselijk zeer rijk aan terrestrische korstmossen.

Behalve de kenmerkende rendiermossen die hier reeds opgesomd werden komen hier ook nog zeer
abundant Vals rendiermos (Cladonia rangiformis) en verspreid Bruin bekermos (Cladonia grayi), Dove
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heidelucifer (Cladonia macilenta), Fijn bekermos (Cladonia chlorophaea), Kopjes-bekermos (Cladonia
fimbriata) en Duinbekermos (Cladonia pocillum) in dit mosduintype voor.
Ondanks de bloemrijk klinkende wetenschappelijke benaming van deze associatie zijn bloeiende
planten in dit vegetatietype zeer schaars. De beide viooltjes die hun naam verleenden aan deze
associatie (Honds- en Duinviooltje) worden in het Cabourdomein talrijker in het duingrasland
waargenomen dan in het mosduin.
In het westen van het terrein komt een lokale variant van dit mosduintype voor waarin Grijze
bisschopsmuts (Racomitrium canescens) abundant voorkomt. Eveneens hoofdzakelijk in dit westelijke
gedeelte komt een populatie voor van het zeldzame Glad biggenkruid (Hypochoeris glabra). Deze blijft
evenwel niet beperkt tot dit vegetatietype alleen, maar komt ook in aangrenzend droog grasland voor.
Verschillende karakteristieke of constante soorten van dit mosduintype, zoals Zandhaarmos,
Elandgeweimos, Gevorkt heidestaartje, Vals rendiermos, Klein tasjeskruid, Vroege haver,
Duinklauwtjesmos, Buntgras, . . . komen ook
regelmatig voor in ijle graslandvegetaties
behorend tot de Vogelpootjes-associatie
(Ornithopodo-Corynephoretum). Dit
vegetatietype komt in de Cabourduinen
eveneens over kleine oppervlakten voor,
meestal als contactvegetatie van het hier
beschreven mosduin, maar is niet
buitengewoon rijk aan kenmerkende soorten,
waardoor de grens tussen beide vegetaties of
met de vegetaties van het Struisgras-verbond
niet altijd scherp is.

Foto. Hondsviooltjes (Viola canina), worden in
het deelgebied Cabour talrijker in het
duingrasland waargenomen dan in het mosduin.

Grasland van het type Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum) komt maar zwak
ontwikkeld in het studiegebied voor. Slechts Vroege haver (Aira praecox), Klein tasjeskruid (Teesdalia
nudicaulis) en Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus) komen hier vrij abundant voor. Een meer
specifieke kensoort als Dwergviltkruid (Filago minima) ontbreekt. Zilverhaver (Aira caryophyllea) is
zeer schaars. Eekhoorngras (Vulpia bromoides) is lokaal aanwezig en wijst op de iets meer gestoorde
situaties (Sileno-Tortuletum of rompgemeenschappen droge graslanden met nogal wat Artemisieteasoorten). Gewoon langbaardgras (Vulpia myurus) en Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata ambigua)
komen alleszins méér voor in andere vegetatietypes, vooral het Sileno-Tortuletum. In het
Garzebekeveld (buiten het VNR) is Overblijvende hardbloem (Scleranthus perennis) de meest
bijzondere soort in dit vegetatietype.

Droogheischraal duingrasland komt slechts zwak ontwikkeld voor in het Cabourdomein, onder de
vorm van een rompgemeenschap verwant aan de Associatie van Liggend walstro en Schapengras
(Galio hercynici-Festucetum ovinae). In De Westhoek is de mesofiele Associatie van Maanvaren en
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Vleugeltjesbloem (Botrychio-Polygaletum)) in ontwikkeling. Echte kensoorten van heischraal grasland
zijn schaars in de duinen. De vegetaties met Blauwe knoop (Succissa pratensis), Tandjesgras
(Sieglingia decumbens), Duingentiaan (Gentianella uliginosa), Tormentil (Potentilla erecta) en
Honingorchis (Herminium monorchis) sluiten hier volgens Marc Leten best bij aan. In het
Cabourdomein komen binnen het door ponies begraasde, oostelijk gedeelte een aantal plaatsen voor
waar Tandjesgras, Hondsviooltje (Viola canina) en Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) samen
voorkomen. Verder zijn het vooral soorten van de Klasse der Droge graslanden op zand (KoelerioCorynephoretea) die differentiërend zijn voor deze associatie. Die komen veel abundanter voor. De
voornaamste zijn Fijn schapengras, Gewoon biggenkruid, Muizenoor, Zandblauwtje, Schapenzuring,
Brem, Zandzegge, Zandhaarmos, Kleine leeuwentand en Klein vogelpootje. Ook Drienerfzegge
(Carex trinervis) komt waarschijnlijk preferentieel voor in dit type, maar staat in het Cabourdomein
momenteel veel meer in verruigde Gewoon struisriet-vegetaties.
Het Duinstruisgras-associatie (Festuco-Galietum veri) is het meest voorkomende droge graslandtype
van de fossiele duinen. In zijn elementaire vorm is dit graslandtype ook weer hoofdzakelijk negatief
gedifferentieerd. Echte kensoorten ontbreken. Vooral het ontbreken van duidelijke kalkindicatoren, het
vrij grazig karakter (met Gestreepte witbol, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, …), het samen
voorkomen van iets kalkminnende soorten als Geel walstro (Galium verum) met meer zuurminnende
soorten als Schapenzuring (Rumex acetosella) en Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) zijn typisch.
Deze basale vorm neemt grote delen van de Fossiele duinen in. Waar droog duingrasland o. a. door
ponybegrazing terug ontstaat uit meer vervilte toestanden, kunnen diverse rompgemeenschappen (o.
a. gedomineerd door Schapenzuring) voorkomen.
Het Festuco-Galietum veri komt heel vaak voor als een degradatiestadium van andere types grasland
of als een herstelfase uit soortenarmer grasland. Dat verklaart ten dele de relatieve armoede aan
karakteristieke soorten. Bovendien komt dit vegetatietype ook weer heel vaak voor in mozaïek met
andere graslandtypes als het Ornithopodo-Corynephoretum, rompgemeenschappen van de Klasse
der droge graslanden op zand, heischraal grasland of kalkrijk duingrasland.
Een aparte vorm zijn de iets mesofielere graslanden waarin kleine klavertjes als Gestreepte klaver
(Trifolium striatum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum)
en Draadklaver (Trifolium micranthum) voorkomen. In een gazonachtig beheerd gedeelte van de
wegberm van de Maerestraat komen/kwamen deze bv. alle vier samen voor, met Viltganzerik
(Potentilla argentea). In het door ponies begraasde, oostelijk gedeelte van de Cabourduinen komt de
meest stabiele populatie Draadklaver voor op een grazig pad, elders is het dikwijls een pioniersoort. In
de licht bemeste weitjes ten zuiden van de Cabourduinen en het Garzebekeveld/Koekuithof zijn
Gestreepte klaver en Onderaardse klaver abundant. Ruwe klaver (meer kalkminnend) is de
zeldzaamste van de vier in het studiegebied. Dit type rijk aan klavertjes wordt klassiek als een aparte
subassociatie trifolietosum van het Festuco-Galietum opgevat, maar ten dele vallen de groeiplaatsen
van deze soorten nog onder voedselrijkere graslanden uit het Kamgrasverbond (Cynosurion) of, in
pioniervorm op verlaten akkerland of geplagd voormalig cultuurgrasland, onder de Vogelpootjesassociatie (Ornithopodo-Corynephoretum).
Het (klavertjesrijk) struisgrasland is lokaal ook min of meer goed ontwikkeld op de ontkalkte
duinbodems van Duinzoom Oosthoek en Zwarte Hoek. Ook in de drogere delen van de zuidelijke
pannen van het Westhoekreservaat (omgeving De Weide bv. ) zijn struisgraslanden momenteel in
ontwikkeling, deels zelfs met kenmerken van Vogelpootjes-grasland met Eekhoorngras (Vulpia
bromoides), Vroege haver (Aira praecox) en Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra) bv. !).
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D5

Vochtige duinvallei (BWK Mp, natuurtype DPdv , partim EU-habitat 2190 - 2170)

Dit habitattype omvat verschillende vegetatietypen die in soortensamenstelling wisselen naarmate de
ouderdom van De Pannen, waarin ze voorkomen, wijzigt.
Pioniervegetaties van recent uitgestoven en jonge kalkrijke duinpannen
In de jongste, aanvankelijk nog kale duinpannen start de kolonisatie van het vochtig zand met
blauwwieren en overblijvende soorten zoals Kruipwilg (Salix repens), Fioringras (Agrostis stolonifera),
Zandzegge, Drienerfzegge (Carex trinervis), Zeegroene zegge, Dwergzegge (Carex viridula) en
Zomprus (Juncus articulatus). In deze fase kunnen ook meer bijzondere soorten als
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale), Waterpunge (Samolus valerandi), Sierlijke vetmuur
(Sagina nodosa) en Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo album) opduiken (Centaurio-Saginetum
moniliformis). Meestal zijn in dit stadium ook al kleine (vegetatieve) populaties van soorten met een
optimum in latere stadia aanwezig, als gevolg van snelle kolonisatie van buitenaf (windverbreiders) of
door kieming uit een persistente zaadbank (russen, zeggen, Teer guichelheil, …). Meestal is zo ook al
de kiem van de struweelvorming aanwezig met Duindoorn (Hippophae rhamnoides), berken,
populierachtigen en wilgen, die zonder actief beheer meestal al na 5 à 10 jaar een gesloten struweel
of pionierbos vormen!
Het is ook niet onmogelijk dat zich in de natste voorbeelden van dit stadium (de Waterpungevegetaties) al hoog opgroeiende helofyten vestigen zoals riet (Phragmites australis), Grote lisdodde
(Typha latifolia), of Ruwe bies (Scoenopectus tabernaemontani). Van de zich potentieel hier
vestigende en veel zeldzamere Galigaan (Cladium mariscus) zijn voorlopig enkel relictpopulaties in
oude pannen aanwezig.

Foto. Winterbeeld van de gemaaide Zeeruspanne (deelgebied Westhoek - 2011). Hier komen
verschillende successiestadia van pannevegetaties naast elkaar voor: nabij de voet van het stuifduin
(achtergrond) zijn pioniervegetaties aanwezig met ondermeer Kruipwilg, Drienerfzegge, Zeegroene zegge
en Dwergzegge. Verder van de voet verwijderd zijn rijpe natte, kalkrijke duinvalleivegetaties aanwezig
met ondermeer Parnassia, Zomerbitterling, Rondbladig wintergroen en Moeraswespenorchis al s meest
opvallende soorten.
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Dit type vegetaties is alleen nog in De Westhoek aanwezig, waar ze de voorbije 5 jaren enkel nog op
kleine schaal in het centrale deel zijn ontstaan, in het kielzog van tot op het niveau van het grondwater
verstuivende duinen. Helaas treedt verstuiving nog amper op, zodat in de toekomst moet gevreesd
worden voor de aanwezigheid van deze prille duinvalleistadia en dito vegetaties. Ze kunnen echter
ook ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden in het kader van natuurbeheer zoals op een aantal
ontstruweelde plekken in het noordelijk deel van De Westhoek het geval is geweest. Hun levensduur
is dan meestal nog korter (enkele jaren) en het aandeel soorten uit latere ontwikkelingsstadia is groter.
Een aantal van de vermelde soorten kunnen echter soms onder een beheer van maaien en/of
extensieve begrazing lang aanwezig blijven in vochtige duinvalleien.
Een verwant, maar meer antropogeen type is onder de vorm van tredvegetaties met Dwergbloem
(Centunculus minimus) en Borstelbies (Isolepis setacea) plaatselijk aanwezig langs paden en op
dienstwegen.
Vegetatie van rijpe natte, kalkrijke duinvalleien
In de niet extreem natte (en dus regelmatig ook in het vegetatieseizoen geïnundeerde) pannen
ontstaat na ongeveer 5 – 10 jaar een meer vegetatie, met naast de al vermelde, aanwezige
‘basissoorten’ ook zeldzaamheden als Parnassia (Parnassia palustris), Teer guichelheil (Anagallis
tenella), Zomerbitterling (Blackstonia perfoliata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) (Junco
baltici-Schoenetum nigricantis trifolietosum repentis). Actueel gebeurt deze ontwikkeling enkel onder
een maaibeheer of onder begrazing in combinatie met het verwijderen van Duindoorn. Kruipwilg blijft
dan prominent aanwezig en in het strooisel ervan ontwikkelen zich dan vaak massavegetaties van
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia). Onder gunstige hydrologische condities en gepast
natuurbeheer kan de vegetatie verder aangerijkt worden met bijzonderheden zoals Bonte paardestaart
(Equisetum variegatum), Honingorchis (Herminium monorchis), Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza
incarnata, Veenvedermos (Fissidens adianthoides), Gewoon sterremos (Campylium stellatum),
Gekroesde pellia (Pellia endiviaefolia), . . . Recent breidt Vierkantmos (Preissia quadrata) zich uit en
ook Noordse rus (Juncus balticus) is een nieuwkomer. Vaak heeft zich ook al Paddenrus (Juncus
subnodulosus) gevestigd, die de vegetatie (onder maaibeheer) mogelijk zal gaan domineren. Vooral
waar deze vegretaties niet worden begraasd (of af en toe diep gemaaid) kan een dek van Puntmos
(Calliergonella cuspidata) of Gewoon sikkelmos (Drepanocladus aduncus) de zeldzamere mossen en
kortlevende vaatplanten verstikken.
Ook deze vegetaties zijn nog het best van al ontwikkeld in De Westhoek, meer bepaald in het
begraasde noordelijk en centrale deel van het gebied. Het rijkst aan orchideeën en Rode lijstsoorten
(maar niet noodzakelijk qua totale soortenaantal!) is dit type echter onder een maairegime, vooral dan
in de kwelrijke oostelijke pannen (Guichelheilpanne en randzone Zwarte dal). Minder goed ontwikkeld
en slechts over een kleine oppervlakte is deze begroeiing ook aan te treffen in het westelijk deel van
de Houtsaegerduinen en in de antropogeen gevormde site van het zanddepot in Zwarten Hoek. Ook
op de oever van de VBNC-vijver heeft zich (zonder directe aanvoer van de betreffende soorten) een
goed ontwikkelde duinpannevegetatie ontwikkeld met Parnassia en Moeraswespenorchis. Elders in de
educatieve tuin is dit vegetatietype enkel in aangelegde vorm aanwezig.
Vegetatie van oudere natte pannen
In dit stadium en en indien verstruweling wordt geremd of struweel afsterft kan de duinvalleivegetatie
verder evolueren waarbij Paddenrus dominant kan worden en een rits nieuwe soorten zich vestigen:
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris ), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Addertong (Ophioglossum
vulgatum) Vogelwikke (Vicia cracca), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Moeraswalstro (Galium
palustre), Watermunt (Mentha aquatica), eventueel zelfs Tweerijige zegge – (Carex disticha) en Echte
koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) (Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi). Mits maaibeheer behouden
dergelijke hooilanden de kenmerken van een Paddenrus-kalkmoeras, met een combinatie van soorten
uit de ‘jongere’ pannenstadia (bv. orchideeën), soorten als bv. Ruig viooltje (Viola hirta) en
voedselminnender ‘Dotterbloemgrasland’-soorten; zoniet blijft meestal slechts de voedselrijkere
component over. De ontwikkeling onder invloed van begrazing is niet eenduidig: zowel behoud van
kalkmoeraskarakter (op relatief humusarme of kwelrijke plekken – dikwijls met dominantie van
Zeegroene zegge Carex flacca), als ontwikkeling vs. Zilverschoongrasland (Lolio-Potentillion
anserinae; op humus- en voedselrijkere plekken) als verruiging (zie boven) komen voor.
Bij uitblijven van beheer, vaak in combinatie met sterke grondwaterpeilschommelingen, kunnen op de
vochtige, sterk humeuze bodems hoge ruigtkruiden vegetaties ontstaan met ondermeer Grote wederik
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Leverkruid (Eupatorium cannabinum), Oeverzegge (Carex
riparia), Gele lis (Iris pseudacorus)
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Dergelijke stadia zijn her en der in de duinvalleien van De Westhoek aan te treffen, het zwaartepunt
ligt echter eerder in de zuidelijke, oudere pannengordel van het gebied.
In de Houtsaegerduinen zijn eveneens door ruigtkruiden gedomineerde duinvalleivegetaties aanwezig,
meestal na afsterven/openvallen van struweel. Ze zijn echter minder soortenrijk en vaak gedomineerd
door Gewoon struisriet dat onder de ingestelde extensieve begrazing echter geleidelijk
teruggedrongen wordt. Door de gedaalde grondwaterstand ontwikkelt zich echter vooral een eerder
soortenarme droge ruigte- of graslandvegetatie.
Gemaaide en of begraasde duinvalleien die in de loop van de tijd verder oppervlakkig ontkalken en
zeer weinig fosfaat in de bodem ter beschikking hebben, kunnen gekoloniseerd worden door
elementen van het zogenaamde ‘blauwgrasland’: Pijpenstrootje – (Molinia caerulea), Blauwe zegge –
(Carex panicea), Zwarte zegge – (C. nigra), Blauwe knoop – (Succisa pratensis), Tormentil (Potentilla
erecta), Veldrus (Juncus acutiflorus), … Dit vegetatietype is slechts zeer beperkt en weinig ontwikkelt
aanwezig in De Westhoek, alleen zeer lokaal wisten zich één of enkele van de opgesomde soorten te
vestigen. Ook in de Houtsaegerduinen waren in het noordoostelijk deel, in de buurt van de poelen,
eind de jaren 1990 nog enkele pollen Pijpenstrootje aanwezig, samen met o. a. Biezenknoppen
(Juncus conglomeratus). Vooral onder begrazing, maar ook wel onder maaibeheer, kan zich in de niet
of zelden geïnundeerde overgangszone naar drogere duinen lokaal een duinvorm van ‘heischraal
grasland’ (Botrychio-Polygaletum) ontwikkelen, met Duingentiaan (Gentianella uliginosa), Tormentil
(Potentilla erecta), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Honingorchis (Herminium monorchis), … (zie
verder).

D6

Nat schraalland (BWK mogelijk Hc, natuurtype GNdb)

Onder dit type worden verschillende typen vochtige tot natte schrale graslanden gerekend, die
eventueel onder invloed van kwel staan. Deze graslanden worden verwacht aan de binnenduinrand,
op fossiele strandvlaktes of in oude pannen.
De onder D5 besproken ‘vegetatie van middeloude, natte pannen’ kan evengoed als een nat
schraalland worden beschouwd. In de duin-polderovergang ondermeer ter hoogte van de Oosthoeken de Cabourduinen ontbreekt een goed ontwikkeld type op dit moment.

D8
Duinplas (D8) en andere oppervlaktewateren (BWK Mr, Mz, Ah, Ae, Ao, Kn, natuurtypen
WSm(2), WSe, WL11, WL12, partim Eu-habitat 3140)
Tot dit type behoren zowel de grotere duinplassen als de kleine stilstaande wateren zoals
veedrinkputten en voormalige bomtrechters. Om praktische redenen bespreken we hieronder ook nog
de slootvegetaties van de duin-polderovergang en de hier gegraven vijvers.
Watervegetaties zijn aan de kust nog slechts fragmentarisch ontwikkeld. Typische soorten zijn
ondermeer kranswieren (Chara spp. ), Waterranonkels (Ranunculus spp. ), Sterrenkroos (Callitriche),
enkele Fonteinkruiden (Potamogeton spp. ), Zannichelia (Zannichelia spp. , Lidsteng (Hippuris
vulgaris), Aar- en Kransvederkruid (Myriophyllum spicatum, M. verticillatum).
Aan en op de periodisch droogvallende oevers en bodems van putten en vijvers groeien
tegenwoordig eerder eutrafente plantensoorten: Greppelrus (Juncus bufonius), Mannagras (Glyceria
fluitans), Rode waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica)…
In het deelgebied De Westhoek zijn waterplantenvegetaties in hoofdzaak beperkt tot de meestal
recent gegraven of geherprofileerde veedrinkputten in het zuidelijk en noordelijk begrazingsblok. In het
noordelijk begrazingsblok bevinden zich ook enkele voormalige bomtrechters die periodiek
waterhoudend zijn. In de recent gegraven putten wordt de aanwezige vegetatie meestal gevormd door
de al vermelde Waterranonkels, Sterrenkroos, verschillende soorten kranswieren en fonteinkruiden
(Groenlandia densa en Zannichellia spp. ). Gekroesd fonteinkruid, P. crispus treedt vooral op in
opgeschoonde oude poelen. In het laatste decennium heeft zich in het zgn. Zwarte Dal van het
Westhoekreservaat een grote semi-natuurlijke duinplas ontwikkeld (ontstaan door vernatting van diep
uitgestoven duinpanne na afbouw waterwinning), die evenwel, mogelijk als gevolg van de vrij
voedselrijke bodem (Middeleeuwse akkerprofielen) sterk dichtgroeit met helofyten (Riet, Grote
lisdodde, Paddenrus, Ruwe bies, Drienerfzegge, …).
In de Houtsaegerduinen is een waterplantenvegetatie beperkt tot de drie centraal gegraven
duinplassen. Kranswieren domineren er de vegetatie, samen met Paarbladig fonteinkruid
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(Groenlandia densa). Op de oevers van de poelen van d’Achte (HOS_002 en HOS_003) groeit een
populatie Kruipend moerasscherm (Apium nodiflorum) met variabele populatiegrootte. Gezien de soort
enkel in de oeverzone van deze poelen kan overleven is deze populatie relatief kwetsbaar.
In het deelgebied de Zwarte Hoek is veruit de grootste waterplas van het VNR aanwezig. De vijver is
zeer diep wat hem ongeschikt maakt voor een weelderige plantengroei. Alleen langs de oever zijn
verschillende soorten water- en moerasplanten aangetroffen: Kranswieren, Tenger fonteinkruid
(Potamogeton pusillus), Klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii), Gekroesd fonteinkruid,
Zannichellia (Z. palustris ssp palustris), Aarvederkruid, Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) en
Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus) en een belangrijke populatie Doorschijnend sterrenkroos
(Callitriche truncata ssp. occidentalis).
In het Langgeleed werden Zannichelia en Sterrenkroossoorten waargenomen. Ter hoogte van de
zogenaamde Pattatenakker (Zwarte Hoek) werden de oevers van het langgeleed geherprofileerd met
deels betreden en begraasde plasdraszones als resultaat. In deze situatie groeit er veel Waterpunge
(Samolus valerandi) en is er sterke uitbreiding van Kleine watereppe (Berula erecta). Elders, wordt het
Langgeleed gekenmerkt door een sterke rietgroei!

Foto. In de 2 centraal gelegen veedrinkpoelen van de Houtsaegerduinen komt een uitbundige
kranswierenbegroeiing voor (foto rechts). Sporadisch groeit tussen het kranswier (Chara globularis) hier
en daar ook Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa). (rechter foto– boven links,).

In de Cabourduinen en het Garzebekeveld komen enkele poelen en vijvers voor. De Markeyputten
werden gegraven als zandwinningsput. De Florizooneputten werden recenter gegraven, eveneens als
zandwinning, voor de aanleg van de snelweg A18.Op de binnenduinrand in overgang naar de polders
komen verschillende poelen voor (Jylweiden, Kromfortweide, Koekuithof, De Woestijn). In de
Cabourduinen komt een vijver voor, die hoorde bij het landhuis van de familie Cabour, maar die er ook
al veel eerder lag. In de Molenhoek werd extra nat milieu gecreëerd door de inrichting als wachtkom,
met Kranswieren (Chara sp. ), Doorschijnend sterrenkroos (Callitriche truncata), Grote kroosvaren
(Azolla filiculoides), Hoornblad (Ceratophyllum sp. ) als gevolg.
Zilte waterranonkel is aangetroffen in de poel van de Koekuithofweide, als enige plant in het water
trouwens. In een poeltje van de Zuidmoerse hoek ontbreekt Zilte waterranonkel dan weer, maar komt
de Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis) voor in het gezelschap van Stomphoekig
sterrenkroos (Callitriche obtusangula).
In de meest zuidelijke Markeyput, groeit na de recente schoningswerken vooral Gedoornd hoornblad
begroeid. De vegetatie is overigens soortenarm. Alleen wat Gewoon sikkelmos (Drepanocladus
aduncus) in het water zelf, en wat Riet en Watermunt naar de oever toe begeleiden het Gedoornd
hoornblad.
De soortenarme en sterk beschaduwde watervegetatie van de Kasteelvijver in de Cabourduinen
bestond uit wat Aarvederkruid in het water en enkele waterlelies op het water. De laatste zijn trouwens
geïntroduceerde planten die vermoedelijk zelfs niet al. s Nymphaea alba kunnen benoemd worden. Na
de herprofilering en vrijstelling van de oevers is o. a. Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) sterk
uitgebreid.
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In enkele slootjes langs de Kromfortstraat groeit nog vrij veel Riet en Rietgras elders is Oeverzegge de
pure dominant. Ook in de oever van de Markeyputten komt lokaal Oeverzegge voor. Ook soortenarme
oevervegetaties van Riet en Gele lis komen her en der voor. Ze worden onder meer aangetroffen op
de oevers van de Markeyputten en langs de Kasteelvijver in Cabour.
De belangrijkste sloot in het duin-polderovergangsgebied van de Oosthoekduinen is het Langgeleed.
Ook alle andere bemonsterde slootjes liggen in de onmiddellijke omgeving van het Langeleed. Ze
werden enkele jaren terug geherprofileerd, met afgeschuinde oevers, in het kader van het
natuurinrichtingsproject. Verschillende soorten water- en moerasplanten werden kort na de
inrichtingswerken aangetroffen. Enkele interessante en indicatieve soorten waren ondermeer
Middelste waterranonkel en Zannichellia die op de mogelijkheid wijzen tot het ontwikkelen van
vegetaties van het Verbond der kleine fonteinkruiden (Parvopotamion). In de semi-jaarrond begraasde
zone blijft de verlandingsvegetatie steken in een ‘pionierssatdium’ met Grote waterweegbree, Gewone
waterbies (Eleocharis palustris), Grote egelskop, Kleine watereppe en Slanke waterkers (Rietklasse
Phragmitetea). Zonder voorjaars- of zomerbegrazing ontwikkelt zich een helofytenvegetatie met o. a.
Riet, Oeverzegge, Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus) en een enkele plant Pluimzegge (Carex
paniculata). Als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe waterzuiveringsstation lijkt de (voorheen
periodiek zeer slechte) waterkwaliteit van het Langgeleed in deze zone sterk verbeterd, maar
eventuele negatieve overstorteffecten zijn nog niet in te schatten.
In de, kunstmatig op een vrij stabiel peil gehouden, vijver van het Bezoekerscentrum De Nachtegaal
ontwikkelde zich een vrijwel pure kranswierenpopulatie (faneerogamen weggevreten door
Meerkoeten?) en een soortenrijke helofytenvegetatie met Riet, Grote lisdodde, Ruwe bies
(Schoenoplectus tabernaemontani), Paddenrus en Heen (Bolboschoenus maritimus s. l. ). Langs de
oever komen ook Pluimzegge, Hoge cyperzegge en Waterzuring (Rumex hydrolapathum) voor. Langs
de vijverrand kwam kort na de inrichtingswerken een mooi ontwikkelde gemeenschap van
Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (= Sierlijk vetmuur) of Centaurio-Saginetum voor, met de
naamgevende soorten, Dwergbloem (éénmalige vondst/melding A. Zwaenepoel), Waterpunge,
Bleekgele droogbloem, Fraai duizendguldenkruid en Zeegroene zegge als bijzonderste soorten. Dit
was ongetwijfeld een van de mooiste pioniervegetaties van vochtige milieus in de Oosthoekduinen.
Momenteel heeft zich hieruit (zonder directe menselijke aanvoer van soorten) een vrij soortenrijke
duinpannevegetatie ontwikkeld.

D9
Struweel-, mantel- en zoombegroeiing (BWK Sd, Sg, Sf, Sz, natuurtypen DSo1 partim Euhabitat 2160)
Zomen
Onder zoomvegetaties verstaan we hier de randbegroeiing van strwuelen en bos of de begroeiing van
opengevallen plekken hierin.
Overal in de kalkrijke duinen van De Westhoek, de Houtsaegerduinen en de Oosthoek komen zomen
voor. Het zijn vegetaties met Duinroosje, Glad parelzaad, Ruig viooltje, Donderkruid, Ruige
scheefkelk, Kleine ruit, … die vaak als zuivere zomen waarneembaar zijn, maar bijna nog frequenter
opduiken na het kappen of openvallen van struweel. Verder kunnen in dit type zomen heel wat andere
zeldzamere zoomsoorten voorkomen bv. Bokkenorchis en Welriekende salomonszegel. Recente
aanwinsten in De Westhoek zijn Marjolein (Origanum vulgare, mogelijk spontane vestiging) en Wilde
akelei (Aquilegia vulgaris, standhoudend, maar met quasi zekerheid uitgezaaid langs Ligusterpad,
maar ook elders verwilderd uit tuinen).
Een specifiek geval zijn de zomen met Groot glaskruid, die aangetroffen worden in mantel- en
zoomsituaties van het Calmeynbos. Deze begroeiing kan gerekend worden tot de Associatie van Fijne
kervel en Winterpostelein (Claytonio-Anthriscetum caucalidis). In diverse deelgebieden wordt in
dergelijke nitrofiele zomen ook wel Hartgespan (Leonurus cardiaca), Stinkende ballote ((Ballota nigra)
en Absintalsem (Artemisia absinthium) aangetroffen.
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Struwelen (natuurtype DSo1, Eu-habitat 2160)
De algemeenste houtachtige soorten in de struwelen zijn Duindoorn, Gewone vlier, Wilde liguster,
Egelantier (s. l. ), Eénstijlige meidoorn, Heggenrank, Bosrank, Hondsroos (s. l. ), Kruisbes, Aalbes,
Sleedoorn, Dauwbraam, Kruipwilg en Zwarte bramen (waaronder Koebraam). Soorten als Wilde
kardinaalsmuts , Wegendoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje (s. str. ) en Europese vogelkers zijn
eerder gelokaliseerd tot (zeer) zeldzaam, terwijl thermofiele soorten als Rode kamperfoelie, Wollige
sneeuwbal en Berberis duidelijk toenemen. Soorten als Hulst, Sporkenhout en Gewone lijsterbes
kunnen wijzen op lokaal minder kalkrijke omstandigheden. Autochtone ‘microsoorten’ van rozen
hebben een belangrijk aandeel in veel van de struwelen; in het VNR werden de volgende taxa
aangetroffen: Hondsroos (Rosa canina s. str. ; algemeen), Heggenroos (Rosa corymbifera; frequent),
Beklierde heggenroos (Rosa balsamica; vrij zeldzaam), Schijnhondsroos (Rosa subcanina; zeer
zelden in Houtsaegerduinen), ‘Franse Heggenroos’ (Rosa ‘deseglisei’; lokaal frequent in De
Westhoek), Schijnegelantier (R. henkeri-schulzii; algemeen), Egelantier (R. rubiginosa; aanwezigheid
onduidelijk, wel als aanplant aanwezig op de VBNC-parking), Kleinbloemige roos (Rosa micrantha;
naar deze soort neigende vormen van Schijnegelantier in Westhoek), Gewone viltroos (Rosa
tomentosa; zeldzaam, Stijlroos (Rosa stylosa; vermeld uit Westhoek, niet teruggevonden). In
toenemende mate zijn ook exoten aanwezig in het natuurlijke duinstruweel: Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina), Mahonia (Berberis aquifolia), Dwergmispel-soorten (Cotoneaster sp. ), …
De meeste natuurlijke opgaande struwelen van het studiegebied zijn zonder problemen toe te wijzen
aan de Klasse der doornstruwelen (Rhamno-Prunetea) en daarbinnen tot het Liguster-verbond
(Berberidion vulgaris). Duindoorn en Asperge wijzen op het onderverbond Sambuco-Berberidenion,
waartoe de drie verschillende duinstruweel-associaties gerekend worden, naast diverse
rompgemeenschappen:
- Associatie van Duindoorn en Liguster (Hippophaeo-Ligustretum) met de kencombinatie
Duindoorn, Wilde liguster, Egelantier (s. l. ), Gewone struisriet, Zandzegge. De associatie
heeft geen echte kensoorten. Dit type is aanwezig in De Westhoek, het Cabourdomein, De
Houtsaeger- en de Oosthoekduinen. Klassiek worden ook de hogere Duindoornstruwelen van
vochtige pannen e. d. , met Leverkruid (Eupatorium cannabinum) hiertoe gerekend (de
pionierende Duindoorn-Kruipwilgstruwelen kunnen echter beter als een rompgemeenschap
beschouwd worden).
- De Associatie van Duindoorn en Vlier (Hippophaeo-Sambucetum) heeft evenmin kensoorten,
maar wordt gedifferentieerd door wat meer nitrofiele ondergroei dan de eerste associatie,
namelijk door Fijne kervel, Duinvogelmuur en IJle dravik. Dit type komt vooral voor in de meer
zeewaarts gelegen en jongere duinen en duinvalleien en op de meer antropogeen beïnvloede
plaatsen of plaatsen met een dieper doorwortelbare mull-humus (hellingen, opgestoven
rugjes, …) De vegetatie is nog goed ontwikkeld aanwezig in De Westhoek en in steeds
mindere mate in De Houtsaeger- en de Oosthoekduinen.
- De Associatie van Wegedoorn en Eénstijlige meidoorn (Rhamno-Crataegetum) lijkt overal in
opmars, behalve in de Cabourduinen, waar de bodem te sterk ontkalkt is om dit type optimaal
te laten ontwikkelen. Wegedoorn is vooral in de Houtsaegerduinen aangetroffen maar komt
ook voor in De Westhoek. Wilde kardinaalsmuts is bepaald algemeen te noemen in de
Oosthoekduinen maar komt ook voor in de Houtsaegerduinen en De Westhoek. Hondsroos (s.
l. ) komt overal voor. Zomereik, Geel nagelkruid en Robertskruid zijn differentiërend ten
opzichte van de vorige associaties. Dit zijn dus wat oudere struwelen, waarin zich reeds echte
bosplanten en boomsoorten beginnen te vestigen. In de Vegetatie van Nederland niet
genoemde soorten, die in de lokale situatie van het VNR eveneens het verbossingsproces
hier en daar indiceren zijn Brede en Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren, Gewone es,
Bosandoorn en nog verscheidene andere. De varensoorten verwijzen ook sterk naar de
hoeveelheid dood hout (vooral Duindoorn) en naar de lokale luchtvochtigheid. De veelal door
Sleedoorn gedomineerde struwelen van (matig) vochtige humeuze valleien zijn op zijn minst
sterk verwant aan de Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn (Pruno-Crataegetum;
Carpino-Prunion).
- Daarnaast zijn ook alle door de Vegetatie van Nederland onderscheiden
rompgemeenschappen (+ het onbeschreven Duindoorn-Kruipwilg-type van jonge pannen) in
het studiegebied aanwezig (en soms het dominante struweeltype over grotere oppervlakten).
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Foto. Struwelen van het type Sambuco-Berberidenion zijn nog steeds wijd verspreid aanwezig in de
verschillende duingebieden van het VNR, in bijzonder in het noordelijk en centrale deel van de Westhoek
(foto 2009 – NO.Westhoek,)

In natte duinvalleien komt vooral in De Westhoek en op kleine schaal ook in de Houtsaegerduinen en
de Oosthoekduinen een struweeltype voor, dat niet tot de doornstruwelen gerekend wordt, hoewel
Duindoorn er in beperkte mate ook in kan voorkomen. Elders is het meestal slechts in verdroogde
vorm aanwezig of als enkele wilgenstruiken in kleine depressies. Het wordt gekenmerkt door Grauwe
wilg, Rossige wilg, Zwarte bes, Kruipwilg, Dauwbraam en Duindoorn in de struiklaag, in recent
ontstane pannen soms ook met andere wilgensoorten (o. a. Schietwilg). Bitterzoet is het belangrijkste
liaantje. In de kruidlaag komen vaak Hennegras (Calamagrostis canescens), Gewone struisriet, Grote
brandnetel, Ruw beemdgras, Waternavel, Akkerdistel, Leverkruid, Watermunt, … voor. In de Vegetatie
van Nederland wordt deze vegetatie beschreven als de Associatie van Grauwe wilg (Salicetum
cinereae subassociatie salicetosum repentis). In dit struweeltype komt soms ook de zeldzame kruising
tussen Grauwe en Kruipwilg (Salix x subsericea) voor.
In het Cabourdomein en het Garzebekeveld zouden we op basis van de specifieke bodemcondities
struweeltypen van ontkalkte zandbodems kunnen verwachten bijvoorbeeld Brem- en
Gaspeldoornstruweel. Beide soorten komen er weliswaar voor, maar zijn amper struweelvormend.
We verwijzen ook nog naar de bespreking van de bosgemeenschappen waarin het CrataegoBetuletum als bostype beschreven wordt. Dit bostype is nauwelijks meer dan een struweel met wat
bomen erbij. De grens struweel-bos is hier nog onscherp. De belangrijkste differentiërende soorten
zijn trouwens in de kruidlaag te zoeken, in de vorm van typische duinsoorten. De oudere stadia
hebben wél reeds een duidelijk bosstructuur.
Tenslotte moeten we nog gewag maken van diverse monospecifieke struweeltypes van beperkte
omvang. Verscheidene rozensoorten Dauwbraam, Kruipwilg, Duindoorn, Grauwe wilg, Wilde liguster,
… kunnen als solitaire struiken of kleine populaties voorkomen. Dit kunnen misschien initiële vormen
zijn van toekomstig soortenrijker struweel, maar veelal betreft het eerder relictuele individuen van
langlevende soorten (meidoorn, rozen, …) die overblijven na het afsterven (of beheerstechnisch
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verwijderen) van de korter levende pioniersoorten (Duindoorn, Vlier, Wilde liguster). Bepaalde soorten
komen echter bijna altijd in deze vorm voor en zijn nauwelijks in soortenrijker struweel te vinden. Dit
geldt met name bijvoorbeeld voor de Beklierde heggenroos (Rosa balsamica) die meer als solitair
voorkomt dan als deel van een struweel, vooral dan in de Cabourduinen.

D10

Duinbos ( BWK Qd, P,Ls,N, natuurtypen DBNb, DBDai, DBDe partim Eu-habitat 2180)

Abelen-Iepenbos
Olmenbosjes zijn ooit aangeplant op de binnenduinrand om de overstuiving van de polders door de
duinen tegen te gaan. De meeste, maar misschien niet allemaal, zijn als haag of als houtkant geplant
en sinds enige tijd niet meer onderhouden, waardoor ze evolueerden naar echte bosjes. Het echte
boskarakter wordt evenwel beperkt door het afsterven van de olmen door de iepenziekte, waardoor dit
bostype het midden houdt tussen een struweel en een bos. Pas wanneer andere soorten als Gewone
esdoorn, Grauwe abeel, … dit bostype koloniseren, reiken de bomen hoger dan 5 à 6 m. Dergelijke
bosjes bevinden zich ondermeer in Adinkerke op de binnenduinrand, ten zuiden van het
Cabourdomein en naast de meest noordelijke Markeyput. Voorts komen ze voor in de binnenduinrand
van De Westhoek en de Oosthoekduinen. Een antropogeen getinte subassociatie scilletosum, waarbij
een aantal aangeplante knol- en bolgewassen, of andere mooi bloeiende voorjaarsbloeiers
verwilderden tot een stinzenbos, komt voor rond de ruïne van het voormalige kasteel van de familie
Cabour (1906 - 1969) stond. Mogelijk dateert de aanplant al van een vroegere datum (Zwaenepoel et
al. 2008).
De boomlaag in dit bostype is sterk antropogeen getint. Op de binnenduinrand is Gladde iep (Ulmus
minor) dominant. De soort werd van oudsher op de binnenduinrand geplant, omdat de overvloedige
wortelopslag een prima zandvang is. Canadapopulieren (Populus x canadensis) staan als
overstaanders boven de door olmenziekte gereduceerde iepen. In de struiklaag komen hier onder
meer Gewone vlier (Sambucus nigra), Kruisbes (Ribes uva-crispa), Hondsroos (Rosa canina dumalis)
en een zeldzame Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Es, Zomereik of hybride-Meidoorn
(Crataegus x media) voor. Abeel kwam tot voor kort wel abundant voor in de duinzoom van De
Westhoek maar werd voor een groot deel uit veiligheidsoverwegingen gekapt (wegverkeer, potentiële
schade aan omheining). De kruidlaag is nitrofiel, met veel Grote brandnetel (Urtrica dioica), en verder
Kleefkruid (Galium aparine), Klimopereprijs (Veronica hederifolia), Hondsdraf (Glechoma hederacea)
en Witte winterpostelein (Claytonia perfoliata). In de zoomvegetatie komt lokaal Stinkende ballote
(Ballota nigra) en Hartgespan voor.
In het stinzenbos van het Cabourdomein bestaat de boomlaag hoofdzakelijk uit snel oprukkende
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). Verder komen Paardenkastanje (Aesculus
hippocastaneum), Grauwe abeel en Canadapopulier voor. In de struiklaag komen Eénstijlige meidoorn
, Gladde iep, Gewone es, Aalbes, Kruisbes, Hondsroos, Dauwbraam, Gewone braam, Gewone vlier
en Sneeuwbes voor. De kruidlaag is bloemrijk met onder meer aangeplante en verwilderde Wilde
hyacint (Hyacinthoides non-scripta), Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), Willdenows
voorjaarszonnebloem (Doronicum x willdenowii), Maarts viooltje (Viola odorata), Italiaanse aronskelk
(Arum italicum cf. ssp. italicum), misschien spontane Herfsttijloos (Colchicum autumnale), en spontane
Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Witte winterpostelein, Geel nagelkruid (Geum urbanum) en
Speenkruid (Ranunculus ficaria).
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Foto. De voormalige kasteelomgeving in het deelgebied Cabour is rijk aan stinzenplanten ondermeer
deze Willdenows voorjaarszonnebloem zorgt voor een uitbundig bloeiaspect in april.

Fragmenten van Abelen-Iepenbos zijn hier en daar ook aanwezig in het meest zuidelijke deel van De
Westhoek. In de loop van 2008-2009 is een aanzienlijke oppervlakte hiervan gekapt, als omvorming
naar hakhout met overstaanders. Het nitrofiele karakter van kruidlaag en zoom wordt benadrukt door
de dominante aanwezigheid van, naargelang de plaats, Look-zonder-look (Alliaria petiolata),
Stinkende gouwe (Chelidonium majus), Grote brandnetel (Urtica dioica), Hondsdraf (Glechoma
hederacea), Klimopereprijs (Veronica hederifolia). Daarnaast zijn lokaal ook kleine populaties
Overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens) en Hartgespan (Leonurus cardiaca) aanwezig. In
een aangrenzend oud Grauwe abelenbos (op een voormalige duinakker) komt tevens een zich
langzaam uitbreidende nu nog kleine populatie Wilde hyacint voor.
Ter hoogte van ‘de Mol’, in het zuidwestelijk deel van het reservaat, komt een iets vochtiger bos voor
met een gevarieerde boomlaag bestaande uit Gewone esdoorn, Zwarte els, Grauwe abeel, populier.
De kruidlaag wordt meestal gedomineerd door Grote brandnetel. In het vroege voorjaar wordt het
aspect bepaald door een aanzienlijke populatie Sneeuwklokje (Galanthus nivalis). Ten zuidwesten
hiervan is spontane bosontwikkeling opgetreden door indringing van vegetatieve Ratelpopulier en in
mindere mate, vanuit de bewoonde binnenduinrand, Grauwe abeel. De kruidlaag bestaat nog vaak uit
restanten van de oorspronkelijke duinvegetatie.

Een van de oudste duinbosjes aan de kust, het Kerkepannebos, bestaat voor een aanzienlijk deel uit
Grauwe abeel, naast een steeds verder toenemend aandeel Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
als verjonging vanuit oude esdoorn-hakhoutstoven. De kruidlaag bestaat er uit enkele kenmerkende
soorten: (inheemse) Italiaanse aronskelk (Arum italicum ssp. neglectum), Maarts viooltje (Viola
odoratum) en Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). De laatste jaren manifesteert klimop
(Hedera helix) zich zeer prominent in zowel de kruidlaag (bodembedekkend) als in de struik- en
boomlaag (als klimplant).
De best ontwikkelde delen van het sinds 1903 aangeplante Calmeynbos kunnen eveneens als Iepenabelenbos (Violo-Ulmetum) bestempeld worden. Grote oppervlaktes zijn echter niet verder te
benoemen dan RG-[Alno-Padion] of zelfs in nog algemenere termen als RG-[Querco-Fagetea]. Aan
de randen (vooral in de overgang naar de Krakeelduinen) ontstaat een spontaner bostype dat als
Meidoorn-Berkenbos (Crataego-Betuletum) kan bestempeld worden. Enkele belangrijke zoomtypes,
onder meer deze met Groot glaskruid, zijn eveneens in het Calmeynbos gelegen.
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Het olmenbosje met Fladderiep, op de duin-polder-overgang, vertoont duidelijk kenmerken van het
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum), dat ook in de polders aangetroffen kan worden, en karakteristiek
is voor vochtiger en zwaardere bodems. In de boomlaag komen twee olmensoorten voor (Gladde en
Steel- of Fladderiep). De Fladderiepen zijn schitterende, oude exemplaren. Ook Ruwe en Hollandse
iep komen in dit olmenbosje voor. Dit bosje, op de grens van Sportlaan en Artiestenpad, is zonder
enige twijfel het oudste van de omgeving (de Ferraris kaart). Uit de soortensamenstelling en
abiotische omstandigheden moeten we deze vegetatie eerder doen aansluiten bij het Essen-Iepenbos
(Fraxino-Ulmetum). In de buurt groeien ook nog verschillende soorten met een stinzenkarakter
(Italiaanse aronskelk cf. ssp. italicum, Blauwe monnikskap, Sneeuwklokje, …). Ze zijn zonder veel
twijfel uit de aangrenzende tuinen afkomstig.
Berken-Eikenbos (BWK Qd)
In de meestal nog vrij jonge boomlaag komen Zomereik, Ruwe berk (Betula pendula), en eventueel
wat Zachte berk (Betula alba) voor. In de struiklaag kiemt Gewone es, Gewone lijsterbes (Sorbus
aucuparia), Gewone vlier en Eénstijlige meidoorn. De kruidlaag is of grazig of nitrofiel, zonder
specifieke bosindicatoren. Het is duidelijk dat dit bostype de opvolger is van het hierboven reeds
beschreven struweeltype Associatie van Wegedoorn en Eénstijlige meidoorn (Rhamno-Crataegetum).

Overige bosaanplanten (BWK P, Ls, N)
De eerste twee besproken bostypes zijn de meest natuurlijke en zijn daarom ook door de Europese
habitatrichtlijn beschermd.
Alle overige bostypes die in het studiegebied voorkomen zijn van recentere datum en vertonen een
zeer uitgesproken karakter van jonge aanplant. Het gaat dan bijvoorbeeld in de Cabourduinen vooral
om geplante populieren (Ls) , Corsicaanse dennen (P), Grauwe en Witte abelen (N) of Zwarte els. In
het Calmeynbos gaat het dan vooral om populieren, Abelen en Corsikaanse den-aanplanten. Deze
laatste worden klassiek bij de Klasse der naaldbossen (Vaccinio-Piceetea) gerekend, maar ze zijn zo
arm dat ze elke kensoort missen. Er zijn ook nauwelijks andere soorten te vernoemen die typisch zijn
voor de naaldhoutbestanden, behalve dat het opvalt dat de naaldhoutbestanden rijker zijn aan varens
dan de loofhoutbestanden. Vooral Brede stekelvaren komt opvallend veel voor.
Op een zeldzame plaats in de Cabourduinen, de Houtsaeger- en Westhoekduinen en het Calmeynbos
is Zwarte els (Alnus glutinosa) dominant in de boomlaag voor. Op een enkele uitzondering na zijn
deze geplantop oude akkertjes. Al dan niet al. s gevolg van verdroging vertonen deze kleine bosjes
helemaal niet het karakter van een elzenbroek of een Alno-Padion-bosje. Dikwijls heeft de ondergroei,
waar aanwezig, een eerder zuurminnend karakter, met Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata, in het
Kerkepannebosje ook Geschubde niervaren, D. affinis), Zwarte braam (Rubus ‘fruticosus’), Framboos
(R. idaeus) en in toenemende mate soorten als Hulst (Ilex aquifolium) en Wilde lijsterbes (Sorbus
aucuparia), naast nitrofiele soorten als Vlier, Aalbes en Gewone esdoorn.
Ten zuiden van het Florizoonegrasland in het Garzebekeveld ligt een jong bosje met Boswilg (Salix
caprea) als dominant. Het is ontstaan op opgevoerde grond. Het is nog zeer onduidelijk in welke
richting het zal evolueren. Alleszins is het nitrofiele karakter van de ondergroei nu reeds duidelijk
Olmenhagen (Bwk eventueel aangeduid als Kh)
De olmenhagen van de binnenrand in traditionele vorm zijn vooral geschoren haagjes rond de
bebouwing. Foto’s en kaarten uit de negentiende eeuw van Ghyveldedorp laten heel duidelijk zien dat
er een zeer regelmatig dorpspatroon aanwezig was, waarbij elk huis en elk tuintje door een
olmenhaagje omgeven waren. Het geheel vormde een zeer duidelijk rechthoekig patroon,
onderverdeeld in zeer regelmatige percelen. Op de dag van vandaag schiet er nog amper iets over
van dit patroon, maar her en der zijn nog de laatste relicten terug te vinden. Op de zeldzame plaatsen
waar de haagjes nog geschoren worden is uitstekend te zien dat Gladde iep de absolute dominant
was, en dat daarnaast quasi alleen nog een enkele Sering (Syringa vulgaris) of Sneeuwbes
(Symphoricarpos albus) in dit soort haagjes geplant werd. De Sering(en) en/of Sneeuwbes(sen)
stonden naast het hek, op de hoek van de haag, of althans op een strategische plaats om hun
sierwaarde tot uiting te laten komen. Uitzonderlijk werd ook nog een Heesterpruim (Prunus x fruticans)
aangetroffen, die wellicht aangeplant werd. De overige houtige soorten in de haagjes (Gewone vlier,
Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Dauwbraam, Gewone esdoorn, Wilde kamperfoelie, Klimop ) zijn
meer dan waarschijnlijk spontane vestigingen die niet tot de oorspronkelijke aanplant behoren. Op het
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moment dat de haagjes niet meer geschoren werden, verwilderden ze eerst tot een soort houtkanten,
en in een later stadium vaak tot kleine olmenbosjes. Over de kruidlaag van de geschoren haagjes
kunnen we kort zijn. In veel gevallen ontbreekt ze door intensief onderhoud. Een zeldzame keer werd
Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) aangetroffen. Bij iets minder intensief onderhouden
hagen komen vooral zoomsoorten van het Balloto-Arctietum voor.

Foto. Het Kerkepannebos is een van de oudste duinbosjes aan de kust. Het bestaat voornamelijk uit
Grauwe abeel terwijl Gewone esdoorn aandeel wint. De laatste jaren manifesteert klimop zich
uitdrukkelijk in de kruid- (bodembedekkend) en de boomlaag (als klimplant).
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2.3.2. Bestandsbeschrijving bossen

Calmeynbos-Oosthoekduinen (naar Zwaenepoel et al. 2004)
Bedrijfsvorm
Alle 50 onderscheiden bestanden zijn hooghout. Er komt geen hakhout noch middelhout voor.
Het bebost gedeelte van het domein bestaat hoofdzakelijk uit loofhout (47 bestanden). Er komen drie
naaldhoutbestanden voor (allen Corsicaanse den) : Gemeente 3b, Gemeente 4b, Gemeente 5d. Er is
1 loofhoutbestand met bijmenging van naaldhout aanwezig : IWVA 3g (bijmenging van Corsicaanse
den).
Leeftijd
e
De oorspronkelijke aanplant door Calmeyn dateert van de eerste decaden van de 20 eeuw. Van deze
periode dateren :
 Bestandsvormend : Canadapopulieren (meerdere klonen)


Bestandsvormend, gemengd : Grauwe abeel, Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Gewone es,
Gladde en Ruwe iep



Solitairen, verspreid over de bestanden : Fladderiepen, Kraakwilgen, Winterlinde, Haagbeuk,
Paardekastanje, Zomereik

Door de massale verjonging van Gewone esdoorn en de verjonging van Grauwe abeel, Gladde en
Ruwe iep en Gewone es (zie verder) ontstonden volledig ongelijkjarige bestanden.
Leeftijdsopbouw

% oppervlakte

Gelijkjarig

3

Ongelijkjarig

91

Tweevoudig hooghout

6

Slechts in enkele bestanden zijn de opperetage en de onderetage duidelijk te onderscheiden en
enigszins gelijkjarig waardoor eventueel kan gesproken worden van een tweevoudig hooghout, nl.
Gemeente 1a en Gemeente 5y, beiden met opperetage van Canadapopulier en onderetage van
Gewone esdoorn.
De drie gelijkjarige bestanden zijn vanzelfsprekend de hoger genoemde naaldhoutbestanden met
Corsicaanse den en een leeftijd van 35 à 40 j.
Sluitingsgraad
Het bos is vandaag relatief sterk gesloten, met vaak zeer dichte onder- of nevenetages van Gewone
esdoorn. Ongeveer 85 % van de bosoppervlakte kan beschouwd worden als ‘gesloten bos’
Mengingsvorm
De massale verjonging van Gewone esdoorn en in ondergeschikte orde van Grauwe abeel, Gladde en
Ruwe iep en Gewone es leidde niet alleen tot een ongelijkjarigheid maar eveneens tot een volledig
stamsgewijze menging. Enkel de 3 naaldhoutbestanden zijn als homogeen te beschouwen.
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Soortensamenstelling
Boomlaag
Daar waar de bestandsvoorraad (volume op stam) van het bos bepaald wordt, in volgorde van
afnemend aandeel, door de Canadapopulier, de Gewone esdoorn, de Grauwe abeel, de Gewone es
en de Corsicaanse den krijgt men een totaal ander beeld op basis van de stamtalverdeling (tabel 2.5).
Gewone esdoorn is dominant aanwezig verderop gevolg door Grauwe abeel en Gewone es. Overige
soorten zijn naar stamtal weinig belangrijk.
De verklaring hiervoor is vanzelfsprekend de massale verjonging van Gewone esdoorn (in hoofdorde)
en van Grauwe abeel en Gewone es (in ondergeschikte) orde tijdens de voorbij decennia die ertoe
leidt dat Gewone esdoorn, Grauwe abeel en Gewone es het van de veel soortenrijkere oorspronkelijke
aanplant overnemen.
Tabel 2.5.Bestandsvoorraad van het Calmeynbos respectievelijk volgens stamtal en volume van levende en dode
bomen.

Boomsoort

Levende bomen
Staande dode bomen
Grondvlak
Grondvlak
Stamtal (#/ha)
(m²/ha)
Volume (m³/ha) Stamtal (#/ha)
(m²/ha)
Volume (m³/ha)

Gewone esdoorn

263,2

7,9

63,7

0,0

0,0

0,0

Grauwe abeel

101,2

3,3

22,6

5,2

0,1

1,1

Gewone es

89,6

2,2

17,4

0,7

0,1

0,4

Corsikaanse den

30,4

1,1

9,8

1,7

0,0

0,2

Canadapopulier

30,3

9,3

80,9

0,0

0,0

0,0

Gladde iep

16,6

0,5

4,2

2,9

0,0

0,3

Zomereik

13,5

1,1

10,7

0,0

0,0

0,0

Ratelpopulier

10,1

0,1

0,4

1,2

0,0

0,0

Zwarte els

9,8

0,4

2,7

1,7

0,0

0,3

Hemelboom

8,2

0,1

1,0

0,0

0,0

0,0

Fladderiep

7,2

0,9

7,1

0,0

0,0

0,0

Eenstijlige meidoorn

6,2

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

Zachte berk

6,1

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

Haagbeuk

3,5

0,3

2,8

0,1

0,0

0,4

Ruwe iep

2,3

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

Noorse esdoorn

2,2

0,4

3,3

0,0

0,0

0,0

Kraakwilg

1,8

0,5

2,7

0,1

0,0

0,4

Beuk

1,6

0,3

3,4

0,0

0,0

0,0

Schietwilg

1,1

0,2

2,0

0,0

0,0

0,0

Winterlinde

0,8

0,7

6,1

0,0

0,0

0,0

Wilde lijsterbes

0,5

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Hollandse iep

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

606,3

29,6

241,6

13,6

0,4

4,2

Totaal

Struiklaag
De struiklaag bestaat vooral uit Gewone esdoorn. In meerdere bestanden vormt de onderetage van
Gewone esdoorn een haast ondoordringbaar staakhout. Meerdere cultivars komen er door elkaar
voor.
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Tabel 2.6.Samenstelling struiklaag Calmeynbos volgens hoogteklasse en stamtal/ha van de struiken
Gemiddelde hoogte (cm)
Boomsoort
Stamtal (/ha)
200 - 400 cm

400 - 600 cm

600 - 800 cm

Gewone esdoorn

1572

Gewone vlier

1322

Gladde iep

41

Hemelboom

32

Ratelpopulier

19

Gewone esdoorn

803

Gewone vlier

15

Gladde iep

140

Zachte & Ruwe berk

24

Gewone esdoorn

48

Gladde iep

3

Verjonging
De Gewone esdoorn verjongt zich massaal waardoor de struiklaag vaak volledig gedomineerd wordt
door deze soort. Noorse esdoorn en Gewone es zijn, duidelijk geconcentreerd in bestanden met
moederbomen, verjongen eveneens goed maar deze verjonging resulteert (bijna) niet in jongwas;
slechts zeer occasioneel worden Noorse esdoorn of Gewone es aangetroffen in de struiklaag.
De Gladde en Ruwe iep verjongen zich goed en vestigen zich. Grauwe abeel verjongt zich vegetatief
en verjonging resulteert in jongwas.
Zomereik verjongt zich bijna niet maar er zijn ook weinig moederbomen aanwezig. Deze soort wordt
gekenmerkt door zeer onregelmatige verjonging (bvb één geslaagde verjonging per decade) waardoor
verjonging ‘gemist’ kan zijn. Zomereik ontbreekt echter ook in de struiklaag of onderetage.
Op basis van dit ‘verjongingssucces’ kan een toekomstig bosbeeld voorspeld worden dat volledig
gedomineerd wordt door Gewone esdoorn en waarin enkel Grauwe abeel en de Iepen zich in
bijmenging kunnen handhaven.
Gladde iep behoort eveneens tot de goede verjongers en her en der worden rondom (voormalige)
moederbomen dichte groepen jong staakhout aangetroffen.
In de twee bestanden waar de ongelukkig aangeplante Hemelboom voorkomt, verjongt deze zich
massaal. Gelukkig verspreid de soort zich niet buiten deze bestanden.
Ratelpopulier komt voornamelijk voor bij de duinrand of in de duinrandvormende bestanden.
Onder de echte struiken domineert de Gewone vlier. Als kleinere struiken zijn er o. a. Eénstijlige
meidoorn, Wilde lijsterbes, Wilde liguster …
Dood Hout
Er is een beperkt aandeel van het dood hout op stam. Het staand dood hout bedraagt, uitgemiddeld
over het volledige bosdomein, slechts 4,2 m³/ha, of 1,75 % van de bestandsvoorraad.
Sterfte op stam treft in hoofdzaak volgende boomsoorten
o Corsicaanse den, wegens veel te dichte stand van de bestanden
o Grauwe abeel, wegens lichtgebrek in dichte bestanden
o Gladde iep, wegens de iepenziekte
Door windworp is het aandeel liggend dood hout veel gunstiger zoals blijkt uit tabel 2.7.
Tabel 2.7.Verdeling van verschillende klassen dood hout over de bosbestanden van het Calmeynbos.

Dun liggend dood hout
20 cm < c < 60 cm
Dik liggend dood hout
60 cm < c < 120 cm
Zeer dik liggend hout
> 120 cm

# bestanden met liggend dood hout
geen
1-5 stuks/ha
5-100 stuks/ha
1
10
25
geen
1-10 stuks/ha
11-30 stuks/ha
7
20
13
geen
1-3 stuks/ha
>3 stuks
15
17
17

>100 stuks/ha
13
>30 stuks/ha
9

Het betreft vooral dood hout van Canadapopulier. Door hun ouderdom steken deze boven het
kronendak van het bos uit, zoals ook blijkt uit de opgemeten dominante hoogten per boomsoort,
waardoor ze erg gevoelig zijn voor windworp of windbreuk. Verwacht kan worden dat de
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Canadapopulier om deze reden binnen enkele decennia uit het bos zal zijn verdwenen.

Cabourduinen (naar Zwaenepoel et al. 2008)
Bedrijfsvorm
Binnen het Cabourdomein zijn het merendeel van de bosbestanden hooghout. Enkel in het parkbos
zijn duidelijk sporen van hakhout aangetroffen en is er sprake van voormalig middenhout.
Bestandstype
De bossen in het studiegebied bestaan voor het overgrote deel uit loofhoutbestanden. Op een driet al.
plaatsen zijn zuivere naaldhoutbestanden aanwezig (Opnamen 9 en 4).
Leeftijd
De aanplant van de bosbestanden dateert uit verschillende perioden. We verwijzen naar het hoofdstuk
landschapshistoriek voor de verschillende aanplantperioden.
Sluitingsgraad
De sluitingsgraad van de bestanden is bijna steeds hoger dan 70%.

Mengingsvorm
In het parkbos is de menging stamsgewijs, elders steeds groepsgewijs of homogeen.

Soortensamenstelling
Boomlaag
Populierachtigen zijn naar stamtal en houtvolume de belangrijkste bomen in het domein i. e.
canadapopulier (verschillende rassen), abeel en ratelpopulier. Gewone esdoorn komt als tweede en
Corsikaanse den als derde belangrijkste boomsoort naar voor. Zomereik en Gewone es zijn lokaal nog
enigszins belangrijk, het aandeel van de andere soorten is verwaarloosbaar.
Tabel 2.8 Bestandsvoorraad van bosbestanden in Cabour op basis van stamtal en volume levende bomen.
Gem stamtal (#/ha)
Gem. volume (m3/ha)

Esdoorn
38

berk
10

es
29

den
38

abeel
56

populier
113

zomereik
13

7,50

0,55

2,49

1,80

3,86

25,08

2,27

Struiklaag
De struiklaag bestaat vooral uit Gewone vlier en juveniele Gewone esdoorn, die in bijna elk proefvlak
werden aangetroffen. Af en toe werd ook Gewone es, Beklierde heggenroos en Eénstijlige meidoorn
waargenomen. In een aantal noordelijk gelegen populierenbestanden bestaat de struiklaag
voornamelijk uit Wilde liguster. Voor deze soort werden geen stamtellingen uitgevoerd maar in de
betreffende bestanden schommelt de bedekking gemiddeld tussen 65-90%.
Tabel 2.9. Samenstelling van de struiklaag van de bosbestanden in Cabour
Wetenschappelijken naam
Aandeel (%)
Nederlandse naam
Sambucus nigra
50
Gewone vlier
Acer pseudoplatanus
31
Gewone esdoorn
Crataegus monogyna
0. 02
Eénstijlige meidoorn
Fraxinus excelsior
0. 1
Gewone es
Rosa tomentella
0. 03
Beklierde heggenroos

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

103

Verjonging
In de struiklaag ‘staat’ een populatie juveniele Gewone esdoorn klaar om door te groeien tot de
boomlaag. Andere boomsoorten komen amper voor, behalve wat Gewone es. In de kruidlaag werden
tevens kiemplanten gevonden van een driet al. houtige soorten: zomereik, die vooral verjongt in open
terreingedeelten, gewone es, en gewone esdoorn. Uitzonderlijk zijn de zaailingen van den.
Dood hout
Het aandeel op stam staand of liggend dood hout (met doormeter van + 20 cm) is aanzienlijk en
bedraagt circa 8 % van de totale houtvoorraad. Dit is merkelijk hoger dan de 1,75% dood hout in het
Calmeynbos en tevens het dubbele van de nagestreefde minimumhoeveelheid volgens de criteria
duurzaam bosbeheer. . Het betreft quasi uitsluitend dood hout van populierachtigen. 16% van de
getelde stammen bestaat uit dik staand of liggend dood hout (omtrek > 60 cm).

De Westhoek
In De Westhoek zijn recent kappingen gebeurd in de populieren en restanten van olmenbos van de
binnenduinrand. Van de resterende bosfragmenten, meestal oud populierenbos vaak met dominante
indringing van grauwe abeel zijn geen bestandsopnamen beschikbaar (botanische beschrijving zie
2.3.4.). Dit is ook het geval voor de Koninklijke schenking. Het betreft een degraderend
populierenbestand met uitgesproken verjonging van Gewone esdoorn (struiklaag en onderste
boomlaag). De kruidlaag heeft een nitrofiel karakter. Er is aanzienlijk wat dood hout aanwezig
(voornamelijk afstervende en dode populieren – dik hout, en dun hout afkomstig van afgestorven
jonge esdoorns en voormalig struikgewas (duindoorn etc. ))
Houtsaegerduinen-Kerkepannebos
Van de hier aanwezige bosjes zijn eveneens geen bestandsopnamen beschikbaar, een botanische
beschrijving is te vinden onder 2.3.4.
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2.3.3. Flora
Tabel 2.9, als bijlage 5, geeft een overzicht van de soorten en van de deelgebieden waarin ze werden
aangetroffen, alsook een aanduiding van de Rode lijst-categorie (Van Landuyt et al. 2006), de
preferentie voor de duinen volgens Van Landuyt et al. (2004), de doelsoorten volgens Bal et al. (1995)
en de aandachtssoorten volgens Van Landuyt et al. (2004).

2.3.3.1.Vaatplanten
In de voorbije inventarisatieperiode (c. 2000-2010) zijn 634 taxa genoteerd, hiervan staan 112 taxa
(17%) op de Vlaamse rode lijst voor vaatplanten. Deze zijn als volgt verdeeld over de onderscheiden
Rode lijst-categorieën (Tabel 2.10):
Tabel 2.10. Verdeling van het aantal vaatplanten over verschillende onderscheiden klassen van zeldzaamheid en
bedreiging: VB: met verdwijning bedreigd, K: kwetsbaar, B: bedreigd, ZZ: zeldzaam, A:achteruitgaand. De
verdwenen soorten zijn hierin niet opgenomen. NB. Niet al. s bedreigd beschouwd.
Categorie

VB

K

B

ZZ

A

NB

#
% RL (van 634)

14
2,2

11
1,7

14
2,2

62
9,9

11
1,7

522

Eén soort is ook vermeld op de bijlage II en IV van de habitatrichtlijn nl. Kruipend
Moerasscherm (Apium repens).
De specifieke situatie voor het studiegebied wordt hieronder kort toegelicht voor deze soorten
(Alfabetische opsomming volgens Wetenschappelijke naam). De verspreidingskaarten zijn als Kaart,
bijlage 4.opgenomen.
Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) – RL Achteruitgaand
In een regionale context doorgaans een goede indicator voor soortenrijke graslanden. Binnen het
studiegebied recent enkel in De Westhoek aangetroffen met een concentratie in en rond het Romeins
kamp. Kaart bijlage 4.
Bolderik (Agrostemma githago) - RL Met verdwijning bedreigd
Akkeronkruid, in 2006 en 2007 aangetroffen op het erf van het Koekuithof. De kans is echter gering
dat het hier om een spontane kieming gaat. Onder meer het voorkomen van Slaapbol (Papaver
somniferum) op dezelfde plaats doet het uitzaaien van een bloemenmengsel in het verleden
vermoeden. Kaart bijlage 4.
Zilverhaver (Aira caryophyllea)
Eénjarige soort van zwak zure pioniermilieus die in de duinen wijst op minstens oppervlakkige
ontkalking. Enkele vindplaatsen in Garzebekeveld en één (begin jaren ’80) in De Westhoek. Kaart
bijlage 4.
Noordse helm – x Ammocalamagrostis baltica
Enkele malen gevonden in jonge uitgestoven pannen.
Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) - RL Zeldzaam
Actueel doorgaans een efemere soort aan onze kust. Gekend van De Westhoek uit 1963.Recente
vondsten uit De Westhoek en Zwarte Hoek(Zanddepot) (med. M. Leten) Kaart bijlage 4.
Teer guichelheil (Anagallis tenella) – RL Zeldzaam
Vormt een relatief grote populatie in de noordelijke natte duinvalleien van De Westhoek waar de soort
een recente uitbreiding heeft gekend. Na 1955 werd de soort niet meer gemeld van de
Houtsaegerduinen. Kaart bijlage 4.
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Wondklaver (Anthyllis vulneraria) – RL Kwetsbaar
Komt verspreid voor in het VNR. De grootste populaties (met honderden exemplaren) zijn zeer
recente vestigingen die zich enerzijds situeren zich in de Zwarte hoek (voormalig zanddepot,
waarschijnlijk spontane vestiging na recente zaadverbreiding ) en anderzijds in een fixerend deel van
het loopduin in De Westhoek. In het laatste geval is er bijna zeker sprake van een vestiging uit de
zaadvoorraad gezien de massale kieming op zeer korte termijn. Ook in andere delen van De
Westhoek werd de soort gevonden. Ten slotte bevindt zich een populatie in De Westhoekverkaveling
(Dynastielaan) en is er een groeiplaats gevonden in het Cabourdomein in de omgeving van het
museum (Cabour noord-oost). Deze laatste groeiplaats is atypisch. Het gaat niet om een
duingrasland, maar eerder een rommelhoekje op de puinresten bij een vervallen gebouwtje. Toch
houdt de soort daar reeds verschillende jaren stand. Binnen het VNR is er sprake van een sterke
recente toename van de populatiegrootte. Kaart bijlage 4.
Wilde selderij (Apium graveolens) – RL Kwetsbaar
Werd uitsluitend aangetroffen in de Wachtkom Molenhoek. Kaart bijlage 4.
Kruipend Moerasscherm (Apium repens) verdient als EU-Habitatrichtlijnsoort (bijlage II & IV)
speciale aandacht. Kruipend moerasscherm is opgedoken na het graven/herprofileren van
(veedrink)poelen in het oosten van de Houtsaegerduinen (circa 1998-2003/2004). De soort houdt er
stand maar vertoont een sterk fluctuerende populatiegrootte door overbetreding (niet de directe
effecten, maar de bedekking door losgewoeld zand), het dichtgroeien van de vegetatie bij het
uitrasteren van het vee en het periodiek verdrinken door de extreem grote grondwaterfluctuaties. Een
nauwgezette opvolging en bijsturing door tijdelijke uitrastering of het plaatsen van veebeschermers is
absoluut noodzakelijk. Kaart bijlage 4.
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) – RL Zeldzaam
Een soort met een voorkeur voor zomen en licht geruderaliseerde duingraslanden. Komt verspreid
voor in De Westhoek en de Houtsaegerduinen en vormt daar de belangrijkste populaties binnen
Vlaanderen. De soort komt ook voor in de Oosthoekduinen (zie ook Launoy & Decoussemaeker 2002
voor het COC-terrein). Kaart bijlage 4.
Italiaanse aronskelk (Arum italicum)
Beide ondersoorten (italicum en neglectum) worden waargenomen, alsook tussenvormen. De
ondersoort italicum is een gekweekte en vaak verwilderde vorm. De ondersoort neglectum wordt als
wild te beschouwen in bepaalde bosgebieden van Noord-Frankrijk (o. a. Berck) en Zuid-OostEngeland. Mogelijk is dat volgens Leten (mondelinge mededeling) ook in onze duinen en polders
lokaal het geval. De grootste en vermoedelijk oudste populaties groeien in het Kerkepannebosje en
het parkbos Houtsaeger. Deze zijn in elk geval zuivere ssp. neglectum. Komt ook voor in het niet
begraasde gedeelte van de Cabourduinen, aan de noordkant van het voormalige landgoed. Mogelijk
is deze stinzenplant eveneens gelinkt aan de parkaanleg van het kasteel. De soort komt verder her en
der in het Calmeynbos voor, alsook in het C. O. C. -domein en in het Olmenbosje aan de Sportlaan en
is ook in De Westhoek en de Houtsaegerduinen sporadisch aangetroffen.
Liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostratus) - RL Bedreigd
Kay et al. (2001) kennen het taxon het statuut van afzonderlijke soort toe op basis van morfologische
en genetische kenmerken. Liggende asperge is een Westeuropees kustendeem en daarom één van
de weinige internationaal belangrijke soorten voor ons kustgebied. De Houtsaegerduinen herbergen
wellicht de belangrijkste populatie van de soort in Vlaanderen (enkele tientallen exemplaren).
Daarnaast is er binnen het VNR een vindplaats in het COC-domein en een locatie met een twijfelgeval
in De Westhoek. Het verdient nader onderzoek in hoeverre hybridisatie met de veel algemenere
(tuin)asperge de soort genetisch wegconcurreert. Kaart bijlage 4.
Kalkbedstro (Asperula cynanchica) – RL Zeldzaam
Een soort van rijpe soortenrijke duingraslanden met een grote populatie in het Romeins kamp
(Westhoek). De soort breidt er zich geleidelijk uit in de noordelijke pannen dank zij de grote grazers
(endozoöchorie). In de Houtsaegerduinen werd recent nog slechts éé/n individu gevonden. In 1982
kwam de soort ook nog voor in het Cabourdomein, ten noorden van de noordelijke dienstweg in het
oostelijk blok (schriftelijke mededeling Marc Leten). Kaart bijlage 4.
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Tongvaren (Asplenium scolopendrium)
In Vlaanderen vooral gekend als vrij zeldzame bewoner van oude muren, kades, water- en rioolputten.
Ze was bijvoorbeeld tot 2005 bekend van een bunker in het westelijk gedeelte van de Cabourduinen.
In 2006 werd de plant echter niet meer teruggevonden. De bunker was compleet overwoekerd door
Dauwbraam en ander struweel. Terrestrisch gekend van enkele groeiplaatsen op noordhellingen in het
struweel/bos van De Westhoek en de Houtsaegerduinen. Tongvaren komt/kwam ook zeer beperkt
voor op een noordhelling in het noordelijk deel van de Oosthoekduinen. Kaart bijlage 4.
Zulte (Aster tripolium)
Westelijke slufter in De Westhoek. Duikt/dook sporadisch op in jonge uitgestoven duipannen van De
Westhoek of na afgravingen op de binnenduinrand. Vermoedelijk slechts efemeer in het VNR.
Kustmelde (Atriplex glabriuscula) – RL Zeldzaam
Verspreid in de embryonale duintjes van De Westhoek (efemeer voorkomend). Kaart bijlage 4.
Gelobde melde (Atriplex laciniata) – RL Bedreigd
Aan de hele kust bijzonder zeldzaam en efemeer. Recent binnen het VNR enkel in de slufters
waargenomen. In 2008 was er een aanzienlijke populatie van enkele tientallen individuen die in 2009
reeds aardig geslonken was. Kaart bijlage 4.
Strandmelde (Atriplex littoralis) – RL Zeldzaam
Verspreid maar zeldzaam langs het hoogstrand en in de slufters. Efemeer. Kaart bijlage 4.
Zachte haver (Avenula pubescens)
Vrij algemene soort in duingraslanden van De Westhoek en de Houtsaegerduinen, maar aanzienlijk
zeldzamer in de Krakeelduinen dan in de Oosthoekduinen. Ze komt slechts beperkt voor in vooral het
noordelijk deel van de Cabourdomein net zoals de meeste duidelijk kalkminnende soorten daar.
Zuurbes (Berberis vulgaris) – RL Zeldzaam
Met enkele exemplaren aanwezig in het struweel van de Houtsaegerduinen en De Westhoek. In De
Westhoek (noordelijk begrazingsblok) verdwenen mogelijk enkele exemplaren door langdurige
inundatie in 2001-2002.De oorsprong van de individuen is onduidelijk maar vermoedelijk gaat het
deels om ontsnapte tuinplanten (bv. met afwijkende bladkleur). Kaart bijlage 4.
Kleine watereppe (Berula erecta)
In het kustduingebied vaak gebonden aan kwel. Binnen het VNR vooral aan de binnenduinrand van
de Fossiele duinen (Wachtkom Molenhoek, Zuidmoerse hoek), Zwarte Hoek (Langgeleed) en
Duinzoom Oosthoek. Kaart bijlage 4.
Strandbiet (Beta vulgaris subsp. maritima) – RL Zeldzaam
Vrij algemeen verspreid over de kustlijn in embryonale duinen en de voorste zeereep. Kaart bijlage 4.
Zomerbitterling (Blackstonia perfoliata)
De Westhoek herbergt de belangrijkste kustduinpopulatie. De soort heeft er tijdens het voorbije
decennium geprofiteerd van de natuurherstelwerkzaamheden (ontstruwelen + plaggen en
graafwerken) om zich uit te breiden. Recent ook in de afgegraven zone van de Patattenakker (Zwarte
Hoek) (wn. Johan Lamaire)! Kaart bijlage 4.
Gelobde maanvaren (Botrychium lunaria) – RL Bedreigd
In het kader van het PINK-project werden in 2008 ca. 10 exemplaren aangetroffen in een ongeveer 10
jaar geleden ontstruweelde, relatief oude panne in het noordelijk begrazingsblok van De Westhoek.
Het betreft de enige populatie aan de kust en één van de weinige in Vlaanderen. De
Westhoekpopulatie leek zich voorzichtig te hebben uitgebreid in 2009. De meest nabije groeiplaatsen
in duingebied bevinden zich in Bray Dunes (Dune du Perroquet en Dunes Marchand) Kaart bijlage 4.
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) – RL Zeldzaam
Komt met een zeer kleine populatie voor in een vrij soortenarme vegetatie in het meest westelijke deel
van het Cabourdomein. Deze soort verdient opvolging omdat zij in bepaalde duingebieden in het
oosten van het Verenigd Koninkrijk als een pestsoort wordt omschreven. In de Noordduinen
bijvoorbeeld breidt de soort inderdaad lokaal sterk uit en vormt er een dense grasmat maar elders bv.
in het Hannecartbos vormt de soort, onder begrazing, geen enkel probleem. Kaart bijlage 4..
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Bevertjes (Briza media) – RL Kwetsbaar
Vormt een vrij grote populatie in de licht vochtige duingraslanden van het Romeins Kamp in De
Westhoek, met enkele nieuwe vestigingen in de rest van de begraasde noordelijke pannen. Daarnaast
is er nog minstens één kleine restpopulatie aanwezig in het begraasde gedeelte van het
Cabourdomein, meerbepaald in de kalkrijkere noordelijke rand, waar de soort samen voorkomt met
Nachtsilene. In het niet begraasde ‘Cabour noord-oost’ groeit nog een kleine populatie en ook in de
Houtsaegerduinen en misschien nog in de Oosthoekduinen (ex. niet meer teruggevonden 2010) komt
een zeer kleine relictpopulatie voor. Kaart bijlage 4.

Foto. Bevertjes in duingrasland in het noordwestelijk deel van de Westhoek (‘Romeins Kamp’ – 1999)

Stijve dravik (Bromus diandrus) – RL Zeer Zeldzaam
Recent sterk toegenomen eenjarige grassoort van ruderale duinen en bermen, ook in bv. Weshtoek
(bv. Ligusterpad bij ingang Vissersdorp). Cf. Vulpia-soorten
Duindravik (Bromus hordeaceus ssp. thominei) – RL Zeldzaam
Regelmatig aan te treffen in duingraslanden van De Westhoek en de Houtsaegerduinen. Duindravik
heeft haar optimum in (over-)betreden duingraslanden met nog enigszins stabiele bodem en is
misschien daardoor toch minder verspreid in de Oosthoekduinen dan vaak verondersteld. De soort is
ook verspreid aanwezig in het Cabourdomein, alsook in de prikkeldraadzone van de weitjes ten
noorden van het Cabourdomein. Mogelijk ligt kalkgebrek aan de basis van de toch vrij geringe
aanwezigheid van Duindravik.
Zeeraket (Cakile maritima)
Vrij algemene vloedmerkplant. Op enkele recent aangebrachte zandbermen rond de Nachtegaal
kwamen heel wat verrassende pioniers voor, waaronder ook Zeeraket. Kaart bijlage 4.
Doorschijnend sterrenkroos (Callitriche truncata) – RL Zeldzaam
Marc Leten noteerde een Doorschijnend sterrenkroos in de verbrede Ringsloot langs de
wachtkomweide (Molendam) op 23 juni 2005.In de oeverzone van de grote vijver in Zwarte Hoek
groeit een grote populatie, die in jaren met zeer zuiver water, ook het Langgeleed kan koloniseren.
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(Struikhei (Calluna vulgaris)) – RL Achteruitgaand
Komt (kwam, naar het schijnt) alleen voor in de fossiele duinen op Frans grondgebied meer bepaald
op enkele vierkante meter in het Terrain Dubois, ten westen van Ghyveldedorp (zie voor uitgebreide
beschouwing Zwaenepoel et al. 2008).
Zeewinde (Calystegia soldanella) – RL Zeldzaam
Regelmatig aan te treffen in de zeereep van De Westhoek. Kaart bijlage 4.
Rood herderstasje (Capsella rubella)
Veronachtzaamde, maar niet steeds eenduidig van Gewoon herderstasje onderscheidbare, zuidelijke
soort, met een vaste populatie op een dienstweg in De Westhoek en ook elders (Calmeynbos) wel
aangetroffen.
Knikkende distel (Carduus nutans) – RL Zeldzaam
In regionale context een soort die het relatief goed doet aan de Westkust. Vormt een belangrijke
populatie rond het Koekuithof. Daarnaast sporadisch waargenomen in De Westhoek en de
Houtsaegerduinen. Kaart bijlage 4.
Tengere distel (Carduus tenuiflorus) – RL Zeldzaam
Vormt een relatief grote populatie rond de voormalige ‘Blauwe distel’ in het noorden van de
Oosthoekduinen (buiten reservaat). Daarnaast sporadisch op ruderale plekken in De Westhoek. Kaart
bijlage 4.
Zilte zegge (Carex distans) – RL Zeldzaam
In de Wachtkom Molenhoek komt minstens één plant (mededeling Marc Leten 2005). Verder werd één
exemplaar aangetroffen in De Westhoek(Smokkelpadsite) in 2006.Dit exemplaar werd tijdens recente
zoektocht niet meer teruggevonden. Kaart bijlage 4.
Stijve zegge (Carex elata)
Enkele pollen (enige populatie van de Belgische kust?) in ongemaaide/onbegraasde zeggenvegetatie
in De Weide (eerste waarneming Philippe Julve, c. 1994)
Zwarte zegge (Carex nigra)
Zeldzaam in het kustduingebied. In De Westhoek en Cabour betreft het vermoedelijk vooral de
hybrides met Drienervige zegge (C. x timiana)
Onvoldoende in kaart gebracht.
Blauwe zegge (Carex panicea)
Bijzonder zeldzaam in de duinen en indicatief voor oude natte hooilanden (blauwgraslandelement).
Binnen het VNR enkel in De Westhoek en daar vooral in de oude gemaaide pannen. Kaart bijlage 4.
Pluimzegge (Carex paniculata)
Aangetroffen in Duinzoom Oosthoek aan de rand van een poel en op de afgeschuinde oever van het
Langgeleed. Ook enkele kleine planten op de oever van de VBNC-vijver. Kaart bijlage 4.
Hangende zegge (Carex pendula)
Niet gekend van de kust tenzij als verwilderde tuinplant. Eén groeiplaats langs het kanaal aan de
Zwarte hoek met onbekende oorsprong. Kaart bijlage 4.
Vlozegge (Carex pulicaris) – RL Met verdwijning bedreigd
In 2000 opgedoken in een recent uitgestoven jonge panne (med. M. L. ), twee vegetatieve planten.
Bevestigd op bladdoorsneden door W. Fasseaux, maar verdwenen (verdronken) in de natte jaren
2001-2002.Kaart bijlage 4.
Gewone bermzegge (Carex spicata)
Een zeldzame verschijning aan de kust met twee gekende groeiplaatsen in De Westhoek, en ook in
de Houtsaegerduinen en Argo-terrein. Kaart bijlage 4.
Drienervige zegge (Carex trinervis) – RL Zeldzaam
Ondanks de eerder bescheiden Rode lijststatus verdient de soort bijzondere aandacht gezien het
internationaal belang ervan als Westeuropees kustendeem (Foley 2005). De soort is vrij frequent aan
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te treffen in de duinvalleien van het VNR. In De Westhoek is de soort wijd verspreid aanwezig, in de
Houtsaegerduinen groeit het merendeel van de populatie in de panne aan de Marktlaan. Drienervige
zegge komt lokaal algemeen voor in grazige depressies in de Cabourduinen. In de Oosthoekduinen
werd de soort in 2003 aangetroffen op de afgeschuinde oever van het Langgeleed, na de
natuurinrichtingswerken op de duin-polderovergang. Quasi zeker ging het om het opduiken uit een
oude zaadvoorraad in de bodem. Het VNR is van vitaal belang voor de totale Vlaamse populatie van
de soort. Kaart bijlage 4.
Blaaszegge (Carex vesicaria)
In 2005 opgedoken aan de rand van een nieuwgegraven poel in het zuiden van De Westhoek
(Smokkelpadsite) maar één van de daaropvolgende jaren reeds verdwenen. Kaart bijlage 4.
Dwergzegge (Carex viridula s. l. ) – RL Bedreigd
Een vrij algemene soort in jonge duinpannen die tot op het grondwaterniveau zijn uitgestoven, op
vochtige plagplekken of andere open plekken in oude duinvalleien. Ze wordt vooral aangetroffen in het
noordelijk deel van De Westhoek. Ook in de Houtsaegerduinen de soort voor in de panne aan de
Marktlaan, net al. s in het Zanddepot (Zwarte Hoek) en op de oever van een hergeprofileerde poel in
de Cabourduinen. Kaart bijlage 4.
Driedistel (Carlina vulgaris) – RL Bedreigd
Driedistel is een vrij algemene soort in de deelgebieden Westhoek, Houtsaegerduinen en in mindere
mate Oosthoekduinen. Ze kan worden aangetroffen in verschillende vegetatietypes zoals open
duingrasland of Kruipwilgstruweel maar heeft een duidelijk optimum in gefixeerde helmduinen.
De populatie binnen het VNR is veruit de belangrijkste in Vlaanderen. Kaart bijlage 4.
Stijf hardgras (Catapodium rigidum) – RL Bedreigd
Een soort van pioniervegetaties op droge, voedselarme grond. In De Westhoek werd reeds geruime
tijd aangetroffen langs de rand van een pad in de noordelijke pannen en verspreid elders in de
noordelijke pannen. Recent werd een vrij grote populatie (honderden exemplaren) aangetroffen
centraal in het gebied, in een gefixeerd helmduin. Het betreft zonder twijfel de grootste populatie in
Vlaanderen. Kaart bijlage 4.
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) – RL Zeldzaam
Verspreid aanwezig in de jonge duinpannen van De Westhoek en na de ontstruweling van de oudere
pannen ook frequent hierin. Strandduizendguldenkruid werd ook nog aangetroffen aan de rand van de
vijver bij De Nachtegaal. In de Houtsaegerduinen werd de soort niet meer gemeld sinds de jaren 1980.
Kaart bijlage 4.
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum)
Verspreid aanwezig in de duinpannen van De Westhoek, maar bv. ook in natte graslanden van de
duinzoom van Adinkerke (Wachtkom Molenhoek). Kaart bijlage 4.
Dwergbloem (Centunculus minimus) – RL Bedreigd
Zeldzame soort in het VNR die het voorbije decennium ondermeer werd aangetroffen in De Westhoek
en de Oosthoekduinen (maar zeer tijdelijk). In De Westhoek verplaatste populatie zich van diverse
pionierpannen naar frequent betreden/kapotgereden plekken verspreid over de noordeljke pannen.
Kaart bijlage 4.
Wit bosvogeltje (Cephalantera longifolia) – RL Zeldzaam
Werd met een tiental exemplaren in 2001 in De Westhoek ontdekt in de ondergroei van
Kruipwilgstruweel. Momenteel nog slechts uiterst marginale populatie. Het betreft één van de drie tot
nu toe bekende vindplaatsen in Vlaanderen. Kaart bijlage 4.
Scheve hoornbloem (Cerastium diffusum) – RL Zeldzaam
Komt verspreid voor in het hele studiegebied met een duidelijk voorkeur voor halfgefixeerd helmduin
of open pioniervegetatie.
Steenhoornbloem (Cerastium pumilum)
Op één plaats in Cabour (Arnout Zwaenepoel). Kaart bijlage 4.
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Muurganzevoet (Chenopodium murale) – RL Zeldzaam
Werd door Ward Vercruysse op twee plaatsen in de Panne gevonden (o. m. op het militair kerkhof aan
de Oosthoek). Duikt ook in het VNR af en toe op op verstoorde plekken, bv. na afbraak van Duitse
betonweg of aan de poort van het ‘Bunkertje’ in de Duinhoekstraat. Kaart bijlage 4.
Aarddistel (Cirsium acaule) – RL Zeldzaam
Binnen het VNR alleen en in zeer gering aantal bekend van een duingrasland met duinroos in het
Romeins Kamp (noordelijk deel van De Westhoek). Aan de gehele kust nog slechts van drie
groeiplaatsen gekend. Kaart Kaart bijlage 4.
Galigaan (Cladium mariscus) – RL Zeldzaam
Een soort van duinpannen en van nature vermoedelijk vooral van moerassige plaatsen van de duinpolderovergang. In de zuidelijke pannen van De Westhoek vormt de soort nog een aantal patches, de
laatste groeiplaats aan de kust. Op Frans grondgebied is Galigaan nog met een kleine populatie
aanwezig in een panne achter de binnenduinrand van de Perroquet duinen (hier na 1975 gevestigd in
een jonge panne). Ook van de Houtsaegerduinen was de soort bekend maar daar is ze ondertussen
verdwenen. Kaart bijlage 4.
Deens lepelblad (Cochlearia danica)
Door recente uitbreiding langs wegen, minder relevant als aandachtsoort. Natuurlijke standplaatsen in
de duinen (Westhoek, Houtsaegerduinen) in de zeereepduinen en in wat nitrofiele verstruwelende
mosduinen.
Herfsttijloos (Colchicum autumnale)
Groeit in het stinzenbos van het Cabourdomein, in de omgeving van het voormalige landhuis. Of de
soort er aangeplant is (zoals de Boshyacinten, Willdenows voorjaarszonnebloem, Sneeuwklokjes,
Maartse viooltjes, …) dan wel spontaan voorkomt is niet helemaal duidelijk, hoewel aanplant hier toch
wel meest waarschijnlijk lijkt.
Herfsttijloos wordt ook aangetroffen in het Calmynbos oost, nabij de Olmendreef en in beperkte mate
ook in Calmeynbos west, in de nabijheid van de Kerkstraat. Het is opvallend dat bolgewassen in het
Calmeynbos bijna altijd in de mantel-zoom voorkomen en meest uitgesproken naast de wegen. Een
menselijke invloed lijkt dus vaak denkbaar, hoewel er geen directe aanwijzingen zijn voor de
introductie van Herfsttijloos. De soort is ook aanwezig aan de binnenduinrand van De Westhoek en
werd er ook éénmalig waargenomen centraal in de Krakeelpanne. Kaart bijlage 4.(aanvullingen
noodzakelijk)
Gevlekte scheerling (Conium maculatum)
Kwam met een kleine populatie voor onder de beschaduwing van Grauwe abeel, in de omgeving van
gebouwtjes in het COC-terrein, maar duikt ook af toe op in bv. De Westhoek (permanentere populatie
in aangrenzende verkaveling).
Buntgras (Corynephorus canescens) – RL Achteruitgaand
Buntgras komt voornamelijk voor in de Cabourduinen. Hoewel de mosduinen van het type VioloCorynephoretum vrij verspreid voorkomen, is Buntgras zelf toch niet erg algemeen. In beperkte mate
komt Buntgras ook nog voor in het Florizoonegrasland (Garzebekeveld). De soort is ook aanwezig in
de wat oudere duinen van De Westhoek (zuidelijke duinruggen en binnenduinrand), Houtsaeger- en
de Oosthoekduinen.
Zeekool (Crambe maritima) - RL zeldzaam
Zeldzame verschijning op het hoogstrand voor De Westhoek. Kaart bijlage 4.
Zeevenkel (Crithmum maritimum) – RL Zeer Zeldzaam
Enkele planten in de westelijke slufter en de rijshoutduintjes op het hoogstrand van De Westhoek.
Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) – RL Onvoldoende gekend
Zeldzaam in pannen van De Westhoek, de Marktlaanpanne (Houtsaegerduinen) en het Zanddepot
(Zwarte Hoek). Kaart bijlage 4.
Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) – RL Zeldzaam
Meest algemene Dactylorhiza van duinvalleien die regelmatig in de pannen van De Westhoek wordt
aangetroffen (vooral in de jongere en kalkrijke pannen van het noorden, maar bv. ook in kwelzones in
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het zuiden), het Zanddepot (Zwarte Hoek) en vermoedelijk ook in de panne aan de Marktlaan in de
Houtsaegerduinen (Dactylorhiza spec. ) Kaart bijlage 4.
Gevlekte orchis (?) (Dactylorhiza maculata) – RL Kwetsbaar
Onder de noemer ‘Gevlekte orchis’ (D. maculata var. podesta) werden een aantal Dactylorhiza –
populaties beschreven uit de noordelijke duinvalleien van De Westhoek. Uit genetisch onderzoek
blijken het populatievormende hybriden tussen Bosorchis en Vleeskleurige orchis te zijn, niet de echte
D. maculata. Kaart bijlage 4.
Brede orchis (Dactylorhiza majalis) – RL – niet bedreigd
Een al enkele jaren bestaande en licht toenemende populatie in De Westhoek (Guichelheilpanne) en
er ook waargenomen in begraasde Paddernusvegetatie van de Smokkelpadpanne.
Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) – RL Zeldzaam
Beperkt tot enkele natte duinvalleien in De Westhoek en het Zanddepot (Zwarten Hoek). Kaart bijlage
4.
Tandjesgras (Danthonia decumbens) – RL Achteruitgaand
Vertoont in het Cabourdomein een verspreidingspatroon dat sterk aan dat van Hondsviooltje,
Mannetjesereprijs en Drienerfzegge gelijkt. De vier soorten samen zijn het meest heischrale
graslandaspect dat in dit gebied voorkomt. Tandjesgras is ook gekend van de wat oudere
duingraslanden van De Westhoek waar de soort indicatief is voor vegetaties die neigen naar het
Botrychio-Polygaletum. Kaart bijlage 4.
Sofiekruid (Descurainia sophia)
Duikt sporadisch hier en daar op in het VNR, op enigszins verstoorde plaatsten. Belangrijkste
groeiplaatsen situeren zich in de Houtsaegerduinen. Ze werd ondermeer door Marc Leten genoteerd
op een voormalige maïsakker in de Kromfortstraat op 20 juni 2004.Kaart bijlage 4.
Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) – RL Bedreigd
Werd (cf. ssp. affinis) waargenomen onder ratelpopulierenbos in het zuidwestelijk deel van De
Westhoek en in dicht struweel van de Houtsaegerduinen. De cf. ssp. borreri werd waargenomen in het
Kerkepannebosje.
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis)
Planten in de Parnassiapanne vertonen onmiskenbaar de kenmerken van deze soort, maar het
onderscheid met de hier eveneens aanwezige E. palustris is niet zeer eenduidig.
Zeekweek/Zandkweek (Elymus athericus/campestris ssp. maritimus)
Planten in o. a. De Westhoek en Houtsaegerduinen behoren mogelijk tot de slecht gekende en tot de
duinen beperkte E. campestris ssp. maritimus. Te controleren.
Biestarwegras (Elymus farctus subsp. boreoatlanticus)
Vrij recent bevinden zich over een groot deel van de strandlijn van De Westhoek embryonale duintjes
met Biestarwegras.
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) – RL Zeldzaam
Wordt vooral in het noordelijk deel van De Westhoek aangetroffen in jonge (ca. 10 jaar) tot
middeloude pannen, maar ook in vnl. kwelbeïnvloede oude pannen in het zuiden (De Weide,
Smokkelpadsite). Ook in het Zanddepot (Zwarte Hoek) en in de panne aan de Marktlaan in de
Houtsaegerduinen bevinden zich kleine populaties en recent is de soort ook opgedoken aan het
Garzebekeveld, in de betonnen oeverbeschoeiing van de sloot langs de snelweg (buiten VNR). Als
gevolg van de massale hoeveelheden beschikbaar zaad koloniseert de soort zelfs tijdelijk
noordhellingen van droge duinen in De Westhoek (!). Kaart bijlage 4.
Holpijp (Equisetum fluviatile)
Aan de kust vaak een kwelindicator (binnenduinranden, maar niet in VNR), soms in vochtige
duinvalleien (De Westhoek: Parnassiapanne en Herminiumpanne). Kaart bijlage 4.
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Bonte paardenstaart (Equisetum variegatum) - RL Met verdwijning bedreigd
Komt enkel voor in het deelgebied Westhoek in een aantal pannen in het noordelijk begrazingsblok en
een panne ten zuiden van het voormalige loopduin (’s Herenpanne). De soort lijkt het goed te doen bij
begrazing/betreding en heeft zich recent uitgebreid. In De Westhoek groeit veruit het grootste deel
(meer dan 90%) van de totale Vlaamse populatie. Kaart bijlage 4.
Kleverige reigersbek (Erodium lebelii)
Tot de (in nog relatief geringe mate geantropogeniseerde) duinen beperkte soort die door verwarring
met Gewone/Duin-reigersbek wat wordt veronachtzaamd als aandachtsoort. Nog vrij algemeen in
stuivende duinen en mosduinen van De Westhoek en de andere open duingebieden, maar
waarschijnlijk achteruitgaand door habitatverlies en genetische introgressie met aangevoerde E.
cicutarium (resultaat is ‘Duinreigersbek’ E. cicutarium ‘ssp. dunense’).
Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) – RL Kwetsbaar
Komt veelvuldig voor in de Houtsaegerduinen en De Westhoek. Gefixeerd helmduin lijkt een optimale
standpplaats maar de soort gedijt ook in mosduinen (op noordkantjes bijvoorbeeld), open
kruipwilgstruweel en duingrasland. Kaart bijlage 4.
Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum) – RL Zeldzaam
Relatief recente kolonist in het Westhoekreservaat, beperkt tot de loefzijde van de zeereepduinen.
Kaart bijlage 4.
Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) – RL Zeldzaam
Is in haar verspreiding binnen het VNR net zoals de vorige soort beperkt tot De Westhoek, waar de
soort in de zeereep en de achterliggende helmduinen kan worden aangetroffen, tot en met op een
oostelijke uitloper van het centraal stuifduin). Op enkele recent aangebrachte zandbermen rond de
Nachtegaal kwamen heel wat verrassende pioniers voor, waaronder ook Zeeraket. In dezelfde
omstandigheden komt her en der (vooral aangeplant!) ook Zeewolfsmelk voor.
Kaart bijlage 4.
Ogentroost (Euphrasia) – RL Kwetsbaar
Deze “soortengroep” is vooral aanwezig in duinpannen (Westhoek, Houtsaegerduinen en zanddepot
Zwarte Hoek), in mindere mate ook in de droge graslanden. De planten in de vochtige pannen zijn in
regel E. tetraquetra, deze in de oude mesofiele graslanden E. nemorosa, maar overgangsvormen
komen veel voor. Kaart bijlage 4.
Heggeduizendknoop (Fallopia dumetorum)
Vermoedelijk recente kolonisator van duinstruwelen in De Westhoek en de Houtsaegerduinen.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) – RL Bedreigd
Op schaal Vlaanderen is Duinzwenkgras weliswaar Zeldzaam maar binnen de duinen en meer
bepaald in het helmduin is het een algemene soort. Er bestaat echter taxonomische onduidelijkheid
over de status van Festuca juncifolia versus Festuca rubra ssp. arenaria. Zijn deze taxa identiek, dan
is het taxon allicht vrij algemeen in alle open duingebieden van het onderzoeksgebied, zoniet al. licht
beperkt tot min of meer stuivende duinen.
Duits viltkruid (Filago vulgaris) – RL Met verdwijning bedreigd
Recent door Marc Leten ontdekt in het ontgonnen deel van ‘Panne 3’ in het noordwesten van De
Westhoek. Daar groeiden in 2009 enkele tientallen exemplaren in een vochtig zich ontwikkelend
grasland. Kaart bijlage 4.
Dichtbloemige duivenkervel (Fumaria densiflora) - RL Met verdwijning bedreigd
Werd door Ward Vercruysse waargenomen begin april 2007 op een braakhoekje van de Van den Bonakker langs de Kromfortstraat. Dit zeldzame voormalige akkeronkruid is in Vlaanderen actueel nog
slechts van één enkele andere locatie bekend, namelijk een haventerrein in Brugge. Kaart bijlage 4.
Middelste duivenkervel (Fumaria muralis)
Komt vrij veel voor in de struwelen van de Houtsaegerduinen. Kaart bijlage 4.
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Duingentiaan (Gentianella uliginosa) - RL Met verdwijning bedreigd
Komt nog enkel voor in het deelgebied Westhoek in rijpe duinpannen en vochtig grasland. De soort
werd voor het laatst in 1955 vermeld voor de Houtsaegerduinen. De Westhoek vormt veruit de
belangrijkste groeiplaats voor de soort in Vlaanderen. Daarnaast wordt ze enkel nog in de Zwinduinen
aangetroffen. Taxonomisch nog niet uitgeklaard: vermoedelijk een tussenvorm van Gentianella
uliginosa en G. amarella. Kaart bijlage 4.
Gele hoornpapaver (Glaucium flavum) – RL Zeer zeldzaam
Gedurende enkele jaren aanwezig in de oostelijke slufter.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album)
Pioniersoort die van jaar tot jaar met wisselende aantallen optreedt op vochtige open plekken in De
Westhoek. Daarnaast verschijnt de soort tijdelijk op, veelal nieuw gecreëerde, open vochtige bodems
in het gehele studiegebied. Kaart bijlage 4.
Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) – RL Met verdwijning bedreigd
In de duinen een soort van stilstaand, helder, voedselarm en kalkrijke waters met een minerale
bodem. Ze heeft in de verschillende deelgebieden van het VNR kunnen profiteren van de graafwerken
die in het voorbije decennium zijn uitgevoerd met het oog op het opschonen van bestaande
waterplassen of het creëren van nieuwe. De soort is aangetroffen in De Westhoek en de
Houtsaegerduinen, Kaart Bijlage 4
Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) - RL Met verdwijning bedreigd
Bekend uit De Westhoek uit 1955 en er ook (helaas slechts tijdelijk) weer opgedoken in 2007.
Kaart bijlage 4.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) – RL Zeldzaam
Frequent in de (soortenrijke) duingraslanden van het Romeins Kamp in het noordelijk begrazingsblok
van De Westhoek. De soort profiteerde van de ontstruweling in het noordelijk deel van De Westhoek
en breidde haar areaal fors uit. Endozoöchorie heeft hierin een significante rol gespeeld. In het
zuidelijk begrazingsblok komen slechts enkele exemplaren voor die zich niet weten uit te breiden.
In de oudere duingraslanden van Houtsaegerduinen komt de soort verspreid voor.
In het Cabourdomein groeit Geel zonneroosje op een beperkt aantal plaatsen in de kalkrijkere
noordelijke rand van het oostelijk begrazingsblok, langs beide zijden van de noordelijke dienstweg.
Ten oosten van Ghyveldedorp is een zeer analoge standplaats aanwezig op Frans grondgebied.
Geel zonneroosje wordt nog slechts op een zeer beperkt aantal locaties in de eigenlijke
Oosthoekduinen aangetroffen, onder meer in de oostelijke helft, in een vegetatie met Duinroos en
Nachtsilene. Ook in het Argoterrein komt nog een kleine populatie voor. Kaart bijlage 4.
Honingorchis (Herminium monorchis) - RL Met verdwijning bedreigd
De soort groeit binnen het VNR in de noordelijke pannen van De Westhoek (vnl. gemaaide
Herminiumpanne en zone langs Grenspad). Na een sterke achteruitgang tot nog slechts één beperkte
groeiplaats in de jaren ’90 breidt de soort er zich geleidelijk aan weer uit (tot meer dan 1000 ind. In
2011), ook in Klein Frankrijk en de Triangel. Kaart bijlage 4.
Behaard breukkruid (Herniaria hirsuta) – RL Zeldzaam
Werd in september 2007 door Godfried Warreyn aangetroffen in de Cabourduinen, in de nabijheid van
de bunkers van WOII, op een betonnen plaat. Kaart bijlage 4.
Muizenoor (Hieracium pilosella) – RL Achteruitgaand
Komt verspreid voor over het Cabourdomein en in de prikkeldraadzone van de weitjes ten noorden
hiervan. Ook in de beter ontwikkelde kalkrijke duingraslanden in de overige deelgebieden geregeld
aan te treffen.
Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) – RL Bedreigd
Bokkenorchis duikt aan de Westkust regelmatig op maar blijkt meestal ook even snel weer te
verdwijnen. De laatste jaren lijkt zich een min of meer vaste populatie te vormen in De Panne maar het
voortbestaan ervan blijft onzeker. Sinds enkele jaren komt Bokkenorchis voor in de buurt van de
zuidwestelijke grens van de Oosthoekduinen, op de rand van het kerkhof aan de zijde die grenst aan
het Artiestenpad. Voor De Westhoek aanvankelijk voor het laatst vermeld in 1984, de voorbije jaren
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opnieuw gevonden ondermeer in ontstruweelde delen van het zuidelijk en noordelijk begrazingsblok.
Ook in de Houtsaegerduinen werd de soort recent aangetroffen (2009). Kaart bijlage 4.
Zeepostelein (Honckenya peploides) – RL Zeldzaam
Is in haar verspreiding binnen het VNR beperkt tot De Westhoek, waar de soort vooral voorkomt op
het hoogstrand, de betonnen duinvoetversterking en in de Slufters. Kaart bijlage 4.
Glad biggenkruid (Hypochoeris glabra) - RL Met verdwijning bedreigd
Komt voornamelijk voor in het niet-begraasde deel van de Cabourduinen, in diverse mosduin- en
graslandvegetaties in het westen van het terrein. Daarnaast zijn er enkele kleinere populaties
aanwezig in het duingrasland van het door ponies begraasde Cabourgedeelte. In de aangrenzende
duinen van Ghyvelde is Glad biggenkruid nog abundanter aanwezig. Vermoedelijk hebben we met
een licht hybridogene populatie te maken, want sommige exemplaren vertonen intermediaire
kenmerken tussen Kaal en Gewoon biggenkruid. Het valt op dat Kaal biggenkuid niet alleen in de
kalkarme mosduinen (Duin-Buntgras-associatie) staat, maar ook in de nog kalkhoudende mosduinen
alsook in diverse types grasland (Vogelpootjes-associatie, Duin-Struisgras-associatie) en bovendien in
akkers op kleiig zand. De populatie is reeds vrij lang gekend want wordt bijvoorbeeld al vermeld in
Schaminée et al. (1996). Kaart bijlage 4.In juni 2011 werd de soort ook voor het eerst aangetroffen in
het zuidelijk deel van De Westhoek (med. M. Leten)

Foto. Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) werd ondermeer recent aangetroffen in het noordelijk
deel van de Houtsaegerduinen, waar de soort in matig begraasde, zogenaamde ‘zoom-situaties’ groeit
(Houtsaegerduinen, 2009).

Donderkruid (Inula conyza)
Abundant in struweelranden, Kruipwilgstruwelen en (vooral) gefixeerde helmduinen van De Westhoek
en de Houtsaegerduinen. Donderkruid wordt door Launoy & Decoussemaeker (2002) ook vermeld van
het COC-terrein.
De soort komt ook op diverse plaatsen in het Cabourdomein voor. Het is een van de weinige
zoomsoorten die blijk geeft van relictuele kalk in de bodem. De grootste populatie staat in de zoom
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van een populierenaanplant langs de noordelijke dienstweg, in de omgeving van het
granaatoefenveldje (westelijk begrazingsblok). Kaart bijlage 4.
Borstelbies (Isolepis setacea)
Pioniersoort die in de duinen vooral in natte pannen te vinden is en vermoedelijk sterk is toegenomen
t. o. v. de historische situatie. Vrij algemeen in De Westhoek en verder ook in de Houtsaegerduinen en
de duinzoom van Cabour aangetroffen. Kaart bijlage 4.
Zandblauwtje (Jasione montana)
Een betrekkelijk zeldzame verschijning in het VNR die zou wijzen op oppervlakkige ontkalking, maar
recent in De Westhoek vnl. voorkomt op de (kalkrijke) zuidrand van het voormalig centraal stuifduin.
Vermoedelijk sterk ondergeïnventariseerd in Cabour. Kaart bijlage 4.
Veldrus (Juncus acutiflorus)
In het binnenland vrij algemeen maar bijzonder zeldzaam in het duingebied. Binnen het studiegebied
in twee pannen in De Westhoek en op de oever van een herstelde poel in de duinzoom Oosthoek.
Ook diverse malen opgedoken in de vers afgegraven oeverzone van d’Achte (Houtsaegerduinen),
maar nooit standhoudend. Kaart bijlage 4.
Zilte greppelrus (Juncus ambiguus)
Vermoedelijk een wat onderschatte soort wat de verspreiding betreft. Gekend van De Westhoek, maar
er bestaat discussie over de identiteit van de als zodanig genoemde planten uit de pionierpannen
(mogelijk is dit Juncus (bufonius ssp. ) minutulus). Kaart bijlage 4.
Noordse rus (Juncus balticus) – Met verdwijning bedreigd
In 2000 door Marc Leten ontdekt in de ‘Zeeruspanne’ in De Westhoek. Deze groeiplaats van enkele
tientallen m² is de enige gekende in Vlaanderen. Kaart bijlage 4.
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus)
Evenals J. acutiflorus een soort met een duidelijk zwaartepunt in de zandstreken maar aan de kust
indicatief voor natte zure graslanden. In het VNR deels opgedoken uit de zaadbank van de randzone
van de Moeren, vnl. in Wachtkom Molenhoek. In De Westhoek samen met J. acutiflorus in het in 1998
ontgonnen deel van Parnassiapanne: ofwel aangevoerd met ontginningsmachines ofwel opslag uit de
historische zaadbank van de hier dagzomende Oude duinen van De Panne. Kaart bijlage 4.
Zilte rus (Juncus gerardii)
Periodiek opduikend (vermoedelijk vanuit oude zaadbank) in pionierpannen in De Westhoek (toen die
nog gevormd werden), vermoedelijk niet standhoudend. Mogelijk ook in natte vergraven graslanden
van het duinzoomgebied van de Fossiele duinen van Adinkerke, waarschijnlijk eveneens opslag vanuit
zaadbank.
Zeerus (Juncus maritimus) – RL Bedreigd
In De Westhoek gekend van voor 1949 en recent op een aantal plaatsen weer opgedoken in jonge
pannen (Panne 11 en Panne 12). In de Houtsaegerduinen een tiental planten in de Marktlaanpanne,
maar daar mogelijk verdwenen door begrazing. Ook diverse planten op de oevers van één van de
poelen van d’Achte (blijvend). Het is een soort die duidelijk een langlevende zaadvoorraad vormt en
profiteert van de door natuurontwikkeling of uitstuiving nieuwgevormde biotopen. Kaart bijlage 4.
Paddenrus (Juncus subnodulosus)
Abundant in de rijpere gemaaide natte pannen van De Westhoek. Onder begrazing is de soort op veel
plaatsen sterk achteruit gegaan. Ze komt verder op een beperkt aantal plaatsen voor in de Wachtkom
Molenhoek en in de overgangszone van zoet naar brak in Garzebekeveld en de zuidelijke duinzoom
van Cabour. In de Houtsaegerduinen op de oevers van een poel van d’Achte. Kaart bijlage 4.
Duinfakkelgras (Koeleria albescens) – RL Zeldzaam
Komt verspreid voor over alle kalkrijke duingraslanden en oudere mosduinen van het VNR.
Zeelathyrus (Lathyrus maritimus)
Sporadisch en efemeer in de embryonale of rijshoutduinen op het hoogstrand van De Westhoek.
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Hartgespan (Leonurus cardiaca) – RL Zeldzaam
Komt voor op ruderale plekken, nitrofiele zomen en open bossen in ongeveer alle deelgebieden. Kaart
bijlage 4.
Zandhaver (Leymus arenarius)
Verdwenen uit de zeereepduinen van De Westhoek, maar (mogelijk als relict van aanplant) nog wel in
de Houtsaegerduinen, op de kunstmatige berm met fiets- en wandelpad langs de Nieuwpoortlaan.
Onder vergelijkbare omstandigheden langs de Groene Biezenlaan bij De Westhoek. Natuurlijke
voorkomen langs de kust sterk verstoord door aanplant.
Geelhartje (Linum catharticum) – RL Bedreigd
De soort komt voor in duinpannen en vochtige duingraslanden van De Westhoek (vooral in het
noordelijk deel). Na de ontstruweling kende Geelhartje er een ware explosie. De soort werd ook tot
1998 jaarlijks aangetroffen midden in de Oosthoekduinen, aan de rand van de grote speelvlakte aan
‘de Kletsekop’ (K. Verschoore). Geelhartje wordt in de literatuur voor het laatst voor de
Houtsaegerduinen vermeld in 1921 maar is er recent weer opgedoken in de Panne aan de Marktlaan.
Hoogst waarschijnlijk werden hier zaden door maaimachines verbreid. Recent ook in het Zanddepot
(Zwarte Hoek), vermoedelijk op vergelijkbare manier verbreid. Kaart bijlage 4.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) – RL Zeldzaam
In Vlaanderen is Glad parelzaad een nagenoeg exclusieve kustsoort met een duidelijk zwaartepunt
aan de Westkust. Deze soort van struweelranden, openvallend struweel en ruderale plekken is vrij
algemeen in De Westhoek, de Houtsaegerduinen en de Oosthoekduinen. Kaart bijlage 4.
Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum) – RL Zeldzaam
Komt voor in de overgangsstrook van de bebouwing naar de Krakeelduinen, waar ze mogelijk als een
verwilderde tuinplant moet beschouwd worden, samen met andere karakteristieke struiken van
kalkrijke bodems als Wollige sneeuwbal etc. Bij andere soorten, die hetzelfde biotoop prefereren,
maar inmiddels reeds veel meer verspreid voorkomen, zoals Kardinaalsmuts, is het nog moeilijker uit
te maken of het hier om verwilderde tuinplanten, dan wel om echte spontane kolonisatie gaat. Marc
Leten (schriftelijke mededeling) ziet geen directe band met de nog heel recente Westhoekverkaveling,
maar wel met de aard van het terrein: zeer jonge (goed 20 jaar geleden nog stuivend) en zeer kalkrijke
bodem met nog weinig humus en een zeer open bosvegetatie. Een groot en al wat ouder exemplaar
van Rode kamperfoelie staat trouwens ook langs het Krakeelpad in het Westhoekreservaat. De
begeleidende soorten komen trouwens ook veel meer verspreid voor, o. a. Wollige sneeuwbal die met
nog veel oudere exemplaren in het Calmeynbos (omgeving Watertoren) staat en ook vrij algemeen is
in bijvoorbeeld de Houtsaegerduinen. Gezien de grote concentratie aan besdragende struiksoorten
(‘wilde’ en ontsnapte cultuursoorten) is het ook zeer wel mogelijk dat deze site een aantrekkelijke
pleisterplaats is/was voor besetende vogels, cf. ook de concentratie van kruidachtige bossoorten in de
randzone van het Calmeynbos. Net al. s bij zeer veel struiksoorten is de origine van deze soort
eigenlijk niet meer na te gaan.
De soort is in 2006 en 2007 ook aangetroffen op de ophoging van een pad tussen de
Cabourwegweide en de huisweide van hoeve de Woestijn. Het gelijktijdig voorkomen met Mariadistel
en Kruisbladwolfsmelk maakt duidelijk dat het hier om een stortplaats van tuinafval gaat en niet om
een wilde plant. Kaart bijlage 4 (onvolledig).
Sikkelklaver (Medicago falcata)
Eén waarneming aan de rand van het Kerkepannebos (privaat perceel buiten VNR). Kaart bijlage 4.
Kleine rupsklaver (Medicago minima) – RL Zeldzaam
Deze thermofiele éénjarige is in het studiegebied vooral te vinden langs de spoorweg aan ‘De Mol’ en
ter hoogte van het zanddepot aan de Drie Vijvers. Ook in het oosten van de bebouwde kom van De
Panne werd de soort gevonden. Kaart bijlage 4.
Dwerggras (Mibora minima) – RL Bedreigd
Een grote populatie is recent opgedoken in het westelijk deel van het voormalige loopduin. De soort
staat er zuid-georiënteerd in een ijle pioniervegetatie. Ook de binnenduinrand van De Westhoek
herbergt een vrij grote populatie. De soort staat verder zeer abundant op de zonbeschenen hellingen
van de door Haflingers begraasde duinen ten oosten van Ghyveldedorp, op Frans grondgebied.
Sporadisch werden enkele planten aangetroffen op het smalle strookje Belgisch grondgebied, ten
westen van de Maerestraat of in het niet begraasde deel van Cabour dicht bij dezelfde Maerestraat.
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Deze populatie op Belgisch grondgebied is vooralsnog zeer onstandvastig. In Ghyvelde daarentegen
houdt ze minstens reeds een driet al. decennia stand, getuige de publicatie van Vanhecke & Clarysse
(1975). Vermoedelijk heeft de begrazing met Haflingers de populatie daar inmiddels zeer sterk doen
toenemen. In elk geval staan er nu minstens enkele duizenden exemplaren. Kaart bijlage 4.
Bosgierstgras (Milium effusum)
In Vlaamse context geen aandachtsoort, maar wel zeer merkwaardig onder vochtig struweel
(Viburnum opulus) achter de zeereep (Romeins Kamp) in De Westhoek. Nog aanwezig in 2011.
Stofzaad (Monotropa hypopitys) – RL zeldzaam
In verschillende kruipwilgstruwelen in De Westhoek aangetroffen, in 2010 weer door Koen Verschoore
(mond. med. ) in de Triangel. Uit de Houtsaegerduinen verdwenen na 1980. Kaart bijlage 4.
Kuifhyacint (Muscari comosum)
Een kleine populatie in de Houtsaegerduinen (zuidoosthoek). Komt met een uitgebreide populatie voor
in de fossiele duinen van Ghyvelde ten oosten van het dorp, waar ze gelieerd is aan Boheemse
geelster (Gagea bohemica). De herkomst van de plant is onduidelijk, maar in Vlaanderen wordt deze
soort niet al. s inheems beschouwd. Ze is wél opgenomen als aandachtssoort in Van Landuyt et al.
(2004). Bij een discussie met de Franse beheerders van de fossiele duinen van Ghyvvelde is ooit wel
geopperd dat Kuifhyacint (en dus ook Boheemse geelster?) kan ingezaaid zijn met zaden voor
wildvoedering door jagers. Het loont de moeite na te gaan of er eventueel een grensoverschrijdende
uitbreiding van Kuifhyacint plaats vindt. Kuifhyacint is zowel in mosduinen als in duingraslanden
aangetroffen.
(Kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum) – RL Zeldzaam)
Zowel Billiau (in Desiere 2005) als Warreyn (schriftelijke mededeling 2005) vermelden Aarvederkruid,
de eerste echter met wetenschappelijke naam Myriophyllum verticillatum, de tweede met M. spicatum.
De waarneming slaat vermoedelijk op het vederkruid in de vijver van het niet begraasde gedeelte van
de Cabourduinen. Marc Leten bevestigt dat het wel degelijk om Aarvederkruid gaat. In de afgelopen
decennia ook enkele malen efemeer opgedoken in diep uitgestoven natte pannen van De Westhoek.
Kaart bijlage 4.
Wegdistel (Onopordum acanthium)
Eén recente vindplaats in Garzebekeveld in de braakfase van een maisakker. Bij het sluiten van de
vegetatie weer verwenen. Kaart bijlage 4.
Addertong (Ophioglossum vulgatum) – RL Achteruitgaand
Is vooral aanwezig in de vochtige, gemaaide pannevegetaties van De Westhoek (zowel in het
noordelijk als zuidelijk begrazingsblok). Ze groeit ook in in het Calmeynbos, de Oosthoekduinen en de
Krakeelduinen. De eerste waarneming in de Oosthoekduinen dateert van ongeveer 1992 geleden
(Koen Verschoore). Sam Provoost nam de soort in 2002 opnieuw waar op dezelfde plaats. In april
2004 vond Koen Verschoore een populatie Addertong langs en op het pad dat van de Krakeelduinen
naar de Koninklijke schenking loopt, tussen de Ontariopopulieren. Kaart bijlage 4.
Bijenorchis (Ophrys apifera) – RL Zeldzaam
Pioniersoort die sporadisch opduikt in het VNR. In het voorbije decennium werd de soort aangetroffen
in De Westhoek, de Houtsaegerduinen (Marktlaanpanne) en het deelgebied de Zwarte Hoek.
Tegenwoordig vrij regelmatig aan te treffen in grazige wegbermen in De Panne Kaart bijlage 4.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) – RL Bedreigd
Na 1972 is Walstrobremraap in Vlaanderen enkele nog aan de kust waargenomen. Binnen het VNR is
het een zeldzame verschijning. De grootste populatie bevindt zich in Cabour en er is een kleinere
vaste populatie in de Houtsaegerduinen (zuidoosthoek), in de overige deelgebieden duikt de soort
sporadisch op. Kaart bijlage 4.
Klavervreter (Orobanche minor) – RL Zeldzaam
Wordt door Verschoore & Tyteca (1990) vermeld van het Garzebekeveld (omgeving groeiplaats
Overblijvende hardbloem). De Klavervreter werd uitsluitend in dat terreingedeelte aangetroffen en was
‘ongelijk verspreid’. Godfried Warreyn nam Klavervreter ook nog in 2006 waar in de omgeving van het
Koekuithof. Zowel in 2006 als 2007 stond een grote populatie in de wegberm van de Kromfortstraat,
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nl. op de sloothelling tussen de Kromfortstraat en de
snelweg, ter hoogte van het speelbos. Een andere
groeiplaats binnen het VNR bevindt zich in deelgebied
Zwarte Hoek.
Klavervreter komt er voor zowel op Rode klaver als op
Bitterkruid, wat even het vermoeden deed rijzen dat er
mogelijk ook van Bitterkruidbremraap zou sprake zijn.
Een meer nauwkeurige determinatie bracht aan het
licht dat in verschillende flora’s (Lambinon et al. 2003,
Stace, …) de kenmerken tussen beide soorten zeer
sterk overlappen. De populatie van de Kromfortstraat
vertoont kenmerken op de grens van beide soorten. Dit
in combinatie met de waardplanten doe vragen rijzen
over de duidelijk aparte identiteit van beide soorten. De
sterke beharing en de bruinrode kleur van de kroon
doen toch meest tot Klavervreter besluiten. Kaart
bijlage 4.

Foto. Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea)
wordt nog sporadisch aangetroffen in de noordwestelijk
gelegen duingraslanden van de Westhoek waar de soort
al langer aanwezig is (foto 1999).

Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) – RL Zeldzaam
Groeit actueel vooral in deelgebied Zwarte Hoek. Ook van het Romeins Kamp in De Westhoek werd
recent een exemplaar waargenomen. Kwam tot 2000 in een grote populatie voor, langs het
Artiestenpad, tegenover het kerkhof. De populatie verdween door aanleg van
een
paardenweide (schriftelijke mededeling Koen Verschoore). Kaart bijlage 4.
Klein glaskruid (Parietaria judaica) – RL Niet bedreigd
Het meest aan de voet van muurtjes e. d. in het urbane deel van De Panne, maar al jarenlang ook aan
weerszijden van een dienstpoort van De Westhoek langs de Duinhoekstraat en ook elders op de
overgang van wegberm en binnenduinrandbos langs deze weg.
Groot glaskruid (Parietaria officinalis) – RL Zeldzaam
Komt voor in een aantal zomen in het Calmeynbos, vooral in het westelijke deel, De Westhoek en de
Houtsaegerduinen. Kaart bijlage 4.
Parnassia (Parnassia palustris) – RL Bedreigd
Groeit hoofdzakelijk in relatief jonge, gemaaide of begraasde natte duinpannevegetaties in het
noordelijk deel van De Westhoek. De soort kende er een sterke uitbreiding door de
natuurontwikkelingswerken eind jaren ‘90. Recent ook in het Zanddepot (Zwarte Hoek). Verdween uit
Houtsaegerduinen na 1980. Kaart bijlage 4.
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) – RL Zeldzaam
Onder meer langs de spoorweg aan ‘De Mol’ bevindt zich een belangrijke groeiplaats. Verder vooral
buiten het VNR op antropogeen gestoorde plaatsen zoals onverharde parkeerstroken.
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) – RL Kwetsbaar
Algemeen in de vochtige pannen en duingraslanden van De Westhoek, Houtsaegerduinen en
Oosthoek maar niet (meer) aangetroffen in het zuidoosten van De Westhoek. Gewone
vleugeltjesbloem is eerder zeldzaam in de Cabourduinen. In het begraasde gedeelte van het domein
komt minstens nog één kleine restpopulatie voor in de kalkrijkere noordelijke rand, waar de soort
opvallend de rand van het noordelijke dienstpad begeleidt. Opvallend is dat het vooral om
witgekleurde exemplaren gaat. Hier ook in de zuidwestelijke hoek (site met Gevinde kortsteel) en op
het kalkrijke zand van de uitgegraven kasteelvijver. Kaart bijlage 4.
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Welriekende salomonszegel (Polygonatum odoratum) - RL Met verdwijning bedreigd
In 1992 werd de enige in Vlaanderen bekende groeiplaats door M. Leten ontdekt in het zuidoosten
van De Westhoek. Het betreft ondertussen een vrij forse kloon die een oppervlakte van verschillende
m² beslaat. Mogelijk niet vruchtzettend. Kaart bijlage 4.
Eikvaren (Polypodium vulgare s. l. ) – RL Achteruitgaand
We rekenen zowel Polypodium vulgare als P. interjectum tot dit taxon gezien de geringe
morfologische onderscheidbaarheid op het terrein. In de Cabourduinen vrij algemeen en in sterke
mate het patroon van de loopgrachten uit de eerste wereldoorlog volgend. Daarnaast komt Eikvaren
ook voor op de meer natuurlijke noordhellingen van de duintjes. In De Westhoek en de
Houtsaegerduinen is het taxon beperkt aanwezig op noordhellingen in doorgaans reeds lang
gefixeerde duinen. Kaart bijlage 4.
Stijve naaldvaren (Polystichum acculeatum) – RL Zeldzaam
Werd met één exemplaar door M. Leten aangetroffen in een onstruweeld stuk van het zuidelijk
begrazingsblok in De Westhoek. De varen staat er nog steeds anno 2009 maar in eerder kwijnende
toestand. Kaart bijlage 4.
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans)
Eén groeiplaats in de grote poel in Cabour. Ook vermeld van De Westhoek in 1947 (huidig
reservaat?). Zeer zeldzaam aan de kust maar relatief algemeen in de Kempen. Kaart bijlage 4.
Viltganzerik (Potentilla argentea)
Slechts van een zeer beperkt aantal groeiplaatsen bekend van onze kust maar ook in het binnenland
een weinig algemene verscheining. In het studiegebied enkel gevonden in een wegberm bij de
Cabourduinen, ter hoogte van de Franse grens (buiten VNR). Kaart bijlage 4.
Tormentil (Potentilla erecta) – RL Achteruitgaand
Gekend van een beperkt aantal groeiplaatsen in oudere duinvalleien van De Westhoek. Het
voorkomen van deze soort in gezelschap van o. m. Tandjesgras, Hondsviooltje en Zeegroene zegge
is karakteristiek voor het Botrychio-Polygaletum, een heischraal graslandtype van de kalkrijke duinen.
Kaart bijlage 4.
Voorjaarsganzerik (Potentilla neumanniana) – RL Zeldzaam
In het studiegebied enkel gekend van één individu in het zuidoosten van de Houtsaegerduinen. Het is
aan onze kust in hoofdzaak een soort van Koksijde (inclusief Oostduinkerke) met een oostelijke
uitschieter in de IJzermonding. Kaart bijlage 4.
Gulden sleutelbloem (Primula veris)
Komt met een beperkte, verspreide populatie voor in de zuidelijke pannen van De Westhoek en op
één plaats in het noorden. De soort komt ook heel beperkt voor in de Cabourduinen waar ze zoals de
meeste kalkminnende soorten alleen in de noordelijke randzone groeit . Ook uit de Houtsaegerduinen
bekend van twee groeiplaatsen. Kaart bijlage 4.
Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) RL Zeer zeldzaam
Na openkappen struweel één plant langs/op Ligusterpad ter hoogte van de Guichelheilpannetjes, later
verdwenen door betreding. Vermoedelijk toevallig of opzettelijk aangevoerd.
Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) – RL Zeldzaam
Komt voor in het private zilte weiland van de Noordmoerse hoek, Kaart bijlage 4.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) – RL Zeldzaam
Een soort die in de duinen nagenoeg uitsluitend aan Kruipwilgstruwelen gebonden is. De soort vormt
uitgestrekte vlekken in de jonge noordelijke duinvalleien van De Westhoek. Elders is ze bijzonder
zeldzaam. In de Houtsaegerduinen zijn er een vijftal groeiplaatsen waarvan de belangrijkste zich
situeert in de panne aan de Marktlaan. In Cabour komt Rond wintergroen nog op twee plaatsen voor,
meer bepaald in een depressie met Kruipwilg in het door ponies begraasd oostelijk gedeelte, iets ten
noorden van het noordelijk pad. Tot slot is er ook een belangrijke groeiplaats in het voormalig
zanddepot aan de Drie Vijvers. Kaart bijlage 4.
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Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus)
In diverse poelen in het studiegebied. Misschien minder zeldzaam dan aangenomen wordt.
Wegedoorn (Rhamnus cathartica)
De grootste populatie van het studiegebied bevindt zich in de Houtsaegerduinen waar de soort zich
sterk uitbreidt. Tijdens de kartering van autochtone bomen en struiken (Zwaenepoel et al. 2005)
werden ongeveer 20 exemplaren aangetroffen terwijl dit in 2009 reeds een veelvoud hiervan betrof. In
De Westhoek werden verspreid enkele exemplaren gekarteerd. Kaart bijlage 4.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) – RL Kwetsbaar
Een recente aanwinst voor het VNR in het bijzonder voor De Westhoek, waar de soort zich in het
voorbije decennium wist te vestigen en sterk uit te breiden in een aantal duinvalleien. Ondertussen is
de soort ook opgedoken in de Houtsaegerduinen, de Zwarte Hoek en de duinzoom van Cabour.
Kaart bijlage 4.
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) – RL Kwetsbaar
Komt veelal samen met Grote ratelaar voor in de duinvalleien van De Westhoek en de
Houtsaegerduinen. Is in beide gebieden hoogstwaarschijnlijk eveneens met maaiapparatuur ingevoerd
(Oostvoorduinen, vanuit gemaaide duingraslanden achter Kerkhof?), want vroeger zeker niet
aanwezig. Kaart bijlage 4.
Heggenroos (Rosa corymbifera) – RL Onvoldoende gekend
Na Hondsroos de algemeenste roos in Vlaanderen. Ook in de duingebieden van het VNR (vooral
Westhoek) en omgeving is ze niet zeldzaam, hoewel hier lokaal minder algemeen dan Beklierde
heggenroos en Hondsroos.
‘Franse heggenroos’ (Rosa ‘deseglisei’)
Een in de (Midden-Europese) referentiewerken slecht beschreven taxon, meestal als var. van R.
corymbifera beschouwd, waar het echter in zowat alle kenmerken significant van afwijkt (beharing
bladeren, bekliering (jonge) bladern, beharing en bekliering bottelsteel, vorm bottel (relatief groot en
lang spoelvormig, met zeer typische conische discus), lengte bottelsteel, groeivorm (hoog klimmend,
met sterk overhangende takken), kleur en grootte bloem (groot en zuiver wit), …). In o. a. De
Westhoek lokaal abundant en populatievormend aanwezig, maar ook in aangrenzend Frankrijk (Dune
du Perroquet), Oostduinkerke, … Verder te bestuderen.
Schijnegelantier (Rosa henkeri-schulzei), Egelantier (Rosa rubiginosa) en Kleinbloemige roos
(Rosa micrantha)
‘Pure’ exemplaren van R. rubiginosa of R. micrantha zijn mogelijk in het wild nooit aangetroffen in het
VNR; bijna alle aangetroffen Egelantier-rozen zijn in meer of mindere mate intermediair tussen beide
(R. henkeri-schultzei), met hooguit individuen die wat dichter bij één van de beide ‘oudersoorten’
aanleunen, maar steeds wel in een belangrijk kenmerk (breedte stijlkanaal, vorm van stekels,
groeivorm, …) afwijken. ‘Zuivere’ R. rubiginosa is in aangeplante vorm wel aanwezig op de parking
voor het VBNC De Nachtegaal, waar o. a. de afwijkende bloeitijd en de dieper roze bloemkleur opvalt.
Probleem, voor zover mogelijk, verder uit te klaren.
Duinroos (Rosa spinosissima) – RL Zeldzaam
Een algemene soort in de oudere duinlandschappen. Groeit in een lage vorm in soortenrijke
duingraslanden maar kan ook sterk dominant worden en een dwergstruweel vormen begeleid door
eerder nitrofiele soorten of competitieve grassen of hoger opgroeien tussen ondersteunend struweel.
Dat is het geval in grote delen van De Westhoek, Oosthoek en Houtsaegerduinen. Verder groeit de
soort ook gewoon verder bij verstruweling en zelfs open verbossing.
Duinroos markeert zowel in Ghyvelde als in het Cabourdomein vrij goed de niet volledig ontkalkte
delen van de duinen. De soort komt dan ook vooral voor in de noordelijke rand van het gebied,
enerzijds uiterst westelijk in de omgeving van het paraboolduin, anderzijds oostelijk in de nabijheid van
het museum.
Stijlroos (Rosa stylosa)
Zou waargenomen zijn tijdens studentenonderzoek in De Westhoek (met herbariummateriaal), maar
nooit teruggevonden.
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Schijnhondsroos (Rosa subcanina) – RL Onvoldoende gekend
Een zeldzame roos in het VNR, meer in het bijzonder in het Cabourdomein en Houtsaegerduinen. Ze
bezit intermediaire kenmerken tussen Hondsroos en de uiterst zeldzame Kale struweelroos. Veel
auteurs beschouwen die intermediairen eveneens als ‘soorten’. Anderen beschouwen de
intermediairen voornamelijk als kruisingen tussen beide uitersten. In elk geval is het verlenen van een
naam aan de intermediairen een hulpmiddel om dit soort lastige gevallen beter te lokaliseren en
rekening te houden met de variatie binnen de lokale rozenpopulaties.
Beklierde heggenroos (Rosa balsamica) – RL Onvoldoende gekend
De algemeenste roos in het Cabourdomein. Ook in de Houtsaegerduinen, De Westhoek en de
Oosthoekduinen is deze roos niet zeldzaam, maar slechts in de Cabourduinen vonden we deze roos
als de meest frequente. In de aandachtssoorten voor de kust (Van Landuyt et al. 2004) wordt deze
roos Stompbladige roos genoemd.
Gewone viltroos (Rosa tomentosa) – Niet bedreigd
Minstens één plant waargenomen in De Westhoek (zuidwestelijke duintjes).
Zeevetmuur (Sagina maritima)
Vermoedelijk een sterk onderschatte soort wat de verspreiding betreft gezien de beperkte
herkenbaarheid gedurende het grootste deel van het jaar. Vermoedelijk het meest algemeen in de
zeewaartse delen van het urbaan gebied (Zeedijk, Koninklijke Baan, …) maar o. m. ook bekend uit
jonge pannen in De Westhoek.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa)
Sierlijk vetmuur of Krielparnassia groeit in jonge duinvalleien en op open plekken (ondermeer op
plagplekken en opengetrapte plaatsen) in wat oudere duinpannen van De Westhoek en een enkele
keer in de Houtsaegerduinen.
Sierlijke vetmuur werd ook nog waargenomen aan de rand van de vijver bij De Nachtegaal.
Kortarige zeekraal (Salicornia europaea)
Kortstondig opgedoken in een slibrijk deel van de westelijke slufter in De Westhoek. Kaart bijlage 4.
Kruipwilg (Salix repens) – RL Achteruitgaand
Een algemene, vaak structuurbepalende soort in de jonge, vochtige pannen van De Westhoek. In de
andere duingebieden van het VNR meer verspreid (zie vegetatie). Voor zover bekend (en
onderscheidbaar) steeds de ondersoort Salix repens ssp. dunense (Zandwilg).
Stekend loogkruid (Salsola kali subsp. kali)
Geregeld op het hoogstrand en in de slufters van De Westhoek, maar, vooral in de aanvangperiode
van het dichtgroeien, ook regelmatig ophet centraal stuifduin van De Westhoek.
Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) – RL Vrij zeldzaam
In Vlaanderen vooral een poldersoort. In het studiegebied vooral te vinden in de duinzoom van de
Fossiele duinen van Adinkerke (Kromfortweiden, Wachtkom Molenhoek, Cabourwegweide). Maar
recent ook in het noordwesten van De Westhoek, na het graven van een periodiek droogvallende
poel, in de semi-permanente duinplas van het Zwarte dal en in de vijver van het VBNC De
Nachtegaal. Kaart bijlage 4.
Knopbies (Schoenus nigricans) - RL Met verdwijning bedreigd
In Vlaanderen is Knopbies slechts van drie recente groeiplaatsen bekend; het Torfbroek in Berg en
aan de kust De Westhoek en, waarschijnlijk momenteel verdwenen, de Doornpanne. Kaart bijlage 4.
Overblijvende hardbloem (Scleranthus perennis) - RL Met verdwijning bedreigd
Komt aan de kust uitsluitend voor in het Garzebekeveld, waar een behoorlijke populatie standhoudt op
een privaat terrein. Deze groeiplaats is evenwel sterk bedreigd door het gebruik als
brandhoutopslagplaats, voetbalveldje, … Kaart bijlage 4.
Blauw walstro (Sherardia arvensis) – RL Vrij zeldzaam
Wordt aan de kust verspreid aangetroffen in gazons en wegbermen. In het studiegebied groeit de
soort bijvoorbeeld in het gazon van een door de gemeente onderhouden pleintje op de hoek van de
Veldstraat en de Tuinwijkstraat (nabij Cabour). Joy Laquière trof de soort aan in de Oosthoekduinen
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(permanent kwadraat 16). De soort is ook nog vermeld geweest voor de Houtsaegerduinen maar werd
recent enkel buiten het gebied gevonden. Kaart bijlage 4.
Kegelsilene (Silene conica) – RL Zeldzaam
Deze soort van licht geruderaliseerd open duin en is binnen het VNR vooral gekend van de oostrand
van de Houtsaegerduinen. Ook van de (omgeving van) De Westhoek is de soort bekend. De aantallen
en groeiplaatsen kunnen van jaar tot jaar wisselen. Kaart bijlage 4.
Nachtsilene (Silene nutans) – RL Zeldzaam
Binnen het VNR vooral in de Houtsaegerduinen en de noordrand van de Oosthoek te vinden. Ook in
het Romeins Kamp (De Westhoek) komt de soort voor. In de zuidelijke pannen is slechts één
groeiplaats bekend. Er is ook één groeiplaats in de noordelijke, kalkrijkere rand van het meest
oostelijke begrazingsblok in het Cabourdomein, waar Nachtsilene samen groeit met Bevertjes,
Gewone vleugeltjesbloem, Zachte haver en Walstrobremraap. Verder is de soort hier ook nog
aangetroffen centraal in het westelijke begrazingsblok. Kaart bijlage 4.
Zilte schijnspurrie (Spergularia marina) – RL Vrij zeldzaam
Kwam, allicht als tijdelijk uit de zaadbank opgeslagen pionier na de inrichting, voor in de Wachtkom
Molenhoek.
Schorrenkruid (Suaeda maritima) – RL Zeer zeldzaam
Waarschijnlijk kortstondig aanwezig in het slibrijkste westelijke deel van de slufter.
Blauwe knoop (Succisa pratensis) – RL Achteruitgaand
De enige nog gekende groeiplaats binnen het VNR bevindt zich in de vochtige duingraslanden van het
Romeins Kamp in De Westhoek; de populaties uit de Smokkelpadpanne zijn verdwenen. Vermoedelijk
is de soort heel recent verdwenen uit de Houtsaegerduinen. Kaart bijlage 4..
Kleine tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) – RL Kwetsbaar
Bij uitstek een soort van kalkarme, voedselarme pioniersituaties op zandige bodem. De soort komt
dan ook vrij talrijk voor in heel het Cabourdomein, zowel in de mosduinen als de duingraslanden. De
grootste hoeveelheid staat in het oostelijk begrazingsblok (door ponies begraasd). In het westelijk deel
houdt de soort vrij goed stand in mos- en lichenenvegetaties die nog niet vervilt zijn met Gewoon
struisriet of Zandzegge. Marc Leten maakt ook melding van het voorkomen in de Cabourwegweide en
in het IWVA-gebiedje ten zuiden van de Cabourweg. Ook in het Garzebekveld komt Klein tasjeskruid
voor in de schraalste graslandgedeelten. Kaart bijlage 4.
Poelruit (Thalictrum flavum)
Aan de kust een zeldzaamheid maar in De Westhoek op een driet al. plaatsen aangetroffen. Kaart
bijlage 4.
Kleine ruit (Thalictrum minus)
Hoewel beperkt tot de (kalkrijke) duinen, geen gekarteerde aandachtsoort. Frequent in vooral de
Houtsaegerduinen en De Westhoek, maar verspreidingspatroon niet zeer duidelijk wegens gebrek aan
aandacht.
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) – RL Zeldzaam
Een soort van de rijpe soortenrijke duingraslanden, die vooral in het ‘Romeins kamp’ in De Westhoek
nog goed vertegenwoordigd is. De soort breidt zich recent ook uit in de noordelijke pannen, zowel in
de begraasde delen als, zeer opmerkelijk, in mesofiele delen van gemaaide jonge pannen. De
Parnassiapanne, Klein Frankrijk en Panne 12 vormen nu bijvoorbeeld belangrijke (maar ecologisch
ogenschijnlijk aberrante) groeiplaatsen. Niet onmogelijk is dat de soort hier met maaiapparatuur is
aangevoerd vanuit de Oostvoorduinen. Verder komt de soort ook nog voor in de Houtsaegerduinen (2
groeiplaatsen) en de Oosthoekduinen (één gekende groeiplaats in het noorden van het gebied).
Kaart bijlage 4.
Grote tijm (Thymus pulegioides) – RL Kwetsbaar
Komt verspreid voor in de duingraslanden in ongeveer alle deelgebieden (ontbreekt in de de Zwarte
Hoek) . In de Cabourduinen is de soort vooral in de noordelijke, kalkrijkere rand van het gebied te
vinden. Kaart bijlage 4.
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Draadklaver (Trifolium micranthum)
Groeit vooral in de ‘klavergraslanden’ (graslandpercelen en wegbermen) in Garzebekeveld en de
duinzoom van Cabour, samen met Gestreepte en Onderaardse klaver, en is ook in De Westhoek (De
Weide) aangetroffen. Verder ook aangetroffen op de Commonwealth militaire kerkhoven van De
Panne en Adinkerke, plaatsen waar de soort in Vlaanderen het meest kan worden gezien. Opmerkelijk
is dat de populaties van het Commonwealth-kerkhof genetisch verschilt van de andere populaties van
De Panne en de kust (maar genetisch wel verwant is met die van de andere militaire kerkhoven van
De Westhoek-regio (mond. med. Bram D’hondt)
Kaart bijlage 4.
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) – RL Zeldzaam
Een zeldzame ‘kleine klaver’ in het studiegebied die vooral in de randzone van duinen en in
suburbane gebieden te vinden is. Ze werd bijvoorbeeld ook aangetroffen in een gazonachtig beheerd
gedeelte van de wegberm van de Maerestraat en in de stukgetrapte rand van de Molenhoekweide. Ze
werd ook éénmalig waargenomen in het Westhoekreservaat (Smokkelpadpanne).
Kaart bijlage 4.
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) – RL Zeldzaam
Soort van de ‘klavergraslanden’ van Garzebekeveld, de duinzoom van Cabour, de Zwarte Hoek en het
oosten van de duinzoom Oosthoek. Binnen de reliëfrijke duingebieden zoals in het Cabourdomein zelf,
is gestreepte klaver veel schaarser aanwezig. Kaart bijlage 4.
Onderaardse klaver (Trifolium subterraneum) – RL Zeldzaam
Eveneens een vertegenwoordiger van de ’klavertjesgraslanden’ (cf. Draadklaver en Gestreepte
klaver). De soort komt lokaal (soms tijdelijk) abundant voor in het zuidelijke duinzoomgebied van de
Fossiele duinen (de Koekuitweiden, en de Cabourweg-weide, Wachtkom/Molenhoek) en aan de
Zwarte Hoek. Kaart bijlage 4.
Fladderiep of Steeliep (Ulmus laevis) – RL Zeldzaam
Komt met een aantal zeer mooie oude exemplaren voor in het bosje grenzend aan de Sportlaan
(zuidoosthoek Oosthoekduinen, duin-polder-overgang). De omtrek van de grootste hakhoutstoven
bedraagt ongeveer tien meter, wat op een aanzienlijke ouderdom wijst! Vermoedelijk zijn deze
de
exemplaren ongeveer 200 jaar oud, en werden ze in het laatste kwart van de 18 eeuw geplant om de
verstuivende binnenduinrand vast te leggen. Ook in het Calmeynbos komen een aantal mooie
Fladderiepen voor, die van de aanplant van 1903 of kort daarna dateren. Het eigenaardige is dat de
bladvorm van de twee populaties (Oosthoekduinen en Calmeynbos) onderling verschilt. Dit kan wijzen
op een verschillende herkomst. De Fladderiepen zijn in tegenstelling tot de Gladde, Ruwe en
Hollandse iepen die binnen het studiegebied voorkomen, hoegenaamd niet ziek.
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) - RL kwetsbaar
De kleine verspreide populatie in de Smokkelpadpanne is vrijwel verdwenen, maar de soort zou er in
2011 nog waargenomen zijn door Godfried Warreyn.
Gekielde veldsla (Valerianella carinata)
Sinds enige jaren langs het Oostergrenspad in De Westhoek. Ook elders aan de kust toenemend in
(al dan niet ruderale) mosduinen, of voorheen over het hoofd gezien. Kaart bijlage 4.
Wollige sneeuwbal (Viburnum lantanum) – RL Zeldzaam
Komt voor in de overgangszone tussen de bebouwing en de Krakeelduinen, tevens is de soort goed
vertegenwoordigd in de Houtsaegerduinen en de Oosthoek. We verwijzen ook naar de bespreking van
Rode kamperfoelie. Kaart bijlage 4.
Hondsviooltje (Viola canina) – RL Kwetsbaar
De soort wordt het meest waargenomen in Cabour, met de nadruk op het meest oostelijk
begrazingsblok. Verder ook regelmatig aangetroffen in De Westhoek en in mindere mate in de
Houtsaegerduinen. De soort is nagenoeg uit de Oosthoekduinen verdwenen. Joy Laquière nam
Hondsviooltje éénmaal waar in het open duingebied.
De soort lijkt er een soort dubbelleven op na te houden. Enerzijds komt Hondsviooltje opvallend vaak
samen voor met soorten als Tandjesgras, Mannetjesereprijs, Gewone vleugeltjesbloem en Drienervige
zegge. Dit is zijn ‘officiële’ standplaatsvoorkeur binnen het verbond van de heischrale graslanden (i. b.
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Botrychio-Polygaletum). Anderzijds treedt Hondsviooltje ook op als element van het halfgefixeerd
stuifduin samen met o. m. Duinzwenkgras, Scheve hoornbloem, Zandzegge, Muurpeper, … en in
kalkrijk mosduin. Het VNR vormt wellicht één van de belangrijkste strongholds van de soort in
Vlaanderen. Kaart bijlage 4.
Duinviooltje (Viola curtisii) – RL Zeldzaam
Komt verspreid voor in de meeste open duinen van het VNR. De soort is niet beperkt tot de kalkrijke
mosduinen maar komt ook voor in het Cabourdomein, waar ze evenwel nergens zeer abundant is.
Kaart bijlage 4.

Ruig viooltje (Viola hirta) – RL Zeldzaam
Een vrij algemene soort in De Westhoek maar daarbuiten slechts van een gering aantal groeiplaatsen
in de Oosthoek en de Houtsaegerduinen bekend. De soort kende lokaal een spectaculaire uitbreiding
na de ontstruwelingen eind jaren ’90. Sindsdien is de populatiegrootte afgenomen maar houdt de soort
toch goed stand in de zich ontwikkelende duinvallei- en graslandvegetaties. Kaart bijlage 4.
Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata subsp. ambigua)
Komt vrij verspreid voor in de duinen van Adinkerke en Ghyvelde, hoewel misschien iets minder
frequent dan Gewoon langbaardgras (Vulpia myuros). Van de twee lijkt Duinlangbaardgras toch nog
vooral een voorkeur te hebben voor de eigenlijke duinen, terwijl Gewoon langbaardgras vooral in de
weitjes ten zuiden van Cabour abundant is.
Eekhoorngras (Vulpia bromoides)
De grootste populatie in het VNR bevindt zich in de Jylweiden ten zuiden van Cabour. Komt verder
ondermeer voor aan de noordelijke en de zuidelijke dienstweg in het oostelijk gedeelte van de
Cabourduinen, alsook op de centrale dreef. Verder werd Eekhoorngras ook aangetroffen op de
zandige opduiking in het westelijke gedeelte van de Zuidmoerse hoek en aan de Zwarte Hoek. Ook in
De Westhoek is de soort regelmatig te vinden in de (ontstruweelde) zone ten noorden van De Weide.
Kaart bijlage 4.
Dicht langbaardgras (Vulpia fasciculata) – RL Zeldzaam
Werd in 2005 waargenomen door Godfried Warreyn op het noordelijk pad in het oostelijk
begrazingsblok van het Cabourdomein. De plant stond er in het gezelschap van Stijve windhalm, wat
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een licht ruderaal grasland indiceert. Verder ook door Ward Vercruysse op een aantal plaatsen in De
Westhoekverkaveling gevonden. Kaart bijlage 4.

Reeds geruime tijd verdwenen uit het VNR:
Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora, bedreigd): Westhoek -1946
Zwanebloem (Butomus umbellatus): vermeld in 1971, in Westhoekreservaat?
Bilzekruid (Hyoscyamus Niger, zeldzaam): Westhoek 1954-1955, in de jaren ’90 tijdelijk opnieuw
opgedoken na het verwijderen van Duitse betonwegen
Groenknolorchis (Liparis loeselii, met verdwijnen bedreigd):Westhoek laatste melding circa 1956
(omgeving huidige Herminiumpanne).
Harlekijn (Orchis morio, met verdwijning bedreigd): Westhoek laatste melding 1963 (omgeving
huidige Herminiumpanne)
Moerasgamander (Teucrium scordium, verdwenen): Moerasgamander is sinds 1978 uit Vlaanderen
verdwenen. De laatste gedocumenteerde vondst kwam uit de Houtsaegerduinen. Het betrof enkele
exemplaren aan de rand van een vergraven duinpanne (noordelijk deel). In 1971 is de soort uit De
Westhoek (o. a. Panne 1) verdwenen.
Platte bies (Blysmus compressus, met verdwijnen bedreigd): Westhoek – 1946 (vindplaats echter
vermoedelijk op Frans grondgebied)
Soldaatje (Orchis militaris, zeldzaam): Westhoek, enige melding 1983
Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides, zeldzaam)Westhoek – 1947
Veenpluis (Eriophorum angustifolium, kwetsbaar): Westhoek 1926/1947 (laatste vindplaats
vermoedelijk op Frans grondgebied)
Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus, bedreigd): Westhoek laatste vermelding 1926 &
1946.
Knolrus (Juncus bulbosus): vermeld in 1926 en 1946 uit De Westhoek, te verifiëren.
Pijpenstrootje (Molinia caerulea): 1 pol tot in de jaren ’80 in de Smokkelpadpanne (met o. a. Blauwe
knoop en Kleine valeria
an), sindsdien verdwenen. Ook in de Houtsaegerduinen nog aangetroffen eind de jaren ’90 (E.
Cosyns)
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis): c. 1985 waargenomen in De Westhoek (Panne 11, cf.
Noordse rus, Zeerus, Vlozegge) door Willy Fasseaux (gecontroleerd op herbariummateriaal). Mogelijk
tijdelijk opgeslagen uit persistente zaadbank.
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2.3.5.2. Blad- en Levermossen
Aangezien er nog geen Rode lijst voor Vlaanderen bestaat voor deze groep nemen we onze toevlucht
tot de Nederlandse Rode lijst (Siebel et al. , 2005) om de bedreigde soorten thuis te wijzen.
Er zijn voorlopig 121 blad- en levermossen bekend uit het VNR de Duinen en Bossen van De Panne.
Tabel 2.11 (bijlage 5) geeft de lijst van alle aangetroffen soorten.
Westhoek
Rode lijst
Van de 82 bladmossen die in De Westhoek zijn aangetroffen, staan er 7 op de Rode lijst voor
Nederland. Het gaat ondermeer om Sparrenmos (Thuidium abietinum, met verdwijnen bedreigd) dat in
mosduin- en duingrasland werd waargenomen. Enkele van de rode lijstsoorten zijn typisch voor
vochtige duinvalleien bijvoorbeeld Sterrengoudmos (Campylium stellatum s. l. , kwetsbaar) dat typisch
is voor basenrijke, natte duinvalleien. Vierkantmos (Preissia quadrata) is sinds een tiental jaren terug
van weggeweest en breidt uit in duinpannevegetaties van de Zeeruspanne. Groot vedermos
(Fissidens adianthoides, kwetsbaar) tenslotte groeit vooral in vochtige duingraslanden. Recent ontdekt
in een hersteld basisduingrasland, na het spontaan afsterven van gesloten Ligusterstruweel op een
noordhelling en onder begrazing, is het bedreigde rozetmos (Rhodobryum roseum).
Boomsterretje (Syntrichia laevipila, Kwetsbaar) groeit meestal epifytisch en is vermoedelijk minder
zeldzaam dan opgegeven. Hetzelfde geldt voor Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides,
kwetsbaar).

Foto. Het recent in de Westhoek ontdekte rozetmos (Rhodobryum roseum) (foto 2011, zuidelijk
begrazingsblok Westhoek).
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Aandachtsoorten
Van de 11 levermossen uit het Westhoekreservaat stonden er aanvankelijk 3 op de Nederlandse
Rode lijst (Siebel e.a. 1992). Mede daarom zijn ze door Hoffmann et al. (2004) als aandachtsoorten
aangeduid. Het betreft Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata), Gewoon schijfjesmos (Radula
complanata) en Helmroestmos (Frullania dilatata). Het laatste decennium zijn deze soorten echter
overal in Vlaanderen sterk toegenomen. In het voorbije decennium werden ook nog twee extra
aandachtsoorten nl. Dwergwratjesmos (Metzgeria fruticulosa) en Cololejeunia minutissima in De
Westhoek waargenomen. Sinds de jaren ’50 niet meer teruggevonden is de vochtige duinpannesoort
Kraalmos (Moerckia hibernica); De Westhoek herbergde de enige Belgische populatie.
Precies zoals vorige drie soorten, groeien de hiernavolgende bladmossen vooral epifytisch:
Broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii), Slanke haarmuts (Orthotrichum tenellum), Trompetkroesmos
(Ulota crispa) , Broedkroesmos (Ulota phyllantha), Vliermos (Cryphaea heteromalla) en
Knikkersterretje (Syntrichia papillosa). Epilitisch werd nog Syntrichia latifolia aangetroffen op het
bunkertje (1981). Deze soort is inmiddels terug verdwenen. Goudsikkelmos (Drepanocladus
polygamus) daarentegen komt voor op natte kalkrijke of basenrijke plekken, op kale zandbodem vaak
waar enige kwel aanwezig is. Overige terrestrisch groeiende aandachtssoorten die sporadisch in het
gebied worden aangetroffen zijn Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus), Hakig kronkebladmos
(Pleurochaete squarrosa), en Groot klokhoedje (Encalypta streptocarpa).

Houtsaegerduinen
Rode lijst
Van de 29 soorten bladmossen die in de Houtsaegerduinen zijn aangetroffen, staat er 1 op de Rode
lijst voor Nederland. Het betreft het epifytisch groeiende Boomsterretje (Syntrichia laevipila,
Kwetsbaar).
Aandachtsoorten
Van de 4 levermossen die in de Houtsaegerduinen zijn gevonden, worden er door Hoffmann et al.
(2004) 2 als aandachtsoorten beschouwd. Het betreft ook hier de epifytische soorten Gewoon
schijfjesmos (Radula complanata) en Helmroestmos (Frullania dilatata). Aangevuld met de eveneens
epifytische bladmossoorten Broedhaarmuts (Orthotrichum lylellii), Knikkersterretje (Syntrichia
papillosa) en Vliermos (Cryphaea heteromalla). Op een aantal locaties werd recent nog
Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus – waarneming H. Tyteca), en Glanzend etagemos
(Hylocomium splendens) waargenomen.

Oosthoekduinen-Calmeynbos
Het Calmeynbos is vooral bemonsterd op epifyten (meer bepaald op de op boomstammen groeiende
mossen) door de licentiaatsverhandelingen van Rosseel (1985) en Bogaert (1986). In beide andere
gebieden zijn vooral terrestrische mossen waargenomen. In de Oosthoekduinen werden ook enkele
vlieren bemonsterd op epifyten (Van Landuyt 1991). Hoffmann (1993) baseert zich in zijn studie van
epifyten in Oost- en West-Vlaanderen vooral op vrijstaande bomenrijen, maar maakt een uitzondering
voor de duinen. Hij bespreekt eveneens enkele zeldzame soorten van het studiegebied.
De hoge luchtvochtigheid binnen het Calmeynbos, karakteristiek voor de meeste duinbossen, zorgt
onder meer voor enkele epifytische levermossen als Helmroestmos en Boomvorkje. Bij de
terrestrische mossen zijn Duin-kronkelbladmos en Kalk-smaltandmos het opmerken waard. Ze komen
beperkt voor in mosbegroeiingen op enkele noordkantjes van duinhellingen. Ook Smaragdmos is het
vermelden waard. Het is een soort van graziger vegetaties. Gewoon gaffeltandmos wijst op licht
verzurende omstandigheden en komt vaak voor samen met korstmossen van de geslachten Cladonia,
Cladina en Peltigera. Grijze bisschopsmuts is een soort van de reeds wat oudere, gestabiliseerde
duinen.
In het al. gemeen zijn de terrestrische mosbegroeiingen binnen de Oosthoekduinen sterk aangetast
door overrecreatie en overbetreding van de duinen. De extensieve begrazing met ezels lijkt het herstel
van mooiere mosduinen niet echt te bevorderen.
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Cabourduinen-Garzebekeveld
De mossen van de Cabourduinen zijn vrij goed gekend voor wat de terrestrische soorten betreft, iets
minder voor epifyten en epilieten. Hoffmann (1993) onderzocht weliswaar de epifyten in de fossiele
duinen, maar er bestaat geen expliciete lijst van de waarnemingen van het Cabourdomein alleen. Van
Landuyt (1991) die de epifyten op Vlier bestudeerde langs grote delen van de kust, bezocht de
fossiele duinen niet, omdat de struwelen niet dicht genoeg waren om een toplocatie te zijn. Op de
bunkers uit WOII groeien een reeks epilieten, maar ook daarvan bestaat nog geen expliciete lijst. Op
13 februari 2007 onderzocht de lokale mossenwerkgroep (Hans Vermeulen, Jacky Launoy, Godfried
Warreyn, Daniël Janssens) een bakstenen open schietstelling uit WOII. De bunkers uit WOI zijn
meestal met zoden bedekt, waardoor ze minder belangrijk zijn voor epilieten. De directe omgeving van
het museum is eveneens door de lokale mossenwerkgroep op epilieten onderzocht. De Zuttere &
Launoy (1994) vermelden in een artikel Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens) van Adinkerke (D0.
16.14). Op 12 april 2005 bezocht de lokale werkgroep mossen en lichenen het gebied. In een brief en
een aantal oudere excursieversalgen bezorgde Juul Slembrouck ons een reeks determinaties van de
Cabourduinen, van een excursie op 1 maart 2006.Op 23 september 2006 werd een mossen- en
lichenenexcursie georganiseerd onder leiding van Dries Van den Broeck. Op 14 november 2006 hield
de lokale mossenwerkgroep opnieuw een excursie in het gebied. De gegevens van de soortenlijst en
beide excursies zijn hier verwerkt, aangevuld met eigen waarnemingen uit de periode 2006-2008.
Het Garzebekeveld, ifbl-hok D0. 16.24 werd op mossen en lichenen onderzocht door de
mossenwerkgroep (Hans Vermeulen, Hugo Ruyssevedt, Angèle Debruyckere, Godfried Warreyn,
Jacky Launoy, Christine Hannsens, Leen Demarey, Pol Ingelaere en Martine Decoussemaeker) op 10
januari 2005.
In totaal werden 49 mossen waargenomen in het geheel van de Cabourduinen en het Garzebekeveld,
waarvan minstens 35 terrestrische, 6 epifytische en 19 epilitische.

Rode lijst
Hakig kronkebladmos (Pleurochaete squarrosa) en Glanzend etagemos (Hylocomium splendens)
worden op deze lijst vermeld voor het studiegebied. De eerste staat als potentieel bedreigd
opgegeven, de tweede als kwetsbaar.
Hakig kronkelbladmos (Pleurochaete squarrosa) werd in het tot voor kort (2007) niet begraasde,
westelijk gedeelte van de Cabourduinen waargenomen, in een mosduinachtige vegetatie, op een licht
ondergestoven betonrestant van een bunker en bijhorende toegangsweg. Deze vegetatie werd
opgenomen in functie van Zwart leermos (Peltigera neckeri). Deze vegetatie toont een sterke
verwantschap met de Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis). Hakig kronkelbladmos
bleek er de dominant in de vegetatie. De soort werd eveneens waargenomen op zuiver duinzand in de
noordelijke (kalkrijkere) rand van het door ponies begraasd oostelijk gedeelte van de Cabourduinen.
Glanzend etagemos (Hylocomium splendens) komt hier voor op een gefixeerd duin in de buurt van het
noordelijk pad. ( wn. Juul Slembrouck, maart 2006 met herbariummateriaal). Gezien de
bedreigingsgraad van de soort en het preferentiële biotoop zou het zeer wenselijk zijn de soort
grondiger te inventariseren en te monitoren.
Enkele jaren geleden werd ook Groot vedermos (Fissidens adianthoides) waargenomen op de
periodiek vochtige beton van een halfafgebroken bunker.
Aandachtssoorten
Behalve de twee hierboven van de Cabourduinen genoemde Rode lijst-soorten vermelden Hoffmann
et al. (2004) ook nog Grijze bisschopsmuts (Racomitrium canescens), Kalksmaltandmos (Ditrichum
flexicaule), Zilt kleimos (Pottia heimii), Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens) en Echt iepenmos
(Zygodon viridissimus) als aandachtssoorten.
Grijze bisschopsmuts komt meest abundant voor in het aanvankelijk niet begraasd, westelijk gedeelte
van de Cabourduinen. Grijze bisschopsmuts lijkt er toch het meest abundant in de niet volledig
ontkalkte mosduinen.
Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens) wordt door De Zuttere & Launoy (1994) vermeld
vanAdinkerke D0. 16.14, wat op het uiterste westelijke deel van de Cabourduinen moet slaan. In de
winter van 2006-2007 is expliciet gezocht naar deze soort in de Cabourduinen, zonder resultaat
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evenwel. In deze hoek is de verstruweling en verbossing zeer sterk toegenomen. Mogelijk is de soort
daardoor verdwenen.
Andere vermeldenswaardige soorten
De belangrijkste dominanten onder de opgesomde mossen zijn in de Cabourduinen Gewoon
gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum), Zandhaarmos
(Polytrichum juniperinum), Groot laddermos (Scleropodium purum) en vrij verrassend toch, ook nog
Groot duinsterretje (Syntrichia ruraliformis). De eerste vijf komen hoofdzakelijk voor in de gedeeltelijk
of volledig ontkalkte duingedeelten. Groot duinsterretje indiceert de kalkrijkere gedeelten van de
fossiele duinen, die in hoofdzaak in de noordelijke rand gelegen zijn.
Boompjesmos (Climacium dendroides) werd op een tweet al. plaatsen in de Cabourduinen
aangetroffen, telkens op een nog min of meer kalkhoudend substraat. Op de Duitse weg die het door
ponies begraasde oostelijk gebied scheidt van het niet begraasde deel, komt Boompjesmos voor in
een extensief betreden vegetatie die met de Kegelsilene-associatie verwant is. In het al. langer door
ponies begraasde oostelijk deel komt Boompjesmos voor in het Anthyllido-Thesietum in de kalkrijkere
noordelijke randzone.
Een tweet al. mossoorten die in het binnenland vaak met heischrale omstandigheden geassocieerd
worden en in de duinen slechts zeldzaam voorkomen zijn Heideklauwtjesmos (Hypnum ericetorum) en
Bronsmos (Pleurozium schreberi). Beide worden bijvoorbeeld aangetroffen in de vegetaties met
Eikvaren op noordhellingen of in de aangrenzende mosduinen en duingraslanden.
Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) is in Cabour de meest indicatieve mossoort om de DuinBuntgras-associatie (Violo-Corynephoretum) op te sporen. Tal van lichenen kenmerken dit
mosduintype, maar slechts weinig mossen zijn er min of meer specifiek voor. Aangezien dit mos
extreme droogte en expositie aan de zon weet te doorstaan, is het binnen dit gebied een betrouwbare
indicator voor dit mosduintype.

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

130

2.3.5.3. Korstmossen
Er werden 115 lichenen waargenomen binnen het hele studiegebied. Tabel 2.12 (bijlage 5) geeft de
lijst van alle aangetroffen soorten.

Westhoek
Er zijn 41 soorten korstmossen bekend van de Houtsaegerduinen. Het merendeel van deze soorten is
epifytisch. De terrestrisch groeiende genera zijn Cladonia of Cladina, Peltigera en Diploshistes. Ze zijn
hoofdzakelijk present in mosduinen en eerder droge duingraslanden.
Van deze 41 soorten zijn er 2 soorten die figureren op de Nederlandse Rode lijst voor lichenen
‘Aptroot et al. 1998): Usnea subfloridana (kwetsbaar) en Physcia aipolia (bedreigd)

Houtsaegerduinen
Er zijn 41 soorten korstmossen bekend van de Houtsaegerduinen. Het merendeel van deze soorten is
epifytisch. Twee soorten figureren op de Nederlandse Rode lijst voor lichenen ‘Aptroot et al. 1998):
Bacidiea rubella (bedreigd) en Diploshistes scruposus (gevoelig)

Oosthoekduinen s. l.
Net zoals bij de mossen zijn binnen het Calmeynbos vooral epifytische korstmossen bekeken en in
beide andere gebieden vooral terrestrische.
Het Calmeynbos is aanzienlijk rijker aan soorten dan de Oosthoekduinen s. s. en de Krakeelduinen.
De twee Opegrapha-soorten (Opegrapha rufescens en O. cinerea/niveoatra) en het grote aantal
Parmelia-soorten (waaronder Parmelia perlata en Parmelia revoluta!) springen in het oog. Ook het
rijkelijk begroeide aspect van veel boomstammen binnen het Calmeynbos is opmerkelijk. De hoge
luchtvochtigheid en relatieve luchtzuiverheid door de nabijheid van de zee is ontegensprekelijk
verantwoordelijk.
Binnen de meer open duingebieden vallen Cladonia, Cladina- en Peltigera-soorten op, zowel in aantal
soorten als qua dominant aspect. Cladina arbuscula, Cladonia rangiformis en C. foliacea zijn nochtans
zeldzaam geworden, net zoals bij de mossen, door overbetreding en overrecreatie. Cladonia furcata is
de meest gewone terrestrische soort. Bij de Peltigera-soorten bestaat een determinatie-probleem. In
iets oudere waarnemingen wordt quasi uitsluitend P. canina aangeduid, terwijl tegenwoordig, onder
invloed van ‘De vegetatie van Nederland’ veel vaker ook P. rufescens opgemerkt wordt. De beide
namen dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Cabourduinen-Garzebekeveld
In totaal werden 86 soorten lichenen aangetroffen in het Cabourdomein, waarvan minstens 24
terrestrische, 7 epifytische en 39 epilitische. Bij de overige soorten is het substraat niet vermeld.
Drie soorten staan op de Rode lijst. Hyperphyscia adglutinata en Leptogium gelatinosum zijn beide
potentieel bedreigde soorten. Porpidia tuberculosa is een zeldzame soort. De eerste soort werd
epifytisch aangetroffen in de Cabourduinen. De tweede soort komt voor op een licht overstoven
betonplaat (bunkerrestant) in het niet begraasde deel van de Cabourduinen, in een vegetatie met
Zwart leermos (Peltigera neckeri). De derde soort staat op het bakstenen muurtje van een open
schietstelling uit WOII.
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2.3.5.4. Algen
Bij de epifytenbemonsteringen van het Calmeynbos (Rosseel 1985, Bogaert 1986, Van Landuyt 1991)
werden ook een beperkt aantal wieren aangeduid: Trentepohlia sp. (aurea?), Ulothrix sp. en
Pleurococcus naegelii.

2.3.5.5. Fungi
De lijsten van fungi in de verschillende deelgebieden van het VNR zijn ongetwijfeld onvolledig. Deze
groep van organismen laat zich immers niet altijd even gemakkelijk determineren daarenboven
hebben sommige vertegenwoordigers slechts kortstondig vruchtlichamen. Van der Veken,
compileerde in 2004 een lijst met 1350 soorten voor de Vlaamse kustduinen.
In Tabel 2.13 (bijlage 5) beperken we ons tot een opgave van het tot nu toe gekende totaal aantal
soorten en rode lijstsoorten voor elk van de deelgebieden. Over het al. gemeen kan gesteld worden
dat de kustduinen een aanzienlijk aantal kustspecifieke of kustpreferente soorten bevat die terug te
vinden zijn in de zilte milieus, stuifduinen, duingraslanden, mosduin en in Kruipwilgstruweel in
duinvalleien en daarbuiten. Van de loofbossen zijn geen kustspecifieke soorten bekend.
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2.3.4. Fauna

I.

Gewervelden

2.3.4.1. Avifauna
Bonte (2004) vermeld 149 broedvogels, hiervan zijn slechts 4 broedvogels uit de duinen kustspecifiek.
: Dwergstern, Grote stern, Strandplevier en Tapuit.
De soortensamenstelling van de broedvogelpopulatie in de duinen wordt bepaald door de
vegetatieontwikkeling, zanddynamiek en de mate van menselijke invloed. Vooral schorren,
hoogstrand, jonge duinpannen en duingraslanden worden gekenmerkt door een hoog aandeel
duinpreferentiële soorten. De soortensamenstelling in struwelen is sterk gerelateerd met de totale
grootte en de mate van mozaïekstructuur.
Gedurende de laatste drie decennia zijn drie grote trends in de soortensamenstelling zichtbaar:
- Soorten van open duin en hoogstrand staan onder hoge recreationele druk, en zijn nagenoeg
verdwenen;
- De aantallen hygrofiele soorten gaan sterk achteruit (verdroging van het duin)
- De diversiteit en densiteit van bossoorten steeg als gevolg van de toegenomen
vegetatiesuccessie.
Hierna bespreken we per aandachtsoort (volgens Bonte, 2004 en alfabetisch gerangschikt) die in het
VNR aanwezig is, kort het preferentiële habitattype en de aanwezigheid van de soort in de
onderscheiden deelgebieden. In tabel 2.14 (bijlage 5) wordt een volledig overzicht van alle
waargenomen broedvogels per deelgebied gegeven.
Twee recente broedvogels vogelsoorten van het VNR die figureren op Bijlage I van de Europese
Vogelrichtlijn zijn Blauwborst en Boomleeuwerik.
Blauwborst, werd waargenomen in het Garzebekeveld, de Zwarte Hoek en in natte ruigten van De
Westhoek (Zwarte Dal).
Boomleeuwerik. kwam de voorbije jaren tot broeden in De Westhoek (2 broedgevallen).
Een (mogelijk) voormalige broedvogel die eveneens in deze bijlage staat is Nachtzwaluw. Misschien is
ook de IJsvogel sporadisch broedvogel in of nabij het projectgebied. Daarnaast is Bruine kiekendief
broedvogel in de ruime omgeving van het VNR, dat soms als foerageer- rust- en doortrekgebied door
deze soort wordt gebruikt.
(Aalscholver): geen broedvogel, wel vaak pleisterend op en langs enkele grote waterplassen (Drie
Vijvers, Markeyputten). Broedpopulatie sterk toegenomen in Vlaanderen.
Bontbekplevier: broedvogel gedurende enige jaren in de slufters van De Westhoek, laatste jaren
vermoedelijk niet meer.
Boomleeuwerik:voormalige broedvogel van het Cabourdomein, in het bijzonder van het open
parklandschap (med. Billiau), recent 2 broedgevallen in De Westhoek (Bijlage I soort)
Boompieper: Recent broedend in De Westhoek en voormalige broedvogel van het Cabourdomein in
het bijzonder van het open parklandschap (med. Billiau)
Cetti’s zanger: broedvogel in De Westhoek, Houtsaegrduinen, Cabourdomein-Garzebekeveld. Het
voorbije decennium aan een opmars bezig in Vlaanderen.
(Geelgors): voormalige broedvogel van De Westhoek en de duin-polderovergang van de Oosthoek,
sterk gedecimeerde Vlaamse populatie. De voorbije jaren werd de soort tijdens de broedperiode
zingend gehoord in het zuiden van De Westhoek.
Gekraagde roodstaart: mogelijk broedvogel geweest in het Cabourdomein-Garzebekeveld (2005)
Graspieper: voornamelijk broedvogel van open helmduin, mosduin en korte (duin-)graslanden
waarvan de broedpopulatie het voorbije decennium sterk afgenomen is. Nog aanwezig in De
Westhoek,
Graszanger: broedvogel in het Cabourdomein-Garzebekeveld en Westhoek. Deze soort is nieuw voor
het VNR. Ze is gevoelig voor strenge winters en al jaren in opmars aan de kust. In 2007 werden veel
nieuwe vestigingsplaatsen gemeld, ook in het binnenland.
(Hop): verdwenen broedvogel (Cabourdomein & Westhoek)
Huismus: Vooral broedvogel langs de bebouwde rand en in de vilalwijken palend aan het VNR
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Huiszwaluw: Broedvogel in de nabijheid van of in het VNR bv. in het Garzebekeveld (Koekuithof).
(Kerkuil): Status onduidelijk, zeer waarschijnlijk onregelmatige broedvogel in de omgeving van het
VNR en er af en toe zwervend aan te treffen, ondermeer in het duin-polderovergangsgebied.
(Kruisbek): onvoldoende gekend, waarschijnlijk geen broedvogel in het VNR, wel af en toe
pleisterend.
Kuifleeuwerik: broedvogel in lage aantallen en overwinteraar in het helmduin, naaldbos en urbane
zones langs het VNR in casu De Westhoek. De soort vertoont in Vlaanderen een sterk neerwaartse
trend en staat op het punt als broedvogel uit de regio te verdwijnen ((nog slechts 7-13 paren in 2007).
Tijdens de PINK inventarisatie werden twee mogelijke broedgevallen genoteerd in De Westhoek.
Nachtegaal: broedvogel in quasi alle deelgebieden van het VNR. Populatie vertoont de laatste jaren
echter een dalende trend
(Nachtzwaluw): Mogelijk ooit broedvogel geweest in De Westhoek-Krakeelduinen, misschien ook in
het Cabourdomein. (Bijlage I soort)
Oeverzwaluw:. Momenteel al enkele jaren broedvogel van kunstmatig opgeworpen zandige bermen
in de Zwarte Hoek (oever Drie vijvers). Vanaf 1997 broedde in het Zanddepot een inmiddels
verdwenen kolonie Oeverzwaluwen (Hirundo riparia). In 1997 broedden hier trouwens ook drie
koppels Bijeneter (Meiops apiaster). Het betrof (toen) de enige broedplaats in Vlaanderen en de meest
noordelijke broedsite in Europa van de Bijeneter.
Patrijs broedvogel in lage aantallen in het VNR ondermeer in het Cabourdomein-Garzebekeveld,
Zwarte Hoek, de Oosthoekduinen, Westhoek en de duin-polderovergang
Rietgors, broedvogel in het Cabourdomein-Garzebekeveld (Koekuihof) en hier en daar in de natte
ruigten van De Westhoek
Rietzanger: broedgeval langs de Kromfortstraat (Garzebekeveld) en voorheen ook in de duinpolderovergang van de Oosthoek. Wordt ook af en toe waargenomen in de Zwarte hoek (broedvogel?)
Ringmus: broedvogel in de omgeving van het Cabourdomein-Garzebekeveld (ondermeer in de wat
verwaarloosde omgeving van boerderijtjes)
Spreeuw: broedvogel aan de rand van het VNR (urbane omgeving), evenwel dalende trend.
Sprinkhaanzanger: broedvogel van vochtig struweel en ruigte in het Cabourdomein-Garzebekeveld,
De Westhoek, de Oosthoek- en de Houtsaegerduinen
(Strandplevier): Zeer onregelmatige broedvogel (geweest) van het hoogstrand en de onbegroeide
centrale stuifduinvlakte van De Westhoek (tot half jaren ’90).
Tapuit: Sinds enkele jaren als broedvogel verdwenen uit het VNR (o. a. puinrijke zone noordrand
centraal stuifduin in De Westhoek).
Tortel: broedvogel van struweel in het Cabourdomein-Garzebekeveld, De Westhoek en de
Houtsaegerduinen, echter sterk dalende trend.
Veldleeuwerik voornamelijk broedvogel van open helmduin, mosduin en korte (duin-)graslanden
waarvan de broedpopulatie het voorbije decennium sterk afgenomen is. Nog in (zeer) kleine aantallen
broedvogel in het Cabourdomein-Garzebekeveld, De Westhoek en de duin-polderovergangsgebieden
(Zwarte hoek, Oosthoekduinen).
Wielewaal: broedvogel van duinbossen in De Westhoek, Houtsaegerduinen, Oosthoekduinen en
Cabour. Echter sterk gereduceerde broedpopulatie gedurende het voorbije decennium.
(Watersnip): geen broedvogel, wel onregelmatige pleisterend in het VNR (o. a. Wachtkom Molenhoek
en duin-polderovergangsgebied naar de Moeren)
(Zomertaling): geen broedvogel, wel onregelmatige doortrekker in het VNR (overstroomde
duinvalleien en natte duingraslanden van De Westhoek).

Op basis van de aangepaste versie van de Vlaamse Rode lijst van broedvogels kunnen nog volgende
soorten aan de voorgaande lijst worden toegevoegd (Devos et al. , 2004):
Boerenzwaluw (achteruitgaand): broedvogel aan de rand van het VNR (urbane rand + nog enkele
boerderijen bv. Koekuithof).
Gele kwikstaart (achteruitgaand): broedvogel van duin-polderovergang: CabourdomeinGarzebekeveld, Oosthoekduinen en Zwarte Hoek.
Kneu (achteruitgaand): broedvogel van het duin en de duin-polderovergang van het VNR. Vertoont
een enigszins dalende trend.
Koekoek (achteruitgaand): broedvogel van duinstruwelen in het VNR
Matkop (kwetsbaar): Zeer schaarse broedvogel in het Cabourdomein-Garzebekeveld.
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Overige soorten, van Europees belang (Vogelrichtlijn) die geen broedvogel zijn maar wel
overwinteren of regelmatig pleisteren op doortrek
Blauwe kiekendief: Regelmatige overwinteraar in zeer kleine aantallen (1-3 ex. ) in het deelgebied
Westhoek van het VNR.
Goudplevier: zeer regelmatig pleisterend in aanzienlijke aantallen in het overdekt waddenlandschap
en de aangrenzende polders van Cabour-Garzebekeveld
Kemphaan: In lage aantallen regelmatig pleisterend in het overdekt waddenlandschap en de
aangrenzende polders van Cabour-Garzebekeveld
Velduil: Regelmatige overwinteraar in zeer kleine aantallen in het VNR (verschillende deelgebieden)
Wulp: In beperkt aantal regelmatig pleisterend in het overdekt waddenlandschap en de
aangrenzende polders van Cabour-Garzebekeveld.
Zilvermeeuw: frequent pleisterend op het strand voor het VNR en in de verschillende deelgebieden
en onmiddellijke omgeving ervan.

Wespendief en Kemphaan zijn doortrekkers die soms in het VNR pleisteren. Waterrietzangers worden
regelmatig geringd in de wijde omgeving van het VNR (decantatiebekkens voormalige suikerfabriek,
Veurne). Mogelijk trekken deze onopvallende vogels ook door het VNR.
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2.3.4.2. Zoogdieren

A. Vleermuizen
Laatvlieger (Eptesicus serotinus): Deze vrij algemene soort is goed aangepast aan het jagen in
open en halfopen landschap. Wellicht vormt het VNR o. a. het Cabourdomein een deel van het
jachtgebied van een kolonie Laatvliegers uit de omgeving. Er zijn echter geen exacte locaties bekend.
Laatvliegers zijn in onze streken gebouwbewoners. Ze jagen bij voorkeur op grotere insecten zoals
mei- en junikevers, paardenmestkevers en andere mestkeversoorten, maar hebben verder een
gevarieerd menu. Bijlage IV -soort
Gewone baard- en Brandts vleermuis (Myotis mystacinus/brandtii): De ‘gewone’ of Westelijke
baardvleermuis is een niet zeldzame soort in West-Vlaanderen. Deze soort is moeilijk te
onderscheiden van de Oostelijke baardvleermuis of Brandts vleermuis. Algemeen wordt aangenomen
dat ruim 90% van de waarnemingen in onze streek de Gewone baardvleermuis betreft. De Westelijke
baardvleermuis is hier zowel een boombewoner als een gebouwbewoner. De drie waarnemingen van
jagende vleermuizen van het geslacht Myotis tijdens het onderzoek in de cabourduinen betreffen
haast zeker alledrie Gewone baardvleermuizen. Wellicht gaat het om de dieren - waarschijnlijk
solitaire mannetjes - die tijdens de winter en zelfs ’s zomers (zie excursie juli) in de bunkers verblijven.
De Watervleermuis (en eventueel de Meervleermuis) uitgezonderd, lijkt de aanwezigheid van andere
vleermuizensoorten van het geslacht Myotis in de Cabourduinen ’s zomers quasi uitgesloten. Bijlage
IV-soort
Meervleermuis (Myotis dasycneme): Zeer zeldzame soort in Vlaanderen en Europa en opgenomen
in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Slechts één kraamkolonie bekend in België (Boezinge, Ieper).
Gebouwbewoner, jaagt boven grote wateroppervlakten. Hoewel deze soort eerder is waargenomen
boven het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke ter hoogte van Nieuwpoort en Adinkerke (mond. med. Marc
Van de Sype), is de soort ‘s zomers niet meteen jagend te verwachten in het VNR zelf wegens het
gebrek aan groot open (zoet) water, hun quasi exclusieve jachtbiotoop. Tijdens de excursies van 8/06
en 17/07 werd gezocht naar Meervleermuizen boven enkele omliggende waterlopen en waterplassen,
echter zonder resultaat. Belangrijk zijn echter wel de bunkers in de Cabourduinen die, na verdere
inrichting, in de toekomst een winterslaapplaats voor Meervleermuizen kunnen vormen. Bijlage IIsoort.
Franjestaart (Myotis nattereri): Vrij zeldzame soort in West-Vlaanderen. Moeilijk op te sporen. Geen
historische waarnemingen aan de Westkust. Hoewel niet meteen te verwachten, toch niet uit te sluiten
dat zich in de omgeving (Ghyvelde?) een kleine populatie bevindt die eventueel de Cabourduinen als
jachtgebied benutten. Bijlage II-IV-soort.
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula): Vrij algemeen in de meer beboste delen van West-Vlaanderen.
Boombewoner, jaagt in open omgeving, bij voorkeur boven bebost of waterrijk gebied. Er is slechts
één waarneming uit het VNR bekend (Calmeynbos). Bijlage IV-soort.
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii): Boombewoner, niet zeldzaam in Vlaanderen, vooral
tijdens de trekperiode. Een jagende Ruige dwergvleermuis werd waargenomen op 22 juni 2006 op
een open plek tussen populieren inde Cabourduinen. Wellicht passeren tijdens de trekperiode meer
Ruige dwergvleermuizen door het VNR waarbij het gebied niet alleen als foerageergebied gebruikt
wordt, maar waarbij de beschikbare boomholten ook als tijdelijke verblijfplaats gebruikt worden
(Calmeynbos, Cabourdomein). Dit fenomeen, zijnde het gebruik van boomholten in het najaar of in de
winter, geldt ook voor andere soorten en kan een belangrijke motivatie zijn om het holteaanbod in het
gebied door aangepast beheer op peil te houden. Bijlage IV-soort.
Gewone (en grijze) grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus): Niet zeldzaam in WestVlaanderen. Soort van eerder bos- of parkrijk gebied. Boom- en zolderbewoner. Geen
zomerwaarnemingen in de ruime regio gekend, behoudens een mogelijke zomerwaarneming van een
grootoorvleermuis in De Panne (med Koen Verschoore) enkele jaren geleden. Op de luchtmachtbasis
in Koksijde werd in de winter ‘05-‘06 een slapende grootoorvleermuis aangetroffen in een bunker, en
in De Panne werden in de COC-bunker (Sportlaan) onder een hangplaats van vleermuizen afgebeten
dagvlindervleugels gevonden, wat kan wijzen op het gebruik van de bunker door grootoorvleermuizen.
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Op 22 juni 2006 is heel waarschijnlijk een grootoorvleermuis in de Cabourduinen waargenomen door
ons. Omdat de grootoorvleermuis als een uitgesproken standsoort geldt, doen bovenstaande
waarnemingen vermoeden dat in de omgeving een - wellicht kleine - populatie aanwezig is. In de
toekomst kunnen de bunkers wellicht ook voldoen als winterslaapplaats. Bijlage IV-soort.
Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus): Status in Vlaanderen onvoldoende gekend. Wellicht
schaarse doortrekker en zeer schaarse overwinteraar, echter ook zomerwaarnemingen. Uit De Panne
is een waarneming gekend van een tweekleurige vleermuis die zich tegen de buitengevel van een
flatgebouw nabij het Esplanadeplein bevond (18/08/02). Verspreid langs de Vlaamse en Nederlandse
kust worden de laatste jaren steeds meer Tweekleurige vleermuizen waargenomen. (mond. med.
Herman Limpens; eigen waarnemingen) Het betreft meestal dieren op doortrek langs de kust in het
najaar. Mogelijk maakt het VNR deel uit van het jachtgebied van Tweekleurige vleermuizen die tijdens
de trek langsheen de Vlaamse kust migreren. Bijlage IV-soort

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus): Algemeenste vleermuizensoort in Vlaanderen.
Opportunist, zowel qua voedselkeuze als qua verblijfplaatsen. Gewone dwergvleermuizen werden
jagend waargenomen in alle delen van het Cabourdomein, vooral in de beboste delen, minder in de
meer open zones. Mogelijk is er een kleine kraamkolonie in één van de gebouwen van de IWVA aan
de rand van het domein (mondelinge beschrijving Guido Mahieu).
Watervleermuis (Myotis daubentonii): Algemene soort in Vlaanderen. Jagende dieren zijn
waargenomen boven het nabijgelegen kanaal Veurne-Duinkerke. De soort jaagt vermoedelijk ook
boven de Drie vijvers en in het Garzebekeveld, maar bevestigende waarnemingen ontbreken. Op
termijn kunnen de bunkers in het Cabourdomein een mogelijke winterslaapplaats vormen voor deze
soort.
Het VNR is op het eerste zicht geen hotspot voor vleermuizen. Echter: alle inheemse vleermuizen zijn
wettelijk beschermd, en het Europese ‘Bat-Agreement’ dat enkele jaren geleden door Vlaanderen is
geratificeerd, houdt in dat ten behoeve van de bescherming van al onze inheemse vleermuizen, de
minst zeldzame en migrerende soorten inclusief, actieve beschermingsmaatregelen genomen worden.

B. Marterachtigen
Wezel, Hermelijn en Bunzing komen ondermeer voor in de Cabourduinen (N. Desiere). De
Steenmarter (Martes foina) wordt sinds halfweg de jaren 1990 geregeld aan de Westkust
waargenomen. In januari 2006 is een dode Steenmarter gevonden in de Cabourduinen (mededeling
Eddy Storme). Vooral Steenmarter en Bunzing zijn soorten met een groot territorium en losse
waarnemingen zeggen weinig over de aanwezigheid van populaties.

C. Spitsmuizen
Uit het bodemvalonderzoek in de Cabourduinen voor het onderzoek van ongewervelden bleek de
aanwezigheid van:
 Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus): op 5 plaatsen, zowel in schraal grasland
(Garzebekeveld, CB01), loofbos (3 ex. in iepenbosje CB04 en 2 ex. in CB09) als in een
eikvarenvegetatie op een noordgerichte helling;
 Dwergspitsmuis (Sorex minutus): 5 plaatsen, in loofbos (iepenbosje en bos met stinzenflora),
in een eikvarenvegetatie op een noordgerichte helling (3 ex. ), in een Gewone
struisrietvegetatie en in een zandzeggevegetatie;
N. Desiere meldt Bosspitsmuis en Huisspitsmuis (Crocidura russula).
Waterspitsmuis zou ook voorkomen in de Zwarte Hoek (schriftelijke mededeling van Marc Leten).
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D. Woelmuizen
De aanwezigheid van Aardmuis (Microtus agrestis) stelden we vast in het Garzebekeveld en in het
oostelijk deel van de Cabourduinen (telkens 1 juv. ). N. Desiere meldt ook Rosse woelmuis, Veldmuis
en Woelrat.

E. Ware muizen
N. Desiere meldt Bosmuis (Apodemus sylvaticus), Dwergmuis (Micromys minutus) en Huismuis (Mus
musculus).

F. Overige
Het Ree (Capreolus capreolus) zou recent in de omgeving van de Cabourduinen waargenomen zijn.
Er zou sinds enkele jaren een kleine populatie aanwezig zijn in de Moeren, ten zuiden van de autoweg
(med. Marc Leten). Daar zijn 8 Reeën waargenomen op 14 januari 2007 (waarnemer: N. Roothaert;
med. R. Billiau).
Eind de jaren 1990 waren tijdelijk 3 Damherten aanwezig in De Westhoek. Het betrof meer dan
waarschijnlijk uit ‘Plopsaland’ ontsnapte dieren die in De Westhoek een geschikt leefgebied vonden.
In het najaar van 2005 zijn 2 Vossen (Vulpes vulpes) waargenomen in het uiterste westen van het
Cabourdomein (mededeling Eddy Storme). René Billiau zag er één op 31 januari 2006.
In het vroege voorjaar van 2006 vonden we herhaaldelijk uitwerpselen van Vos en was de soort dus
nog aanwezig.
Het voedsel van vossen in duinen bestaat voor 75-90% uit konijnen. Het zijn opportunisten die zich
steeds toeleggen op de voedselbronnen die het meest en makkelijkst beschikbaar zijn (De Maeyer &
Velter, 2004).
Het Konijn is zeer talrijk in Ghyvelde, net over de grens in Frankrijk (med. Nele Somers). In Cabour
daarentegen zijn de aantallen laag. In augustus 2000 werden de populatiedichtheden in enkele
duingebieden als volgt ingeschat:
 Dunes Fossiles de Ghyvelde: 18 konijnen / hectare
 Doornpanne: 26 konijnen / hectare
 Ijzermonding: 54 konijnen / hectare
Aangezien konijnen territoriaal zijn, zou 64 konijnen/hectare een sociaal maximum zijn.
Ziektes (VHS) hebben een aanzienlijke impact op populaties. De schommelingen in
konijnenpopulaties hebben een belangrijke impact op de vegetatiestructuur (De Maeyer & Velter,
2004):
 Bij hoge dichtheden kan struweeluitbreiding door konijnenbegrazing worden tegengehouden;
 Bij lage dichtheden treedt verruiging, vergrassing en verstruweling op.
De Haas is in 2006 geregeld waargenomen door ons, verspreid over het hele studiegebied. René
Billiau (pers. med. ) meldt 3 waarnemingen uit 2005 (max. 3 ex. ) en 5 uit 2006 (max. 2 ex. ) in het
Cabourdomein.
Haas is ook geregeld waargenomen in de Zwarte hoek
Bruine rat is gekend van het urbane gebied en langs waterlopen.
De Eikelmuis (Eliomys quercinus) bevindt zich bij ons aan de noordgrens van haar areaal, dat
beperkt is tot Europa. Ze komt wijd verspreid voor in het zuidelijk deel van Vlaanderen, maar verder
noordelijk is haar verspreiding sterk versnipperd. De meest noordelijke waarneming in Vlaanderen is
in Knokke.
Ze kan zich in verschillende biotopen handhaven, van dennenbossen tot vegetatieloze duinen. Het is
een cultuurvolger, die in stallen en zelfs in bewoonde huizen voorkomt.
In Vlaanderen vindt men Eikelmuizen vooral in open loofbossen. Belangrijke elementen zijn
ongelijkjarigheid en aanwezigheid van struiken. Hagen zijn belangrijk in open terrein, vermits de dieren
zelden op de grond komen. Ze maken hun nesten meestal in holle bomen of nestkasten (Verkem et al.
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, 2003). Sporen of populaties van de soort zijn verspreid over het studiegebied waargenomen:
Houtsaegerduinen, VBNC, Koekuithof. Een belangrijke permanente populatie leeft/leefde in het COCdomein (barakken, bunker, …) en de omgevende Oosthoekduinen, maar ook daar is de soort sterk
afgenomen. De reden voor deze afname is onduidelijk (verdwijnen ruïnes e. d. als leefgebied?,
toegenomen predatie door o. a. Steenmarterof Bruine rat? …).
Egel komt verspreid in het VNR voor.
Van de Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) zijn geen waarnemingen van het studiegebied bekend
volgens Verkem et al. (2003). Volgens de Vlaamse zoogdierenatlas komen op 2 plaatsen aan de kust,
onder andere in De Panne (Westhoek), Eekhoorns voor. Mogelijk betreft het hier introducties, hoewel
Verbeylen (in Verkem et al. , 2003) aangeeft dat de eekhoorns in De Westhoek er mogelijk op
natuurlijke wijze vanuit Frankrijk geraakt zijn. In het Calmeynbos komt in elk geval ook Aziatische
grondeekhoorn voor en die verspreidt zich in jaren met wisselende dichtheden over de directe
omgeving van het bos (Verbeylen in Verkem et al. , 2003).
Tenslotte vermeldt N. Desiere nog de aanwezigheid van Mol (Talpa europaea).

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

139

2.3.4.3. Amfibieën
In totaal zijn het voorbije decennium 7 soorten amfibieën waargenomen in het VNR Bruine en Groene
kikker (-complex), Gewone pad, Rugstreeppad, Kamsalamander, Alpenwatersalamander en Kleine
watersalamander. De verdeling van deze soorten over de verschillende deelgebieden is weergegeven
in tabel 2.15 (bijlage 5).
Van deze soorten verdienen vooral Rugstreeppad en Kamsalamander bijzondere aandacht. Ook is
een mogelijke aanwezigheid van Boomkikker een vermelding waard. Deze drie soorten zijn immers
habitatrichtlijnsoorten.
Rugstreeppad (Bufo calamita): het aantal voortplantingsplaatsen kan van jaar tot jaar sterk wisselen,
afhankelijk van de neerslag en dus van het aanbod aan tijdelijke plassen waarin de soort zich bij
voorkeur voortplant. De Rugstreeppad is als ‘zeldzaam’ opgenomen in de Rode lijst. In de Europese
Habitatrichtlijn is ze opgenomen in Bijlage IV. Rugstreeppad heeft een grote populatie in De
Westhoek. Ook in de uiitgegraven depressies en een geschoonde sloot van de Duinzoom Oosthoek
kan een aanzienlijke populatie zich voortplanten. Verder werd recent ook nog Rugstreeppad
waargenomen in de Houtsaegerduinen. Het is onduidelijk in hoeverre deze populatie in verbinding
staat met De Westhoek- of Oosthoekpopulatie.
De Boomkikker (Hyla arborea) komt niet meer voor in de duinen van de Westkust. In Bray-Dunes,
vlakbij het Vlaams Natuurreservaat ‘De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied De Westhoek’
werd in 2003 nog wel een zingend mannetje gehoord, maar er wordt vermoed dat het hier om een
uitgezet exemplaar gaat. In de Europese Habitatrichtlijn is ze opgenomen in Bijlage IV.
De Kamsalamander (Triturus cristatus) kwam vroeger in de hele kuststreek voor maar is actueel
beperkt tot de duinen van De Panne, Westende-Middelkerke (Warandeduinen en Schuddebeurze) en
de Zwinduinen. In De Westhoek is de soort is een groot aantal poelen aanwezig. In de deelgebieden
Houtsaegerduinen, Zwarte hoek, Oosthoek en Cabour betreft het slechts een beperkt aantal poelen.
De dieren houden zich vooral op in dicht begroeide vegetaties en verkiezen diepere poelen die
jaarrond water houden als voortplantingsplaats (Bauwens in: Provoost & Bonte, 2004). Het aantal
vindplaatsen aan de Westkust is zeer sterk afgenomen, zodat zelfs geschikte, recent gegraven poelen
niet meer gekoloniseerd worden (Groenendijk, LIFE-project Feydra). Als Europees bedreigde soort
(Habitatrichtlijn bijlage II en bijlage IV) is de Kamsalamander prioritair te beschermen. Op Vlaams
niveau staat de soort bekend als ‘zeldzaam’ (Bauwens & Claus, 1996).

2.3.4.4. Reptielen
Er komt slechts 1 reptielsoort voor in de duinen, de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara). Ze
staat als zeldzaam geboekstaafd (Bauwens & Claus, 1996). De Levendbarende hagedis wordt
langsheen de ganse kuststrook waargenomen, meestal in duinbiotopen met gevarieerde, structuurrijke
en relatief dichte vegetatie (zoals Gewone struisriet) bv. zo in De Westhoek, het Cabourdomein en de
Houtsaegerduinen. De soort komt ook voor op dijken op de duin-polder overgang, maar ontbreekt in
de polders zelf. In 2006 werd door natuurarbeider Eddy Storme een levendbarende hagedis
waargenomen ter hoogte van de spoorweg in het deelgebied Zwarte hoek. Ook ter hoogte van de
brug over de vaart in Adinkerke (omgeving station) werden hagedissen opgemerkt: gezien de recente
ontdekking van Muurhagedis op diverse plaatsen langs de spoorlijn Deinze-De Panne moet toch eens
gelet worden op de aanwezigheid van deze soort (en eventuele verwarring met Levendbarende
hagedis) in de omgeving van de spoorweg.
Uit de Hyladatabank blijkt dat de Levendbarende hagedis al eerder in de CabourduinenGarzebekeveld is waargenomen. Vier waarnemingen liggen bijvoorbeeld verspreid over het gebied:
aan de putten van Markey en op 2 plaatsen in het noorden van het Cabour-domein. René Billiau meldt
voor het Cabourdomein 2 waarnemingen uit 2005 (27/05 en 31/08), zonder plaatsbepaling.

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

140

2.3.4.5. Vissen
Volgende vissen komen voor in De Drie Vijvers (deelgebied Zwarte Hoek): Paling, Baars, Snoek,
Meerval (zeer grote exemplaren), Brasem, Karpers (zeer grote exemplaren), Blankvoorn. De aantallen
Snoek en Palingen nemen af (mondelinge mededeling Johan Lamaire). Over het visbestand in andere
waterlopen en –plassen hebben we geen gegevens.
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II.

Ongewervelden

2.3.4.6. Insecta
A. Mieren
In de Vlaamse kustduinen werden tot op heden 23 mierensoorten waargenomen. Slechts 10 soorten
zijn typisch voor open en zandige habitats en komen preferentieel in de kustduinen voor
(aandachtsoorten). De meeste van deze soorten zijn eurytoop (geen specifieke habitatvoorkeur) en
het aantal Rode lijstsoorten is beperkt.
In de Cabourduinen is een uitzonderlijk hoog aantal van 19 soorten aangetroffen tijdens
veldonderzoek in 2007.Er werden 8 soorten van het geslacht Lasius gevangen, 5 van het geslacht
Myrmica en 3 Formica-soorten. De 2 meest voorkomende mierensoorten zijn de Zwarte zaadmier
(Tetramorium caespitum) en de Zandsteekmier (Myrmica sabuleti). Deze twee soorten zijn ook in de
andere duingebieden aanwezig. Een overzicht van al waargenomen mierensoorten per deelgebied is
weergegeven in tabel 2.16 (bijlage 5).
Volgens de voorlopige Rode lijst (Dekoninck et al. , 2003) zijn 5 soorten van het VNR in min of
meerdere mate bedreigd in Vlaanderen:
 Met uitsterven bedreigd: de Woekermier (Anergates atratulus);
 Kwetsbaar: de Behaarde bosmier (Formica rufa), de Duinsteekmier (Myrmica specioides) en
de Buntgrasmier (Lasius psammophilus);
 Bedreigd, maar mate waarin onbekend: Kleinoogweidemier (Lasius myops);

We bespreken de 4 Rode-lijstsoorten uitgebreid, gezien 3 soorten nieuw zijn voor de Belgische kust
en zeer bijzondere indicatorsoorten zijn!
De Woekermier (Anergates atratulus) is een obligaat parasitaire soort bij de Zwarte zaadmier
(Tetramorium caespitum), de meest talrijke en meest verspreide soort in het onderzoek in de
Cabourduinen-Garzebekeveld. De Woekermier dringt een gastheernest binnen, doodt de koningin en
produceert op 2-3 jaar zoveel mogelijk nakomelingen. Daarna is de ‘voorraad’ werksters van de
gastheer uitgeput en de Woekermier produceert zelf geen werksters.
De Woekermier is zeldzaam in Nederland, België en Duitsland. Recent is de soort in Vlaanderen enkel
in de Limburgse Kempen gevonden, tijdens onderzoek in heidegebieden (Lambrechts et al. , 2000;
Gorssen & Lambrechts, 2001; Dekoninck et al. , 2003). De soort is nooit gevonden langs de Vlaamse
kust ondanks de hoge nestdichtheden van T. caespitum !
De vondst van een vrouwtje Anergates atratulus (2006) is dan ook van uitzonderlijk belang ! De
vindplaats situeert zich in het uiterste westen van Cabour, op een open zandige plek.
De Behaarde bosmier (Formica rufa) lijkt sterk op de 2 andere inheemse ‘rode bosmieren’ (Kale
bosmier – F. polyctena en Zwartrugbosmier – F. pratensis). ‘Rode bosmieren’ zijn temporeel
parasitaire soorten: ze zijn voor het stichten van een nieuwe kolonie in een nieuw gebied afhankelijk
van dienaarmieren (Serviformica’s). Van deze laatste groep zijn er 5 soorten in Vlaanderen, waarvan 2
in de cabourduinen-Garzebekeveld zijn aangetroffen (F. cunicularia en F. fusca).
De Behaarde bosmier komt zowel in loof- als naaldbossen voor met een voorkeur voor bosranden.
Enkel in Limburg en het noorden van Antwerpen is ze nog frequent te vinden. In Oost-Vlaanderen (bij
Gent) en West-Vlaanderen wordt er telkens maar 1 recente vindplaats vermeld door Dekoninck et al.
(2003). De vindplaats is dezelfde als de zeldzame A. atratulus en situeert zich in het uiterste westen
van Cabour, op een open zandige plek (CB10). Een nest van Rode bosmier is op 27/05/2006 door
Koen & Hilde Verschoore en Marc Leten gevonden, gefotografeerd en met GPS gelokaliseerd.
Net zoals voor A. atratulus is dit de eerste waarneming voor de Vlaamse duinen / kustregio. Het is
duidelijk dat het eveneens een zeer belangrijke waarneming is ! Koen Verschoore meldt dat er
jarenlang een nest ‘Rode bosmier’ in de Oosthoekduinen lag, maar dat zou ondertussen verdwenen
zijn (med. M. Leten).
De Buntgrasmier (Lasius psammophilus) komt in Vlaanderen voor in de Kempen en in de
kustduinen, in droge heide en droge, schrale graslanden. In Buntgras- en Fakkelgrasvegetaties is het
vaak de enige soort en kan het nest meerdere m2 groot worden.
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In de Cabourduinen werd 1 werkster gevonden (2006) in een Gewone struisrietvegetatie. Ook in de
Oosthoekduinen is de soort gevonden (2003)
De Kleinoogweidemier (Lasius myops) lijkt zeer sterk op de Gele weidemier (Lasius flavus). De soort
is lange tijd als een ondersoort hiervan beschouwd en ze komen vaak samen voor, maar beide
soorten zouden reproductief gescheiden zijn. In de verschillende Europese landen waar ze voorkomt
is ze beperkt tot xerotherme (droge en warme) terreinen: droge schrale graslanden, ook op rotsachtige
bodem (Dekoninck et al. , 2003). In de Cabourduinen is 1 werkster gevonden in een Gewone
struisrietvegetatie (2006). Deze Gewone struisrietvegetatie is ook de enige plaats in het onderzoek
waar de Gele weidemier is aangetroffen (9 werksters). De Cabourduinen zijn de tweede vindplaats in
Vlaanderen voor de Kleinoogweidemier, na een vondst op de Tiendeberg te Kanne in 2001.
De Duinsteekmeer (Myrmica specioides) is een zeer warmteminnende soort die in vLaanderen niet
zeldzaam is op zandbodem in de kempen, de Oost-Vlaamse rivierduinrelicten en in de kustduinen. Ze
leeft in droge graslanden, op duinen en in heide (Deconinck et al. , 2003). In het VNR gevonden in het
Calmeynbos.
Tenslotte bespreken we nog kort 2 soorten die momenteel niet bedreigd zijn volgens Dekoninck et al.
(2003).
De Boommier (Lasius brunneus) bewoont vooral bossen en maakt haar nest in boomstammen en
stronken, soms ook op de grond of in huizen. De mieren kiezen beschadigde bomen en hollen deze
volledig uit. De soort is vrij algemeen in Vlaanderen, maar nog niet in de kustregio gevonden
(Dekoninck et al. , 2003).
De soort werd aangetroffen in de Cabourduinen (o. a. kasteelbos)
De Wintermier (Lasius mixtus) is de enige winteractieve mier in onze streken. Ze komt voor in allerlei
ecotopen, onder andere bossen, droge en natte graslanden. Ze is op een 30 tal plaatsen in
Vlaanderen gevonden, maar niet in de kustduinen en –polders (Dekoninck et al. , 2003).
De soort werd aangetroffen in een Gewone struisrietbegroeiing.
Ontbrekende soorten, doelsoorten
Ondanks het hoge soortenaantal dat we aantroffen, zijn er nog tal van soorten die mogelijk in het
gebied voorkomen:
2 Rode-lijstsoorten (‘kwetsbaar’) de Veldmier (Lasius meridionalis) en de Duinsteekmier (Myrmica
specioides), hadden we eigenlijk ook in de Cabourduinen verwacht gezien de voorkeur voor
duingraslanden en andere open droge ecotopen. We stellen ze als doelsoorten voorop.
de Slankmieren (Leptothorax species) hebben een beperkte actieradius. Ze gebruiken bijvoorbeeld
een eikel als nest. De soorten kunnen dus makkelijk gemist worden maar sommige zijn op Vlaams
niveau zeer algemeen.
De Schaduwmier (Lasius umbratus) is algemeen in Vlaanderen.

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

143

B. Loopkevers en zandloopkevers
Het VNR wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan loopkevers. In de deelgebieden CabourGarzebekeveld werden bv. niet minder dan 80 loopkeversoorten vastgesteld, in het deelgebied
Calmeynbos-Oosthoekduinen 48 soorten (tabel 2.17 (bijlage 5)). Hiervan zijn er 19 Rode-lijstsoorten.
Vooral de 2 in Vlaanderen als uitgestorven beschouwde en de 6 kwetsbare soorten zijn op Vlaams
niveau erg bijzonder.
Het is heel opvallend dat de meeste Rode-lijstsoorten enkel populaties hebben in de meest schraal
begroeide graslanden / duinen:
 de door ponies begraasde open duinen net ten oosten van de centrale ‘dreef’
 de ‘korstmossteppe’ ten westen van de centrale dreef
 het Scleranthus perennis-grasland in het Garzebekeveld
Kensoorten van kaal stuivend zand verkeren in een kritische situatie (de Bronzen zandloopkever
Cicindela hybrida is enkel op een beperkte oppervlakte kaal zand gevonden). Calathus ambiguus,
Broscus cephalotes en mogelijk zelfs de Strandzandloopkever zijn 3 stuifzandsoorten die wellicht in
het studiegebied voorkwamen doch niet meer door ons konden aangetoond worden.
We bespreken de faunistisch meest bijzondere soorten.
De meest bijzondere soort echter staat niet op de Rode lijst omdat ze nog nooit in België is
vastgesteld ! Het gaat om Acupalpis elegans.
Acupalpis elegans is in Nederland een zeer zeldzame soort, met al. s meest recente vindplaatsen de
IJselmeerpolders (1972) en de Lauwersmeerpolder (1969). Uitgestorven in Groot-Brittannië en
Denemarken. In Midden-Europa komt de soort in het binnenland voor in zilte gebieden, onder andere
in Lotharingen (Frankrijk). Enkel in het mediterrane gebied is ze talrijk, in de kustgebieden (Turin,
2000). De soort wordt gevonden op zoute bodem, vooral onder aanspoelsel en dood plantenmateriaal
op schorren. Ze is waarschijnlijk macropteer (langvleugelig). Een vermoedelijk zwervend exemplaar
werd aangetroffen in het deelgebied Oosthoekduinen (2003).
Een andere zeer bijzondere soort is Amara nitida. Voor 1950 is de soort eenmaal gevonden in
Vlaanderen, nadien niet meer. Als habitat worden ‘kalkhellingen, stenige hellingen en andere droge en
warme terreinen’ genoemd door Desender et al. (1995). Turin (2000) noemt de soort eveneens
xerothermofiel (droogte- en warmteminnend). Ze komt in Noordwest-Europa, waar ze overal erg
zeldzaam is, voor in verschillende terreinsoorten op droge, goed gedraineerde bodem zoals grof zand,
grind of mergel, met een ijle, open vegetatie, ook in cultuurland. De Nederlandse vangsten komen
allemaal van kalkgraslanden. Het is een dagactieve soort die zich in het voorjaar voortplant en als
volwassen dier overwintert in graspollen aan de voet van bomen. Deze soort lijkt met een flinke
populatie aanwezuig te zijn in het Calmeynbos (Lambrechts in Zwaenepoel et al. 2004) waar ze
samen werd aangetroffen met Amara montivaga, een kwetsbare soort in Vlaanderen.
Uitgestorven in Vlaanderen
Harpalus dimidiatus is voor 1950 in 12 UTM-hokken gevangen terwijl van de periode 1950 - 1995
geen waarnemingen bekend zijn ! De soort werd gevonden op kalkgraslanden, stenige hellingen en in
andere xerotherme habitaten (Desender et al. , 1995). In Nederland veel oude waarnemingen in ZuidLimburg en recent enkel in beperkte mate in Zuid-Limburg en langs de zuidzoom van de stuwwallen in
Midden-Nederland (Turin, 2000). Twee exemplaren werden gevangen in het westelijk deel van
Cabour.
Kwetsbaar
Bembidion normannum is voor 1950 in 12 UTM-hokken gevonden, erna slechts in 8.De meeste
waarnemingen komen van de oostkust en er is slechts 1 vindplaats aan de westkust (Nieuwpoort ?).
Desender et al. (1995) noemen het een halobionte soort van slikken en schorren. Ze leeft op vochtige
plaatsen met verspreide vegetatie van zoutminnende planten. Vaak vindt men haar aan de rand van
kleine plassen en kreekruggen. Ze zou vaak samen met Dyschirius salinus en Bembidion minimum
voorkomen (zie verder). Het is een macroptere soort (gevleugeld).
In het duin-polderovergangsgebied van het Garzebekeveld werd de soort in de natte-zilte graslanden
van de Noordmoerse hoek gevangen.
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Calathus cinctus wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus onderscheiden. Ze heeft
een meer zuidelijke verspreiding dan deze. Ze zou ook meer aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en
wordt in Nederland vooral in weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie
gevonden, evenals in duinen en droge, schrale graslanden (Turin, 2000). Desender et al. (1995)
noemen het een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met
korstmossen. Het is de talrijkst gevangen loopkeversoort in het deelgebied Cabour-Garzebekeveld.
Harpalus serripes is voor 1950 in 13 UTM-hokken geregistreerd, sinds 1950 slechts in 5.De soort
komt voor in droge graslanden en duinen en stranden (Desender et al. , 1995).
Drie exemplaren werden gevangen in het schrale Scleranthus perennis-grasland van het
Garzebekeveld
Harpalus smaragdinus komt voor op droge schrale graslanden op zandgrond met zeer open
vegetatie, afgewisseld met gefixeerd zand (Desender et al. , 1995). Turin (2000) voegt hier
zandafgravingen en extensieve akkers aan toe. De soort is vermoedelijk vrij mobiel (macropteer en
functionele vliegspieren). De dieren kunnen meerdere jaren oud worden en meermaals reproduceren
(Desender et al. , 1995). Ze werd in beperkte aantallen aangetroffen in de korte duingraslanden van
Cabour en het Garzebekeveld.
Leistus spinibarbis komt in Vlaanderen voor op droge voedselarme terreinen (droge heide,
graslanden, mijnterrils,…) met opslag van bomen of struiken (Desender et al. , 1995). In Nederland op
vergelijkbare plaatsen: ‘zowel in open terreintypen, vaak met enige begroeiing van bomen en struiken,
als aan warme bosranden’ (Turin, 2000). De soort is macropteer en beschikt meestal over functionele
vliegspieren (Desender et al. , 1995). In het Cabourdomein werd 1ex. aangetroffen in het kasteelbos.
Olisthopus rotundatus prefereert volgens Desender et al. (1995) een droge kiezel- of zandbodem
met een schaarse vegetatie (van Struikhei, grassen en korstmossen). We kennen de soort van tal van
plaatsen in Limburg, in droge heide, in een zand- en grindgroeve, op een verlaten spoorwegberm, op
een mijnterrein. Het gemeenschappelijk kenmerk was telkens een stenige bodem met schrale
vegetatie. In de cabourduinen werd de soort verbazend genoeg aangetroffen in een dichte
struisrietvegetatie.

Zeldzaam
Agonum viridicupreum wordt door Desender et al. (1995) beschouwd als een soort van vochtige
graslanden. In Midden-Europa behoren oevers van diverse types waterlopen en zelfs oevers van
sloten in nat grasland tot het habitat (Turin, 2000). Boeken et al. (2002) noemen natte plaatsen, vooral
aan slibrijke oevers en graslanden met kwel.
Zowel voor 1950 als tussen 1950 en 1995 zijn er meldingen uit 10 UTM-hokken in Vlaanderen
(Desender et al. , 1995). Recent zijn er een vijftal nieuwe vondsten in Limburg, telkens in natte
pioniervegetaties, waarbij het soms om grote populaties ging (zie Lambrechts & Gabriels, 2002 voor
een overzicht).
Ook uit Nederland zijn maar weinig vondsten bekend, maar vrij veel recente uit moerasbossen en
rivieroevers, en Turin (2000) besluit dat ze onderbemonsterd is. In een vroegere publicatie (Desender
& Turin, 1989) werd A. viridicupreum als één van de 32 meest bedreigde loopkeversoorten van
Noordwest-Europa beschouwd, en dit omdat ze op alle Rode lijsten in de buurlanden voorkomt. De
soort zit hier aan de rand van haar areaal. Het is een macroptere soort, met bij vele dieren goed
ontwikkelde vliegspieren. Volgens Lambrechts (med. ) kan men de habitatvoorkeur beter omschrijven
als ‘natte pioniervegetaties’ dan als ‘natte graslanden’.
In het VNR is een kleine populatie aanwezig op de oever van het Ringslot, in een vegetatie met een
fraaie afwisseling van kort gegraasde zones en een hogere russenvegetatie.
Amara famelica is volgens Desender et al. (1995) een soort van heide en hoogveen. In de periode
1950 – 1995 zijn er waarnemingen uit minder (14) UTM-hokken dan voor 1950 (18). In Nederland is
de soort verbreid en plaatselijk niet zeldzaam. Men vindt de soort er in uiteenlopende terreinen, van
droge heide (op zand – en veengrond) tot vochtige en natte terreinen op klei en laagveen en men
vermoedt dat een nog onbekende klimatologische factor een rol speelt in het voorkomen van de soort.
). Macropteer (Turin, 2000). Eén zwervend individu in de Cabourduinen en op open zandige plekken in
de Krakeelduinen.
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Amara tibialis is een xerofiele soort van zeer open, droge, zonnige bodem met een vrijwel altijd korte,
maar soms vrij dichte vegetatie van grassen of Struikheide (Turin, 2000). Ze is macropteer en zou zich
vrij goed kunnen verbreiden. Het is een van de meer algemene loopkeversoorten in het deelgebied
Cabour-Garzebekeveld. Ze werd ook gevangen in hetcalmeynbos (Lambrechts, 2003).
Asaphidion stierlini is een atlantisch-mediterrane soort die aan de Belgische kust, waar ze plaatselijk
talrijk zou zijn, de noordgrens van haar areaal bereikt. In Nederland is ze pas recent voor het eerst
aangetroffen (Turin, 2000) en in Vlaanderen is de soort sinds 1950 uit veel meer UTM-hokken bekend
(10) dan voor 1950 (slechts 1). Dit alles indiceert dat de soort zich langzaam noordwaarts uitbreidt.
In het Cabour-Garzebekeveld werden op verschillende locaties werden individuen gevangen.
Calathus cinctus wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus onderscheiden. Ze heeft
een meer zuidelijke verspreiding dan deze. Ze zou ook meer aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en
wordt in Nederland vooral in weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie
gevonden, evenals in duinen en droge, schrale graslanden (Turin, 2000). Desender et al. , (1995)
noemen het een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met
korstmossen. C. cinctus is enkel in het najaar gevonden op de overgang van de open Krakeelduinen
naar het Calmeynbos.
Calathus micropterus is in Noord-Europa een soort van vrij lichte, warme bossen op zandige bodem,
soms op beschaduwde plekken in op open terrein voor. In Nederland vooral in heideterreinen en lichte
bostypen met de hoogste aantallen in jonge bosaanplant. Ze vermijdt instabiele terreintypes (Turin,
2000). Ze verkiest binnen droge heide duidelijk de hogere en oudere heidevegetaties (Lambrechts et
al. , 2000a) en mijdt naaldbossen niet (Lambrechts et al. , 2000b). Op het mijnterrein van Eisden is de
soort gevangen in een naaldbos en niet op 2 open plaatsen in hetzelfde bos.
Er zijn exemplaren gevangen op de overgang van de open Krakeelduinen naar het Calmeynbos.
Calathus mollis is een soort van duinen en stranden die ‘zeldzaam’ is in Vlaanderen (waarnemingen
uit 16 hokken van 5 km x 5 km na 1950). In Nederland komt ze langs de hele duinkust en op enkele
stuifzanden in het binnenland voor en wordt als niet bedreigd beschouwd. De soort leeft op droge,
zandige bodem met ijle vegetatie van Zandhaver (Elymus arenarius) en Helm (Ammophila arenaria).
Het is alweer opvallend hoe deze soort beperkt is tot de 4 meest schraal begroeide terreinen. Het
verspreidingspatroon lijkt op dat van A. tibialis: een flinke populatie in het Garzebekeveld en kleine
populaties in het Cabourdomein. Er is ook een grote populatie aanwezig op de overgang van de open
Krakeelduinen naar het Calmeynbos.
Leistus spinibarbis komt in Vlaanderen voor op droge voedselarme terreinen (droge heide,
graslanden, mijnterrils,…) met opslag van bomen of struiken (Desender et al. , 1995). In Nederland op
vergelijkbare plaatsen: ‘zowel in open terreintypen, vaak met enige begroeiing van bomen en struiken,
als aan warme bosranden’ (Turin, 2000). De soort is macropteer en beschikt meestal over functionele
vliegspieren (Desender et al. , 1995). Ze werd aangetroffen in het Calmeynbos (2003).
Licinus depressus is een soort van duinen en stranden en van kalkgraslanden, stenige hellingen en
andere xerotherme terreinen. De soort is ‘zeldzaam’ in Vlaanderen, met vindplaatsen in 3 UTMhokken voor 1950 en 8 na 1950. Recent bijna uitsluitend aan de kust (Desender et al. , 1995). In
meerdere landen in Noordwest-Europa (Duitsland, Denemarken) sterk achteruitgegaan.
In het noorden van zijn verspreidingsgebied zit de soort op droge, zandige of grindachtige bodem,
vaak met bijmenging van kalk of klei. Vooral op licht beschaduwde plekken in open
graslandvegetaties. Zowel de adulten als de larven foerageren op slakken. De soort is dimorf, en een
deel van sommige populaties kan als mobiel beschouwd worden (Turin, 2000). Najaarsactieve soort.
We kennen Licinus depressus van het Calmeynbos/Krakeelduinen (op de meest open locaties) en van
het Cabourdomein waar ze werd aangetroffen in een lage zandzeggevegetatie met veel struweel in de
directe omgeving.
Microlestes maurus is voor 1950 in 10 UTM-hokken gevangen in Vlaanderen, erna slechts in 6.Ook
in Nederland een weinig gevangen soort, vooral in Zeeland en Limburg. Het is een droogte- en
warmteminnende soort van open terrein met een vrij droge, zandige of grindachtige bodem, vaak wel
met enige beschaduwing (Turin, 2000). Lambrechts et al. (2003) beschrijven de soort van het
mijnterrein van Eisden (Maasmechelen, Limburg) en van Hoegaarden (Vlaams-Brabant) waar grote
populaties ontdekt zijn op voormalige akkers, die zeer stenig, kalkrijk en schraal begroeid zijn, en van
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een voormalige spoorwegberm (Lambrechts et al. , in voorbereiding). In het Garzebekeveld en het
Cabourdomein komt de soort wijd verspreid voor
Microlestes minitulus : Lambrechts kent de soort ondermeer van droge heide en een oude
spoorwegberm met stenige ondergrond en schaarse vegetatie in Limburg. Ze komt ook voor in
Hoegaarden, op dezelfde plaatsen dan M. maurus (voormalige akkers, heel stenig), maar in veel
lagere aantallen. Dat was ook in ons studiegebied in het Garzebekeveld en het Cabourdomein het
geval: slechts enkele exemplaren.
Pogonus chalceus is voor 1950 gevonden in meer UTM-hokken (16) gevonden dan na 1950 (11). Ze
wordt door Desender et al. (1995) getypeerd als een soort van slikken en schorren, net al. s de 2
andere inheemse Pogonus – soorten, die nog zeldzamer zijn in Vlaanderen. Ze werd gevangen in de
zilte graslanden van de Noordmoerse hoek.

Achteruitgaand
De Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) is veel talrijker in de Franse en Nederlandse
duinen. Ze is sterk gebonden aan open, zandige plaatsen. We vonden de soort enkel in het uiterste
westen van het Cabourdomein, waar nog een plekje kaal zand aanwezig is op een zuidhelling. Het
gaat om een flinke populatie. Ook in de open delen van de overgang Krakeelduinen-Calmeynbos werd
de soort aanegtroffen.
Alle zandloopkevers (Cicindelidae) zijn beschermd in Vlaanderen. Ook alle schallebijters, dat zijn de
loopkevers van het genus Carabus, zijn beschermd. Dat zijn grote, ongevleugelde kevers waarvan er
geen enkele soort gevonden is. In het binnenland zijn een 4-tal soorten van dit genus algemeen tot
zeer algemeen, in het studiegebied (en meer algemeen in de duinen) ontbreken ze volledig.
Een belangrijke aandachtssoort is de Strandzandloopkever (Cicindela maritima). Dat is een zeer
warmteminnende soort, die vooral in juni – juli actief is. De soort is bedreigd in Vlaanderen. Vroeger
kwam ze in de hele kuststrook voor, in de periode 1950-1995 is ze daar nergens teruggevonden en
beperkt tot 1 locatie in West-Vlaanderen en een aantal in Antwerpen (Desender et al. , 1995). De soort
zou al meerdere jaren opnieuw bekend zijn van het Westhoekreservaat (slufter, waarnemingen door
Dries Bonte, med. M. Leten).
Ze is specifiek gebonden aan fijn, los, onbegroeid, ‘levend’ stuifzand (Turin, 2000) en is pas meer
algemeen te verwachten in het VNR indien er voldoende kaal zand gecreëerd wordt.

Momenteel niet bedreigd
We bespreken enkele soorten die momenteel als niet bedreigd beschouwd worden, maar toch maar
een erg beperkte verspreiding of erg specifieke habitatvoorkeur hebben.
Amara curta is een soort met een relatief beperkt voorkomen in Vlaanderen (27 UTM-hokken na
1950), zowel aan de kust als in het binnenland (Desender et al. , 1995). In Nederland liggen de
vindplaatsen in de duinstreek en de Veluwe. In Noordwest-Europa leven de dieren op open terreinen,
op zandige, stenige of kalkrijke bodem met spaarzame vegetatie. Vaak in grindgroeves en op
zandheuvels, vooral zuidelijk geëxponeerd (Turin, 2000). In het Cabourdomein werd de soort in dichte
zandzeggevegetaties en in open, begraasd duin aangetroffen. Ze werd ook gevangen op open
plaatsen in het Calmeynbos en de Krakeelduinen.
Amara majuscula was anno 1995 niet bekend van Vlaanderen ! In 1998 is ze gevangen in het
uiterste oosten van Vlaanderen, in Millen (Riemst) in een holle weg en in 2003 in Kamert (militair
domein Hechtel-Eksel) en op 2 plaatsen in Hoegaarden, in een ecologisch beheerde graanakker en
op een oude spoorwegberm. In 2005 vonden we ze in VNR Ter Yde. In Nederland is deze oostelijke
soort sinds haar ontdekking in de jaren 60 sterk toegenomen (Turin, 2000). De soort werd in het
Garzebekeveld aangetroffen.
Amara spreta is een stenotope soort van open en droog, zandig terrein, vaak op cultuurgrond. In
Noord-Europa is ze zelfs beperkt tot stuivend duinzand waar ze tussen helm voorkomt, vaak samen
met Calathus mollis (Turin, 2000). In Vlaanderen zijn na 1950 waarnemingen uit 53 UTM-hokken
bekend (Desender et al. , 1995).
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Net al. s bij A. curta zit de grootste populatie in de zandzeggevegetatie van het Cabourdomein
Merkwaardig is dat er heel wat dieren (12 ex. ) in de eikvarenvegetatie op de noordhelling zijn
gevonden, een locatie die volstrekt ongeschikt lijkt voor deze soort. Even opvallend is dat ze
nauwelijks gevonden is waar kaal zand voorhanden is. A. spreta was de zesde talrijkst gevangen soort
in het Cabourdomein. Ze werd ook gevangen op open plaatsen in het Calmeynbos en de
Krakeelduinen.
Bembidion minimum zit in heel Europa vooral aan de kusten maar ook in het binnenland zijn er
vangsten. In Nederland vooral op jonge zeekleigronden. In België uitsluitend aan de kust. De soort is
halofiel maar niet halobiont. Toch is ze vooral zeer talrijk op schorren in mozaiekvegetaties van
Zeekraal, Zoutmelde,… Vliegwaarnemingen zijn bekend en de soort wordt in nieuwe polders al snel
waargenomen (Turin, 2000). Ze werd gevangen in de zilte graslanden van de Noordmoerse hoek.
Calathus rotundicollis is een voorbeeld van een goed koloniserende bossoort. De soort wordt vooral
in bossen en struwelen gevonden, maar komt ook in andere terreintypes voor als er maar
beschaduwing door bomen optreedt. Ze zit meestal tussen dorre bladeren (Turin, 2000).
In het Cabourdomein werd de soort niet gevangen op de 2 boslocaties maar wel in de
eikvarenvegetatie op de noordhelling en in de dichte Gewone struisrietvegetatie.
Harpalus anxius is gebonden aan open, zandige, droge terreinen met spaarzame vegetatie. Het
aantal vindplaatsen in Nederland en omliggende gebieden is matig tot sterk gedaald, maar in
Vlaanderen dus vooralsnog niet op Rode lijst. Ze komt vaak samen met Harpalus neglectus en
Harpalus smaragdinus voor, die wel bedreigd zijn (Turin, 2000).
Het was de vierde talrijkst gevangen soort uit het onderzoek (170 ex. ) in het CabourdomeinGarzebekeveld.

C. Coprofiele kevers
Dit is een informele groep van kevers die mest eten als larve of imago, er zijn zo'n 5000 soorten. De in
Nederland en België bekendere soorten komen uit de familie Geotrupidae. Er zijn ook enkele
onderfamilies (Scarabaeinae en Aphodiinae) uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae) die als
mestkever of pillendraaier worden aangeduid. Mestkevers veroveren stilaan de verschillende,
begraasde duingebieden. In 2001-2002 werd door Struyve een verkennend onderzoek verricht naar
de coprofiele fauna in ondermeer de Westhoek en de Houtsaegerduinen. Voordien werden eveneens
al mestkevers waargenomen n.a.v. begrazingsonderzoek i.b. endozoöchorie.
Uit het onderzoek bleek dat de kevergemeenschap van rundermest en deze van paardachtigen
verschilt. Jonge rundermest wordt gekenmerkt door Aleochara bipustulata, Philonothus agilis,
Aphodius haemorrhoidalis en A. rufus. De jonge mest van paardachtigen wordt vooral gekenmerkt
door Spaeridium bipustulatum en Onthophagus fracticornis. Uit een bijkomende analyse naar
indicatorsoorten bleek echter dat men voor de soorten A. bipustulata, P. agilis en S. bipustulatum hier
een vertekend beeld kreeg door extreem hoge abundanties van deze soorten in enkele meststalen.
Het is dus voornamelijk door de voorkeur van A. haemorrhoidalis, A. rufus en O. fracticornis voor
respectievelijk jonge runder- en jonge paardenmest dat er een duidelijk onderscheid naar het ”soort”
mest kan worden gemaakt. Bij oudere mest is de fauna vrij gelijkaardig. Er was ook geen onderscheid
tussen de onderzochte duingebieden (Criel et al. 2005).
De invloed van de activiteiten van Geotrupes sp. (vnl. spiniger) werd onderzocht door Ampe (2003).
Deze mestkevers zijn tunnelers : ze graven onder de mesthoop gangen tot 30 cm diep en leggen er
broedkamers aan die met mest opgevuld zijn.
De invloed van deze kevers op de bodem is belangrijk voor de bodemfysische en -chemische
eigenschappen. Door de graafactiviteiten van de kevers worden de horizonatie en eventueel de
stratificatie doorbroken. De broedkamers bevinden zich meestal onder de A-horizont ter hoogte van de
B.bi en de verdichte C-horizont. Het graven van een verticale schacht waarlangs de mestkevers zich
bewegen, speelt geen zo'n belangrijke rol in het verminderen van het schijnbaar soortelijk gewicht
want de galerijen lijken maar een beperkte tijd open te blijven. Er zijn immers maar een weinig aantal
open en volledig traceerbare galerijen teruggevonden. De aanwezigheid van broedkamers
daarentegen hebben een langdurig effect op de bodem. Na zelfs een periode van ongeveer 12
maand, waarbij het ei zich volledig ontwikkeld heeft tot een nieuw imago, blijft een belangrijke
hoeveelheid voedingsstoffen achter in de bodem. De restanten van de broedkamers leveren
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nutriënten : de chemische samenstelling van de broedkamers heeft een hoger gehalte aan OM, N,
CEC, kationen en P (totaal, anorganisch en organisch) dan de omliggende bodemhorizonten. De
beworteling van de vegetatie maakt gebruik van deze toevoeging van nutriënten zodat het
bodemvolume voor beworteling groter wordt (Ampe, 2003).

Foto. Geotrupes spiniger zijn tunnelers : ze graven onder de mesthoop gangen tot 30 cm diep en leggen er
broedkamers aan die met mest opgevuld zijn.
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D. Lieveheersbeesten
Momenteel zijn 12 soorten lieveheersbeesten bekend van het Cabourdomein-Garzebekeveld,
waarvan 3 bijzondere soorten op Vlaams niveau: 24-stippelig lieveheersbeest (Subcoccinella 24punctata), Behaard lieveheersbeest (Platynaspis luteorubra) en Heggenranklieveheersbeestje
(Epilachna argus). Deze soorten zijn enkel gevonden in het schrale grasland van het Garzebekeveld,
wat meteen aantoont dat dit (ook voor deze diergroep) een zeer bijzondere locatie is. De 2
eerstgenoemde soorten zijn typisch voor droge, voedselarme graslanden, laatstgenoemde zit in
struwelen met Heggerank.
Voor het kilometerhok DS6958 waarbinnen het deelgebied De Zwarte Hoek ligt zijn
Het Heggeranklieveheersbeestje en het Zevenstippelig lieveheersbeestje genoteerd.
Binnen het complex Oosthoek- Krakeelduinen werden 9 soorten lieveheersbeestjes waargenomen
waaronder eveneens het Heggenranklieveheersbeestje.

E. Overige kevers
De Grote spinnende watertor of Pekzwarte waterkever (Hydrophilus piceus) is de grootste
inheemse waterkever (34-48 mm). De Grote spinnende watertor is in de omringende landen
(Duitsland, Engeland, Nederland) afgenomen.
Tijdens het amfibieënonderzoek door D. Verbelen is deze zeldzame watertor waargenomen in poel
193037, in het Cabourdomein.
Julikever (Polyphylla fullo) deze fraaie kever werd in alle deelgebieden al vastgesteld.
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F. Vlinders
In totaal zijn 33 dagvlindersoorten bekend van het VNR, die zijn opgesomd in tabel 2.18 (bijlage 5).
We bespreken de meest bijzondere soorten die hierboven vermeld zijn:
De belangrijkste soorten zijn de Rode-lijstsoorten (Maes & Van Dyck, 1999). Bruin blauwtje, Kleine
IJsvogelvlinder, Kleine parelmoervlinder, Heivlinder en Sleedoornpage.
Het Bruin blauwtje (Aricia agestis) is als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst opgenomen (Maes & Van Dyck,
1999). De soort heeft in het westen van Vlaanderen een ruime verspreiding terwijl ze in het oosten van
Vlaanderen zeldzaam is. De soort blijkt redelijk mobiel te zijn en snel geschikte gebieden te
koloniseren. Eitjes worden afgezet op Zachte of Kleine ooievaarsbek of op Gewone, Kleverige of
Duinreigersbek evenals op Geel zonneroosje (Maes & Van Dyck, 1999).
Begrazing is een beheermaatregel die positieve effecten heeft op deze soort, omdat een open
vegetatie met plekjes kale bodem vereist zijn. Intensieve, langdurige begrazing kan echter erg negatief
uitpakken, als de waard- en nectarplanten worden weg gegraasd worden. Het Bruin blauwtje komt
verspreid over alle droge delen van het VNR voor.
De Heivlinder (Hipparchia semele) staat op de Rode lijst als ‘kwetsbaar’. De soort gebruikt Helm,
Buntgras en Rood zwenkgras als voornaamste waardplanten en is gebonden aan los zand.
De soort komt voor in de Krakeelduinen en in De Westhoek.
De Kleine IJsvogelvlinder (Ladoga camilla) werd voor het eerst in het VNR, meer bepaald het
Cabourdomein, waargenomen in 2007 (zie foto, A. Zwaenepoel). De populatie van deze kwetsbare,
aan bos en bosranden gebonden soort is de voorbije jaren toegenomen, ze werd op verschillende
bosrijke locatie in het zuidelijk deel van Vlaanderen vastgesteld. De waarneming in het Cabourdomein
houdt met deze uitbreiding waarschijnlijk verband. Tevens kadert deze waarneming in de toegenomen
verstruweling en verbossing van de duinen. Een belangrijke voedselplant van deze soort is de Wilde
kamperfoelie.

Foto. Deze Kleine IJsvogelvlinder (Ladoga camilla) werd voor het eerst in het VNR, meer bepaald het
Cabourdomein, waargenomen in 2007, rustend op een blad van gewone esdoorn.
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De Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) was vroeger vrij algemeen in Vlaanderen maar is in de
jaren ’90 uitgestorven als standvlinder. Recent vestigde ze zich in de duinen aan de westkust. Na een
eerste waarneming in 1994 in het Westhoekreservaat (med. Marc Leten) nam de soort sterk toe en
anno 2006 komt ze in de meeste duingebieden veel voor. Het is een weinig honkvaste en heel
zwerflustige soort. In Nederland is de soort op veel plaatsen in de duinen talrijk, terwijl in het
binnenland (ook in Limburg) enkel zwervers of tijdelijke populaties worden vastgesteld (Akkermans et
al. , 2001). De soort bewoont diverse types droge, schrale graslanden (duingrasland, kalkgrasland,
zinkgrasland, pioniergraslanden op zandbodem bijvoorbeeld op industrieterreinen) en braakliggende
graanakkers. De eitjes worden afgezet op diverse soorten viooltjes, aan de kust op duinviooltje en in
het binnenland vooral Akkerviooltje en Driekleurig viooltje. De Kleine parelmoervlinder is ondertussen
wijd verspreid en regelmatig waargenomen in de verschillende deelgebieden van het VNR
De Sleedoornpage (Thecla betulae) is als ‘bedreigd’ opgenomen in de Vlaamse Rode lijst. Als vlinder
is de soort echter lastig waarneembaar en een betere manier om de aanwezigheid te onderzoeken is
in het winterhalfjaar (oktober – februari) te zoeken naar de eitjes, op Sleedoorn. Recent intensief
onderzoek toonde aan dat de soort wijder verspreid is in Vlaanderen dan gedacht. Ze blijkt voor te
komen in het West-Vlaams heuvelland (med. T. Adriaens). De eerste waarneming voor de duinen is
voor zover ons bekend in 2004 verricht in het Garzebekeveld (zichtwaarneming Godfried Warreyn). In
2005 zijn op 2 plaatsen in de Cabourduinen eitjes gevonden (o. a. aan rand Veldstraat) en werd 1
exemplaar waargenomen in de Krakeelduinen, tussen het Calmeynbos en het Westhoekreservaat
(med. R. Billiau). In De Westhoek is de soort ondertussen ook in meerdere exemplaren waargenomen
(De Weide) en is eiafzet vastgesteld op Sleedoorn.
Eikenpage (Neozephyrus quercus) De Eikepage is algemeen in Vlaanderen, vooral in bosgebieden
op zandgronden, maar de dichtstbijnde populaties lag tot voor kort, voor zover als bekend, in de
Brugse zandstreek. De soort wordt door Maes (1998) als niet bedreigd beschouwd. Tot 2004 is de
soort nooit waargenomen in de duinen (Maes et al. in Provoost & Bonte, 2004). Op 29 juli 2006 is voor
zover bekend de eerste keer een Eikenpage waargenomen in de Krakeelduinen – Calmeynbos (med.
R. Billiau). In 2010 werden meerdere exemplaren waargenomen op verschillende plaatsen in De
Westhoek daarbij vaak fladderend rond zomereiken.

Twee soorten die recent sterk in aantal afnamen in Vlaanderen en wellicht in de toekomst op de Rode
lijst terechtkomen zijn:
Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) dat tot recent (zeer) algemeen was in Vlaanderen, maar
nu sterk is achteruitgegaan. De voorkeurshabitat zijn droge, voedselarme graslanden met
mozaïekpatroon (dus afwisseling van hoge en lage vegetatie). In Duitsland blijken zandige landwegen
geliefd te zijn (Akkermans et al. , 2001).
De Argusvlinder (Lasiommata megera) is een graslandsoort, met een voorkeur voor droog, bloemrijk
grasland. Maar ook op plaatsen met nauwelijks nectarplanten komt de soort voor. De eitjes worden
afgezet op diverse grassen waaronder algemene soorten als witbol, kropaar en beemdgras. Voor de
ei-afzetplek kiest het vrouwtje wél bijzondere omstandigheden, namelijk op waardplanten die op
schaars begroeide plaatsen staan (vb. greppelkanten, langs randen van paden). De soort heeft een
sterke voorkeur voor onverharde paden. Voorts is bekend dat extensieve begrazing een positief effect
heeft (Akkermans et al. , 2001).
René Billiau (pers. med. ) meldt de vondst van de variatie Icarinus van het Icarusblauwtje en ook van
de Kleine vuurvlinder vond hij een speciale kleurvariant.
Het Koevinkje (Aphantopus hyperantus) is in het westen van Vlaanderen niet zo algemeen. Binnen
de provincie West-Vlaanderen vormen de duinen van de Westkust de belangrijkste stronghold voor
deze soort.

Mogelijk te verwachten
Een andere kenmerkende soort van bosranden en struwelen is de Bruine eikenpage (Satyrium ilicis).
Mogelijk kan ook deze soort in de toekomst verwacht worden in de oudste duinstruwelen, op de
overgang naar bos. De Bruine eikenpage is ‘kwetsbaar’ volgens de Rode lijst en de dichtst bijzijnde
vliegplaatsen zijn enkele heiderelicten rond Brugge (o. a. Schobbejakshoogte). Er zijn enkele
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prachtige eikenstruwelen aanwezig in het oostelijk, door paarden begraasd deel van de
Cabourduinen, waar beide Eikenpagesoorten wellicht een geschikt habitat zouden kunnen aantreffen.
In de Noordfranse duinen op enkele km van de grens werd al een aantal keren Dwergblauwtje
waargenomen. Gezien de waardplant Wondklaver een aantal grote populaties heeft in het
studiegebied is het niet onwaarschijnlijk dat de soort ook bij ons kan worden waargenomen.

G. Nachtvlinders
Nachtvlinders zijn pas vrij recent bemonsterd in het VNR en dan nog vooral alleen in het
Cabourdomein (tabel 2.19 (bijlage)). We beperken ons hier tot een synthese van de belangrijkste
vaststellingen.
Er werden voorlopig 131 soorten waargenomen. Het is duidelijk dat dit niet de volledige
nachtvlinderfauna van het gebied is, maar slechts een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de
aanwezige soorten.
De Gele kustspanner, het Klein kokerbeertje, Klein avondrood en in mindere mate de Bonte worteluil
zijn de meest typische kustdieren. Ook het Grasbeertje en de Roodbandbeer zijn in West-Vlaanderen
vooral aan de duinen gebonden, hoewel ze in andere delen van Vlaanderen ook in heidegebieden
aangetroffen worden.
Verschillende dieren lijken sterk aan een voedselplant van het studiegebied gelinkt: de Metaalvlinder,
de Zuringspanner en Aroga velocella aan Schapenzuring, het Grasbeertje wellicht aan Buntgras, de
Kuifvlinder aan Koningskaars. Ook de Roodbandbeer komt hier wellicht op de overvloed aan
Schapenzuring af. De Sint-Jansvlinder zoekt rolklaver op. Verder vallen het groot aantal dieren op die
aan Ratelpopulier, populier of wilgen gebonden zijn. De talrijke aanplanten van abelen en populieren
in Cabour zullen hier niet vreemd aan zijn. Zilverstreep (Deltote bankiana) is overdag makkelijk op te
sporen door kriskras door de Gewone struisrietsteppes te lopen. De rups kan van verschillende
grassoorten leven, maar in de fossile duinen is een associatie met Gewone struisriet zeer opvallend.
De Gele kustspanner is het zeldzaamste dier en aangezien de lokale populatie groot lijkt, heeft een
gebied een heel bijzondere waarde voor deze soort. Gele kustspanner lijkt dan ook een belangrijke
soort om te betrekken bij de monitoring van het gebied. Dat de soort bovendien gemakkelijk waar te
nemen is, ook overdag, is een extra troef.

H. Libbellen en waterjuffers

De duinen vormen geen specifiek habitat voor libellensoorten. Daarom behoren ongeveer 90% van de
soorten die in de duinen waargenomen zijn tot de categorie “actueel niet bedreigd”. Toch is het belang
van het gebied recent vermoedelijk toegenomen door de aanleg van vele poelen en andere
waterpartijen en binnen een beperkte geografische context is het gebied ook belangrijk voor een
aantal soorten. Opvallend is het groot aantal zuidelijke soorten dat voor het eerst of opvallend vroeg
aan de kust wordt waargenomen. Zo werden binnen PINK Zuidelijke glazenmaker, Zuidelijke
keizerlibel, Zuidelijke heidelibel en Zuidelijke oeverlibel aan de kust waargenomen. Een overzicht van
alle tot nog toe waargenomen soorten in het VNR zijn per deelgebied opgelijst in tabel 2.20 (bijlage 5).
We bespreken kort de meest bijzondere soorten:
De Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) is een uitgesproken pioniersoort van ondiep water zonder
beschaduwing door bomen of struiken. Het is een soort die vaak zwerfgedrag vertoont en op die
manier gunstige, nieuw ontstane terreinen kan koloniseren.
In de periode 1990-1995 is deze soort maar op 11 plaatsen gevonden in Vlaanderen en kwam ze als
bedreigd op de Rode lijst te staan (De Knijf & Anselin, 1996)! Ook in Nederland is de soort vrij
zeldzaam (Bos & Wasscher, 1997; NVL, 2002) en ze komt vooral op de hogere zandgronden voor.
Gericht onderzoek op meerdere plaatsen in Vlaanderen leidde tot heel wat nieuwe vindplaatsen
(vooral in de Limburgse Kempen), zodat de soort thans als niet bedreigd wordt beschouwd.
In het kader van de PINK poeleninventarisaties werd ook het verspreidingsbeeld van deze soort aan
de kust grondig veranderd. De soort werd in een groot aantal poelen verspreid over de kust
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teruggevonden. Het herstel of de aanleg van talloze nieuwe poelen aan de kust is hier wellicht niet
vreemd aan.

De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) is een zuidelijke soort die al sinds 15 jaar toeneemt en zich nog
steeds uitbreidt in Vlaanderen. De soort is weinig veeleisend wat betreft voortplantingsplaatsen. Er is
zowel voor 1990 als na 1990 slechts 1 vindplaats in de Duinen (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004),
wellicht aan de Markey-putten gezien deze populatie al lange tijd bekend is. In 2006 was er nog
steeds een populatie Vuurlibel aanwezig aan de Markey-putten. Ook in het gebied van de
Oosthoekduinen is de soort vastgesteld.
De zeldzaamste soort is de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum). De hoofdverspreiding van deze
juffer ligt in de landen rond de Middellandse Zee, hoewel ze daar ook overal zeldzaam blijkt te zijn. In
België was ze tot voor kort uiterst zeldzaam. Er is in het verleden geen enkele populatie bekend die
meer dan 10 jaar standhield (De Knijf et al. , 2006). In 1998 werd de soort na 25 jaar afwezigheid weer
waargenomen en nadien is ze op meerdere plaatsen gevonden, vooral nabij de grens met Frankrijk,. .
In 1999 is een mannetje Gaffelwaterjuffer waargenomen in De Westhoek te De Panne. Dat was
meteen de eerste waarneming voor Vlaanderen na 1973 en de derde van de 20ste eeuw ! De
Gaffelwaterjuffer stond als uitgestorven in Vlaanderen te boek. In de zomer van 2003 kwamen ruim
100 exemplaren voor aan de recent aangelegde poelen in de Houtsaegerduinen en werd ook ei-afleg
waargenomen. Sindsdien is de soort aan een spectaculaire opmars bezig. In het kader van PINK werd
de soort verspreid over de hele kust gevonden, vaak in grote aantallen.
De Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) is een vroege soort die in Vlaanderen vooral in de kempen
te vinden is. In het westen vormt de Westkust een belangrijke locatie voor de soort.

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

154

H. Sprinkhanen en Krekels
Een overzicht van alle tot nog toe waargenomen soorten in het VNR zijn per deelgebied opgelijst in
tabel 2.21 (bijlage 5).
In totaal gaat het om 15 verschillende sprinkhaansoorten. We sommen de soorten op, ingedeeld per
voorkeursbiotopen volgens De Knijf et al. (in Provoost & Bonte, 2004):







Stuivende duinen (dus los zand): Blauwvleugelsprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan,
Knopsprietje;
Mosduinen en droge, korte graslanden: Ratelaar, Schavertje en Snortikker;
Droge en natte, hogere graslanden: Kustsprinkhaan, Krasser;
Natte duinpannes: Zanddoorntje;
Struwelen/bosranden: Boomsprinkhaan;
Droge en natte ruigte: Gewoon spitskopje, Zuidelijk spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan;

Van de 15 soorten staat ruim een derde op de Rode lijst (Decleer et al. , 2000), verdeeld over de
categorieën:




Bedreigd: Duinsabelsprinkhaan en Schavertje;
Kwetsbaar: Blauwvleugelsprinkhaan, Snortikker en Zanddoorntje;
Zeldzaam: Kustsprinkhaan;

Volgens de databank van de Belgische sprinkhanenwerkgroep SALTABEL zijn ook Bruine sprinkhaan
en de vrij algemene Struiksprinkhaan hier al waargenomen.

De 3 belangrijkste sprinkhaansoorten voor het natuurbehoud in de duinen zijn zondermeer
Schavertje, Duinsabelsprinkhaan en Blauwvleugelsprinkhaan. Beide laatste soorten zijn typische
soorten van duinlandschappen en ze zijn nog vrij wijd verspreid aan de kust. Voor hen is het erg
belangrijk dat de vroegste stadia in de vegetatiesuccessie in voldoende oppervlakte aanwezig blijven,
meer bepaald voldoende kaal, onbegroeid (stuivend) zand.
Voor het Schavertje, één der zeldzaamste en meest bedreigde sprinkhaansoorten in Vlaanderen, zijn
(kort) begraasde duingraslanden de voorkeursbiotoop.
Toch dienen we te benadrukken dat zowel voor Schavertje als Duinsabelsprinkhaan ook Gewone
struisrietvegetaties erg belangrijk zijn (respectievelijk als schuilplaatsen en als leefgebieden voor de
adulte dieren). De laagtes met dominantie van Gewone struisriet zijn wellicht botanisch weinig
waardevol, maar hebben voor deze zeldzame sprinkhanen een aanzienlijke betekenis en moeten dus
voor een deel gespaard blijven van beheer.
Voldoende dynamiek op vochtige plaatsen garandeert het behoud van het Zanddoorntje.

Soortbesprekingen
De Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata) is bedreigd in Vlaanderen. Er zijn enkel nog
populaties aan de Westkust en Oostkust bekend. In de Kempen zijn geen waarnemingen van na 1950
(Decleer et al. , 2000).
Ook in Nederland is dit de enige sprinkhaan die alleen in de duinen te vinden is ! Maar ze is daar dan
ook bijna overal te vinden, tot in de jongste duinen, met een voorkeur voor enigszins verstoorde
plekken. De mannetjes zitten meestal in Gewone struisriet, Helm of Duinroos te zingen. Zo lang
grotere oppervlakten met gevarieerde duinvegetaties behouden blijven, behoeft de soort geen
speciale bescherming (Kleukers et al. , 1997).
Volgens De Knijf et al. (in Provoost & Bonte, 2004) is de soort voor haar juveniele ontwikkeling
gebonden aan warme microhabitats zoals mosduinen en stuifduintjes. Als adult prefereert ze hoger
opgeschoten vegetaties (ook in pollen Helm).
De Duinsabelsprinkhaan komt wijd verspreid in het VNR voor, ondermeer op veel plaatsen in de
Oosthoek- en Krakeelduinen, in het Cabour-domein maar ook op meerdere plaatsen in het
Garzebekeveld (grasland aan Koekuithof, grasland met S. perennis en het tussenliggend braakliggend
terrein).
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Het Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) is eveneens een bedreigde soort in Vlaanderen maar ze is
veel zeldzamer dan de Duinsabelsprinkhaan. Ze is sinds 1995 namelijk enkel bekend van 6 plaatsen
in Vlaanderen: 2 in Noordoost-Limburg, 1 nabij Brugge (reservaat Schobbejakshoogte) en 3 in de
duinen: VNR de Oostvoornduinen en VNR Ter Yde te Oostduinkerke en de fossiele duinen van
Adinkerke-Ghyvelde (De Knijf et al. in Provoost & Bonte, 2004).
In de Oostvoornduinen bleek de soort in 1996 talrijk op door konijnen begraasde kopjesduinen. In
vervilte duingraslanden (in valleitjes) ontbrak ze (Bonte, 1996). Sedert 1997 werd ze daar echter niet
meer waargenomen. In 2003 is een kleine populatie in Ter Yde ontdekt (De Knijf et al. in Provoost &
Bonte, 2004). In de Schobbejakshoogte is vastgesteld dat de Schavertjes overdag en bij goede
weersomstandigheden zingen in ijl begroeid, schraal grasland en ’ s nachts en bij slechte
weersomstandigheden zich terugtrekken in aanpalende hoge struikheidevegetatie (med. A.
Zwaenepoel).
In Nederland is het Schavertje algemeen op de Veluwe en in heidegebieden in Noord-Nederland. Ze
neemt er mogelijk toe ten gevolge van heideherstel. Ten zuiden van de grote rivieren zijn er echter
nauwelijks vindplaatsen en is de soort merkbaar achteruitgegaan. Vooral in begraasde heiden kan de
soort bijzonder talrijk zijn in overgangszones van Struikheide naar grazige vegetaties met Bochtige
smele, Borstelgras of zwenkgras, en aan bosranden. De soort is gebaat bij begrazing van vergraste
heideterreinen (Kleukers et al. , 1997).
De enige bekende waarneming van Schavertje in de Cabourduinen dateert van september 2000, toen
ze zowel centraal in de duinen als in het zuidwesten is gevonden (W. Vercruysse). Anno 2006 werd ze
door Lambrechts op 2 plaatsen in de Cabourduinen aangetroffen: in de ‘korstmos-steppe’ net ten
westen van de centrale dreef en in het open duin in het uiterste oosten. Zoektochten in het schraal
grasland met S. perennis, dat er geschikt uitziet, leverden niets op.
De Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) verkiest droge plaatsen met een zeer ijle,
lage vegetatie. De soort komt tegenwoordig regelmatig voor op door de mens gecreëerde plaatsen
zoals spoorwegbermen en terrils. Vele oorspronkelijke vindplaatsen – in kustduinen en open heide in
het binnenland - zijn verdwenen (Decleer et al. , 2000). De populaties vertonen grote jaarlijkse
aantalschommelingen. De wijfjes zijn meer sedentair dan de mannetjes. Er zijn aan de Westkust
verplaatsingen tot 800m vastgesteld (De Knijf et al. in Provoost & Bonte, 2004).
De Blauwvleugel komt wijd verspreid over het studiegebied voor op de meeste plaatsen waar schraal
begroeide duinen of los zand voorkomt (zie kaart). Het noordelijke dienstpad in Cabour is een
klassieke vindplaats. De oppervlakte geschikt habitat is daarentegen sterk beperkt door verstruweling,
bosaanplant en verruiging. Door begrazing en maaibeheer moeten deze habitatplekken weer met
elkaar verbonden worden. De soort komt in alle deelgebieden voor.
Het Duindoorntje of Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) is een onopvallende soort die op de bodem leeft
en geen geluid maakt. Het is een echte pioniersoort met een goed vliegvermogen en een snelle eiontwikkeling. Vochtige plaatsen met schaarse vegetatie, bijvoorbeeld oevers van (recent gegraven)
plassen, natte laagtes in grasland, genieten de voorkeur (Kleukers et al. , 1997). De soort is tevens in
staat om op of onder water te zwemmen. Het is de enige soort die in de schorren volwaardige
populaties kan opbouwen (De Knijf et al. in Provoost & Bonte, 2004).
We vonden het Zanddoorntje recent erg algemeen in het VNR Zwinduinen en –polders, op elk plekje
dat geschikt habitat.
In de Cabourduinen zijn er geen natte pioniervegetaties en werd de soort niet aangetroffen. Wel in de
duin-polderovergang op de oever van het Ringslot, in het grasland van ANB en nabij de poel achter de
VBNC De Nachtegaal (net buiten de perimeter van het VNR).
De Snortikker (Chorthippus mollis) is algemeen in de Kempen, maar daarbuiten zeldzaam. Aan de
kust is ze enkel van De Westhoek en de Cabourduinen bekend. De soort lijkt in het binnenland in
uitbreiding te zijn (eigen waarnemingen).
De Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) is verspreid over Vlaanderen en Wallonië aanwezig
en komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande bomen en struiken (ruigtes, struwelen, in en
aan de rand van bos, parken en tuinen) (Decleer et al. , 2000). De soort hoort in de categorie
‘momenteel niet bedreigd’ thuis in plaats van ‘zeldzaam’.
De Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) komt in België vrij algemeen in de kuststreek voor
en verspreid in Noord- en Midden-Limburg, de Fagne-Famenne en Lotharingen. In Nederland is de
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Kustsprinkhaan zeer algemeen en zijn de populaties stabiel tot toegenomen. Ze wordt in Nederland
dan ook als niet bedreigd beschouwd (Kleukers et al. , 1997).
In het binnenland prefereert de Kustsprinkhaan vochtige milieus, aan de kust kan ze dankzij de hoge
luchtvochtigheid ook in droge duinen overleven (Decleer et al. , 2000). In Nederland is de
Kustsprinkhaan zeer algemeen in het noorden en het westen (het laaggelegen deel) en veel
zeldzamer op de hogere zandgronden. Dit is mogelijk een gevolg van interspecifieke concurrentie met
de Krasser, die in het noorden en westen weinig voorkomt (Kleukers et al. , 1997).
De soort komt wijd verspreid in het Cabourdomein en het Garzebekeveld voor. Het is één der weinige
Rode-lijstsoorten die zowel in de droge duinen als de natte graslanden voorkomt. Ze werd ook
aangetroffen in de zilte graslanden van de Noordmoerse hoek. Ook in de natte zone langs het
Ringslot ontbrak ze niet.
Voor het Knopsprietje (Myrmeleotettix maculata) bleek uit een recent onderzoek in droge heide in
Limburg (Lambrechts et al. , 2000) de voorkeur voor schaarsbegroeide plekken binnen de heide, zoals
Buntgrasvegetaties. Dit is in heel België (Decleer et al. , 2000) en Nederland (Kleukers et al. , 1997)
het geval. Het is een goede kolonisator van nieuw ontstane, geschikte ecotopen, wat vooral op
kaalslagen opvalt. Samen met Bruine sprinkhaan is ze daar vaak de eerste bewoner onder de
sprinkhanen (Decleer et al. , 2000). Het Knopsprietje komt wijd verspreid over in het Cabourdomein,
het Garzebekeveld en de Oosthoekduinen
De Boomsprinkhaan (Meconema thalassinum) een zeer algemene soort in Vlaanderen, die
bijvoorbeeld ook frequent in tuinen wordt waargenomen. Het is een moeilijk waarneembare soort
(maakt geen voor de mens hoorbaar geluid en leeft onopvallend in de vegetatie) en de soort was niet
eerder van het studiegebied bekend. Lambrechts (2006) deed uitgebreide sleepvangsten en nam de
soort zo 3 keer waar in de Cabourduinen. In een mooi eikenstruweel in het oostelijk deel van Cabour
was ze opvallend talrijk. Vermoedelijk komt ze overal in het gebied voor waar bomen staan.
Het Zuidelijk spitskopje (Conocephalus discolor) is talrijk in de droge delen van de Oosthoekduinen,
Krakeelduinen, het Cabourdomein en het Garzebekeveld. Dichte Gewone struisrietvegetaties en
andere types droge ruigte genieten duidelijk de voorkeur. Deze zeer mobiele soort (lang gevleugeld)
kan ook op natte plaatsen gevonden worden. Het Gewoon spitskopje (C. dorsalis) daarentegen is
meestal kort gevleugeld en veel minder mobiel. Het heeft bovendien een nauwe binding met vochtige
gebieden. Slechts op 1 plaats noteerden we hoge dichtheden: in de russenvegetatie op de oever van
het Ringslot net ten noorden van de snelweg.
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I. Overige Insecten

De Gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras) is op verschillende plaatsen in het VNR al
waargenomen ondermeer in De Westhoek, de Houtsaegerduinen, de Cabourduinen en op een
steilrandje op de rand van het weiland langs de Kromfortstraat. Een grote populatie is permanent
aanwezig in het kale duinzand onder het overhangende dak van het VBNC De Nachtegaal.
De Harkwesp (Bembix rostrata) is zeldzaam en van enkele locaties binnen het VNR gekend
ondermeer het Scleranthus grasland in het Garzebekeveld en mosduinsituaties in De Westhoek.
De Harkwesp is één de meest bedreigde invertebraten van mosduinen in Europa. Het is de grootste
graafwesp van Europa (2 cm). Ze nestelt in kolonies van juli tot oktober. Volwassen Harkwespen
voeden zich vooral met nectar van Jacobskruiskruid.
Plaatsen met voldoende kaal zand zijn noodzakelijk voor de nestbouw van de Harkwesp, maar het is
belangrijk dat dit kale zand ontstaat door natuurlijke verstuiving en niet door vertrappeling door grote
grazers en recreanten (Bonte, 2006). De nestdichtheden van de Harkwesp in mosduinen die
beïnvloed worden door recreatie of begrazing bleken veel lager (0,004 tot 0,006 nesten/m2) dan die in
mosduinen beïnvloed door natuurlijke overstuiving (0,4 nesten/m2).
Een vrouwtje Heidekakkerlak (Ectobius panzeri) werd gevangen in de korstmosvegetatie centraal in
de Cabourduinen (2006-2007).
In het voormalige militaire domein (COC) werden vier wantsensoorten gedetermineerd, namelijk
Berkenwants (Elasmucha grisea), Roodpootwants (…), Pentatoma rufipes en Palomena prasina. De
Pyamawants (Graphosoma lineatum) is een zuidelijke soort die recent sterk toenam in Vlaanderen.
Ze werd al waargenomen in de cabourduinen (R. Billiau, 2005).
De Hoornaar (Vespa crabro), onze grootste inheemse wesp, is zowel waargenomen in de
cabourduinen als in de Oosthoekduinen. Deze warmteminnende wesp is het laatste decennium sterk
toegenomen in het binnenland, nadat ze voordien sterk was afgenomen.
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2.3.4.7. Slakken
In totaal zijn er in het VNR al minstens 24 soorten landslakken waargenomen en 3 soorten
zoetwaterslakken, met al. s topsoort Nauwe korfslak Vertigo angustior (Habitatrichtlijn Bijlage II;
met uitsterven bedreigd in Vlaanderen)

Opvallend veel soorten zijn opgenomen in de Rode lijst, in de categorieën:
 Met uitsterven bedreigd: Nauwe korfslak (Vertigo angustior);
 Bedreigd: Grofgeribde grasslak (Candidula intersecta) en de Slanke barnsteenslak (Oxyloma
elegans);
 Kwetsbaar: Look-glansslak (Oxychilus alliarius), Langwerpige barnsteenslak (Succinella
oblonga) en Gladde tolslak (Euconulus fulvus)
 Zeldzaam: Genaveld tonnetje (Lauria cylindracea), Dwergpuntje (Punctum pygmaeum),
Scheve jachthorenslak (Vallonia excentrica) en Dwerg-korfslak (Vertigo pygmaea)
Volgende soorten zijn voorlopig bestempeld als ‘onvoldoende gekend’: Slanke agaathoren
(Cochlicopa lubricella), Glanzende agaathoren (C. lubrica), Ruwe korfslak (Columella aspera).
Ook Rode barnsteenslak (Catinella arenaria) is een internationaal belangrijke soort die werd
waargenomen in de duinpannen van De Panne (Devriese et al. 2004). De soort wordt vermeld in de
IUCN Red list als ‘near threatened’. Verder zijn zeker de schorshorens vermeldenswaardig. Zowel
Gewoon (Balea perversa) als ‘Vergeten’ schorshoren (B. heydenii) zijn binnen Vlaanderen enkel
bekend van de duinbossen van De Panne.
De meeste Rode-lijstsoorten zijn gemeld voor het Cabourdomein, dat op het vlak van molluskenfauna
het meest werd onderzocht (Lambrechts e. a. 2006-2007). Cabour is deels sterk ontkalkt, maar lokaal
nog relatief kalkrijk. De molluskenfauna weerspiegelt dit. De droge duinen en de laagten in het duin,
die hoofdzakelijk begroeid zijn met grassen zoals Gewone struisriet, vormen een zeer molluskonvriendelijk milieu. Niet alleen zijn deze terreinen sterk ontkalkt, maar gedurende een groot aantal
maanden in het jaar zijn ze ook zeer droog. Slechts enkele soorten slakken kunnen hier overleven.
Door Antheunis (1956) werd de Nauwe korfslak massaal aangetroffen in vochtig HippophaetoLigustretum in De Westhoekduinen. Ze werd later in een open duinbos langsheen het Konijnenpad
gevonden (1986, wn. Hendrik Devriese - waarschijnlijk ‘panne 20’ volgens M. Leten).
In 1951 werd de soort gevonden door leden van de Nederlandse Malacologische vereniging op een
bosterrein langs de weg van De Panne naar Duinkerke bij "Duynhoek" (Calmeynbos). Recent (2005 –
2006) deed Koen Verschoore aan de Westkust gericht onderzoek naar deze soort. Hij trof de soort in
redelijke aantallen aan in het Westhoekreservaat, Krakeelduinen, op 2 bouwkavels in De Panne,
Oosthoekduinen, Houtsaegerduinen, Noordduinen en Hannecartbos. In de Simliduinen, de
Schipgatduinen en de Doornpanne waren de aantallen laag. Tenslotte vond hij de soort ook in de
Cabourduinen, op 28 mei 2006 stelde hij een ‘grote en verspreide populatie’ vast !, onder andere
onder schors van populier (Verschoore, 2006).
De vindplaatsen kenmerken zich door enige vochtigheid, doch doorgaans zijn het geen kletsnatte
plaatsen. Qua vegetatiestructuur is de verscheidenheid groot: zowel bos, struweel als grasland.
Typisch is ook dat het steeds om grote populaties gaat. Alle vondsten omvatten minstens 20
exemplaren. Antheunis (1956) meldt meer dan 500 ex. per vierkante meter.
Daarnaast is het zeer relevant dat de Nauwe korfslak gevonden is in de aanpalende gebieden in
Frankrijk: in lage aantallen in de Perroquetduinen en in hoge aantallen in Ghyvelde.




V. angustior profiteert duidelijk van menselijk ingrijpen: takkenhopen, houtstapeltjes, paden
met hakselhout en het openen van het struweel lijken voor deze soort uitermate gunstig.
‘Macrohabitat’: in overgangszones bijvoorbeeld van abelenbos naar zandvlakte,
duinroosjesstruweel naar mosduinen, duindoornstruweel naar duinbos. Volledige
beschaduwing wordt blijkbaar gemeden.
‘Microhabitat’: in of onder vochtig hout in een vrij ver gevorderd stadium van afbraak. Ook
vaak levende exemplaren gevonden onder vochtige dode bladeren. De literatuur vermeldt
microfungi als voedsel.
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Volgens Verschoore is V. angustior voor de westelijke duinen geen soort van primaire en vochtige
duinvalleien zoals in enkele rapporten wordt gesuggereerd, maar veeleer van een overgangszone met
beschikbaarheid van struweel , mos(duinen) en een lage vegetatie en dat tegelijk voldoende vochtig is
(en blijft).
Volgens Janssen & Schaminée (2004) wordt de Nauwe korfslak vooral aangetroffen op vochtige
plaatsen in de overgang van nat naar matig droog. In Noord- en West-Europa komt zij vooral voor aan
de kust, met voorkeur voor kalkrijke duinvalleien. De soort houdt zich vooral op in het strooisel onder
de begroeiing, dit in tegenstelling tot de Zeggekorfslak.
In Nederland komt de soort vooral voor in de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen. Er zijn daar
slechts 2 waarnemingen uit het binnenland.
Keulen (2007) ontdekte de eerste populatie voor Nederlands Limburg en volgde deze 5 jaar op. Hij
benadrukt dat de Nauwe korfslak los en permanent vochtig strooisel nodig heeft. Meer algemeen
kunnen de vindplaatsen van deze soort gekarakteriseerd worden als permanent vochtige maar goed
doorlaatbare bodems, die niet langere tijd onder water staan. In droge omstandigheden wordt de soort
in de bodem gevonden, juist onder de strooisellaag.
Naar beheer toe in functie van Nauwe korfslak besluiten we dat volgende maatregelen erg bevorderlijk
zijn voor de Nauwe korfslak:
 het voorkomen van grote hoeveelheden ontbindend en humeus materiaal van bomen,
struiken, takken in overgangszones van open naar gesloten ecotopen;
 Verdroging tegengaan;

Op de oever van de Ringslot komt de Slanke barnsteenslak (Oxyloma elegans) voor. Het aantal
vindplaatsen van deze bedreigde soort neemt af.
Binnen het COC-domein werden volgende slakken waargenomen (Launoy & Decoussemaeker 2002):
Grote wegslak (Arion rufus), Grofgeribde grasslak (Candidula gigaxii), Duinslak (Cernuella sp. ),
Slanke duinhoorn (Cochlicella acuta), Segrijnslak (Helix aspera), Grote regenslak (Laciniaria biplicata),
Mostonnetje (Pupilla muscorum) en Gewone barnsteenslak (Succinea putris).

2.3.4.8. Andere
De VMM neemt jaarlijks biologische stalen in de Drie Vijvers (Meetplaatsnummer 686035).
Deze gegevens zijn raadpleegbaar op de website van de VMM.
In de Drie Vijvers komt de Zwanemossel (Anodonta cygnaea) voor
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2.3.4.9. Spinnen
In totaal zijn er in het VNR al ruim 200 soorten spinnen waargenomen (tabel 2.22, bijlage 5). Hierna
volgt een overzicht van de belangrijkste aandacht- en rode lijstsoorten.
Met uitsterven bedreigd
Micaria dives, de Prachtmierspin, is volgens Roberts (1998) in de Benelux ‘niet zeldzaam in het hele
duingebied, lokaal in het binnenland’. In de duinen is ze tussen Helm en in lage, zandige vegetaties de
meest voorkomende Micaria. De soort is in Zuid-Europa talrijker.
We vonden de soort enkel in de 2 zeer schaars begroeide duinen in het westelijk deel van het
Cabourdomein: de korstmosvegetatie CB05 (1wijfje) en CB10 (1 mannetje en 2 wijfjes. ), in de
maanden juli en augustus 2006.
Pirata tenuitarsis, de Veenpiraat, lijkt erg op de Poelpiraat (P. piraticus). De soort komt wijd verspreid
in de Benelux voor, maar wordt slechts lokaal gevonden (meest op trilveen). In zijn voorkeursecotoop,
onbeschaduwd mosrijk veen, is de soort vaak wel talrijk (Roberts, 1998). Volgens Alderweireldt &
Maelfait (1990) is de soort bekend van tal van plaatsen in de Antwerpse en Limburgse Kempen en
daarbuiten slechts van 1 plaats (Kieldrecht, Beveren). Sindsdien is er in Vlaanderen nog 1 vindplaats
buiten de Kempen bekend geraakt, in de Kalkense Meersen langs de Schelde in Oost-Vlaanderen
(med. F. Hendrickx).
Eén wijfje liet zich op 6 mei 2006 vangen in de vegetatie op de oever van het Ringslot (CB03), alwaar
ook een populatie Pirata piraticus voorkomt. Het is een zeer bijzondere soort en het is raadselachtig
waar een populatie zou kunnen aanwezig zijn.

Bedreigd
Agroeca cuprea, de Gouden lantaarnspin, is in de Benelux algemeen in het hele duingebied, terwijl
ze in het binnenland zeer lokaal voorkomt op warme plekken (vooral in Zuidoost-België). Ze leeft er
tussen gras of heide maar ook in open bossen tussen mos en onder stenen (Roberts, 1998).
We vonden de soorten in lage aantallen (1-2 ex. ) op de 5 open plaatsen in het westelijk deel van het
Cabourdomein.
Alopecosa fabrilis, de Grote panterspin, is gebonden aan open, zandige plaatsen waar ze een
woonholte kan uitgraven (Maelfait & Baert, 1997). Het creëren van pioniervegetaties (waar zich een
schrale vegetatie met Buntgras en korstmossen kan ontwikkelen) in monotone hoge, dichte vegetaties
is een goed beheer voor de Grote panterspin. Volgens Maelfait et al. (1990) was de soort in de
Kalmthoutse heide het talrijkst 4 jaar na een heidebrand, en komt de soort er verder alleen voor op
duinen. De voorkeur voor open vegetatie blijkt zeer duidelijk uit eigen onderzoek in het
stuifzandgebied ‘de Oudsberg’ in Meeuwen-Gruitrode (Limburg): aanwezig in buntgrasvegetaties, in
stuifzand, kolonisatie van een recente kapvlakte en een afgebrand perceel, een maand na de brand
(Lambrechts & Janssen, 2002).
Het is verheugend deze belangrijke kensoort van open duin aan te treffen in het studiegebied. In totaal
zijn 30 exemplaren gevangen in het Cabourdomein, op de 3 meest open locaties. De meeste dieren
(18 ex. ) zijn gevonden in het door ponies begraasd oostelijk deelgebied (CB11). In het westelijk deel
zit de soort op de ‘korstmossteppe’ (CB05; 4 ex. ) en de zandige open plek in het westen (CB10; 8 ex.
). Zeer opmerkelijk is het ontbreken in het Garzebekeveld, omdat deze locatie er zeer geschikt uitziet
én omdat de soort er in het verleden gevonden is door Dries Bonte.
Argenna subnigra, het Bodemkaardertje, is in de Benelux niet zeldzaam in de duinen en vrij
zeldzaam op de hogere zandgronden in Nederland en het oosten van Vlaanderen (Roberts, 1998).
We vonden de soort enkel in het Garzebekeveld, 2 mannetjes en een vrouwtje in de periode juni – juli
2006.
Cheiracanthium virescens, de Groene spoorspin, komt verspreid over de hele Benelux voor, maar is
veel minder algemeen dan C. erraticum. In het Nederlands duingebied is het de gewoonste
Cheiracanthium-soort. Het is een soort van droge, zandige plekken, waar ze onder stenen of in lage
vegetatie zoals heide leeft (Roberts, 1998).
Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

161

De soort is in lage aantallen (1-2 ex. ) gevangen op 3 van de (4) meest open, droge locaties:
Garzebekeveld (CB1A) en 2 plaatsen in het Cabourdomein (CB10 en CB11).
Haplodrassus dalmatensis, de Gestreepte muisspin, is volgens Roberts (1998) in de Benelux vrij
algemeen in het hele duingebied en minder algemeen op heides in het binnenland.
De in totaal 26 door ons gevangen dieren waren van slechts 3 plaatsen afkomstig. De grootste
aantallen (16 ex. ) vingen we in het Garzebekeveld, waar de soort enkel in het schraal begroeide deel
van het S. perennis-grasland zit en niet is gevangen op een schraal plekje omringd door hogere
vegetatie op slechts 50 m afstand. De overige 2 vindplaatsen zijn schraal begroeide locaties in het
Cabourdomein (CB05 en CB10). De verwante Heidemuisspin (H. signifer) is algemeen in de Benelux
en in grotere aantallen gevangen dan de Gestreepte muisspin, maar eveneens met een duidelijke
voorkeur voor open, droge, schraal begroeide locaties.
Ozyptila atomaria, de Grote bodemkrabspin, zou in de Benelux vrij algemeen zijn in de duinen en op
kalkgrasland en minder algemeen op heides (in het binnenland). Ze leeft er volgens Roberts (1998) op
onbeschaduwde, niet te vochtige plaatsen en zoekt ’s nachts hogere plaatsen in de vegetatie op.
De Grote bodemkrabspin is op alle 7 droge, open (niet-beboste) locaties in het studiegebied
gevonden. Het ging telkens om lage aantallen (1-2 ex. ), behalve in een lage dichte
zandzeggevegetatie (CB08, 7 ex. ).
Bij een onderzoek in het Calmeynbos (Lambrechts et al. , 2004) in het voor- en najaar zijn alle
exemplaren in september gevangen terwijl Roberts (1998) aangeeft dat de piek in het voorjaar valt
(maart-mei), maar dat beide geslachten bijna jaarrond te vinden zijn. In het VNR Zwinduinen en –
polders vonden we in het voorjaar enkel dieren in een zeer kort gegraasd grasland (nabij een
duindoornstruweel) en in september enkel in een duindoornstruweel. Dit gaat blijkbaar opnieuw op
voor het studiegebied in Adinkerke: alle dieren van CB1A, CB05, CB10 en CB11 zijn in april – begin
mei gevangen (en zijn mannetjes), de dieren in de dichtere begroeide locaties CB06, CB07 en CB08
zijn in september gevangen (uitgezonderd 1 in juli) en zijn zowel mannetjes als wijfjes.
Pardosa agrestis, de Slikwolfspin, behoort tot de ‘P. palustris’-groep en enkel mannetjes kunnen van
de ‘tweelingsoort’ , de met uitsterven bedreigde Schorrenwolfspin (Pardosa purbeckensis), worden
onderscheiden door het ontbreken van lange haren op metatarsus en tarsus I. Vaak worden P.
agrestis en P. purbeckensis als 1 soort beschouwd. P. agrestis heeft een voorkeur voor zandige
rivieroevers, maar wordt sporadisch ook op akkers (‘surrogaat-ecotoop’) gevonden. Een grote
populatie is bekend van de bezinkingsputten van de suikerfabriek in Tienen, waar vaak grote
oppervlaktes kaal slik voorhanden zijn (Lambrechts, 1999; Lambeets & Lambrechts, 2005). Mogelijk is
er aan gelijkaardige putten in Veurne, 13 km ten oosten van het studiegebied, ook een populatie van
deze soort aanwezig. P. purbeckensis komt vrijwel enkel langs de kust voor en is op schorren zeer
talrijk (Roberts, 1998). Het dichtstbijzijnde schorrengebied is de Ijzermonding in Nieuwpoort. Volgens
Alderweireldt & Maelfait (1990) is de soort bekend van Nieuwpoort en Knokke aan de kust en van tal
van plaatsen in het Zeescheldegebied.
We noteerden 1 vrouwtje P. agrestis / P. purbeckensis op 9 mei 2006 in het begraasd oostelijk deel
van het studiegebied. Gezien de habitatvoorkeur moeten we besluiten dat het hier om een zwerver
gaat. In de natte graslanden (CB02 en CB03) zouden we wel een populatie kunnen verwachten, maar
daar is de soort niet gevonden.
Pardosa monticola, de Duinwolfspin, prefereert kort gegraasde voedselarme graslanden (Maelfait et
al. , 1998) en zou heel talrijk zijn in de duinen waar graslanden door konijnen zeer kort gegraasd
wordt.
Zoals reeds aangegeven is de Duinwolfspin met 634 exemplaren de talrijkst gevangen spinnensoort in
dit onderzoek. Bijna de helft van deze dieren (294 ex. ) zijn in de door ponies begraasde open duinen
net ten oosten van de centrale ‘dreef’ gevangen (CB11). Er zijn nog 2 andere locaties met grote
populaties: de ‘nabij’ CB11 gelegen ‘korstmossteppe’ (CB05, 126 ex. ) en het Garzebekeveld (75 ex.
in CB1A en 114 ex. in CB1B). Deze locaties zijn van nature zeer schraal en worden weinig tot niet
begraasd. Een kleinere populatie gedijt op de zuidhelling met schrale vegetatie en plekken kaal zand
(CB10) in een voorts sterk verstruweelde/verboste omgeving. Hier is dringend beheer vereist om
struweel terug te dringen.
Dat de Duinwolfspin flink kan zwerven, blijkt uit de vondsten van telkens een mannetje op 9 mei en 26
april 2006 in resp. een zilt grasland ten zuiden van de snelweg (CB02) en een iepenbosje net ten
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zuiden van de Cabourweg (CB04). Anderzijds is het zeer opvallend dat in een dichte Gewone
struisrietvegetatie (CB07) aan de rand van de door de Duinwolfspin dicht bevolkte korstmossteppe
(CB05) geen enkel individu is gevonden !!
Ondanks de grote populaties blijft het een soort die zeer duidelijk gebonden is aan schraal begroeide
graslanden en open duinen, zoals zo veel van de hier besproken Rode-lijstsoorten.
Sitticus distinguendus, de Kustspringspin, is zeer verwant aan de Zandspringspin (S. saltator). Enkel
laatstgenoemde wordt door Bonte et al. (2004) voor de Belgische Duinen vermeld. De Kustspringspin
komt voor op open zandige plekken in de kustduinen en soms in het binnenland (Roberts, 1998). In de
Benelux is ze volgens deze auteur zeldzaam in de Duinen en het Antwerps Havengebied en wordt ze
sporadisch in het binnenland waargenomen (bij Namen). In de databank van Arabel zitten momenteel
geen waarnemingen (med. F. Hendrickx).
We vingen in het Cabourdomein 1 mannetje op 15 juni 2006, op een zuidhelling met schrale vegetatie
en plekken kaal zand (CB10) in een voorts sterk verstruweelde/verboste omgeving.
Styloctetor romana, het Bosplatkopje, is in België bekend van Limburg en West-Vlaanderen, zowel
aan de oost- als aan de westkust (Baert, 1996). In het studiegebied is ze beperkt tot het
Garzebekeveld, maar daar komt wel een flinke populatie voor (19 ex. gevangen in april – mei 2006).
Xysticus erraticus, de Graskrabspin, is op 5 plaatsen in het Cabourdomein in lage aantallen
gevangen en net ten zuiden van de Cabourweg is 1 mannetje –wellicht een zwerver- in het
iepenbosjes (CB04) betrapt. De hoogste aantallen (7 ex. ) komen voor rekening van de door ponies
begraasde open duinen net ten oosten van de centrale ‘dreef’ (CB11).
Xysticus sabulosus, de Zandkrabspin, houdt van lage vegetatie met veel kale plekken (Roberts,
1998). We vonden de soort enkel in de korstmossteppe (CB05, 1 vrouwtje op 26/04) en de zuidhelling
met schrale vegetatie en plekken kaal zand (CB10; 2 vrouwtjes en 1 mannetje, in april en november).
Opvallend is dat beide Xysticus-soorten niet in het Garzebekeveld zijn gevonden.

Kwetsbaar
Alopecosa barbipes, de Paaspanterspin, leeft in duinen, heide en grasland, op drogere en kalere
plaatsen dan de eveneens kwetsbare Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata (Roberts, 1998). Beide
soorten zijn in het studiegebied aangetroffen.
De Paaspanterspin komt in grote aantallen voor in het schraal grasland in Garzebekeveld (61 ex. in
CB1A en 89 ex. in CB1B). Lagere aantallen zijn gevonden op de 3 meest schraal begroeide plaatsen
in het Cabourdomein, maar de 26 dieren in CB11 wijzen toch op een populatie in deze door ponies
begraasde duinen.
De Dikpootpanterspin is eveneens het talrijkst gevonden in het Garzebekeveld (45 ex. in totaal) terwijl
er 1 – 8 dieren gevangen zijn op 5 van de 6 niet beboste locaties in het Cabourdomein.
Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort van natte voedselarme graslanden. In het VNR
Zwinduinen en –polders is de soort in zeer hoge aantallen in 2 natte graslanden gevonden, enerzijds
een grasland met een dichte grasvegetatie en anderzijds in een uniform kort gegraasd grasland met
veel kale bodem.
In ons studiegebied aan de Westkust vonden we de soort enkel in de (russen)vegetatie op de oever
van het Ringslot (CB03, 14 ex. ). Waarom ze ontbrak in het zilt grasland ten zuiden van de snelweg
(CB02) is ons niet duidelijk.
Baryphyma pratense, het Weideputkopje, is eveneens een soort van natte voedselarme graslanden,
maar de aanwezigheid van ruigere vegetatieplekken zou vereist zijn (Maelfait et al. , 1998). De soort is
in België enkel bekend van West- en Oost-Vlaanderen, maar daar zijn wel tal van vindplaatsen, o. a.
aan de Westkust (Baert, 1996). We vingen een vrouwtje in het zilt grasland ten zuiden van de snelweg
(CB02). De bodemvallen zijn daar op 14 juli 2006 in de rand van het perceel gezet nadat ze een
tijdlang buiten werking waren ten gevolge van vertrappeling door vee. Op 17 juli 2006 zijn ze geledigd
en is B. pratense gevangen.
Euryopis flavomaculata, de Geelvlekjachtkogelspin, is een uitzondering onder de Kogelspinnen
(Theridiidae) omdat ze geen web maakt. Ze jaagt vooral op mieren door er snel omheen te lopen, ze
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ondertussen in te spinnen en ze vervolgens in een poot te bijten (Noordam, 1998). Het optimale
biotoop zou bestaan uit droge schaalgraslanden met ruige vegetatie die voor schaduwrijke en dus
vochtigere omstandigheden zorgt (Maelfait et al. , 1998) terwijl Roberts (1998) aangeeft dat zowel
natte als droge plaatsen bewoond worden.
De voorkeur voor ruigere vegetatie en koelere omstandigheden wordt bevestigd door onze
bevindingen. We vonden telkens 3 exemplaren op 3 nabij elkaar gelegen plekken in het westen van
de Cabourduinen: een dichte zandzeggevegetatie, een dichte Gewone struisrietvegetatie en een
noordhelling met eikvarens.
Hypsosinga albovittata, de Witvlekpyamaspin, zou niet zeldzaam zijn op drogere gronden in de hele
Benelux, inclusief de duinen (Roberts, 1998).
De soort is in het studiegebied duidelijk gebonden aan de 4 meest open locaties in het studiegebied.
Op 3 plaatsen zijn redelijke aantallen gevonden:
 Garzebekeveld: 7 ex. in CB1A en 5 ex. in CB1B;
 het door ponies begraasd oostelijk deel (CB11): 18 ex. ;
 korstmosvegetatie (CB05): 8 ex. ;
Op de open plek in het noordwesten van het Cabourdomein (CB10) is slechts 1 exemplaar gevangen.
Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, is een soort van nat terrein met voorkeur voor moerassen met
grote zeggenvegetaties (Maelfait et al. , 1998). Alderweireldt & Maelfait (1990) vermelden geen
vindplaatsen in West-Vlaanderen en ook anno 2007 zitten er geen gegevens uit deze provindie in de
Arabel-databank (med. F. Hendrickx). We vingen 1 exemplaar in het grasland CB02.Zowel dit
grasland als CB03 lijken ons geschikt voor populaties van de Oeverwolfspin.
Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, is een ‘bosrandsoort’ in bossen op voedselrijkere
bodem en zou de tegenhanger zijn van de nauw verwante Pardosa lugubris (Zwartstaartboswolfspin),
die wijd verspreid voorkomt in bossen op zandbodems (vb. algemeen in de Kempen).
Toch was het in het studiegebied Pardosa saltans die op 6 plaatsen gevonden is (in totaal 39 ex. ).
Zowel het iepenbosje (CB04; 3 ex. ) als het bos met stinzenflora in het noordwesten (CB09; 9 ex. )
leverden de soort op. Toch is een lage, dichte zandzeggevegetatie (CB08) de plaats waar de meeste
exemplaren gevonden zijn (15), maar hier ligt veel struweel rond.
Phegra fasciata, de Gestreepte springspin, staat bekend om haar binding aan kale plekken bodem
in droge voedselarme graslanden (Maelfait et al. , 1998). Dat wordt bevestigd door vangsten van 2
exemplaren op de 4 meest open locaties (CB1A, CB05, CB10 en CB11) en zelfs 7 exemplaren in
CB1B. Iets dichtere vegetaties met Gewone struisriet (CB07) en Zandzegge (CB08) leverden telkens
1 individu op.
Robertus neglectus, de Vergeten molspin, is wijd verspreid in de Benelux, maar zeldzaam (Roberts,
1998). We vonden 1 mannetje op 16 oktober 2006 in het iepenbosje.
Trichopterna cito, het Stekelloos putkopje, is alweer een soort die duidelijk de (4) meest schraal
begroeide locaties verkiest (CB1A, CB05, CB10 en CB11) maar de hoogste aantallen komen van het
Garzebekeveld (CB1B, 35 ex. ). De soort is in België beperkt tot de duinen en de Kempen (Baert,
1996).
Xerolycosa nemoralis, de Bosrandwolfspin, is enkel gevonden in het Garzebekeveld (3 ex. ), een
locatie waar een andere wolfspin met dezelfde habitatvoorkeur (Pardosa saltans) ontbrak…De
Bosrandwolfspin zou nooit eerder in de duinen gevonden zijn. De soort is wel bekend van Nieuwpoort
(Hublé & Maelfait 1982).
Zelotes electus (Duinkampoot) en Z. longipes (Stekelkampoot) zijn in vergelijkbare, aanzienlijke
aantallen gevangen. Alweer leveren de 4 meest open locaties (CB01, CB05, CB10 en CB11) de
meeste dieren op, maar dichte grazige vegetaties worden niet gemeden (CB07 en CB08) ! Zelotes
electus haalt de bovenhand op locaties waar niet beheerd wordt (Garzebekeveld, CB07 en CB08)
terwijl Z. longipes op de meest kort begroeide locaties in het Cabourdomein domineert (CB05, CB10
en CB11).
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Zeldzaam
Argiope bruennichi, de Tijgerspin, is een mooie spin die recent sterk toenam vanuit het zuiden en
anno 2006 algemeen is in grote delen van Vlaanderen. We vonden de soort in het westelijk deel van
het Cabourdomein in een Gewone struisrietvegetatie in een laagte. Ook in het oostelijk deel is de
soort gezien.
Pardosa hortensis, het Geelarmpje is talrijk in Zuid-Europa tot in Zuid-België en leeft op diverse open,
zonnige plaatsen (Roberts, 1998). Volgens Alderweireldt & Maelfait (1990) waren er geen
vindplaatsen in West-Vlaanderen en slechts 1 in Oost-Vlaanderen (Brakel). Onze eigen
waarnemingen in tal van gebieden in heel Vlaanderen o. a. VNR Zwinduinen en –polders tonen aan
dat de soort sterk toegenomen is en als ‘momenteel niet bedreigd’ kan beschouwd worden. In het
studiegebied is 1 mannetje gevangen op 9 mei 2006 in het iepenbosje.
Pardosa proxima, de Veldwolfspin, is algemeen in Zuid-Europa, maar heeft bij ons zijn noordgrens.
In Nederland is ze ten minste tot halfweg jaren 90 enkel in Zuid-Limburg gevonden (Roberts, 1998).
We vermoeden dat de soort de laatste 10 jaar zeer sterk is toegenomen want we vinden haar zeer
frequent in bodemvalonderzoek. In het VNR Zwinduinen en –polders was het de talrijkst gevangen
soort (1551 ex. ), met uitzonderlijk hoge aantallen in een nat, kort gegraasd grasland.
De voorkeur voor natte terreinen blijkt alweer in ons studiegebied in Adinkerke: in beide graslanden
(CB02 en CB03) is de soort genoteerd.

Momenteel niet bedreigd
Diplocephalus graecus is pas recent voor het eerst in België gevonden, want ze is nog niet vermeld in
Maelfait et al. (1998). Zelf kennen we de soort al van het VNR Ter Yde, waar we 2 ex. noteerden in de
orchideeënpanne.
We vonden 1 mannetje net voor het einde van het onderzoek (eind oktober – begin november) in het
Garzebekeveld.

Literatuurgegevens
Bonte et al. (2002) maakten een uitgebreide analyse van alle onderzoeken naar de spinnenfauna die
reeds plaatsvonden in de kustduinen. De variatie in spinnengemeenschappen kan in eerste instantie
verklaard worden door de variatie in vegetatiestructuur of het successiestadium van de vegetatie. Een
tweede belangrijke factor is de lucht- en bodemvochtigheid en een derde de (menselijke of natuurlijke)
verstoring van het ecotoop.
Verder stelden ze vast dat in een versnipperd duinlandschap de spinnengemeenschappen van grotere
habitatplekken stabieler zijn dan die van kleine plekken geschikt habitat. Dat heeft te maken met
randeffecten waardoor soorten uit naburige habitats binnendringen ten koste van typische soorten van
de habitat zelf.
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2.4. Huidige recreatieve en educatieve inrichting en voorzieningen
2.4.1. Reglementering
In de deelgebieden van het VNR “De duinen en bossen van De Panne” gelden de gedragsregels
opgelegd door artikel 35 §1 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu (B. S. 10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’
In het Vlaams Natuurreservaat is het daarom, tenzij bij toelating van de beheerders verboden om:
- Het Vlaams Natuurreservaat te betreden tussen zonsondergang en zonsopgang.
- De wandelwegen te verlaten.
- Dieren te verdelgen, te verplaatsen en te vangen of hun jongen, eieren, nest of schuilplaats te
verstoren.
- De dieren die ingezet worden voor het graasbeheer te verstoren en op te jagen.
- Bloemen, planten en paddestoelen te plukken of hout te verzamelen.
- Honden te laten loslopen. In de begraasde gebieden zijn om veiligheidsredenen geen honden
toegelaten
- Individuele of groepssporten te beoefenen.
- Geluidsproducerende toestellen te gebruiken.
- Met gemotoriseerde voertuigen het gebied te betreden, behalve voor het beheer van het
gebied.
- Het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters,
luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.
- Reclame te maken of producten te koop aan te bieden.
- Te roken of vuur te maken
- Te kamperen of windzeilen en tenten op te zetten
- Vuilnis te storten of achter te laten.
- Het water of de bodem te vervuilen.
- Schade te berokkenen aan de infrastructuur (afsluitingen, knuppelpaden, banken, kijkhutten,
kijkwanden, e. d. m. ).
Op de naleving van deze gedragsregels wordt toezicht uitgeoefend door de wachters.

Foto. Toegang ‘Vissersdorp’ van het deelgebied Westhoek (Schuilhavenlaan, De Panne).
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2.4.2. Externe bereikbaarheid, signalisatie en parkeergelegenheid
We bespreken deze aspecten achtereenvolgens voor elk van de onderscheiden deelgebieden en
situeren alle toegangen op kaart 2.12a. Tabel 2.23 (Bijlage 6) is de inventaris van de aanwezige
recreatieve infrastructuur (toestand 2010).

De Westhoek
Het deelgebied is toegankelijk via zes officiële toegangen:
 Toegang ‘Vissersdorp’ (Schuilhavenlaan)
De hoofdtoegang is gelegen aan het uiteinde van de Schuilhavenlaan (Vissersdorp). De
onthaalinfrastructuur bestaat uit een parking voor 10 wagens, een fietsenstalling en houten zitbanken
met vuilnisbakken. Er is ook een infoloket dat in de zomervakantie elke dag geopend is en een
overdekt infopunt (infoluifel) met uitleg over De Westhoek en met een plattegrond van het gebied.
Vanaf deze toegang vertrekken twee wandelpaden: het Ligusterpad (2600 m) en het Oostergrenspad
(2250 m), dat ondermeer langs de volgende drie toegangen loopt.
 Toegang Groene Biezen
Langs de gelijknamige laan gelegen. De onthaalinfrastructuur bestaat uit een infoluifel waar aan de
hand van 4 grote panelen informatie over De Westhoek, de Krakeelduinen en de bewegwijzerde
wandelpaden wordt verstrekt. Er is tevens een houten zitbank. In de buurt van dit infopunt bevinden
zich ook nog een aanbindplaats voor paarden, een houten uitkijkplatform en een informatiepunt over
de Grote routepaden. De toegang is met de wagen bereikbaar. Er is geen parkeergelegenheid
voorzien.
 Toegang Duinhoek
Gelegen langs de gelijknamige straat, aan de meest zuidoostelijke punt van De Westhoek. De
toegang bestaat uit een met hout omheinde plek waarbinnen zich enkele houten zitbanken, vuilnisbak
en grote infoborden bevinden met plattegrond over De Westhoek en de Krakeelduinen (foto). De
toegang is met de wagen bereikbaar maar er zijn geen parkeerplaatsen voorzien. Het is het zuidelijk
vertrek/eindpunt van het Oostergrenspad en een ruiter- en mountainbikepad (Krakeelduinen). Er staat
naast een houten folderkastje ook nog een houten richtingswijzer van het provinciaal wandelnetwerk
Westkust en een aan een betonpaal bevestigd, verouderd, groen met al. en bord
“Staatsnatuurreservaat De Westhoek”. Op de paal is het rood-wit GR-symbool aangebracht.
Een honderdtal meter ten noorden van deze toegang, bij de toegangssluis tot het begraasde ‘oostblok’
staat een groot informatiebord over ‘grote grazers in de natuur’ en met enkele aanbevolen
gedragsregels voor de bezoeker.
 Toegang De Mol
Deze toegang ligt naast de toegang tot de Franse camping Le Perroquet en situeert zich langs het
Grenspad en een hieraan parallel verlopend ruiterpad. Er staat een infobord over De Westhoek met
plattegrond en een vierkante houten paal met specifieke informatie voor wandelaars (mogelijke
trajecten etc. ). Ook een vuilbak en een ondertussen beschadigde houten folderkastje is aanwezig.
Het grenspad is voor eventuele motorvoertuigen en tweewielers afgesloten d. m. v. een slagboom.
Langs het grenspad is tevens een educatief wandelleerpad aangelegd (zie verder)
De toegang is met de wagen en met een autocar bereikbaar; er is parkeergelegenheid nabij de locale
horecazaken en tussen de Duinhoekweg en de spoorweg.
 Toegang Strand
Gelegen waar het grenspad op het strand uitloopt. Er staat een infobord met plattegrond van De
Westhoek en een vierkante houten paal met specifieke informatie voor wandelaars (mogelijke
trajecten etc. ). De toegang is niet bereikbaar met de wagen (wagens zijn verboden op het strand). Het
grenspad is voor eventuele motorvoertuigen en tweewielers afgesloten d. m. v. een slagboom.
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Zwarte Hoek
De Zwarte Hoek is toegankelijk vanuit een viertal punten:
 Toegangen Duinhoekstraat
Vanaf deze straat zijn er twee toegangsmogelijkheden. De eerste toegang bevindt zich aan het einde
van een onverharde weg die ten oosten van de camping loopt. De spoorwegovergang is echter
afgesloten door een met al. en hek. Het houten informatiebord over de Zwarte Hoek inclusief
plattegrond, bevindt zich nabij de brug over het Langgeleed. De andere toegang is te bereiken via een
onverharde weg die parallel aan vorige weg enkele honderden meters oostwaarts is gelegen. Een
identiek informatiebord bevindt zich hier voor de onbewaakte spoorwegovergang. De wandelweg rond
het gebied kan door wandelaars betreden worden via een houten voetgangerssluis. Een korte houten
en een omheining met gladde draad zorgt in oostwaartse richting voor een scheiding tussen de
onverharde wandelweg en het ruiterpad.
Er is geen parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving maar wel nabij de voormalige grenspost
(zie toegang De Mol–Westhoek). Vanaf de grens is het gebied trouwens ook toegankelijk via een
onverharde weg, die op de Frans-Belgische grens is gelegen, dit is de toegang ‘grens’
 Toegang grens
Het informatiepunt bij deze toegang bestaat uit een groot infobord over het gebied met plattegrond,
een houten signalisatiebord van het provinciaal wandelwegennetwerk en een verhoogd uitkijkpunt
over de vijver. Een houten slagboom verhindert dat voertuigen of ruiters de wandelweg rond het
gebied kunnen gebruiken.
 Toegang Drie Vijvers (via Smekaertstraat)
Bij de gelijknamige waterplas en manège gelegen. Bereikbaar via een onverharde weg vanaf het
zuiden, via de Smekaertstraat. Er is eveneens een groot informatiebord over het gebied aanwezig
ondermeer met aanduiding van de officieel toegestane viszone en wandelweg rond het gebied.

Oosthoekduinen s. l.
De Oosthoekduinen zijn toegankelijk vanuit acht officiële punten:
 Toegang Sportlaan-Zwembad
Achter het Zwembad gelegen. Er staat een groot infobord met plattegrond van de Oosthoekduinen
nabij de houten voetgangersluis. Een vuilnisbak en een houten richtingwijzer van het provinciaal
kustwandelnetwerk zijn eveneens aanwezig. De toegang is met de wagen bereikbaar. Er is een ruime
parkeerplaats aan de voorzijde van het zwembad. Hier staat tevens een Bloso-informatiebord bij het
startpunt van de 30 km mountainbikeroute ‘Ringslot’, die ondermeer langs de binnenduinrand van de
Oosthoek loopt.
 Toegang Sportlaan-Artiestenpad-Kunstenaarswegel
Net zoals de voorgaande toegang aan de oostzijde van het gebied gelegen, naast het jeugdheem ‘het
Kraaiennest’, in de nabijheid van de lokalen van KSA ‘de Kokkel’ en met ongeveer dezelfde inrichting
als vorige toegang: plattegrond van de Oosthoekduinen maar met een welkombord voor en informatie
over de Duinzoom Oosthoek. Verder ook een vuilnisbak, een houten hek dat het pad afsluit voor
voertuigen en tweewielers, signalisatie van het kustwandelnetwerk en een houten aanplakbord (A4formaat) zonder informatie. Op het houten hek is eveneens de rood-witte GR signalisatie aangebracht
(GR-5Awest). Officiële verkeersborden verbieden eveneens de toegang voor gemotoriseerd verkeer
(uitgezonderd plaatselijk). Er is geen specifieke wagenparking voorzien, maar er kan geparkeerd
worden langs de Sportlaan of bij het verder gelegen Zwembad. Deze toegang biedt de mogelijkheid
om het gebied te betreden via het Artiestenpad, dat langs de binnenduinrand loopt. Vanaf dit pad
vertrekt op twee plaatsen een wandelweg die toelaat om het eigenlijke duinengebied en het
Calmeynbos te verkennen. Het betreft de hierna vermelde toegangen
 Toegang Artiestenpad-Kunstenaarswegel
Ongeveer halverwege het pad takt een wandelweg aan, die ondermeer naar een houten
uitkijkplatform leidt. Het kleine platform (ongeveer 2 x 4 m) biedt een panorama over het duinpolderovergangsgebied en de zich daarachter wijds uitstrekkende polders. Aan de horizon zijn
ondermeer de torens van Veurne en de West-Vlaamse/Noord-Franse heuvelzone goed zichtbaar.
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Deze toegang is enkel bereikbaar voor wandelaars. Mountainbikers, die het Ringslotparcours volgen,
kunnen even halt houden. Er is echter geen fiets of MTB-stalling.
 Toegang Kerkhof-Artiestenpad
Hier staan op korte afstand van elkaar 2 informatieborden. Nabij de kerkhofparking (22 plaatsen) staat
een eerste, verouderd informatiebord over het artiestenpad (gemeentelijk initiatief). Nabij de
zuidoostelijke hoek van het kerkhof is een welkombord geplaatst met informatie over het artiestenpad
en de Duinzoom Oosthoek. Er is ook een tweede bord aanwezig met plattegrond van de
Oosthoekduinen s. l. Daarnaast staat een houten, vierkanten paal die informatie verschaft over de
wandelmogelijkheden (plattegrond en afstanden)
 Toegang Kerkstraat-Artiestenpad
Bij de zuidwestelijke toegang tot de Oosthoekduinen-Calmeynbos staat een welkombord met
informatie over het Calmeynbos en een plattegrond van het gehele gebied. Daarnaast bevinden zich
een vuilnisemmer en een houten aanplakbord formaat A4.Verder is deze toegang uitgerust met een
voetgangerssluis die geïnstalleerd werd nabij het tramperron van de halte ‘Moeder Lambic’. Net ten
zuiden van de tramhalte is er een parking voor een twintigtal auto’s.
 Toegang Kerkstraat-Adinkerkelaan
Noordwestelijke toegang tot de Oosthoekduinen-Calmeynbos met eveneens een welkombord met
informatie over het Calmeynbos en een plattegrond van de Oosthoekduinen s. l. De toegang is
bereikbaar met de wagen. Beperkte parkeergelegenheid, voor een vijftal auto’s, bevindt zich vlakbij de
toegang. Aan de overkant van de Kerkstraat is er meer parkeergelegenheid. Er is tevens een halte
van de kusttram nabij de Sint-Pieterskerk.
 Toegang Sint-Elisabethlaan-Blauwe zeedistel
Naast de toegang tot de jeugdhotels ‘Blauwe zeedistel’ en ‘Flipper’ gelegen (zie foto). Er is een
Welkombord met informatie over de Oosthoekduinen s. s. en een plattegrond van de Oosthoekduinen
s. l. Verder zijn er een houten richtingwijzer van het provinciaal kustwandelnetwerk, van een lokaal
loopparcours en een vuilnisbak geplaatst. Een houten voetgangersluis verhindert de doorgang van
gemotoriseerd verkeer.
De toegang is bereikbaar voor wagens, maar er is geen specifieke parkeergelegenheid (wel langs de
Veurnelaan). De jeugdhotels beschikken over een private parking.

Foto. Toegang Sint-Elisabethlaan-Blauwe zeedistel van het deelgebied Oosthoekduinen.
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 Toegang Oostduinenstraat
Deze toegang ligt aan de zuidgrens van de woonwijk en de vermelde straat. Ook hier staat het
‘klassieke’ informatiebord over de Oosthoekduinen met plattegrond. Een houten afspanning met
voetgangerssluis verhindert de doorgang van voertuigen en tweewielers. Er is geen parking.
Opmerking: het gebied is ook toegankelijk vanaf het VBNC ‘de Nachtegaal’, dat midden in het gebied
is gelegen. Bij het bezoekerscentrum is er parkeergelegenheid voor wagens en is er een
fietsenstalling.

Houtsaegerduinen-Kerkepannebos
 Toegang Houtsaegerduinen-Noordzeedreef
De Houtsaegerduinen zijn alleen toegankelijk via de zuidelijke hoofdtoegang. Deze ligt in het
verlengde van de gedeeltelijk verharde Noordzeedreef. Bij de hoofdtoegang is een infoluifel
opgetrokken met een welkombord voor de Houtsaegerduinen-Kerkepannebos, een plattegrond en
informatie over het duinecosysteem en de landschapsvorming. Verder is in de onmiddellijke nabijheid
ook een houten A-4 infokastje aanwezig (met recente informatie over gegidste rondleidingen in de
duinen van De Panne), een groot infobord over grote grazers in de natuur en een houten richtingwijzer
van het provinciaal kustwandelnetwerk. Informatie over en een overzichtskaart van dit wandelnetwerk
bevindt zich bij de wagenparking aan het einde van de Noordzeedreef. De parking biedt plaats aan
een 40-tal wagens, er is ook een beperkte fietsparking (5 tal fietsen).
Alleen wandelaars hebben toegang tot de door ezels begraasde Houtsaegerduinen via een houten
hek dat in een V-vormige voetgangerssluis werd opgehangen.
Langs de Noordzeedreef bevinden zich een kleuterschool en een jeugdheem.
 Toegang Kerkepannebos - Noordzeedreef
Alleen voor wandelaars toegankelijk bosje. Het welkombord met gebiedsinformatie en een plattegrond
van de Houtsaegerduinen-Kerkepannebos staat langs het wandelpad in het bos. Ter hoogte van de
Noordzeedreef zorgt een houten voetgangerssluis in de Castanea-omheining dat alleen wandelaars
het bos kunnen betreden. Bij de voetgangerssluis werd ook een houten paal geplaatst met
aanwijzingen voor het kustwandelnetwerk.
 Toegang Kerkepannebos – J. Van Looylaan (Koksijde)
Deze toegang is op dezelfde wijze ingericht als deze langs de Noordzeedreef. Het welkombord staat
nabij de Van Looylaan, in de noordwesthoek van een duingrasland. De toegang is afgesloten voor
rijwielen d.m.v. een houten slagboom en een voetgangerssluis, die in de Castanea omheining zijn
aangebracht. Bij de voetgangerssluis staat een houten paal met aanwijzingen voor het
kustwandelnetwerk. Er bevindt zich ook een berichtenbordje. Het folderbakje is echter verdwenen.
Verder loopt langs de oostzijde van het gebied een montainbikepad dat deel uitmaakt van een groter
circuit dat ondermeer naar de Noordduinen leidt.
Dit pad ligt net buiten het VNR. Het openstellingsplan, toegankelijkheidsbesluit en bebordingsplan van
het VNR kunnen dus strikt genomen niets over het ruiterpad en mountainbikepad zeggen. Het
kadastraal perceel waarop het fiets- en ruiterpad liggen zijn eigendom van Aquafin. In de praktijk wordt
het ruiterpad onderhouden door de gemeente De Panne en onderhoudt ANB het fietspad. Klein
onderhoud zoals het opruimen van afgebroken tak, gebeuren door de terreinploeg van ANB. Hierover
zijn geen formele afspraken maar dit zo gegroeid in de loop van de jaren. Omdat de ligging van de
paden buiten het VNR op het terrein echter niet duidelijk is en het een deel van het VNR lijkt te zijn,
werd er in samenspraak met de gemeente Koskijde op het openstellingsplan en het bebordingsplan
toch voorzien bordjes te plaatsen aan de toegangen van dit pad zodat er duidelijkheid is op het terrein.
 Toegang Houtsaegerduinen - Veurnelaan
Daarnaast bevindt er zich een wandelpad langs de oostelijke zijde van het gebied. Bij het begin/einde
van deze wandelweg is telkens een welkombord aanwezig en een houten folderbakje annex A4aanplakbord voor wandelnieuws. De toegang is voor wagens bereikbaar langs de Veurnelaan. Er is
geen specifieke wagenparking voorzien. De toegang tot het Kerkepannepad gebeurt via de
voetgangerssluis naast het metalen toegangshek aan het uiteinde van de Veurnelaan. Hier passeert
tevens het Westkustruiterpad dat langs de oostgrens van het reservaat naar de Nieuwpoortlaan leidt.
Het ruiterpad is selectief toegankelijk gemaakt: paarden kunnen over de laag geplaatste dwarsbalk,
voor tweewielers is dit niet evident.
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 Toegang Houtsaegerduinen - Nieuwpoortlaan
Gelijkaardige toegang als deze langs de Veurnelaan: welkombord en plattegrond en ook een houten
folderbakje annex A4-aanplakbord voor wandelnieuws. Het is het begin-/eindpunt van de Kerkepannewandelweg langs de oostkant van het reservaat. Er is ruime parkeergelegenheid langs de
Nieuwpoortlaan
Opmerking
Er zijn nog op twee plaatsen, die geen vrij toegankelijke ingangen zijn, welkomborden met plattegrond
geplaatst. Er is een bord geplaatst langs het kustfietspad, nabij de tennisclub (Nieuwpoortlaan) en op
het einde van de Marktlaan. Het bord langs de Marktlaan wordt gebruikt bij geleide wandelingen, die
soms hier vertrekken. Het is echter moeilijk leesbaar vanaf de straat.
Het bord langs het frequent gebruikte fietspad is informatief bedoeld. Bij het bord zijn ook specifiek
voor de fietsers, richtingwijzers met afstandsaanduiding geplaatst.

Garzebekeveld - Zuidelijke duinzoom van Adinkerke
De toegangen tot het Garzebekeveld in casu de omgeving van het Koekuithof zijn meestal nog slechts
rudimentair ingericht. De beboste zuidelijke speelzone is toegankelijk vanuit drie punten: twee ervan
zijn gelegen langs de zuidrand van het gebied (Kromfortstraat-Molendam), één langs de oostkant
(Kromfortstraat). De toegangen zijn via de smalle, gebetoneerde respectievelijk geasfalteerde
Kromfortstraat met de wagen bereikbaar. Er is echter nergens parkeergelegenheid voor wagens
voorzien. Ook fietsstalling ontbreekt nabij de vermelde toegangen. Er is wel parkeergelegenheid en
een mogelijkheid tot stallen van fietsen bij de toegang tot het gemeentelijk domein de Markeyputten
(toegang Doornstraat).
 Toegang Kromfortstraat (oost)
Smalle rudimentaire toegang tot het speelbos. Houten paletten dienen als noodbrug over de. Er is een
klein A-3 infobord waarop uitleg over de Koekuitzone staat, met ondermeer de aanduiding van het
wandelnetwerk en de speelzone.
 Toegang Kromfortstraat-Molendam (centraal)
Zuidelijke toegang met ondermeer een vrij groot houten informatiebord over de Koekuitzone en een
luxueus met al. en informatie- en spelbord (Uilenspel). Tevens is een betonnen zitbank aanwezig bij
de recent uitgegraven poel.
 Toegang Kromfortstraat-Molendam (zuidwest)
Rudimentaire toegang, met een houten A-3 infobord en plattegrond over de Koekuitzone. Deze
toegang is tevens het begin-/eindpunt van een wandelpad, dat voor de verbinding zorgt met de
noordelijk gelegen ‘Putten van Markey’ en het speelplein (Doornstraat). Hier ontbreekt een
informatiebord over de Koekuitzone.
Het westelijk deel van de zuidelijke duinzoom is niet toegankelijk. De hier gelegen, meestal begraasde
gebiedsdelen zijn vanaf de bestaande wegen te overschouwen bv. vanaf de Kromfortstraat-Molendam
en vanaf de Cabour-- en Ringslotweg. Enkel kleine, vierkanten bordjes maken duidelijk dat de
bewuste plaatsen onttoegankelijk natuurreservaat zijn.

Cabour
De toegang tot het gebied is beperkt tot 2 toegangen die elk ongeveer halfweg het gebied gelegen zijn
i.e. in het noorden langs de Veldstraat en in het zuiden langs de Cabourweg. Tussen beide toegangen
loopt de ‘centrale dreef’ die het gebied doorkruist.
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2.4.3. Interne ontsluiting - padeninfrastructuur en inrichting
We bespreken hier achtereenvolgens de aanwezige recreatieve infrastructuur voor elk van de
onderscheiden deelgebieden. Een overzicht van de belangrijkste infrastructuur is weergegeven op
kaart 2.12b

Deelgebied De Westhoek
De interne ontsluiting van het natuurreservaat voor bezoekers gebeurt hoofdzakelijk via verschillende
wandelpaden die op de plattegrond van het gebied zijn aangeduid en waarvan het tracé door middel
van lage, ronde, houten paaltjes met gekleurde kop is aangeduid. Er zijn zes officiële en gemarkeerde
wandelwegen. Daarnaast zijn er nog een ruiter- en een mountainbikepad.
Het Grenspad (1550 m)
Gelegen langs de Belgisch-Franse grens, loopt het pad van De Mol in het zuidwesten naar het strand
in het noordwesten. Het doorkruist alle grote landschappelijke eenheden van het natuurreservaat. Het
zuidelijk deel is lokaal bedekt met houtsnippers om de begaanbaarheid te verbeteren. Het pad is
gemarkeerd door middel van ronde houten paaltjes met oranje kop. Een laag bij de grond gespannen
gladde draad begrenst hier en daar het tracé. In het centraal stuifduin wordt hierdoor verhinderd dat
bezoekers de circa 50 m brede grensstrook volledig benutten. Het oostelijk deel van deze grensstrook
werd medio 2000 beplant met helm. Bijna halverwege bevindt zich de aftakking van het Helmpad.
Het Helmpad
Het pad loop van west naar oost door het natuurreservaat en volgt hierbij min of meer de zuidelijk rand
van de Romeinse vlakte (Centraal stuifduin). Het tracé van het pad wordt aangeduid door middel van
ronde, houten palen met gele kop. In het oosten sluit het aan op het Oostergrenspad. Onderweg wordt
het Ligusterpad gekruist. Ongeveer 250 m ten oosten van het grenspad situeert zich op een van de
duintoppen een eenvoudig uitkijkpunt (zie verder).
Het Ligusterpad
Dit pad slingert zich vanaf de hoofdtoegang bij het Vissersdorp doorheen enkele duinpannen naar het
Centraal stuifduin, waar een tweede eenvoudig uitkijkpunt aanwezig is. Ter hoogte van dit uitkijkpunt
is een doorsteek in zuidoostelijke richting mogelijk naar het Helmpad. Het pad kan ook verder in
zuidwestelijke richting worden gevolgd, waarbij het Helmpad wordt gekruist. Het Ligusterpad loopt
verder in zuidelijke richting, doorheen de zuidelijke pannengordel. Bij de noordelijke doorgang van het
oostelijk begrazingsblok, takt het Krakeelpad af. Het Ligusterpad loopt verder in zuidoostelijke richting
om tenslotte het begrazingsblok te verlaten en aan te sluiten op het Oostergrenspad. Het tracé van het
Ligusterpad wordt aangeduid door middel van ronde, houten palen met groene kop.
In de noordelijke pannengordel is over circa 150m een houten vlonderpad geïnstalleerd om de
bezoekers toe te laten hun weg ongestoord verder te zetten bij eventuele overstroming van de
duinpanne. In het oostelijk begrazingsblok is aan de rand van een sleedoornstruweel een verrassend,
leuke halfronde zitplek gemaakt.
Het Krakeelpad(650m)
Zorgt sinds 2002 in de oostelijke helft van de zuidelijke pannengordel voor de verbinding van het
Ligusterpad met het Oostergrenspad, van waar eventueel verder kan gewandeld worden in de
gelijknamige Krakeelduinen en het Calmeynbos (eigendom IWVA). Het tracé van het Krakeelpad
wordt aangeduid door middel van ronde, houten palen met rode kop.
Het Oostergrenspad
Dit pad verbindt de noordelijke hoofdtoegang Vissersdorp met de zuidoostelijke toegang ‘Duinhoek’.
Vanaf het Vissersdorp slingert het pad zich in zuidoostelijke richting door de duinen om vervolgens bij
het grote houten uitkijkplatvorm min of meer kaarsrecht naar het zuiden te lopen. De weg wordt
gemarkeerd door middel van ronde, houten palen met grijze kop. Hier en daar werd de
begaanbaarheid bevorderd door het aanbrengen van houtsnippers.
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Het Slufterpad
Dit pad loopt over de zeedijk en verbind de noordwestelijke hoek van het reservaat met de
Schuilhavenlaan en de Hoofdtoegang vissersdorp. Het pad wordt aangeduid met ronde houten palen
met blauwe kop.
GR-5A West- wandelweg
Volgt hier in hoofdzaak het tracé van het Oostergrens-, het Helm- en het noordelijk deel van het
Grenspad.
Ruiterpad
Ruiters worden rond het reservaat geleid. Het ruiterpad loopt parallel aan het Grenspad, over het
strand naar de Biezenlaan waar in de Krakeelduinen een ruiterpad, parallel aan het Oostergrenspad,
kan gevolgd worden. Het ruiterpad is in het natuurreservaat overal gescheiden van het wandelpad
door struweel en/of een Castanea afsluiting.
Mountainbikepad
Het pad loopt parallel aan het Oostergrenspad en is hoofdzakelijk op het grondgebied van de
Krakeelduinen gelegen.
Het beheer van de paden bestaat in het lokaal aanbrengen van houtsnippers, het maaien en afvoeren
van grassen en kruiden, het snoeien van struweel en het eventueel verwijderen van te sterk
overhangende takken of omgewaaide bomen. De nagestreefde padbreedte varieert tussen ongeveer
2 en 4 m. op verschillende plaatsen langs het tracé zijn vuilnisbakken of –zakken geplaatst.
De paden, behalve het Slufterpad, zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Foto. Deel van het Oostergrenspad, dat ter hoogte van een duinpanne werd uitgerust met een
knuppelpad om een comfortabele doorgang voor de wandelaar te verzekeren (Westhoek).
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Deelgebied de Zwarte Hoek
Rondom de Zwarte Hoek loopt één wandelpad. Het tracé volgt grotendeels de grenzen van het
gebied. De ligging ervan is aangeduid op de plattegrond van het gebied. Het tracé maakt deel uit van
het kustwandelnetwerk (gedeelte tussen knooppunt 3 (Grenspad/Helmpad) en 11 (Smekaertstraat)).
Het wandelpad is moeilijk tot niet te gebruiken door rolstoelgebruikers. Er is ook een ruiterpad dat
langs de west, zuid- en oostgrens van het gebied loopt. Langs de westkant wordt aangesloten op het
ruiterpad dat langs de westgrens van De Westhoek loopt (grenspad). Langs de oostkant vervolgt het
ruiterpad parallel aan de Duinhoekweg, er wordt aangetakt aan het ruiterpad dat in de KrakeelduinenCalmeynbos is gelegen.

Deelgebied Oosthoekduinen s. l.
De Oosthoekduinen zijn intern goed ontsloten door een viertal wandelwegen.
Het Calmeynbospad
Dit pad loopt als een lus door het oostelijk deel van het Calmeynbos. Vanaf de noordwestelijke
toegang (Kerkstraat-Adinkerkelaan) loopt het onverharde zandpad in zuidelijke richting. Daarbij wordt
de Olmendreef die toegang geeft tot het VBNC de Nachtegaal. Even ten zuiden van het VBNC is er
een verbinding met het Sleedoornpad. Het tracé van het Calmeynbospad wordt aangeduid door
middel van ronde houten paaltjes met turkoois gekleurde kop.
Het Sleedoornpad
Dit is de naam voor in hoofdzaak twee lusvormige wandeltracees doorheen de eigenlijke
Oosthoekduinen. De toegang tot dit lokaal wandelnetwerk is mogelijk vanaf de twee noordelijke
toegangen Elisabethlaan-Blauwe Zeedistel en Oostduinstraat en de oostelijke toegang langs de
sportlaan (Zwemkom). Langs de zuidrand van het gebied loopt een deel van het tracé over het
Artiestenpad.
Het Artiestenpad
Loopt van west naar oost langs de zuidrand van het Calmeynbos en de eigenlijke Oosthoekduinen.
Het onverharde pad wordt grotendeels overschaduwd door de bomen en struiken die de
binnenduinrand begroeien. Een vlotte toegang wordt echter verhinderd door de aanwezige
voetgangerssluis in het oosten. Het pad biedt een uitzicht over het kleinschalig landschap van de duinpolderovergang en de verder landinwaarts gelegen polders.
Het Oosthoekwandelpad
Voor deze wandelroute kan gestart worden bij het VBNC ‘de Nachtegaal’. De route volgt, behalve in
het Calmeynbos, min of meer de grenzen van het gebied. Deze wandelweg wordt gemarkeerd door
middel van houten palen met oranje kop.
Ringslot mountainbikepad + Ruiterpad
Een deel van het tracé van dit 30 km lange pad loopt parallel aan het Artiestenpad, Beide paden zijn
van elkaar gescheiden door een afsluiting van houten palen met 2 gladde draden. Ruiters kunnen
eveneens gebruik maken van het vrij brede mountainbikepad. Ruiters verlaten het MTB-pad bij de
zuidoostelijke hoek van het kerkhof om vervolgens langs de rand van het kerkhof het met hout
afgebakende pad door het Calmeynbos te volgen (of vice versa).
Loopparcours
In de Oosthoekduinen-Calmeynbos zijn een driet al. looppistes gemarkeerd, goed voor volgende
afstanden: 2 km (blauwe signalisatie), 3,4 km (rood) en 4,2 km (zwart). De signalisatie bestaat uit
kleine, vierkante kunststof plaatjes (ong. 8x8 cm). Het tracé maakt gebruik van de bestaande
wandelwegen.
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Deelgebied Houtsaegerduinen en Kerkepannebos
De Houtsaegerduinen zijn voor de bezoekers ontsloten door middel van twee lusvormige onverharde
wandelpaden: het Houtsaeger- en het Ollevierwandelpad, genoemd naar de respectievelijke vorige
eigenaars van dit duinengebied. Ruiters kunnen langs de oostkant van het gebied gebruik maken van
het van het Kerkepannepad gescheiden pad. Hier loopt tevens een muntainbikepad dat deel uitmaakt
van het in de gemeente Koksijde en De Panne uitgestippelde mountainbikeparcours.
Het Houtsaegerpad
Dit pad vertrekt bij de zuidelijk gelegen hoofdtoegang en volgt een lusvormig tracé doorheen het
zuidoostelijk deel van het natuurreservaat. Het loopt hoofdzakelijk door een verstruweeld en bebost
landschap. De ‘centrale dreef’ is gemeenschappelijk tracé van dit en het Ollevierpad dat vanaf hier
kan gevolgd worden. Het Houtsaegerpad wordt aangeduid met houten, ronde paaltjes met blauwe
kop.
Het Ollevierpad
Dit pad laat de bezoekers kennis maken met het centraal en zuidwestelijk deel van de
Houtsaegerduinen. Het onverharde pad wordt gemarkeerd door houten, ronde paaltjes met rode kop.
Het loopt in hoofdzaak door verstruweeld duin, hier en daar kan een blik worden geworpen op
mosduinen en andere open plekken.
Het Kerkepannepad
Zoals de naam suggereert loopt dit pad vanaf de Noordzeedreef door het gelijknamige bos. Via
achtereenvolgens de Jan Van Looylaan, de R. Degraevelaan en de Veurnelaan wordt de oostelijke
grenszone van de Houtsaegerduinen bereikt. Het pad loopt vanaf hier in noordelijke richting verder tot
de Nieuwpoortlaan, waarlangs verder in oostelijke richting kan doorgestoken worden tot het strand.
In het Kerkepannebosje zelf kan een korte wandellus worden gevolgd met eventueel een doorsteek
naar de wagenparking langs de Koksijdeweg (N396). Het pad is aangeduid met houten, ronde paaltjes
met donkergroene kop.
Het ruiterpad loopt grotendeels parallel aan maar is gescheiden van het Kerkepannepad tussen de
Nieuwpoortlaan en de Veurnelaan.

Deelgebied Garzebekeveld - Zuidelijke duinzoom van Adinkerke
Alleen in de Koekuithofzone is een netwerk van wandelwegen aangelegd. De paden zijn onverhard en
zijn meestal begroeid met gras, dat enkele keren per jaar wordt gemaaid. Het padennetwerk kan
betreden worden vanaf één van de drie toegangen langs de Kromfortstraat-Molendam. Er bestaat ook
de mogelijkheid om vanuit de Markeyputten en het speelplein de zone te betreden. Langs de
noordrand loopt tevens een openbare voetweg; het Vannestes wegelken. Het padennetwerk is
nauwelijks geschikt om gebruikt te worden door rolstoelgebruikers.
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2.4.4. Recreatieve voorzieningen
De recreatieve voorzieningen die in de onderscheiden deelgebieden van het VNR aanwezig zijn
worden hierna voor elk gebied opgesomd.
De Westhoek
De volgende recreatieve voorzieningen zijn hier aanwezig:
- Zitbanken bij een drietal. toegangen (Vissersdorp, Biezenlaan, Duinhoek)
- Zitgelegenheid in het oostelijk begrazingsblok (foto)
- Vuilnisbakken bij de toegangen en langs de wandelpaden
- Allerlei soorten bewegwijzering i. v. m. het locale en provinciale wandelnetwerk en het GRpadennet (zie 2.4.2 en 2.4.3)
- Wandelwegen, ruiter- en (mountainbike-)pad
- Natuureducatief wandelpad (Grenspad)
- Houten vlonderpad als onderdeel van het Ligusterpadtracé in een duinpanne
- Eén groot houten uitkijkplatform met informatieborden over het duinenlandschap en het –
ecosysteem (Groene biezenlaan – Oostergrenspad)
- Drie uitkijkpunten (2 langs het Ligusterpad, 1 langs het Helmpad)
- Fietsenstalling bij het Vissersdorp
- Infoloket bij het Vissersdorp
- Voetgangerssluizen, houten slagbomen (Grenspad) of houten hek (Groene Biezen) bij de
toegangen tot het gebied

Foto. In de luwte van een Sleedoornstruweel ingeplante zitgelegenheid in het oostelijk begrazingsblok
van de Westhoek.
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De Zwarte Hoek
- Bewegwijzering voor het locale wandelpad, het provinciale wandelnetwerk en het ruiterpad
(zie 2.4.2 en 2.4.3)
- Wandelweg en ruiterpad
- Houten afsluiting met eenvoudige voetgangerssluis bij zuidwestelijke toegang
- Verhoogd (vogel)observatiepunt op randdijk, nabij zuidwestelijke rand van de waterplas
- Visplaats
- Duikzone

Foto. Verhoogd (vogel)observatiepunt op randdijk in de Zwarte Hoek (2009)

De Oosthoekduinen s. l.
- Vuilnisbakken bij de toegangen en langs de wandelpaden
- Allerlei soorten bewegwijzering i. v. m. het locale en het provinciale wandelnetwerk+indicatie
GR-pad (zie 2.4.2 en 2.4.3)
- Wandelwegen en hiervan gescheiden mountainbike- en ruiterpad
- Loopparcours en fit-o-meter
- Houten uitkijkplatform
- Fietsenstalling bij het VBNC de Nachtegaal (Olmendreef)
- Voetgangerssluizen of houten hek bij de toegangen tot het gebied

De Houtsaegerduinen - Kerkepannebos
- Allerlei soorten bewegwijzering i. v. m. het locale en het provinciale wandelnetwerk (zie 2.4.2
en 2.4.3)
- Wandelwegen, ruiterpad
- Fietsenstalling parking Noordzeedreef
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Garzebekeveld - Zuidelijke duinzoom van Adinkerke
- Vuilnisbakken bij de toegangen en langs de wandelpaden
- Infoborden bij toegangen over het locale wandelnetwerk, maar geen bewegwijzering van het
tracé
- Wandelwegen
- Fietsenstalling (enkel Markeyputten)
- Zitbank langs Kromfortstraat en een vijftal verspreid over de zone speelnatuur/bos
- Speelheuvels, speelweide, speelbos, uilenspelbord
- Uilenspel-bord

2.4.5. Specifieke natuureducatieve voorzieningen

2.4.5.1. Vlaams Bezoekers en Natuureducatie Centrum (VBNC) ‘De Nachtegaal’
De Nachtegaal heeft als doel informatie te verstrekken over de kustmilieus zee, strand en duinen.
Op deze wijze hoopt het centrum een zo breed mogelijk publiek de natuur (opnieuw) te leren
ontdekken, waarderen en er ook zorg voor te dragen. Het VBNC De Nachtegaal wordt beheerd
door het Agentschap voor Natuur en Bos. De Natuur- en Milieu-educatoren staan in voor een aanbod
van projecten en pakketten. De permanente interactieve tentoonstelling verschaft informatie in
verband met de zee, het strand en de duinen. Twee maal per jaar verschijnt in het centrum een
andere tijdelijke tentoonstelling. In de natuurtuin zijn verschillende duinbiotopen aanwezig.
Aan de infobalie kan de bezoeker terecht voor allerlei folders en brochures over ondermeer de
omliggende natuurgebieden. Daarnaast beschikt het centrum over een breed gamma aan educatieve
infrastructuur: veldlabo, klaslokaal, vergaderzaal, ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, cafetaria met
buitenterras. Het centrum communiceert via een uitgebreide website die voor de verschillende
doelgroepen nuttige en relevante informatie biedt (http://www.vbncdenachtegaal. be/). Het centrum is
alsdusdanig dan ook een belangrijk vertrekpunt voor exploratietochten in het VNR De duinen en
bossen van De Panne.

2.4.5.2. Natuurleerpad deelgebied De Westhoek
Het natuurleerpad is gelegen langs het Grenspad dat het reservaat doorkruist van de binnenduinrand
tot het strand. Er is een haast complete staalkaart aan duinbiotopen aanwezig. Tevens kunnen de
effecten van verschillende mogelijke natuurbeheervormen (bv. maaien versus begrazen versus niets
doen) door hun ligging in elkaars buurt, gemakkelijk worden vergeleken. Het leerpad werd in
samenwerking met de lokale jeugdnatuurvereniging De Zeevonk uitgebouwd. Er zijn een brochure,
doe-fiches en doe-rugzakjes beschikbaar.

2.4.5.3. Informatieborden
In alle deelgebieden zijn bij de belangrijkste toegangen borden met gebiedsinformatie geplaatst. De
meest in het oog springende of belangrijkste kenmerken van het landschap, fauna en flora worden
kort besproken. Alle deelgebieden worden tevens gesitueerd binnen de regionaal, geografische
context van de Noord-Franse en de Westkust. Het merendeel van de informatieborden zijn viertalig
(Nederlands, Frans, Engels, Duits).
In sommige deelgebieden zijn extra informatieborden aanwezig bijvoorbeeld:
Infobordjes over de verschillende duinbiotopen in de Oosthoekduinen (o. a. Mosduinen)
Een 8-tal borden op het uitkijkplatform van De Westhoek bieden de bezoeker informatie over
duinlandschapsvormende processen (paraboolduinen), antropogene invloed op het landschap en
hydrologie. Twee informatieborden, langs het slufterpad, geven uitleg over de kunstmatig gecreëerde
slufters in de zeereep van De Westhoek. In verschillende deelgebieden met een groot aandeel
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graasbeheer, staan informatieborden die verschillende aspecten van dit beheer behandelen. Deze
borden staan ondermeer in het deelgebied De Westhoek, de Houtsaegerduinen en de
Oosthoekduinen.

Foto. In alle deelgebieden van het VNR werden bij de belangrijkste toegangen borden met gebiedsinformatie
geplaatst.

2.4.5.4. Groene haltes
Een groene halte is een wandelroute die met het openbaar vervoer kan bereikt worden. De wandeling
start en stopt aan een halte van De Lijn of de NMBS. Elke wandeling staat beschreven in een
brochure met wandelkaart, routebeschrijving en uitgebreide informatie over openbaar vervoer, natuur,
cultuur en toerisme (zie ook: www. groenehalte. be, tel. 09-223 86 12) Het is een initiatief van de TTB
(TreinTramBus). De groene halte wandeling door De Westhoek en het Calmeynbos (9,5km) loopt
vanaf het NMBS-station van De Panne (Adinkerke) naar de haltes Esplanade of De Panne-Kerk
(Kerkstraat-Westhoeklaan) van de kusttram.
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2.4.6. Communicatie

2.4.6.1.

Brochures

Voor drie deelgebieden zijn viertalige infobrochures met plattegrond beschikbaar: De Westhoek,
de Houtsaegerduinen en de Oostvoorduinen-Oosthoek. Deze brochures zijn beschikbaar bij de
infobalie van het VBNC de Nachtegaal en bij de toeristische dienst van de gemeente De Panne.
Ze werden aanvankelijk ook ter beschikking gesteld via de folderkastjes die bij de toegangen van
De Westhoek en Houtsaegerduinen staan. Enkele van deze kastjes zijn ondertussen beschadigd.
De folderkastje verdwijnen in de toekomst. De brochures zijn ook te downloaden via de volgende
websites:
http://www. vbncdenachtegaal. be/
http://www. natuurenbos. be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/ (naam van het gebied)

2.4.6.2.

Informatieborden

In alle deelgebieden zijn bij de belangrijkste toegangen borden met gebiedsinformatie geplaatst.
(zie verder onder 2.4.5.)

2.4.6.3.

Website Agentschap Natuur en Bos
Via de hierboven vermelde website is over elk deelgebied informatie beschikbaar.
In het al. gemeen kan informatie over de door ANB beheerde natuurgebieden opgevraagd
worden onder het dialoogvenster “domeinen” in de menubalk. Voor alle deelgebieden van het
VNR de duinen en Bossen van De Panne is informatie beschikbaar (De Westhoek, de Zwarte
Hoek, Fossiele duinen van Adinkerke, Calmeynbos, Oosthoekduinen, de Houtsaegerduinen
en het Kerkepannebos. Deze informatie wordt trapsgewijs, via een doorkliksysteem ter
beschikking gesteld. Er is ook een fraaie fotogalerij van elk gebied. In de randzone is
doorklikken mogelijk naar verwante gebieden, het vbnc de Nachtegaal en toeristische
informatie.

2.4.6.4.

Website VBNC De Nachtegaal

(http://www. vbncdenachtegaal. be/). Verdere uitleg onder 2.4.5.

2.4.6.5.

Geleide wandelingen

In alle deelgebieden van het VNR worden regelmatig begeleide natuurwandelingen georganiseerd.
Het initiatief en de globale coördinatie gebeurt door ANB vanuit het VBNC De Nachtegaal in
samenwerking en afspraak met het gemeentebestuur van De Panne, IWVA en Natuurpunt vzw.

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

180

2.4.7. Recreatief gebruik van het VNR

2.4.7.1.

Recreantenstroom in De Westhoek en de Houtsaegerduinen

Op basis van vorige onderzoekingen (o. a. WVT, 2001) kon verwacht worden dat een behoorlijk aantal
recreanten in bijzonder wandelaars, gebruik maken van het natuurreservaat De Westhoek. In de
zomer van 2009 zijn op twee verschillende ‘normale’, toeristische weekdagen tellingen gehouden bij
de hoofdtoegangen tot het reservaat om een beeld te krijgen van de belangrijkste recreatiestromen
(wandelaars) in het gebied. De telling in de Houtsaegerduinen had vooral de bedoeling om een idee te
krijgen over het effectief gebruik van het reservaat als wandelgebied. Het is slechts vanaf één officiële
plaats toegankelijk. In en uitgaande wandelaars werden hier eveneens geteld op twee weekdagen in
augustus en september. Er werd dus niet geteld aan de wandelcorridor aan de kant van Koksijde.
Hiervan zijn geen cijfers beschikbaar.
De Westhoek wordt in de zomerperiode dagelijks door een driehonderdtal wandelaars gebruikt. Deze
aantallen liggen lager dan deze vastgesteld door de WVT, die echter in de weekends en op een
absolute topdag (15/08) telden. Door WVT werden respectievelijk ongeveer 400 (05/08), 700 (15/08)
en 400 (10/09) bezoekers geteld. Met andere woorden toeristische topdagen, zorgen ook voor
beduidend meer bezoekers.
Uit beide studies kan worden afgeleid dat tot de helft van de recreanten de Schuilhaven als ingang
gebruikt. Om naderhand langs het strand (via het grenspad) het gebied te verlaten. Dit doet
vermoeden, dat een aanzienlijk deel van de recreanten uiteindelijk ook gebruik maakt van het
Helmpad om het gebied van west naar oost te doorkruisen, d. w. z. doorheen het centrale deel van het
gebied. Andere belangrijke uitgangen zijn vervolgens de Schuilhaven en de twee toegangen aan de
zuidrand van het gebied resp. de “Bunker” en de “Perroquet”. De minst gebruikte in- en uitgang is
deze nabij de Groene biezenlaan (Fig 2.4.). Echter, het uitkijkplatform in de buurt wordt wel regelmatig
gebruikt, maar wandelaars vervolgen hun weg in andere richtingen dan via de Groene biezenlaan.

Wandelaars in-uit per toegang (Westhoek)
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Fig 2.4.Spreiding van het aantal in en uitgaande wandelaars in 2009 over vijf belangrijke toegangen tot het
deelgebied De Westhoek. De helft van de wandelaars gebruikt de toegang ‘Schuilhaven’ om het reservaat te
betreden. De helft van de recreanten verlaat het gebied in noordelijke richting, via het strand (Grenspad).

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

181

De spreiding van het aantal in- en uitgaande wandelaars over de dag, laat over het algemeen een
evenwichtige verdeling zien van het aantal wandelaars. De namiddag is echter het favoriete tijdstip om
het reservaat te bezoeken, vermoedelijk is dit ook enigszins het geval in de vroege ochtend. De
middaguren (12-14.00u) zijn duidelijk minder in trek (Fig 2.5.1). De uitstroom volgt een zelfde patroon
(Fig 2.5.2). Dit doet vermoeden dat de meeste wandelaars het gebied ook alsdusdanig gebruiken en
geen lang moment van andere (in-)activiteit inlassen.
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Fig 2.5.1. Spreiding over de dag van het gemiddeld aantal wandelaars die het deelgebied De Westhoek in 2009
hebben betreden. De namiddag, vanaf 15.00 uur, is het favoriete tijdstip om het reservaat te bezoeken.
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Fig 2.5.2.Spreiding over de dag van het gemiddeld aantal wandelaars in 2009 die het deelgebied De Westhoek
verlaten.

De Houtsaegerduinen zijn minder in trek als wandelgebied. In 2009 maakten 10-20 recreanten per
dag gebruik van de wandellussen in het reservaat. Er wordt in het gebied eveneens vooral in de
namiddag gewandeld.
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2.4.7.2.

Andere activiteiten in Houtsaegerduinen en Westhoek

We hebben geen tellingen uitgevoerd naar het gebruik van het gebied door fietsers/mountainbikers en
ruiters. Uit de sporadische ontmoetingen met deze groep van recreanten, tijdens momenten van
veldwerk, vermoeden we dat de ruitertellingen van WVT (2001), nog altijd relevant zijn i. e. een tiental
ruiters per dag, maken gebruik van het ruiterpad rond De Westhoek en de Zwarte Hoek. Over het
gebruik van het Mountainbike hebben we geen exacte tellingen. Veldbezoeken doen vermoeden dat
het afgebakende pad eveneens dagelijks door een tiental MTB-ers wordt gebruikt.

2.4.7.3.

Recreatief gebruik van de overige gebieden

Momenteel zijn geen tellingen beschikbaar van recreantenstromen in de andere deelgebieden van het
VNR. Gezien de centrale ligging van de Oosthoekduinen en de recreatieve ontsluiting van het gebied,
kan verondersteld worden dat dit gebied ook frequent wordt gebruikt door zowel wandelaars, joggers,
ruiters en MTB-ers op de daartoe geëigende paden.
De deelgebieden Garzebekeveld-Cabour zijn vooral van lokaal belang. Het Cabourdomein is pas
recent opengesteld voor het brede publiek en kan nu uitgroeien tot een belangrijke schakel in een
groter, grens- en gebiedsoverschrijdend recreatief netwerk.
Het BLOSO-mountainbike parcours “Ringslootroute” werd recent uitgebreid tot 52 km. Zowel de ruiters
als de montainbikers doen eveneens de Zwarten Hoek, Garzebekeveld en Cabour aan alvorens door
te steken naar de Moeren.
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3. Knelpunten

3.1.

Verlies aan dynamiek

Het huidig duinlandschap is het resultaat van een ingewikkelde en eerder turbulente geologische
geschiedenis die al begon na de laatste ijstijd (zie hoofdstuk 2) maar waarop de mens geleidelijk meer
impact uitoefende. Het kustlandschap was aanvankelijk een zeer dynamische omgeving, het resultaat
van een voortdurende opbouw en afbraak van zandplaten, strand en duinen. De heftigheid van
opbouw en afbraak ging samen met zowel specifieke weersomstandigheden als met de aanvankelijk
snelle en later sterk verminderde stijging van de zeespiegel. Vandaag is deze natuurlijke dynamiek
van het kustlandschap zeer sterk ingeperkt, enerzijds door de sterk vertraagde zeespiegelstijging
maar evenzeer omdat het Vlaamse duinlandschap in een zeer strak keurslijf is gedwongen van
betonnen zeedijken, opgespoten stranden, gefixeerde duinen en daarenboven ruimtelijk aangetast en
versnipperd door de sinds medio vorige eeuw sterk toegenomen verstedelijking van het kustgebied
(Provoost & Bonte, 2004). Als gevolg echter van de te verwachten zeespiegelrijzing ten gevolge van
gewijzigde klimatologische omstandigheden, valt te verwachten dat langs de Noordzeekust een
sedimenttekort zal ontstaan wat van nature aanleiding zal geven tot kusterosie (de zee neemt als het
ware terug wat het tekort heeft). Gevolg er valt amper natuurlijke nieuwvorming van stranden en
duinen (met primaire duinvalleien) te verwachten (behalve in de luwte van grootschalige (haven en
strandinfrastructuur).
Grootschalige verstuivingen die aanleiding geven tot paraboolduinvorming en relatief grote, vochtige
secundaire duinvalleien dreigen nu eveneens volledig stil te vallen en uit het duinenlandschap te
verdwijnen (Provoost et al. 2011). De oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de sterk
veranderde menselijke beïnvloeding van het duinecosysteem (zie hoofdstuk historiek i. v. m. de
verscheidenheid aan agrarisch gebruik van het duin en de toegenomen verstedelijking en
versnippering) in combinatie met een aantal gewijzigde klimatologische en abiotische omstandigheden
(N-depositie, gewijzigde klimatologische omstandigheden,…) en het steeds meer verspreid geraken
van het beschikbare zandvolume zonder dat het verder wordt aangevuld (zanddeficit). Als gevolg van
dit alles vindt momenteel een versnelde vegetatiesuccessie plaats (enerzijds duinvalleivegetaties,
anderzijds vestiging en uitbreiding van Helm). De mechanismen voor deze stabilisatie zijn nog niet
geheel duidelijk. Maar zowel uit de lokale ervaring als uit elders uitgevoerd onderzoek (Arens et al.
,2009) zijn er sterke vermoedens dat de volgende factoren die verklaren hoe de basisfenomenen op
vlak van duinmorfologie, klimaat, nutriëntenaanrijking enz. ingrijpen op hun omgeving hierin een
(gezamenlijke?) rol spelen of hebben gespeeld:
(1) Geomorfologische factoren eigen aan de lokale situatie:
Het stuifduin heeft zich in de loop van zijn ontwikkeling niet simpelweg verplaatst van ongeveer west
naar oost, maar is ondertussen ook meer dan 45° gedraaid, met een scharnierpunt t. h. v. de Dune du
Perroquet in de Franse camping. Daarbij is het in globo lager (heeft het zich ‘uitgesmeerd’) en in het
westen meer parallel aan de overheersende winden komen te liggen. Gevolg is enerzijds minder
invloed van de destabiliserende (schurende) wind op het zand en op eventuele begroeiing, anderzijds
meer invloed van stabiliserend grondwater. In dat uitgesmeerde duin zijn vooral een aantal paralelle
golfdepressies ontstaan, die in vochtige jaren onder invloed kwamen van het grondwater. In het natte
jaar 1994 is hierin de eerste duurzame vestiging van Helm gebeurd. Het oostelijk deel van het
stuifduin had zich al eerder, mogelijk mee als gevolg van stabiliserende ingrepen in de jaren ’50,
ontwikkeld tot een complex van paraboolduinen.
(2) klimatologische factoren:
Vanaf 1980 valt er gemiddeld meer neerslag, met daarbij een aantal extreme jaren (zowel wat betreft
droogte als nattigheid): 1994, 2001 en 2002 zijn daar de meest uitgesproken voorbeelden van (zie ook
hoofdstuk 2). Dit betekent niet enkel een periodiek hogere grondwaterstand (met vochtige duinbodems
waarop zich Helm kan vestigen), maar vermoedelijk ook periodiek gunstiger omstandigheden voor
kieming van Helm en handhaving van juveniele planten op de drogere duinen.
Als gevolg van klimaatverandering verlengd ook het groeiseizoen.
In eerste instantie resulteerden de zich wijzigende klimaatomstandigheden ook in minder stormen, en
dus minder zandverplaatsing, met minder vernietiging van (jonge) planten enz.
(3) Begin jaren 1990 werd de lokale konijnenstand vrijwel herleid tot 0 (VHS), waardoor vraat aan
kiem- en juveniele planten van Helm uitbleef.
(4) Ook het nutriëntengehalte van het stuifduinzand is in de loop van de tijd toegenomen:
Mogelijk speelde stikstofdepositie hierbij een rol, maar in kalkrijke duinen wordt hieraan in regel een
minder decisieve rol toebedeeld. Zeker is evenwel dat de huidige zandmassa van het centraal
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stuifduin meer organisch materiaal en dus nutriënten bevat, afkomstig van de overstoven begroeiing
die vooral vanaf 1945 overwegend uit struweel bestond (voorheen eerder duingrasland,
dwergstruweel en mosduin). De kolonisatie door Helm werd in de jaren '80 dan ook al ingeleid door
een uitbreiding van éénjarige ruderalen als Stekend loogkruid en Vlieszaad. Dit alles resulteerde in
betere kiem- en overlevingscondities voor jonge Helm.
(5) Tot slot speelt de populatiedynamiek van Hem zelf een cruciale rol:
Eens Helm zich duurzaam heeft gevestigd, vangen de planten het stuivend zand in hun pollen die zich
door ondergrondse uitlopers in het verse zand voortdurend kunnen uitbreiden, het homogene stuifduin
versnipperen en de eroderende windwerking sterk wordt getemperd. Met versterkte mogelijkheden
van vestiging en overleving van juveniele Helmplanten.
Al deze factoren leiden tot slot tot een situatie waarin steeds meer Helm groeit en zaad zet, dat op zijn
beurt kan kiemen, opgroeien en zaad zetten enz. Het resulteert in een zelfversterkend proces van
Helm-kolonisatie dat de beschikbare stuifduinruimte binnen een periode van zo'n 15 à 20 jaar volgens
een S-curve (bijna) volledig inneemt. Het ziet er ondertussen naar uit dat de Helmpopulatie, onder
invloed van stabilisatie van het duin en wortelaantasting door aaltjes, via een omgekeerde S-curve
weer tot kleine proporties herleid wordt, maar de resultante is een van kaal stuifduin tot mosduin en
duindoornstruweel ontwikkeld, compleet gestabliseerd landschap, met nog enkele lokale stuifkuilen.

3.2.

Ruderalisering, verruiging, vergrassing, verbraming en verstruweling

Hier en daar, vooral op plekken waar vroeger duinakkertjes aanwezig waren heeft de vegetatie een
ruderaal karakter. Binnen het geheel van het studiegebied gaat het evenwel om relatief beperkte
oppervlakten o. a. in De Westhoek (ZP4 en delen van ZP1z), de Houtsaegerduinen (delen in het
zuiden van HO2a). Deze vegetaties zijn maar een knelpunt indien hier de bedoeling bestaat om ze om
te zetten naar bv. kalkrijk duingrasland. In dit geval zouden doortastende ingrepen in het abiotisch
milieu noodzakelijk zijn (afgraven van bovenste bodemlagen)
Op meerdere plaatsen o. a. in het deelgebied Cabour zijn sommige duingraslanden als gevolg van
voormalige antropogene ingrepen (WOI, voormalige akkertjes, nivelleringen, …), het lange tijd
ontbreken van natuurbeheer en de lage konijnenbegrazingsdruk, onderhevig aan vervilting
(dominantie door grassen en schijngrassen, in casu vooral Gewoon struisriet en Zandzegge, hier en
daar ook Gestreepte witbol en Glanshaver). Ook enkele delen van het Garzebekeveld zijn aan
vervilting onderhevig. Hierdoor dreigen kenmerkende soorten weggeconcurreerd te worden. Ook op
andere plaatsen loert dit gevaar om de hoek. Maaien en of begrazen is in staat om dit proces om te
keren of grotendeels tegen te houden, zoals mag blijken uit de effecten ervan in de deelgebieden
Westhoek en Houtsaegerduinen. Een mogelijk achterliggend oorzaak, die permanent aandacht
verdient, is de atmosferische stikstofdepositie. De kritische last voor kalkgraslanden wordt door
Bobbink (1998) op 14-24,4 kg N/ha/jaar geschat. De gemiddelde N-depositie wordt in Vlaanderen op
36 kg N/ha/jaar geschat. Door de specifieke ligging nabij de Noordzee en de overheersende
zuidwesten winden, mag aangenomen worden dat deze waarde aan de kust lager ligt. Niettemin kan
enige negatieve invloed vanuit het nabijgelegen Duinkerke niet uitgesloten worden.
Tot voor kort waren de meeste deelgebieden in steeds sneller tempo aan het verstruwelen en
verbossen. Dit proces is ondermeer in Cabour en de Houtsaegerduinen nog in de hand gewerkt door
aanplant van populieren en andere bomen. Ondertussen zijn in meerdere deelgebieden en op
verschillende schaal ontstruwelingen gebeurd met de bedoeling prioritaire habitats meer kansen te
geven (zie hoofdstuk 2 – geschiedenis van het beheer). Na de ontstruweling is nog een vrij lange
periode van nazorg noodzakelijk om het herstel van doelhabitats mogelijk te maken. Waar relevant is
het uiteraard ook aangewezen om preventief op te treden en jonge struweelvorming tegen te gaan bv.
door selectief wieden van de kiem- en jonge planten. Of door gericht maaien van al iets hogere of
dichtere opslag (zie ook Provoost et al. 2011, 63).

3.3.

Aanwezigheid van ongewenste harde structuren – puinresten-versnippering

Een belangrijke barrière die nefast is voor de ontwikkeling van een dynamische zeereep en strandduinovergangen, is de betonnen duinvoetversterking ter hoogte van het deelgebied Westhoek. Het
behoud en onderhoud ervan is duur terwijl de actuele visie op kustverdediging grondig is gewijzigd.
Waar mogelijk worden niet langer zeewerende dijken geconstrueerd maar wordt gebruik gemaakt van
zandsuppleties en onderwaterbanken om gevaarlijke vloedgolven van de kustlijn weg te houden of het
effect ervan te milderen. Dit leidt niet alleen tot een meer efficiënte beveiliging van de kust, maar geeft
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ook de natuurlijke duinvorming langs de zeereep opnieuw kansen, wat op zich eveneens bijdraagt aan
de beoogde beveiliging van het achterliggende kustgebied. In het Vlaamse Kustveiligheidsplan, dat de
kust tegen een 1000-jarige storm wil beschermen, maken de vermelde technieken het hoofdaandeel
uit van de geplande werkzaamheden.
Op plaatsen waar voorheen gebouwen of wegenis aanwezig was en waar deze nog niet of
onzorgvuldig verwijderd werden komen soms puinresten bloot te liggen o. a. in De Westhoek (centraal
duin, stuifduin van de binnenduinrand, Duinhoek- voormalig radar/radiostation luchtmacht),
Houtsaegerduinen (beperkt aantal locaties), Cabourduinen (werk in uitvoering maar met veel
oorlogsrestanten, dat trouwens volledig beschermd erfgoed is). Deze puinresten kunnen soms
natuurlijke processen belemmeren o. a. het lokaal afremmen of verhinderen van verstuiving. Lokaal
kunnen ze ook storend werken. Daarom verdient het aanbeveling om ze waar mogelijk en relevant te
verwijderen.
De Maerestraat is een barrière tussen de Fossiele duinen van Adinkerke en deze van Ghyvelde. Deze
verharde weg dient absoluut gevrijwaard te blijven van verbreding. Om uitwisseling van organismen
tussen beide gebieden met ‘Fossiele duinen’ mogelijk te maken verdient het sterke aanbeveling om
een grensoverschrijdend begrazingsproject uit te bouwen. Indien dergelijk project praktisch haalbaar is
(o. a. i. v. m. veterinaire regelgeving) dan kan door het aanbrengen van veeroosters, de Maerestraat
voor het lokaal autoverkeer en voor fiets- en wandelrecreatie functioneel blijven.
De Veurnestraat zorgt samen met de bebouwing voor een quasi volledige scheiding van de
Houtsaegerduinen van de Oosthoekduinen en de rest van de zeewaarts gelegen duinen in De Panne.
Indien soortgerichte acties voor bijvoorbeeld de Rugstreeppad of andere amfibieën en reptielen
zouden worden overwogen, dan is het eveneens belangrijk om te onderzoeken in welke mate een
verbinding tussen beide gebieden wenselijk is en hoe deze dan best kan gerealiseerd worden.
Ondanks de aanzienlijke aaneengesloten oppervlakte van De Westhoek is dit gebied toch ook
enigszins onderhevig aan landschapsecologische isolatie en versnippering, niet alleen door de
bebouwing en wegenis langs de randen maar evengoed door de intern aanwezige begrazingsrasters
die soortspecifieke uitwisseling kan hypothekeren bv. de optimale verbreiding van plantendiasporen
en waarschijnlijk ook kleinere, weinig mobiele invertebraten (spinnen, vleugelloze sprinkhanen,
slakken, kevers…) over De Westhoek (Fischer et al. 1996). Het vergroten en op elkaar laten
aansluiten van de begrazingseenheden zal echter doordacht moeten gebeuren waarbij zowel een
aantal ingrepen op het vlak van dierkeuze, praktische organisatie van het begrazingsbeheer (hoe
dieren bij elkaar drijven en waar?) en afstemming op de recreatieve wensen en mogelijkheden aan
bod zullen moeten komen.

3.4.

Wijzigingen in waterhuishouding

De voormalige waterwinning, maar vermoedelijk in nog veel sterke mate de bemaling van de Moeren,
in het deelgebied Cabour, de (ondertussen wel aanzienlijk gereduceerde) winning nabij De Westhoek
en, vooral voor Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen, rioleringswerken en urbane bemalingen
hebben de verspreiding van freatofyten in de voorbije decennia zwaar gehypothekeerd. In de
Cabourduinen zijn veel soorten verdwenen, in De Westhoek en vooral de Houtsaegerduinen zijn veel
groeiplaatsen verloren gegaan. Sinds 1999 wordt in Koksijde echter stelselmatig overgegaan tot het
scheiden van regenwater en rioolwater waardoor de drainerend invloed van de riolen geleidelijk zal
verminderen. De polderdrainage belemmert in de Cabourduinen eveneens het herstel van een
natuurlijk grondwaterregime en de potenties voor specifiek habitatherstel (kwelafhankelijke duinpolderhabitats). Het Langegeleed zorgt voor een drainerende werking ter hoogte van de Zwarte HoekWesthoek en in de buurt van de Oosthoekduinen.
Ook de zandontginning ten zuiden van het Garzebekeveld heeft meer dan waarschijnlijk effecten op
de natuurlijke grondwatertafel, al is de natte winning minder bedreigend dan een droge winning.
Een tenslotte mogelijk onderschatte factor zijn de tijdelijke bemalingen ten behoeve van woningbouw
en urbane infrastructuur (bv. ondergrondse parkeergelegenheid bv. Keesjesdreef nabij
Houtsaegerduinen). Evenwel is in Koksijde al sinds 1999 voorzien dat woningen over een
regenwaterput beschikken waarvan de overloop leidt naar een infiltratiebed. Tevens worden riool- en
regenwater gescheiden afgevoerd en hemelwater rechtstreeks geïnfiltreerd in de bodem.
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Als gevolg van de gereduceerde grondwaterwinning nabij De Westhoek is op verschillende locaties in
het oostelijk deel van De Westhoek een signifcante stijging in het piëzometernetwerk zichtbaar
(Provoost et al;, 2011). Als gevolg hiervan stellen zich een aantal nieuwe uitdagingen voor het
natuurbeheer. Het gestegen grondwaterpeil biedt potentiële vestigingskansen aan kenmerkende, vaak
zeldzame of bedreigde soorten van natte-vochtige duinvalleien. Voorwaarde is dan in de meeste
gevallen dat er initiële inrichtingswerken worden uitgevoerd (ontstruwelen, plaggen, afgraven…, zie
verder H. 5 ). Behalve nieuwe kansen voor doelsoorten, zorgt de gestegen grondwatertafel lokaal voor
een verminderd wandelcomfort of zelfs voor een tijdelijke belemmering van doorgang zowel voor
wandelaars als voor dienstverkeer (bv. Ligusterpad)

3.5.

Ongewenste agrarische gebruiken

Er werd al vermeld dat de duin-polder-overgang ten noorden en deels ten zuiden van Cabour en in het
Overdekt waddenlandschap nog quasi integraal in landbouwgebruik is. Het gebruik als akker of
intensief begraasd weiland gecombineerd met bemesting, herbicidengebruik en polderdrainage zijn
de belangrijkste knelpunten voor de natuurlijke biodiversiteit.

3.6.

Verstoring

Verstoring is een ruim begrip, waaronder hier wordt begrepen elke ingreep of gebeurtenis die de
beoogde werking van het ecosysteem verhindert of in geval van soorten rechtstreeks of
onrechtstreeks negatief ingrijpt op de populatieomvang of op de individuen zelf.
De habitat “Grijze duinen” (2130) in het bijzonder de lichenenrijke mosduinen zijn zeer gevoelig aan
overbetreding. Grote grazers kunnen soms voor aanzienlijk tredschade zorgen. Daarom kan het
periodiek afsluiten van unieke, fraaie mosduinzones een beheeroptie zijn.
Een aanzienlijke verstoring van potentieel kusthabitat en kustsoorten vindt plaats op het strand voor
het Westhoekreservaat. Recreanten kunnen van het volledige strand gebruik maken waardoor bv.
specifieke (hoog)strandvogels geen enkele kans krijgen om tot broeden te komen. Ook als rustzone
komt het strand onder de huidige recreatieve druk niet in aanmerking.
Bezoek van de bunkers (voornamelijk in Cabour) waarin zich vleermuizen bevinden is af te raden. In
dit opzicht blijft het aangeraden om regelmatig overleg te houden tussen vleermuisdeskundigen en
deskundigen betreffende militair bouwkundig erfgoed (ondermeer het Agentschap R-O Vlaanderen,
Onroerend Erfgoed) zodat eventueel gepaste afspraken kunnen gemaakt worden.
De Ringsloot en het Langegeleed krijgen nog steeds rioolwater te verwerken (het Langgeleed
periodisch via overstortingen). Dit is uiteraard een verstoring van het aquatische milieu die zo snel
mogelijk dient weggewerkt te worden door aangepaste technische inrichting van het rioleringsnet.

3.7.

Gebrek aan gepast natuurbeheer

In grote delen van het VNR kennen ondertussen al een adequaat en consequent uitgevoerd
natuurbeheer. Echter, potentieel interessante zones, die nog geen deel uitmaken van het VNR bv. de
akkers en weiden ten noorden van Cabour en van het overdekt en de zilte weiden van de
Noordmoerse hoek zijn nog integraal in landbouwgebruik, wat de natuurlijke potenties van het gebied
soms sterk belemmert. Beheerovereenkomsten, verwerving, natuurinrichting, stopzetten van
biocidengebruik en bemesting, extensieve begrazing zijn middelen om de ecologische potenties meer
tot expressie te brengen.

3.8.

Aanwezigheid van en uitbreiding van ‘exoten’ en andere ongewenste soorten

Exoten zijn soorten die buiten hun normale verspreidingsgebied voorkomen en die daar geraakt zijn
door menselijk toedoen. Een deel van die ingevoerde soorten komt via allerlei wegen (ontsnapping,
vrijzetting, afval …) in onze natuurlijke ecosystemen terecht waar ze, als de omstandigheden het
toelaten, voortplantende populaties vormen. Sommige soorten kunnen daarbij invasief worden,
uitgroeien tot een plaag of hun inheemse soortgenoten verdringen. Een aanverwante problematiek
betreft de verwildering van gedomesticeerde soorten (bv. damhert, huiskat, huisduif).
Zoals ook reeds onder 3.1 vermeld zijn of waren bepaalde delen van het studiegebied beplant met
exoten. Vooral Canadapopulier, maar ook Witte en Grauwe abelen en diverse soorten dennen werden
er aangeplant (Cabour, Oosthoekduinen, Westhoek en Houtsaegerduinen: Provoost et al. 2010)). Bij
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bestrijding van de exoten is de nodige nazorg zeker op zijn plaats bv. in geval van abeel, mahonia,
rimpelroos en Amerikaanse vogelkers is dit zeker geen overbodige luxe maar helaas ook geen
sinecure. Aangrenzende tuinen zullen trouwens steeds een potentiële bron van exoten blijven, wat
regelmatige controle en snel ingrijpen vergt (Provoost et al. 2010). Verwijdering van exoten en
aanplanten in het algemeen gebeurt prioritair waar nog mogelijkheden zijn voor stuifduin, kalkrijk
mosduin en lichenenrijk mosduin.
Halftamme ganzen en eenden hypotheceren de ontwikkeling van een fraaie oeverzone- en
onderwatervegetatie in de Drie vijvers (Zwarte Hoek). Tenslotte dient opgemerkt dat ook loslopende
honden en zwerfkatten voor verstoring kunnen zorgen en een negatieve impact kunnen hebben op
grond- en laag bij de grond broedende vogelsoorten.

Foto. Mahonia is een ongewenste uitheemse soort die echter zeer moeilijk te verwijderen is door de
aanwezigheid van een zeer uitgebreid wortelstelsel van waaruit de soort gemakkelijk regenereert.
Daarenboven zorgen de groeiplaatsen op steile duinflanken voor extra praktische beheerproblemen, een
arbeidsintensieve, individuele aanpak is dan soms de enige resterende optie.

3.9.

Giftige kruiskruiden in de duinen

In het studiegebied, net zoals in de meeste Vlaamse duingebieden komen verschillende soorten
kruiskruiden (Senecio spp. ) voor. Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is daarvan in de duinen de
meeste relevante. In de Fossiele duinen van Adinkerke is ook Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) een
vrij algemene soort, die toeneemt bij het begin van maai-experimenten en initiële begrazingsprojecten.
Kruiskruiden bevatten verschillende gifstoffen van de groep van de pyrrolizidine-alkaloïden.
De giftigheid van kruiskruiden voor verschillende diersoorten (paarden, runderen, in mindere mate
schapen, geiten, herten en konijnen) is sinds lang gekend daarom is een zekere oplettendheid
wenselijk. Stootbegrazing over een beperkte oppervlakte waarbij dieren ‘gedwongen’ worden tot
begrazing van de aanwezige begroeiing kan gevaarlijk zijn. Het voederen van hooi met veel
kruiskruiden kan eveneens beter vermeden worden. In het al. gemeen is er echter geen grondige
reden om dieren niet meer te gebruiken bij begrazingsprojecten in duinterreinen, mits inachtname van
extensieve dichtheden, die bij het natuurbeheer de regel zijn. Het verdient de voorkeur dieren in te
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zetten die van jongsaf hebben leren omgaan met halfnatuurlijke vegetaties, waarin het voorkomen van
giftige planten een heel normaal verschijnsel is.

3.10.

Vloedmerkvervuiling

Het vloedmerk wordt, zoals overal elders langs de kust, gekenmerkt door de aanwezigheid van veel
antropogeen afval (allerhande plastics, drijfhout (planken, stukken palet,. . ), restanten van
visnetten,…). Naast de visuele hinder, is dit afval ook potentieel gevaarlijk voor foeragerende dieren.
Omdat echter het natuurlijke vloedmerk een essentieel kenmerk en specifiek habitat is van de
getijdenzone verdient het aanbeveling om het antropogeen afval selectief te verwijderen maar het
natuurlijk vloedmerk voorts intact te laten. Het ANB zorgt af en toe voor een manuele schoonmaak van
het vloedmerk ter hoogte van het Westhoekreservaat.
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4. Streefbeeld en doelstellingen

4.1. Vaststellingen
a. Groot natuurgebied maar versnipperd: Het in dit beheerplan behandelde gebied
heeft een oppervlakte van bijna 650 ha, die verspreid zijn over een 6-tal deelgebieden
die van onderling van elkaar fysiek gescheiden zijn geraakt door de fel toegenomen
urbanisatie (woningen, wegeninfrastructuur etc. ). Het grootste deelgebied, De
Westhoek grenst zowel aan de Franse Perroquet duinen (275 ha) als aan de
Krakeelduinen die zelf weer begrensd worden door het Calmeynbos (IWVA). Samen
met de verder oostwaarts gelegen Oosthoek- (incl. Duinzoom) en de
Houtsaegerduinen vormen ze een min of meer groot duinenmassief van bijna 1000
ha. Ten zuiden van dit massief situeert zich het kleinere massief van les dunes
fossiles de Ghyvelde – Cabour-Garzebekeveld (112 + 130 ha), dat vooral ten westen
van het dorpje Ghyvelde aanzienlijk versnipperd en aangetast is. In ieder geval ligt in
deze ruimtelijke configuratie een pleidooi vervat om te proberen de inrichting en het
beheer van deze gebieden gezamenlijk te beschouwen en minstens op elkaar af te
stemmen.
Ruimtelijke isolatie en de daarmee samenhangende knelpunten worden vooral een
probleem als zij zich secundair voordoen in gefragmenteerde netwerken, die vroeger
meer samenhang vertoonden. Zij kunnen dan genetische isolatie veroorzaken wat op
zich kan leiden tot inteelt en genetische drift waardoor de genetische variatie in elk
van de deelpopulaties zeer sterk daalt. Hierdoor kan het adaptatievermogen worden
aangetast en uiteindelijk riskeert de populatie uit te sterven. Bij de inrichting en het
beheer van natuurgebieden moet hiermee rekening worden gehouden. Dit impliceert
onvermijdelijk dat populatiegenetische kennis noodzakelijk is om gefundeerde
beslissingen te kunnen nemen (Honnay&Jacquemyn, 2010; Mergeay&De
Meester,2010)
b. Grote variatie in milieuomstandigheden die het gevolg is van de specifieke
ontstaansgeschiedenis (Oude duinen van Cabour – Jonge duinen van De Panne), de
ligging t. o. v. de zee en de onmiskenbare menselijke beïnvloeding. Daardoor wordt
het gebied gekenmerkt door een veelheid aan geomorfologische eenheden, een grote
verscheidenheid aan bodems (kalkrijke versus kalkarme, humusrijke-versus
humusarme, nat versus droog etc.) en specifieke micro- en mesoklimatologische
omstandigheden.
c. De mens heeft het gebied in meer of mindere mate beïnvloed via
landbouwbedrijvigheid (duinenakkertjes, beweiding…), aanplant van bomen en
struiken als zandfixeerders en bebossing maar evenzeer kap van bomen en struiken.
Ondertussen is de instandhouding van natuurwaarden een autonome functie van
het duinbeheer geworden, in dit geval al geofficialiseerd door de oprichting van het
staatsnatuurreservaat De Westhoek in 1957.Pas enkele decennia later volgde de
oprichting van nog meer natuurreservaten. In 1996 werd met de opmaak en de
goedkeuring van de natuurbeheerplannen voor De Westhoek en de
Houtsaegerduinen het startschot gegeven voor een wetenschappelijk onderbouwd
natuurbeheer van deze duingebieden. De nadruk werd gelegd op de rol van spontane
processen en het ontstruwelen, maaien en extensieve begrazing als middelen om
kenmerkende habitats van het zeldzaam geworden open duinlandschap te behouden
maar vooral ook te herstellen in het bijzonder, stuivende duinen, vochtige
duinvalleien, droge duingraslanden.
Een aanzienlijke als negatief ervaren ecologische ingreep kwam er eerder door de
aanleg en het gebruik van een grondwaterwinning voor drinkwaterproductie. Daardoor
verlaagde de grondwatertafel in zowel het duinenmassief van De Westhoek als in de
Cabourduinen. De grondwatertafel wordt ook negatief beïnvloed door de
polderdrainage (o. a. via het Langgeleed en het Ringslot). Niet alleen de
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drinkwaterwinning in de duinen is verantwoordelijk voor de onmiskenbare verdroging
van de duinen. Naast particuliere grondwaterwinningen zorgt de toegenomen
verstedelijking voor een vermindering van de infiltratiemogelijkheden enerzijds door
toename van ondoordringbare oppervlakten anderzijds door versnelde afvoer via en
de drainerende invloed van rioleringen. Door het scheiden van regenwater en
rioolwater sinds 1999, wordt getracht de drainerend invloed van riolen te milderen.
De intensivering van de landbouw had niet alleen tot gevolg dat de kleinschalige
landbouw uit het duinlandschap verdween (zie 1.4) maar leidde er anderzijds ook toe
dat het milieu van de binnenduinrand en het overdekt waddenlandschap aanzienlijk
wijzigden nl. verdroogden, aangerijkt werden met nutriënten (fosfaten, nitraten) en
onderhevig zijn en waren aan het gebruik van pesticiden. De sterke drainage, het
dempen van poelen en de eutrofiëring van het oppervlaktewater hebben vermoedelijk
belangrijke gevolgen gehad voor de watergebonden levensgemeenschappen.
d. Natuurbeheer werkt: Ondermeer uit Hoffmann et al. 2005 en Provoost et al. 2011
(deel 1), blijkt dat het uitvoeren van natuurbeheer wel degelijk een verschil maakt en
in de meeste gevallen bijdraagt tot het instandhouden, herstellen of optimaliseren van
de beoogde doelhabitats en soorten. In De Westhoek bijvoorbeeld zorgt de
combinatie van ontstruwelen en begrazen voor een aanzienlijke aanwinst aan Rode
lijstsoorten van natte duinpannen en vochtige tot droge duingraslanden. In begraasde
maar niet ontstruweelde pannen was deze positieve evolutie minder goed merkbaar.
In vergelijking tot de helemaal niet beheerde gebiedsdelen was er wel een duidelijke
invloed van de begrazing merkbaar namelijk het terugdringen van het dominante
Gewone struisriet. Dit leidde aanvankelijk nog niet tot de verhoopte vestiging van
doelsoorten. Bepaalde ontwikkelingen kunnen echter door toeval al dan niet tijdelijk
teruggezet of een andere richting uitgestuurd worden. De natte jaren 2001-2002
brachten in de meest natte duinpannen een vegetatiewijziging teweeg met een
aanzienlijk verlies aan voor het natuurbehoud interessante plantensoorten. De
extensieve begrazing leidde anderzijds tot tredschade in mosduinen, wat zeker niet
altijd geapprecieerd wordt.
De verhoopte effecten op de arachnofauna als gevolg van de extensieve begrazing
waren niet altijd duidelijk of bleven onder de verwachtingen. Niettemin tonen een
aantal gevallen aan dat begraasde sites in vergelijking tot niet begraasde
terreingedeelten minder snel verarmen of toch een beter ontwikkelde spinnenfauna
bezitten. In ieder geval is het belangrijk om begrazing van mosduinen kritisch te
blijven opvolgen. Sommige onderzoeksresutaten wijzen erop dat betreding de
kenmerkende mos- en korstmosvegetaties bedreigt terwijl grassen juist schijnen te
profiteren van de situatie (sneller herstellen van vraat en betreding). De toename van
de vergrassing kan ook (mede) gerelateerd zijn aan de atmosferische
stikstofdepositie. Het effect van de extensieve begrazing op de
broedvogelsamenstelling was het meest uitgesproken voor vogels van
struweelmozaïeken; hun aantallen namen aanzienlijk toe, terwijl de territoria van
soorten van homogene struwelen niet afnamen. Opvallend was ook de verdere
opgang van bossoorten in de Houtsaegerduinen.
De aanleg van heel wat nieuwe veedrinkpoelen en waterpartijen had een positief
effect op de populatieomvang van Kamsalamander en Rugstreeppad.
e. Achteruitgang van kustspecifieke en zeldzame soorten en habitats, toename
van exoten, is een trend die zich tot voor kort op vele plaatsen in het
kustduinlandschap doorzette. Het nemen van specifieke, gerichte beheermaatregelen
heeft deze trend in een aantal gevallen kunnen milderen of zelfs ombuigen. Dit neemt
niet weg dat de voorbije decennia vooral gekenmerkt zijn geweest door belangrijke
verschuivingen in flora- en faunasamenstelling als gevolg van ingrijpende
veranderingen die zich hebben voorgedaan in het kustduinlandschap. Vooral de
wijzigingen in grondgebruik zijn hiervoor verantwoordelijk (Provoost en Bonte, 2004
de
ste
en Provoost, 2004). Het in de 19 begin 20 eeuw vrij intensieve gebruik van de
duinen (veeteelt, kleinschalige akkerbouw, kappen van struweel…) dwong het
duinenecosysteem grotendeels in een halfnatuurlijke toestand, waarbij de spontane,
ste
ongedwongen ontwikkeling uitbleef. In de tweede helft van de 20 eeuw veranderde
de situatie aanzienlijk en namen struweel en bomenopslag hand over hand toe. Als
gevolg hiervan verdwenen of geraakten vooral soorten van het open duinlandschap in
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de verdrukking. Door het aanvankelijk verdwijnen van beweiding en het ineenstorten
van de konijnenpopulatie nam ook de vergrassing spectaculair toe. De nog open
plekken raakten overgroeid door bv. Gewoon struisriet in andere gevallen namen
Zandzegge, Hennegras of Glanshaver de rol van “vergrasser” op. Duingraslanden
raakten zo geïsoleerd, de oppervlakte van de resterende fragmenten was klein en de
milieukwaliteit wijzigde. Minder duinspecifieke en minder aan natuurlijke habitats
gebonden soorten werden hierdoor belangrijk in de vegetatie.
In het huidige kustlandschap valt de invasie op van gebiedsvreemde organismen
(zogenaamde exoten). Ze wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door allerlei vormen
van zowel natuurlijke als kunstmatig (bv. door natuurbeheer) veroorzaakte verstoring
waarbij voortdurend nieuwe niches worden gecreëerd en door het verhoogde aanbod
aan plantenmateriaal in sierteelt en landbouw. Tuinen en (bos)plantsoenen vormen
dan ook de belangrijkste bron voor verwilderde planten en bijna alle taxa met invasief
gedrag blijken verwilderde sierplanten te zijn. Gelukkig gedragen niet alle exoten zich
invasief, daarmee een potentiële bedreiging vormend voor de natuurreservaten.
Onder de houtige planten worden in het VNR vooral Mahonia, Ontariopopulier,
Amerikaanse vogelkers, Japanse rimpelroos, Ribes en Cotoneaster als potentiële
probleemsoorten beschouwd. Naar invasief karakter worden ook Grauwe en Witte
abeel en Gewone esdoorn vaak als problematische soorten beschouwd (delen van
De Westhoek, Houtsaegerduinen). Ook in de kruidlaag zijn tal van exoten aanwezig
waarvan sommige al langer ingeburgerd en geïntegreerd in de duinvegetatie (bv.
Witte winterpostelein, Grote teunisbloem) en andere recenter van oorsprong en soms
zeer invasief (Bezemkruiskruid). Siberische grondeekhoorn is ingeburgerd in het
Calmeynbos, maar de populatie zou een gestage achteruitgang vertonen. Over de
impact van dit dier op b. v. grondbroedende vogels, bestaat onzekerheid. In dit
verband zijn loslopende honden en zwerfkatten naar alle waarschijnlijkheid veel
grotere boosdoeners.
f.

Verminderde dynamiek. Vandaag is de natuurlijke dynamiek van het kustlandschap
zeer sterk ingeperkt omdat de duinen van het VNR in een zeer strak keurslijf zijn
gedwongen van betonnen duinvoet, gefixeerde duinen en daarenboven ruimtelijk
aangetast en versnipperd zijn door de sinds medio vorige eeuw sterk toegenomen
verstedelijking van het kustgebied (Provoost & Bonte, 2004). Grootschalige
verstuivingen die aanleiding geven tot paraboolduinvorming en relatief grote,
vochtige secundaire duinvalleien zijn gestopt
Centraal in De Westhoek en op kleinere schaal in de Oosthoekduinen is momenteel
nog een beetje dynamiek te bespeuren. In het kielzog van deze kleinschalige, lokale
verstuivingen ontstaan op zeer beperkte schaal soms nog secundaire duinpannetjes
met bijbehorende jonge successiestadia, die elders dreigen te verdwijnen tenzij
specifieke en vrij ingrijpende beheeringrepen plaatsvinden. Zolang als technisch en
financieel haalbaar verdient het aanbeveling, omwille van de specifieke
habitatkenmerken, om op kansrijke plekken deze verstuiving aan de gang te houden
of minstens te zorgen voor geheel of grotendeels kale duinen,
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4.2. Algemene visie en doelstellingen
Volgens de Ecosysteemvisie van de Vlaamse Kust (Provoost & Hoffmann, 1996) zijn voor het VNR
De duinen en bossen van De Panne twee beheertrategieën relevant :
*

*

Het nastreven van een begeleid-natuurlijk landschap d. w. z. een beheereenheid
waarin grootschalige fysische en biologische landschapsvormende processen worden
beïnvloed met het oog op het verhogen van de landschapsdifferentiatie. Het landschap
dat beoogd wordt is uitgestrekt, ongeperceleerd en vertoont een grote variatie in
vegetatiestructuur. Deze structuurvariatie kan door begrazing extra geaccentueerd
worden en tevens op verschillende schaalniveaus gaan variëren. Op een kleine
oppervlakte kan begrazing zorgen voor een afwisseling tussen kortgegraasde en
onaangeroerde, hoge begroeiing. Op grotere schaal kan dit de afwisseling zijn tussen
grasland, ruigten, bos of struweel.
Het nastreven van een half-natuurlijk landschap d. w. z. een beheereenheid waarin
specifieke successiestadia door doelgericht, vaak recurrent beheer (vaak op
perceelniveau of relatief kleine schaal) worden bevorderd.

In de bestaande beheerplannen (Hoys, et al. 1996a, 1996b, Zwaenepoel et al. 2004 en Zwaenepoel
et al. 2008) wordt het ideale duinlandschap, dit is het duinlandschap met de meest optimale graad
aan biodiversiteit, als een mozaïek van verschillende duinhabitats gezien, waarin pioniervegetaties,
duingraslanden, zoomvegetaties, duinstruwelen en bossen elkaar fijnschalig afwisselen. Dergelijke
mozaïek is niet evident realiseerbaar want permanent onderhevig aan het proces van de natuurlijke
successie en externe invloeden (o. a. exoten). Met andere woorden een beheer van “niet ingrijpen”
leidt onvermijdelijk tot toenemende vergrassing, verstruweling en verbossing, en in de praktijk ook
antropgenisatie.
Om de biodiversiteit te meten zijn soorten bijna altijd de maatstaf (Provoost, Bonte, Hoffmann &
Leten, 2004). In principe zouden alle soorten moeten in beschouwing worden genomen. Dat is echter
niet realistisch. Gemakkelijk herkenbare soortengroepen (bv. vogels, planten) zijn dikwijls
oververtegenwoordigd in de beheerevaluatie en zijn al te vaak ook de basis om het beheer te sturen.
Om aan dit euvel enigszins tegemoet te komen kan gebruik worden gemaakt van indicatorsoorten uit
verschillende soortengroepen die ook nog eens voor bepaalde ruimtelijke schaalniveaus en
(specifieke) habitats relevant zijn (cfr het carnivore zoogdier of prooivogel met een uitgestrekt
leefgebied versus een gespecialiseerde, weinig mobiele duinslak of vleugelloze loopkever). Voor de
kustduinen zijn voor een hele resem soortengroepen aandachtsoorten afgebakend (zie Provoost en
Bonte, 2004) en worden verschillende groepen via een permanent monitoringsprogramma (PINK)
opgevolgd. De aandachtsoorten werden geselecteerd op basis van verschillende criteria zoals de
graad van gebondenheid aan de kustduinen, de indeginiteit en hun regionale en Europese
zeldzaamheid, status en trend. Daarnaast is het halfnatuurlijke duinlandschap ook het product van
eeuwenlange menselijke beïnvloeding en aan spontaan optredende processen. Natuurbeheer moet
daarom aansluiting zoeken bij het historisch landgebruik (het opnieuw uitvoeren of het nabootsen
ervan) maar evenzeer oog hebben voor spontane processen en deze aangrijpen (door ze te
behouden of waar nodig te initiëren of intensiveren) om doelstellingen te realiseren.
Natuurbeheer in het duinlandschap zal steeds een vorm van ingrijpen impliceren. Het niet of
onvoldoende ingrijpen, zoals in de tweede helft van vorige eeuw (onbewust) is gebeurd, heeft zware
repercussies gehad voor verschillende dier- en plantensoorten en kenmerkende habitats, die uit het
duinlandschap verdwenen of dreigden ten onder te gaan. Het bewust uitvoeren van een of andere
vorm van natuurbeheer om de biodiversiteit van het halfnatuurlijke kustduinlandschap te
optimaliseren is en blijft daarom noodzakelijk. Maar het ten gronde begrijpen van de complexe
ecosysteemprocessen en hun onderlinge verwevenheid is schier onmogelijk. Daarom zal het
noodzakelijk blijven om de in dit beheerplan voorgestelde doelstellingen en beheermaatregelen
voortdurend te evalueren en waar nodig bij te sturen. Natuurbeheer in het kustduinlandschap is net
zoals het landschap zelf inherent dynamisch.
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Rekening houdend met de al eerder geformuleerde vaststellingen is het aangewezen om voor de
komende natuurbeheerperiode de volgende doelstellingen voorop te zetten die moeten bijdragen
aan de algemene, hoofddoelstelling van het natuurbehoud en beheer van de kustduinen nl. het
behoud van de kustspecifieke biodiversiteit met prioriteit voor deze van open duinlandschappen.

1. Het VNR een groot aaneengesloten natuurgebied. Ononderbroken, grote natuurgebieden
staan garant voor een duurzaam behoud van de biodiversiteit en bieden tevens de beste
kansen voor het realiseren van zo compleet mogelijke ecosystemen (o. a. Piersma & Olff,
2010). Om die reden verdient het aanbeveling om alle kansrijke (duin)gronden te verwerven
en toe te voegen aan het VNR (aankoopbeleid). In de praktijk zal het verwerven van alleen
maar extra oppervlakte meestal niet volstaan om ononderbroken leefgebied te realiseren want
het projectgebied wordt doorsneden door infrastructuur en wordt soms begrensd door
bebouwing. Het concept leefgebied voor een duurzame, levensvatbare populatie is per
definitie ook soort(groep) afhankelijk.
2. Aandacht voor duurzame populatienetwerken is inherent aan voorgaande doelstelling.
Versnippering dient waar nodig en waar met de meeste kansen op succes opgeheven of
voorkomen te worden. De bedoeling hiervan is om bottlenecks in het functioneren van
populaties te voorkomen. Concreet betekent dit ondermeer dat er wordt naar gestreefd om de
effectieve populatiegrootte minstens op het niveau te brengen van een levensvatbare. Dit is
belangrijk met het oog op het garanderen van een hoge graad aan genetische diversiteit en
op de lange termijn dus de overlevingskans van de soort door een verhoogd
adaptatievermogen.
3. Verder werken aan een duurzame grensoverschrijdende samenwerking en afstemming is
het noodzakelijk gevolg van de supra vermelde twee doelstellingen. Door Provoost en
Hoffmann (1996) werd al gesteld dat het grensoverschrijdende complex WesthoekCalmeynbos-Cabour met het tussenliggend overdekt waddenlandschap en aansluitend op de
Franse, Oude duinen van Ghyvelde en de Dunes du Perroquet naast het Zwincomplex
(Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders, het Zwingebied, de Nieuwe
Hazegraspolder en de Willem-Leopoldpolder) een van de twee zones aan de Vlaamse kust
is, die in aanmerking komt om ingericht te worden als een groot natuurgebied. De realisatie
van dit grote natuurgebied vergt de oprichting van een integraal, grensoverschrijdend
reservaat (zie ook 1.7.4.), de ontmanteling van de camping ‘Le Perroquet’, de afbouw van de
grondwaterwinning en de kustverdediging (met verstuivingen in de zeereep, slufterwerking…)
en de inrichting van het polderlandschap tussen de oude en Jonge duinen ten behoeve van
het natuurbehoud (met eventueel aanleggen van moerassen, herprofileren (water)wegen, enz.
). De intentie voor de realisatie van een ‘integraal kust-natuurpark’ ter hoogte van de zone
Westhoekreservaat-Cabourduinen, werd ook door de verschilende ministers verantwoordelijk
voor Leefmilieu uitgesproken (toespraak minister Norbert De Batselier van 18/6/1994 op het
Symposium Integraal Kustzone-beheer “Tussen Land en Zee” te De Haan/Wenduine; in 2003
herhaald door minister Vera Dua op 7/3/2003 naar aanleiding van het werkbezoek van Z. K.
H. Prins Laurent van België aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende; op 21 januari
2008 door Minister Crevits naar aanleiding van de voorstelling van de Westkustbrochure).

4. Kiezen voor de bescherming van de overgangsgebieden
Overgangsgebieden zijn van nature bijzonder interessant voor het natuurbehoud door de
meestal gradiëntrijke situaties en de bijbehorende specifieke biodiversiteit die in deze zones
aanwezig is. In het geval van het VNR kunnen ze tevens verschillende deelgebieden ruimtelijk
met elkaar verbinden en voor een gamma aan soorten als ecologische stapsteen of corridor
functioneren. Daarom verdienen de duin-strand en de duin-polderovergangsgebieden
bijzondere aandacht. De specifieke milieuomstandigheden van deze gebieden zijn het gevolg
van grondwaterstromen richting zee en polder. In het eerste geval ontstaan bijzodner
interessante zoet-zout contactmilieus, zoals ze hier en daar vandaag nog kunnen bewonderd
worden langs de Noord-Franse kust even ten zuiden van Boulogne (Dunes de Dannes).
Landinwaarts ontstaan onder natuurlijke omstandigheden basische laagveenmoerassen, die
indien gemaaid kunnen evolueren tot fraaie natte schraallanden. Behalve deze kenmerkende
hydrologische condities speelt ook de variatie in bodemsamenstelling een differentiërende rol.
In het duin-polderovergangsgebied is een ruime variatie aanwezig in de dikte van het
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duinzandpakket, de zandkorrel en de aanwezige kleifractie. De duin-polder overgangsgronden
(D-serie, zie hoofdstuk 2) vormen een smalle strook langs de verschillende duinreservaten. In
een aantal gevallen maken deze overgangsgronden al deel uit van het natuurreservaat bv.
Zwarte Hoek, Duinzoom Oosthoek en Duinzoom Cabour. Op het grondgebied van De Panne
is in totaal 227 ha duin-polder overgangsgebied aanwezig, 128 ha betreft duin-polder
overgangsgronden. Daarnaast is een moeilijk te bepalen oppervlakte duin-strand-zee
aanwezig, in ieder geval zich uitstrekkend over de volledige lengte van het Westhoekreservaat
en verder westwaarts voor de duinen van de Perroquet.
Deze gebieden zijn meestal nog open ruimte, met landbouw als belangrijkste activiteit in het
duin-polderovergangsgebied en recreatie op het strand. Als gevolg hiervan zijn al zeer veel
kenmerkende soorten en habitat uit deze landschappen verdwenen of zeer zwaar
gedegradeerd. Om tot een gunstige uitgangssituatie voor natuurherstel te komen is het
noodzakelijk om in het duin-polderovergangsgebied de resterende gronden te verwerven, het
natuurlijk hydrologisch regime proberen te herstellen of minstens lokaal deze omstandigheden
te benaderen door weldoordachte ingrepen in de waterhuishouding (hydrologische
detailstudie en modellering als basis). Daarnaast zal het noodzakelijk zijn om een afdoende
antwoord te vinden op de hoge nutriëntengehaltes die in de bovenste bodemlaag aanwezig
zijn, versnipperende infrastructuur te verwijderen of te remediëren, een gepaste vorm van
recurrent natuurbeheer toe te passen.
In het duin-strandovergangsgebied moeten de specifieke ecosysteemprocessen opnieuw tot
uiting kunnen komen (problematiek betonnen duinvoet?, maar evengoed het toelaten van
embryonale duinvorming, de aanwezigheid van een natuurlijk vloedmerk etc. ) en verdienen
de kenmerkende soorten hun plaats te krijgen bv. strandbroedvogels (kanaliseren van
recreanten?).

Foto. De duin-polder overgangsgronden vormen een smalle strook langs de verschillende duinreservaten.
In een aantal gevallen maken deze overgangsgronden al deel uit van het natuurreservaat bv. zoals hier
ten zuiden van de Oosthoekduinen, de Duinzoom Oosthoek (foto 2009, zicht vanaf de binnenduinrand
richting Veurne).
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5. Maximaal inspelen op de lokale milieuvariatie voor een optimale biodiversiteit. Op basis
van de aanwezige specifieke milieuvariatie moet het de ambitie zijn om op Vlaams en NoordWest Europese schaal een significante rol te spelen in het behoud en herstel van
kustspecifieke habitats en soorten. Het projectgebied is hiervoor in wezen zeer kansrijk (zie
supra). Maar de ene plek is de andere niet. Daarom is het belangrijk zich bewust te zijn van
lokale beperkingen en mogelijkheden. Waar zijn bv. de hydrologisch meest interessante
situaties aan te treffen voor het behoud/herstel of nieuwvorming van vochtige duinvalleien,
vochtige schraallanden of de bodemomstandigheden het meest kansrijk voor droge
graslanden van kalkrijke respectievelijk kalkarme duinen? En waar mikken we beter op bos en
struweel of precies op onbegroeide, stuivende duinen?
6. Behoud, herstel en stimuleren van de duindynamiek als motor voor het behoud van
kenmerkende pioniergemeenschappen. Behalve de al aanwezige abiotische milieuvariatie
van de duinbodem speelt ook de abiotische milieudynamiek een rol. Meer bepaald de eolische
werking draagt niet alleen bij aan de landschapsvormende processen op zich maar is ook een
belangrijke aanjager van de biodiversiteit in de kustduinen. Verstuiving kan zorgen voor
nieuwe, vochtige duinvalleien, met de bijbehorende (zeldzame) pionierstadia. Hieraan
gekoppeld schept verstuiving ook kansen voor de biodiversiteit van droge pioniersituaties
(onbegroeid duin, mosduinen, Helmvegetaties…). Verstuiving kan door de processen van
enerzijds uit- en overstuiving en anderzijds overpoedering van bestaande habitats zorgen voor
een bufferend effect ten aanzien van verzuring en ontkalking. In het VNR is de laatst vermelde
invloed alleen maar relevant en betekenisvol voor de duinen van Ghyvelde-Cabour. De Jonge
duinen zijn immers over het al. gemeen nog matig tot zeer kalkrijk.
7. Verder afbouwen van grondwaterwinning en polderdrainage – verhogen infiltratie.
Aanzienlijke delen van het VNR zijn onderhevig aan verdroging i. e. het te diep wegzijgen van
de grondwatertafel opdat kenmerkende habitats en soorten optimaal zouden kunnen
ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk om blijvend de aandacht te vestigen op deze
problematiek en via verschillende kanalen en mogelijkheden hieraan proberen te verhelpen.
Aandachtspunten zijn ondermeer:
- Verder beperken van de hoeveelheid opgepompt water in de waterwinning Westhoek en
vermijden van diffuse winningen en bemalingen in de omgeving;
- Drainerende werking van het Langgeleed verminderen door herinrichten van het
hydrologisch poldernetwerk in het gebied van het zogenaamde overdekte
waddenlandschap;
- Drainerende werking van de Ringsloot, met effecten op de Cabourduinen, proberen
milderen door specifieke maatregelen uit te werken (zie Zwaenepoel et al. 2008 voor een
aanzet);
- Verhogen infiltratiecapaciteit door deze doelstelling te laten doorwerken op verschillende
bestuurlijke echelons nl. vergunningverlenende diensten (bij de beoordeling van projecten
moet het behoud of de optimalisatie van infiltratie een toetssteen zijn); uitvoerende
diensten (dezelfde doelstellingen in uitvoeringsplannen opnemen en toe passen).
8. Bescherming van de authenticiteit van het halfnatuurlijke duinlandschap – tegengaan
van exoten/invasieve soorten. Sinds het in werking treden van de beheerplannen voor de
verschillende deelgebieden van het VNR, zijn al verschillende haarden van exoten en
invasieve soorten aangepakt (kap van abelen en populierachtigen, terugdringen Amerikaanse
vogelkers, Mahonia, Gele ribes, Cotoneaster spp. etc. ). Nochtans blijft verder ingrijpen en
waakzaamheid geboden. In de nabije toekomst dient vooral werk worden gemaakt van
“gericht beheer”. Met de ondertussen voorhanden zijnde kennis kan een plan- en doelmatig
exotenbeheer gevoerd worden. Ongewenste soorten moeten verder bestreden worden.
Daarom is het noodzakelijk op dit vlak inventarisaties en monitoring verder te zetten alsook
gerichte beheeracties uit te voeren.

9. Duurzame inpassing van bepaalde vormen van recreatie. De recreatieve druk op de
duinen is hoog (zie o. a. hoofdstuk 2) en verdient alleen daarom al permanente aandacht van
de duinbeheerder. Een doordachte inpassing en weloverwogen stroomlijning van bepaalde
recreatievormen (wandelen, fietsen, paardrijden, speelweefsel voor verschillende)
leeftijdsgroepen kan op een duurzame wijze compatibel zijn met het natuurbehoud en beheer
van kustduinen zeker wanneer het een groot gebied betreft, zoals hier het geval is.
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4.3. Natuurbehoudsdoelstellingen
Het feit dat het studiegebied over grote delen aangeduid is als Eu-habitatrichtlijngebied heeft
consequenties naar het te voeren beheer (artikel 6 van de HRL en artikel 36ter natuurdecreet)
waarvan de voornaamste eis is de noodzaak tot het in stand houden of optimaliseren van de
zogenaamde Eu-habitats en van de populaties van soorten die vermeld zijn op de bijlagen en relevant
zijn voor het specifieke habitatrichtlijngebied (tabel 4.1). De instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
werden recent beschreven in ‘Rapport 30 Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale
beschermingszones BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin BE2500121 Westkust
BE2501033 Het Zwin (Bot, J. 2010).
De concrete natuurbehoudsdoelstellingen voor het VNR worden hierna geformuleerd, rekening
houdend met de IHD, op basis van de habitatdoeltypen volgens de kustecosysteemvisie (Provoost &
Hoffmann, 1996) die tevens kunnen vertaald worden naar Eu-habitatdoeltypen en Vlaamse
natuurtypen (sensu Vandenbussche et al. 2002). Kaart 4.1.geeft de ligging weer van de doeltypen in
de verschillende deelgebieden. De doeltypen worden hierna besproken en de per deelgebied
nagestreefde typen in tabel 4.1.weergegeven.

4.3.1. Natuurdoeltypes: instandhoudingsdoelstellingen, doelhabitats en doelsoorten
Het VNR behoort tot de speciale beschermingszone ‘SBZ-H BE2500001 – Duingebieden inclusief
IJzermonding en Zwin’, dat een totale oppervlakte van 3782 ha beslaat. De SBZ-V Westkust (speciale
bescherminszone-vogelrichtlijn) overlapt met de SBZ-H. De SBZ is van belang voor 13 Europese
habitattypes, 7 Europese habitatrichtlijnsoorten en 8 broedende Vogelrichtlijnsoorten. In het rapport
wordt specifiek ingegaan op elk van deze habitats en soorten en worden er
instandhoudingsdoelstellingen voorgeformuleerd (zie hierna). Hierbij worden vier principes
gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

kwaliteitsverbetering (eventueel te bereiken via uitbreiding en/of omvorming),
aansluiten bij bestaande natuurkernen en plaatsen met potenties,
nastreven van beperkt ruimtebeslag,
actief samenwerken met diverse partners.

De belangrijkste habitats en soorten waarvoor de speciale beschermingszone werd aangeduid zijn
hierna weergegeven en worden verder kort besproken.
4.3.1.1. Eu-habitattypen
In het studiegebied actueel of potentieel aanwezige, relevante Eu-habitats (Habitatrichtlijn – annex I)
zijn:
2110 Embryonale, wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
(2150 Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen) – zie opmerking onder duinheide
2160 Duinen met Hippophae rhamnoides
2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea
2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
2190 Vochtige duinvalleien
3140 Kalkhoudende mesotrofe waters met benthische Chara spp. - vegetaties
Aangezien alle relevante habitatdoeltypen ook in de natuurdoeltypen volgens Bal et al. (1995) en de
grotendeels daarvan afgeleide natuurdoelen van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost
& Hoffmann, 1996) vervat zijn, hebben we het hierna nog uitsluitend over de natuurdoeltypen, om
overbodige herhaling te vermijden. De instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd in rapoort-30
(Bot, 2010) zijn hierin verwerkt en er wordt waar relevant specifiek naar verwezen. Verdere detaillering
en specifiëring van de natuurdoeltypen zal gebeuren aan de hand van Bal et al. , (1995) en Provoost
& Hoffmann (1996). Duin-polder-overgangen zijn daarin echter niet opgenomen en dienen apart
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verwoord. De doelsoorten die bij deze natuurdoeltypen horen, zijn herhaaldelijk gewijzigd. Wij
gebruiken het duinboek (Provoost & Bonte, 2004) nu als handleiding. Indien het voorgestelde
habitatbeheer niet zou volstaan om bepaalde soorten te behouden zullen specifieke beheerrichtlijnen
aanvullend geformuleerd worden. De belangrijkste beheermogelijkheden en –wenselijkheden worden
al bij de natuurdoeltypen opgesomd. In hoofdstuk 5 volgt in hoofdzaak een bespreking van de
verschillende beheermaatregelen zelf en wordt aangegeven waar, wanneer hoe en waarom ze
uitgevoerd zullen worden.

4.3.1.2. Soorten van de Eu-habitat- en Vogelrichtlijn
Opmerking: Beschermingsstatus van de soorten die voorkomen op de bijlagen 2, 4 en 5 van de
Habitatrichtlijn:
Bijlage II: Dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is.
Bijlage IV: Dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd.
Het voorkomen op beide lijsten is mogelijk.
Bijlage V: Dier- en plantensoorten van communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur
en de exploitatie aan beheermaatregelen kunnen worden onderworpen
Vaatplanten (annex II & IV-HRL)
Van de relevante soorten nl. Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Groenknolorchis (Liparis
loeselli), Kleine maanvaren (Botrychium simplex) en Kruipend moerasscherm (1614-Apium repens,
Bijlage-II) komt momenteel alleen de laatste in wisselende hoeveelheden nog voor op de oevers van
de twee centrale poelen in de Houtsaegerduinen. Voor deze soort kunnen maatregelen voor het
herstel van duinvalleihabitats en natte graslanden in de duin-polderovergang tot potentieel geschikte
groeiplaatsen leiden. Groenknolorchis is verdwenen uit het studiegebied, maar behoort tot de
realistische doelsoorten van de vochtige duinpannen, met name in De Westhoek (sinds recent
opnieuw aanwezig in de aangrenzende Franse duinen).
Ongewervelden
Slakken
Koen Verschoore vond een grote en verspreide populatie Nauwe korfslak (1014 Vertigo angustior,
Bijlage -II) in de Cabourduinen op 28 mei 2006, onder andere onder schors van populier (Verschoore
2006). Ook in Westhoek en Houtsaegerduinen (en waarschijnlijk ook Oosthoekduinen) is deze soort
aanwezig, zij het vermoedelijk in lagere dichtheden dan plaatselijk in de duingebieden van
Adinkerke/Ghyvelde.
De Nauwe korfslak is een Bijlage II-soort.
De Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana), een andere kustrelevante Bijlage II-soort is niet in het
studiegebied aangetroffen. In sommige delen van het studiegebied ondermeer in Cabour en lokaal in
De Westhoek zijn weliswaar beperkt Oeverzegge-vegetaties aanwezig, evenals in de sloten langs de
Kromfortstraat (Cabour). Het blijft in die vegetaties uitkijken of de soort er toch niet eventueel
aanwezig is.
Amfibieën

1166 Kamsalamander (Triturus cristatus, Bijlage II & IV) werd aangetroffen in poelen in de Westhoek,
Houtsaegerduinen en Cabour (zie deel 1).
Rugstreeppad (Bijlage IV) is (decennia geleden) gesignaleerd in de Markey-duinen (Garzebekeveld),
de Oosthoekduinen (duinpolder-overgangsgebied, med. Verschoore 2010), de Westhoek, Zwarte
Hoek, Houtsaegerduinen (hier ws. geen voortplanting) en is, buiten het projectgebied, recent ook
bekend van de Moeren . Voor de Rugstreeppad kan het aantal voortplantingsplaatsen van jaar tot jaar
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sterk wisselen, afhankelijk van de neerslag en dus van het aanbod aan tijdelijke plassen waarin de
soort zich bij voorkeur voortplant.
De Boomkikker (Bijlage IV) komt niet meer voor in de duinen van de Westkust. In Bray-Dunes, vlakbij
het Vlaams Natuurreservaat ‘De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied De Westhoek’ werden
tussen 1989 en 2003 nog wel dieren waargenomen en/of gehoord, maar er wordt vermoed dat het
hier om (een) uitgezet(te) exempla(a)r(en) gaat (D. Verbelen in litt. ). Ook in de Cabourduinen zou in
2006 één keer een zingend mannetje gehoord zijn, maar ook hier is het onduidelijk of dit een
zwervend exemplaar uit Bray-dunes zou kunnen zijn dan wel een uitgezet exemplaar.
Bruine kikker (bijlage V): komt in alle deelgebieden voor.
Groene kikker (bijlage V): komt eveneens verspreid, maar minder talrijk dan vorige soort voor in het
studiegebied.

Reptielen
Gladde slang en Zandhagedis (bijlage IV -HRL), moeten niet meteen in het studiegebied
verwacht worden door de geïsoleerde ligging t. o. v. de Benelux populaties.
Vogels: Relevante soorten van de EU-Vogelrichtlijn – (bijlage - 1)
Opmerking:
Voor de leefgebieden van op de bijlage-1 vermelde vogelsoorten worden speciale
beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, kunnen
voortbestaan en zich kunnen voortplanten.
Twee vogelsoorten die recent in het gebied broedden zijn opgenomen in Bijlage I van de Europese
Vogelrichtlijn. De eerste, Blauwborst, werd waargenomen in het Garzebekeveld, de Zwarte Hoek en
in natte ruigten van De Westhoek (Zwarte Dal). Een tweede soort is Boomleeuwerik. Deze soort
kwam de voorbije jaren tot broeden in De Westhoek. Een (mogelijk) voormalige broedvogel die
eveneens in deze bijlage staat is Nachtzwaluw. Misschien is ook de IJsvogel sporadisch broedvogel in
of nabij het projectgebied. Daarnaast is Bruine kiekendief broedvogel in de ruime omgeving van het
VNR, dat soms als foerageer- rust- en doortrekgebied door deze soort wordt gebruikt. Wespendief en
Kemphaan zijn doortrekkers die soms in het VNR pleisteren. Waterrietzangers worden regelmatig
geringd in de wijde omgeving van het VNR (decantatiebekkens voormalige suikerfabriek, Veurne).
Mogelijk trekken deze onopvallende vogels ook door het VNR.

Zoogdieren
Alle inheemse vleermuizen behoren tot de zogenaamde Microchiroptera. Deze groep behoort
integraal tot de BijlageIV-soorten van de richtlijn 92/43/EEG. Voor het studiegebied gaat het concreet
om de laatvlieger (Eptesicus serotinus), de baardvleermuis (Myotis mystacinus), ruige dwergvleermuis
(pipistrellus nathusii) en gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Baardvleermuis is in
winterslaap aangetroffen in enkele bunkers van WOII (Deelgebied Cabour). De andere soorten zijn
foeragerend waargenomen.

Andere soorten
De enige relevante soort voor de polders is de Otter (annex II -HRL). Op dit moment komt
geen populatie voor. Ook op middellange termijn moet hierin niet meteen verandering worden
verwacht.
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4.3.2. Doeltypen ecosysteemvisie Vlaamse kust
In de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann 1996) worden tien verschillende
natuurdoeltypes voor het halfnatuurlijk landschap in de duinen opgegeven:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Slufter, vloedmerk en embryonaal duin
Stuivend open duin/Helmduin
Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland
Duinheide
Vochtige duinvallei
Nat schraalland
Duinbeek
(Duin)plas (stagnerend, open zoet water)
Struweel-, mantel- en zoombegroeiing
Duinbos

Bijna alle natuurdoeltypes zijn al aanwezig of zijn het doel van het natuurbeheer. Enkel Duinbeek is
niet relevant. Duinheide met struikhei is alleen zeer locaal ontwikkeld op het Franse gedeelte van de
Fossiele duinen van Ghyvelde (zie Zwaenepoel et al. , 2008). In Cabour zijn alleen de habitats
ontkalkt mosduin en duingrasland aanwezig.
Tabel 4.1. De na te streven habitatdoeltypen voor het VNR Duinen en Bossen van De Panne met vermelding van
de deelgebieden en beheereenheden waar ze als doelstelling gelden

Habitatdoeltype
(Kustecosysteem)

Eu-habitatcode

Slufter, vloedmerk en
embryonaal duin
Stuivend open
duin/helmduin

Kalkrijk mosduin en droog
mesofiel duingrasland

Deelgebieden

Beheereenheid

2110

De Westhoek

2120

De Westhoek

2130

Houtsaegerduinen
Oosthoekduinen
Cabour
De Westhoek

Strand en zeereep van De
Westhoek ZR4z, ZR3a, ZR3b
ZR3a-3b, delen van NP1z,
NP3z, NP4z, CD, ZP1z, ZP4
HO2a
OO3a
Delen van CA2d en CA2e
Hoofdzakelijk verspreid over
NP1a-NP1u, NP2, ZP1z,
Zp12z
Verspreid over HO2a
Verspreid over OO3a
Noordelijk deel van CA2d en
CA2e + deel CA2f
Vooral centraal en zuidelijke
delen van CA2d en CA2e +
noordelijk deel van Ca3e
Nog te verwerven grond
Enkele plekjes bieden
potenties (delen van ZH3 en
ZH2a/c)
Delen van NP2b, NP2c, NP4,
NP4, NP1o-1p-1w-NP3,
CD2a,
HO1a
Fragmenten in ZP1z

Houtsaegerduinen
Oosthoekduinen
Cabour
“Duinheide” (ontkalkt
mosduin en duingrasland
+ Duinheide)

2150 (enkel duinheide s. s. )
+ 2130 (graslandvegetaties)

Cabour

Garzebekeveld
Zwarte hoek

Vochtige duinvallei

Nat schraalland

(Duin)plas (stagnerend,
open zoet water)

2190

2190 (voor zover op
duinbodem)

2190 (incl. 3140)

De Westhoek

Houtsaegerduinen
De Westhoek
Oosthoekduinen
Cabour
Zwarte Hoek
De Westhoek

Houtsaegerduinen

Oosthoekduinen
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Binnenduinrand OO5b
Binnenduinrand CA3e+d
ZH3-ZH2b
Verschillende veedrinkputten,
bomputten (hoofdzakelijk in
NP1 en ZP1 + zeer beperkt
in ZP2z) en de duinplas nabij
het Zwarte dal (CD2a)
Centraal gelegen
veedrinkputten, nabij de Acht
(deel van HO2a)
Duinplas in OO3a +
depressies en poelen in OO5
200

Cabour

De Westhoek

Kasteelomwalling en enkele
veedrinkputten in CA2d en 2e
en CA3e
Drie vijvers (ZH2a)
Verschillende vijvers en
depressies verspreid over
GA2
Verspreid over het gebied

Houtsaegerduinen

Verspreid over het gebied

Oosthoekduinen

Verspreid over het gebied

Cabour

Beperkt aanwezig in
noordelijk deel van het
gebied
Delen van NP1a-d, NP2b,
NP2c, NP4, NP4, NP1o-1p1w-NP3, CD2a,
HO1a + beperkt aantal
plaatsen in HO2a
Enkele vlekken Kruipwilg in
CA2d en CA2e
In ontwikkeling omgeving en
in – GA2i
Vooral spontane ontwikkeling
in ZP1z, beperkt in NP1z +
KS1a en binnenduinrand
(ZP4)
Verspreid in HO2a +KE1a
Calmeynbos (OO1a+1b) +
delen van binnenduinrand
(OO6)
Bedoeld is het hier en daar
spontaan ontwikkelde zomereikenbos (in CA2e) +
kasteelbos met
stinzenplanten (centraal in
CA2d)
Aangeplant “duin-polderbos’
–(GA2i)

Zwarten hoek
Garzebekeveld

Struweel-, mantel- en
zoombegroeiing

2160

2170

De Westhoek

Houtsaegerduinen
Cabour
Garzebekeveld
Duinbos

2180

De Westhoek

Houtsaegerduinen
Oosthoekduinen

Cabour

(Garzebekeveld)

Tabel 4.2. Synthese beoogde resultaten i.f.v. instandhoudingsdoelstellingen voor het studiegebied.
Code

Type

Habitat

Habitat

Opp 2010
(ha)

Opp c.
2030 (ha)

Beoogde resultaten beheer(doelstellingen)

2110

Embryonale
wandelende
duinen

0.18

0.18

Gunstige svi (gelijke opp, matig/goede kwal.) ondermeer
door instellen van zonering overgang strand-zeereep +
acties ivm betonnen duinvoetversterking – deelgebied
Westhoek

2120

Stuivend open
duin/helmduin
met Ammophilia
arenaria

92,44

66,44

Gunstige svi, eerder goede kwal., ondermeer ingrepen in
Cabour, Oosthoekduinen en Westhoek (centraal
wandelduin + zeereep) zullen hieraan bijdragen. Op
lange termijn is inkrimping van areaal waarschijnlijk
moeilijk tegen te houden tenzij rigoureuze ingrepen
gebeuren – echter afwegen t.o.v. habitats die volgen in
successiereeks (Westhoek evolutie naar duingrasland
onder begrazing delen centraal wandelduin).

2130

Vastgelegde
duinen met
kruidvegetaties

134,69

159,87

Gunstige svi (gelijke opp, goede kwal.). In het recente
verleden zijn zware inspanningen geleverd in deelgebied
Westhoek met al behoorlijke resultaten. Door
bestendiging en gefaseerde uitbreiding van begrazing +
gericht kleinschalig beheer zal kwaliteit van de zich
ontwikkelende graslanden nog toenemen eerder dan dat
opeprvlakte zal toenemen (op dat vlak eerder stand still)
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2160

Duinen met
Hippophae
rhamnoides

240,63

227,26

In het recente verleden zijn aanzienlijke oppervlaktes
verdwenen t.v.v. prioritaire habitats (2130-2170-2190).
Ook in de komende beheerperiode zal lokaal struweel
verdwijnen, anderzijds als gevolg van successie zal
lokaal struweel toenemen. Verwachting is eerder lichte
inkrimping areaal en behoud van behoorlijke kwaliteit

2190

Vochtige
duinvalleien

25,46

39,31

In vorige beheerperiode vooral in het deelgebied
Westhoek herstelmaatregelen genomen met goed gevolg
(afbouw waterwinning in combinatie met milieubouw en
natuurbeheer). In komende beheerperiode wordt verder
ingezet op het behoud en ontwikkeling van dit doeltype
zowel in de Westhoek als in de Houtsaegerduinen. In
totaal valt een winst van c. 15 ha te verwachten binnen
beheerperiode

2170

Duinen met
Salix arenaria

18,35

28,35

idem

3140

Kalkhoudende
oligo-mesotrofe
wateren met
benthische
Characeeënveg
etatie

0,3

0,4

Vooral in de Westhoek maar lokaal ook in
Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen zijn veel
waterpartijen gecreëerd o.a. ten behoeve van
Kamsalamander en Rugstreeppad en als drinkplaats voor
het vee. Het initiële milieu is geschikt voor de
ontwikkeling van Characeeen maar deze zijn weinig
divers (= matige kwaliteit). Naar verwachting zal de
kwaliteit niet verbeteren. Door gefaseerd, recurrent
opschonen zullen goede condities voor (nog altijd
soortenarme?) characeeënvegetatie blijven bestaan. Er
worden nog extra poelen gegraven wat voor een kleine
uitbreiding van het habitattype zal zorgen

2180

Duinbos

111,09

105,51

Duinbossen zijn beperkt aanwezig en meestal van matige
kwaliteit (exoten), Oppervlakte zal eerder krimpen dan
afnemen t.v.v. andere meer prioritaire habitats. Vooral in
de Westhoek. Resterende opp zal kwalitatief beter bos
zijn (inheemse soorten en op plekken met al hoge
bosleeftijd Kerkepannebos, delen van Calmeynbos, duinpolderovergang olmenbosjes)
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4.3.3. Natuurdoeltypes
Natuurdoeltype D1 Slufter, vloedmerk en embryonaal duin
(Eu-habitat – 2110 partim)













Kenmerken: De aanwezige levensgemeenschappen komen sterk met het zoutwater
getijdegebied overeen en gaan daar ook gedeeltelijk in over. Afhankelijk van de
overstromingsduur en –frequentie varieert de sliblaag van nul (bij de zee) tot enkele
centimeters. Dit type is voor zijn voortbestaan sterk afhankelijk van de dynamiek vanuit de
zee. In dit doeltype zijn ook vloedmerken en embryonale duinen opgenomen omdat deze
habitats meestal ook in slufters voorkomen.
Habitats: elementen van zandstrand, slik en schor, zandig vloedmerk en embryonaal duin.
Saginion maritimae (Sagino maritimae-Cochlearietum danicae): kustgebonden
pioniergemeenschap van het zout-zoetcontactmilieu met Zeevetmuur en
Hertshoornweegbree.
Saginion maritimae (Centaurio-Saginetum): pioniergemeenschap in overgangsmilieus met
strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur.
Atriplicion littoralis en Salsola-Honckenyon peploidis: vloedmerkvegetaties met Stekend
loogkruid en Zeeraket.
Knelpunten: de beide slufters in het deelgebied Westhoek zijn het resultaat van een
kunstmatig gecreëerde doorbraak in de zeereep,na verwijdering van de betonnen duinvoet.
Beide slufters hebben te lijden van een zeer sterke accumulatie van zand, ondermeer nabij de
in-/uitstroomopening waardoor de dynamiek (overstroming met zeewater) in het landinwaartse
gedeelte sterk afneemt. Hierdoor dreigt op enkele jaren tijd het typische sluftermilieu opnieuw
te verdwijnen. In de slufter hopen zich eveneens vaste afvalresten op.
Het accumuleren van organisch afval (afgestorven wieren, en andere zeeorganismen) is
inherent aan het vloedmerk. Het verwijderen van dit afval op het strand hypothekeert de
ontwikkeling van de hiermee verbonden levensgemeenschappen en het ontstaan van
embryonale duintjes. De beperkte bedekking met habitattypische soorten, de beperkte
aanwezigheid van vloedmerkvegetaties, de afwezigheid van habitattypische broedvogels als
Strandplevier en Dwergstern, de aanwezigheid van antropogene structuren die de
verstuivingsdynamiek doen afnemen, en de verstoring onder de vorm van betreding ten
gevolge een hoge recreatiedruk zijn de voornaamste knelpunten.
Kansrijkdom: slufters, vloedmerk en embryonale duinen dragen bij tot extra milieuvariatie en
biodiveristeit in het duinmilieu
Beheer: selectieve strandreiniging (alleen verwijderen vaste afvalstoffen), sluftermilieu
dynamisch houden door in/uitstroomopeningen vrij te houden van te sterke zandaccumulatie.
Zonering en/of creëren van rustgebieden is essentieel voor de habitattypische fauna, vnl. voor
broedvogels.
Procesparameters:
Indicatoren van zout-zoetcontactmilieus en directe zee-invloed (Zeevetmuur, Melkkruid,
Schorrekruid)
Indicatie van afwezigheid van verstoring: aanwezigheid van broedende sterns en
Strandplevieren.
Doelsoorten
Hogere planten: De meest indicatieve soorten zijn ondermeer Zeevetmuur, Melkkruid,
Schorrekruid, Stekend loogkruid, Sierlijke vetmuur, Zeeraket, Hertshoornweegbree,
Strandduizendguldenkruid, Zeekraal,…
Broedvogels: Strandplevier, Dwergstern
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Natuurdoeltype D2 Stuivend open duin
(Eu-habitat – 2120: Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”))


















Kenmerken. Dit type omvat zowel de zeereep, eventueel met primaire duintjes als de
(secundaire) verstuivingen landinwaarts. Het zijn overwegend droge duinen, lokaal uitstuivend
tot op het grondwater, met een (permanente) pioniersvegetatie. Zowel stress (droogte,
nutriëntenarmoede) als storing (verstuiving) zijn hoog. De verstuivingsdynamiek is
noodzakelijk voor het behoud voor de instandhouding van dit habitattype, maar ook voor het
ontstaan van duinpannen en begeleidende habitattypes 2170 en 2190 (Bot, 2010). De
vegetatiebedekking varieert van geen (wandelduin) tot plaatselijk nagenoeg 100% (sommige
duinzwenkgras- en Hemvegetaties). Ondanks de geringe soortenrijkdom zijn de habitats
onder meer van belang voor een aantal thermofiele invertebraten.
In het studiegebied komen Helmduinen voor in een smalle strook langs de Noordzee. De
grootste oppervlakte stuifduin is echter te vinden in de Panne. Begroeide en onbegroeide
delen wisselen elkaar voortdurend af. Meestal domineert Helm de vegetatie. Duinzwenkgras
en Zandzegge nemen lokaal de functie van Helm als zandfixeerder over.
Habitats. Stuivend helmduin en onbegroeid stuifduin
Knelpunten. Natuurlijke fixatie met inkrimping van het stuifareaal, verstoring van de
zandtoevoer vanuit zee en naburig duingebied (Perroquet) door harde constructies op het
strand en aan de duinvoet zijn de klassieke knelpunten.
Kansrijkdom. Afhankelijk van de schaal zijn verstuivingen vrijwel overal realiseerbaar. Binnen
de begrenzing van het studiegebied, zijn de kansen voor het behoud of de ontwikkeling van
helmduin vooral aanwezig langs het strand (Zeereep) Verder landinwaarts is de kans eerder
klein.
Beheer. Niets doen (in, natuurlijke, dynamische situaties). In S-IHD-rapport-30 (Bot, 2010)
wordt een toename van de actuele oppervlakte met 30 ha voorzien. Verstuiving stimuleren
door het verwijderen van fixatoren is dan de meest noodzakelijke beheeringreep. Het is echter
nog geen garantie op succes.
Procesparameters. Indicatoren van verstuiving: Helm, Zandhaver, Biestarwegras. Plaatselijk
indicatie voor rust, met broedvogels in de voorste duinen. In het studiegebied, met vooral
secundaire verstuivingen zijn Helm, Duinzwenkgras en Zandzegge indicatief voor het
verstuivingslandschap.
Doelsoorten.
Hogere planten. In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden Biestarwegras, Blauwe
zeedistel, Driedistel, Gele hoornpapaver, Helm en Zeeraket opgesomd. De meeste van deze
soorten zijn eerder indicatief voor de zeereep. Gele hoornpapaver ontbreekt in het
studiegebied en zijn er ook niet echt te verwachten. In aanvulling met het duinenboek zijn
wellicht slechts Helm, Scheve hoornbloem, Strandkweek, Zandhaver, Blauwe zeedistel en
Duinzwenkgras enigszins relevant voor deze duinen in het studiegebied.
Broedvogels. In de ecosysteemvisie gelden Grauwe kiekendief, Kuifleeuwerik, Strandplevier
en Veldleeuwerik als doelsoorten. Ook hier is een accent op de zeereep te bespeuren.
Strandplevier is hier weinig relevant. Ook Grauwe kiekendief werd niet eerder in het
studiegebied gesignaleerd en lijkt nogal utopisch als doelsoort. Kuifleeuwerik en
Veldleeuwerik is wel degelijk relevant en wellicht moeten we hier ook Tapuit aan toevoegen,
ook al voldoet die niet aan de klassieke, erg strenge vereisten van doelsoorten.
Amfibieën en reptielen. In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden geen doelsoorten
vermeld.
Ongewervelden. In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden Heivlinder en Kleine
parelmoervlinder genoemd. Het is duidelijk dat deze dieren minstens ook de iets meer
begroeide biotopen nodig hebben, waarin de voedselplant voor hun rupsen voorkomt en de
nectarplanten voor de volwassen dieren. Het lijkt ons dat dit eerder doelsoorten zijn voor
mosduin en duingrasland. Uit onze analyse van de waarde van welbepaalde biotopen voor
Rode lijst-taxa bleek dit biotoop vooral als belangrijk voor een aantal spinnen en loopkevers
naar voor te komen. De Rode lijst-soorten Gestreepte muisspin (Haplodrassus dalmatensis)
en de loopkevers Amara famelica, Amara tibialis, Calathus mollis, Licinus depressus, Amara
anthobia, Amara curta, Calathus erratus en Calathus fuscipes kunnen wellicht als doelsoorten
fungeren.
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Natuurdoeltype D3 Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland
(Eu-habitat – 2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties (“Grijze duinen))















Kenmerken. Lage tot zeer lage vegetatie waarin kruidachtige planten, mossen en
korstmossen in uiteenlopende bedekkingsgraad kunnen voorkomen. Het doeltype omvat
meerdere vegetatietypen die vaak in fijnschalige mozaïeken en gradiënten voorkomen en in
grote mate door de bodemontwikkeling worden bepaald. Duingraslanden (op bodems met
goed ontwikkelde, humeuze A-horizont) kunnen zeer soortenrijk zijn. Opvallend is ook het
belang voor invertebraten.
Habitats. Kalkrijk mosduin en pionierduingrasland; mesofiel tot droog kalkrijk duingrasland.
Binnen het studiegebied worden verschillende types mosduin en droog duingrasland
aangetroffen, naast een aantal minder goed ontwikkelde voorbeelden
(rompgemeenschappen).
Knelpunten. 1) Vergrassing en verruiging door atmosferische stikstofdepositie, 2)
Verstruweling, 3) Overbetreding van kwetsbare mosduinvegetaties en 4) Bebossing zijn de
klassieke knelpunten. Minstens 1, 3 en 4 zijn ook relevant binnen het studiegebied. Het
tweede proces is minder duidelijk.
Kansrijkdom. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt: ‘Gezien de noodzakelijke
voedselarme omstandigheden en de specifieke eisen met betrekking tot de kalkrijkdom
(uitgeloogd tot kalkrijk) zijn veel duingraslandtypen uiterst kwetsbaar voor atmosferische
stikstofdepositie’. Voor wat betreft de duingraslanden biedt vooral het terugdringen van
struweel kansen voor herstel. Ook hier is dit een noodzakelijke, maar niet afdoende
voorwaarde. De factor atmosferische depositie is moeilijk inschatbaar en wellicht nog
moeilijker manipuleerbaar. De oppervlakte goed ontwikkeld duingrasland kan in de toekomst
aanzienlijk toenemen mits het uitvoeren van enkele natuurtechnische ingrepen en het instellen
van recurrent natuurbeheer (maaien en grazen). In totaal zou op die manier binnen een
periode van naar schatting 10-15 jaar, 30-40 ha goed ontwikkeld grijs duin extra kunnen
ontstaan.
Beheer. In S-IHD-rapport-30 (Bot, 2010) wordt een toename van de actuele oppervlakte met
100-150 ha voorzien (over het volledig SBZ). De extra omvorming wordt vnl. gerealiseerd door
omvorming (50-75ha) van verruigde, soortenarme graslanden die momenteel niet tot het
habitattype kunnen worden gerekend en het uitvoeren van natuurtechnische maatregelen,
waarbij (exoten)struweel of aanplantingen omgevormd worden naar open vegetaties.
Effectieve uitbreiding van de duingraslanden met 50-75 ha is mogelijk door het instellen van
geschikt beheer op graslanden die nu nog geen natuurbeheer kennen. Specifiek voor het
VNR zijn het extra maaien of begrazen met grote zoogdieren (naast de begrazing door
konijnen), het omvormen van verstruweelde graslanden en het weren van overbetreding van
kwetsbare mosduinvegetaties de belangrijkste te bestendigen en of te nemen maatregelen.
Procesparameters. Plaatselijke indicatie voor begrazing: aanwezigheid van wilde en tamme
grazers (waaronder konijnen en in de nabije toekomst misschien ook ree); indicatie voor
afnemende stikstofdepositie; blijkt uit depositiemetingen en toename van depositiegevoelige
(dikwijls ook kalkminnende soorten) als Grote tijm en Smal fakkelgras; plaatselijke indicatie
voor rust (broedvogels); bodemontwikkeling (humus).
Doelsoorten.
Hogere planten. In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden Aarddistel, Absintalsem,
Bevertjes, Blauwe bremraap, Bokkenorchis, Buntgras, Cipreswolfsmelk, Draadklaver,
Driedistel, Duinroos, Duinviooltje, Dwergviltkruid, Echte kruisdistel, Eekhoorngras, Geel
viltkruid, Geelhartje, Gelobde maanvaren, Gestreepte klaver, Gevlekt zonneroosje, Gewone
vleugeltjesbloem, Graslathyrus, Grote centaurie, Grote muggenorchis, Harlekijn, Herfsttijloos,
Hondskruid, Klein tasjeskruid, Kleine steentijm, Kleverige reigersbek, Lathyruswikke,
Mantelanjer, Liggende asperge, Muurganzevoet, Onderaardse klaver, Overblijvende
hardbloem, Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge,
Wit vetkruid, Wondklaver en Zanddoddegras opgesomd.
Van deze soorten zijn Echte kruisdistel, Geel viltkruid, Gevlekt zonneroosje, Grote
muggenorchis, Harlekijn, Kleine steentijm, Mantelanjer, Muurganzevoet, Poppenorchis,
Stalkaars en Voorjaarszegge minst realistisch, omdat ze actueel niet of niet meer in het
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studiegebied voorkomen, er geen nabijgelegen populaties meer bekend zijn en de
verbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. Opvallende afwezigen in deze lijst die in het
duinenboek zeer terecht wél opgenomen zijn als doelsoort zijn Geel zonneroosje,
Hondsviooltje, Kalkbedstro, Liggend bergvlas, Stijve ogentroost, Zandblauwtje en Zachte
haver en Nachtsilene.
Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Griel, Nachtzwaluw,
Roodborsttapuit en Veldleeuwerik. Alleen de laatste drie lijken ons relevant voor het
studiegebied.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Rugstreeppad. Ons
inziens wordt hieraan best ook Levendbarende hagedis aan toegevoegd.
Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt de dagvlinders Bruin blauwtje,
Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder en Kleine parelmoervlinder. Ook
Dwergblauwtje kan aan deze lijst worden toegevoegd (aanwezig in het nabijgelegen
Zuydcoote, Frankrijk) )Ongetwijfeld zijn een aantal soorten uit andere ongewerveldengroepen
op te nemen. Blauwvleugelsprinkhaan is de meest relevante sprinkhaansoort.
Vliesvleugeligen zijn nog te slecht gekend in Vlaanderen, maar quasi zeker moeten een aantal
graafbijen, graafwespen en mieren als doelsoorten kunnen aangewezen worden. Bij de
spinnen is Duinkampoot een Rode lijst-soort van onder meer dit biotoop. Bij de loopkevers zijn
Amara montivaga, Amara nitida, Amara famelica en Amara tibialis wellicht geschikte
doelsoorten. Ook mierenleeuw kan wellicht als doelsoort gelden.
Paddestoelen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust maakt ook nog gewag van ‘een aantal fungi,
waaronder Wasplaten’. Uit de inventarisatie van het studiegebied en de Rode lijst-interpretatie
menen we hier minstens Loodgrijze bovist, Gesteelde stuifzwam, Aardtong aan te moeten
toevoegen.
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Natuurdoeltype D4 Duinheide
Eu-habitat – 2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen);2150* Eu-atlantische
vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea). Bij deze indeling hoort een korte toelichting. Lange
tijd discussieerde men over de precieze afgrenzing van het begrip ‘duinheide’. Bij de ecosysteemvisie
kust werden hiertoe ook de mosduinen en duingraslanden van kalkarme bodems gerekend. Bij de
afbakening van de Europese habitats op schaal Vlaanderen werden de kalkarme mosduinen en
duingraslanden naar het habitat ‘grijs duin’ overgeheveld. In deze indeling resteren alleen de eigenlijke
duinheiden sensu strictu onder het natuurdoeltype D4.Strikt genomen komt dit biotoop niet (meer?) in
het studiegebied voor. Als natuurdoeltype blijft het evenwel relevant. Vandaar dat we het hier toch
behandelen. We hanteren hierbij de afgrenzing van de ecosysteemvisie kust, met de duidelijke
waarschuwing dat voor de Europese habitats een andere definitie dient gehanteerd te worden!









Kenmerken. Graslanden, mosduinen en dwergstruikenvegetaties op oudere, ontkalkte (door
uitloging) duinen, in matig vochtige tot droge, meestal relatief reliëfarme omstandigheden. In
het studiegebied zijn een driet al. graslandtypes relevant: 1) het heischrale grasland op droge
duinbodem komt fragmentair in Cabour voor. Vooral Hondsviooltje, Mannetjesereprijs,
Tandjesgras en Drienervige zegge zijn lokaal indicatief. In Ghyvelde komt ook nog Liggend
walstro voor, alsook nog enkele pollen Struikheide 2) de Vogelpootjes-associatie
(Ornithopodo-Corynephoretum) met Vogelpootje, Kleine tasjeskruid, Vroege haver,
Zilverhaver, Overblijvende hardbloem en Glad biggenkruid als indicatieve soorten. Het
Garzebekeveld is wellicht de laatste kustlocatie waar Overblijvende hardbloem nog stand
houdt en is dus een zeer belangrijke locatie voor deze soort en dit graslandtype 3) de
Duinstruisgras-associatie (Festuco-Galietum veri). Als mosduinen komt de Duin-Buntgrasassociatie (Violo-Corynephoretum) op de eerste plaats. De Cabourduinen zijn de enige locatie
van onze duinen waar dit mosduintype voorkomt en nemen dus op dat vlak een sleutelpositie
in. Vooral de grote reeks rendiermossoorten en het aspectbepalende karakter van deze is
bijzonder belangrijk. Eigenlijke duinheide ontbreekt in het studiegebied. De paar pollen
Struikheide in Ghyvelde zijn eerder als een grasland met heide te bestempelen dan als
duinheide.
Habitats. Ontkalkt mosduinen en duingrasland. Duinheide
Knelpunten. De ecosysteemvisie kust vermeldt een zeer sterke kwalitatieve en kwantitatieve
achteruitgang, vergrassing en vervilting, atmosferische (stikstof)depositie, bemesting en
verdroging als knelpunten. Alle aangehaalde knelpunten zijn ook binnen het studiegebied
actueel.
Kansrijkdom. De ecosysteemvisie kust vermeldt: ‘Gezien de noodzakelijke voedselarme
omstandigheden zijn duinheiden uiterst kwetsbaar voor luchtvervuiling (stikstofdepositie).
Bovendien is de vervangbaarheid klein, wegens de lange rijpingsduur van het substraat
(kalkuitloging gedurende enkele eeuwen). Bij voorkeur zijn er nog heiderestanten aanwezig.
Aan deze randvoorwaarden wordt slechts voldaan te Westende, Schuddebeurze en Bredene
Blutsyde. Hoewel geen Struikheide wordt aangetroffen bieden ook Cabour en in mindere mate
het Garzebekeveld nog goede ontwikkelingsmogelijkheden’. Voor wat betreft het
Garzebekeveld liggen de toekomstmogelijkheden vooral in het verwerven en veiligstellen van
de laatste restanten waardevol grasland (Florizoonegrasland) en licht
uitbreidingsmogelijkheden van droog, kalkarm grasland bij de eventuele verwerving en
herinrichting van de Florizoonegroeve. Voor de Cabourduinen zijn er vooral mogelijkheden
voor uitbreiding van droog kalkarm duingrasland door kappen van populierenaanplanten en
herstel van grasland door een geschikte begrazing. Voor wat betreft de mosduinen zou het
veiligstellen van de bestaande oppervlakte een succes zijn. De opportuniteiten voor echte
duinheide zijn eerder gering. De kleine Struikheidepopulatie in Ghyvelde is op sterven na
dood. Alleen een herintroductie-experiment kan kansen bieden aan dit biotoop. Dit lijkt
voorlopig geen optie, omdat het herstel van kalkarm duingrasland en mosduin prioritair is. In
tweede instantie is een herintroductie evenwel niet uit te sluiten. Een grondige voorafgaande
discussie lijkt in elk geval al zinvol. Ook een genetisch onderzoek op de relictpopulaties van
Struikheide te Bredene (Blutsyde), Westende (Schuddebeurze), Oostduinkerke (Hannecart)
en Ghyvelde (Terrain Dubois) is minstens zinvol.
Beheer. In S-IHD-rapport-30 (Bot, 2010) wordt in eerste instantie het behoud van de huidige
oppervlakte voorzien met een eventuele toename van de actuele oppervlakte met 5 ha
(volledig SBZ). De ecosysteemvisie vermeldt als belngrijkste natuurbeheermaatregelen:
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‘Afplaggen van vervilte en/of vergraste toplaag. Begrazing met grote zoogdieren’. In het
studiegebied zijn ook kappen van populieren en maaien (als initieel beheer) te overwegen en
noodzakelijke (omvormings)maatregelen.
Procesparameters. De ecosysteemvisie vermeldt ‘Indicatie voor kalkarme omstandigheden:
Struikheide, Biezenknoppen, Schapenzuring, …. Indicatie voor afnemende stikstofdepositie,
blijkt uit depositiemetingen (en afname van grassen?). Plaatselijke indicatie voor begrazing’. In
het studiegebied zijn minstens ook de karakteristieke cladonia- en cladina-soorten van het
Corynephorion en het Violo-Corynephoretum zeer indicatief (Cabour + deel Zwarte Hoek).
Doelsoorten.
Hogere planten: De ecosysteemvisie kust vermeldt Buntgras, Gaspeldoorn en Klein
tasjeskruid. Hieraan kunnen we voor het studiegebied minstens Struikheide, Overblijvende
hardbloem en Kaal biggenkruid toevoegen.
Broedvogels: De ecosysteemvisie kust vermeldt Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe
klauwier, Nachtzwaluw, Paapje, Patrijs, Roodborsttapuit, Steenuil, Tapuit, Veldleeuwerik
Andere vogels: De ecosysteemvisie kust vermeldt Blauwe kiekendief, Boomleeuwerik,
Boompieper, Hop
Amfibieën:
De ecosysteemvisie kust vermeldt Rugstreeppad
Dagvlinders: De ecosysteemvisie kust vermeldt Heideblauwtje, Duinparelmoervlinder, Grote
parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder.
Andere ongewervelden. Bij de inventarisatie werden een groot aantal ongewervelden
bemonsterd uit nog andere dan de reeds opgesomde groepen. Zowel bij spinnen, kevers,
sprinkhanen, nachtvlinders als mieren vallen nog heel wat doelsoorten te vermelden. We
verwijzen hiervoor naar deel 1, en in het bijzonder naar de vangsten bij bodemval 1 (Cb01).
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Natuurdoeltype D5 Vochtige duinvallei
( Eu-habitat - 2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) en 2190 vochtige
duinvalleien)
















Kenmerken. Kruiden- en dwergstruikenvegetaties van vochtige duinvalleien met minerale tot
venige bodem of binnenduinranden. We onderscheiden primaire duinvalleien, ontstaan door
afsnoering van een stuk strand als gevolg van zeewaartse duinvorming en secundaire
duinvalleien, ontstaan door uitstuiving tot op het grondwater. Door de combinatie van een
kalkrijk en voedselarm substraat met hoge bodemvochtigheid zijn vochtige duinvalleien rijk
aan (specifieke) soorten. De grootste oppervlakte van dit habitattype bevindt zich in De
Westhoek. Het SBZ-H is een essentieel gebied voor het realiseren van de G-IHD van beide
habitattypes (Bot, 2010). Gezien het belangrijke aandeel van het VNR hierin, geldt dit
evenzeer voor het studiegebied.
Habitats. Jonge vochtige tot natte panne; (oud) nat tot vochtig mesotroof grasland.
Knelpunten. Verstoorde grondwatertafel door waterwinning, polderdrainage; atmosferische
stikstofdepositie; uitdoven van natuurlijke verstuiving; verstruweling en verbossing. Binnen het
studiegebied zijn vooral de laatste drie vermelde knelpunten erg relevant. Deze knelpunten
leiden tot een verlies aan habitattypische soorten.
Kansrijkdom. Gezien de hoge eisen die aan het milieu worden gesteld en de geringe actuele
oppervlakte van de habitats, zijn grote inspanningen nodig zijn om deze systemen aan onze
kust te behouden en verder te ontwikkelen. Hiervoor moet verstuiving meer kansen krijgen en
dient de verdroging teruggedrongen te worden.
Binnen het studiegebied zijn mogelijkheden aanwezig door verwijderen van struweel in de
natste zones, zodat verstuiving en successie vanaf de initiële stadia opnieuw kan optreden.
Uitstuiving tot op het grondwater is echter minder vanzelfsprekend. Eventueel moet er behalve
verwijdering van struweel nog een stapje meer geholpen worden, bijvoorbeeld door het
afplaggen of afgraven van de kruidachtige vegetatie.
Potentiële milieus voor het (opnieuw) laten ontwikkelen van habitats 2170 en 2190 zijn hier en
daar aanwezig ondermeer in de Houtsagerduinen.
Beheer. In S-IHD-rapport-30 (Bot, 2010) wordt een toename van de actuele oppervlakte met
36-66 ha voorzien (over het volledig SBZ). Hiervan wordt 26-51 ha gerealiseerd door
omvorming. In het VNR betekent dit dat initieel de belangrijkste natuurtechnische maatregelen
ontstruwelen en afplaggen zullen zijn, gevolgd door maaien (voornamelijk ter bestrijding van
Duindoorn) en begrazen (recurrente lange termijnmaatregel).
Procesparameters. Plaatselijk kwelindicatoren en indicatoren van natte tot vochtige,
mesotrofe omstandigheden (Paddenrus, Sierlijke vetmuur); bodem plaatselijk in de winter
waterverzadigd, in de zomer eveneens nog bereikbaar voor de wortels van de vegetatie.
Doelsoorten. Herstel en uitbreiding van de vochtige duinvalleien is noodzakelijk voor het
behoud van verschillende soorten van de Bijlagen II en III, o. a. Kamsalamander,
Rugstreeppad, Boomkikker, Kruipend moerasscherm en Zeggenkorfslak. Het kan eveneens
de terugkeer van de Groenknolorchis (Bijlage II) mogelijk maken (Bot, 2010).
Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Armbloemige waterbies, Bonte
paardestaart, Draadgentiaan, Drienervige zegge, Duinrus, Dwergbloem, Dwergvlas,
Dwergzegge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote muggenorchis, Harlekijn, Honingorchis,
Zwarte knopbies, Klein glidkruid, Moerasgamander, Moeraskartelblad, Moeraswespenorchis,
Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Parnassia, Platte bies, Rond wintergroen,
Sierkijke vetmuur, Slanke gentiaan, Stijve moerasweegbree, Strandduizendguldenkruid, Teer
guichelheil, Vleeskleurige orchis, Zeerus, Zeevetmuur, Zilt torkruid, Zilte zegge. Een aantal
van deze soorten komen momenteel niet meer in het studiegebied voor en zelfs niet meer aan
de Vlaamse kust. Toch is hun heropduiken minder onwaarschijnlijk dan men eventueel zou
kunnen verwachten, gesteld dat de abiotische condities gecreëerd worden. De zaadvoorraad
van veel van deze soorten is niet te onderschatten (Zie recente resultaten van de
natuurherstelwerken in de Zwinduinen en Hannecart-Ter Yde). Andere extra doelsoorten die
aan deze ecologische groepen kunnen gekoppeld worden zijn Beklierde ogentroost,
Bevertjes, Duin-breedbladige orchis (Epipactis helleborine var. neerlandica), Gelobde
maanvaren, Kleine maanvaren, Kleine ratelaar, Moerasorchis, Paddenrus, Stijve ogentroost,
Tweehuizige zegge, Voorjaarszegge, Waternavel en Zeegroene zegge.
Broedvogels. De ecosysteemvisie vermeldt Grauwe kiekendief, Kleine plevier, Paapje,
Porseleinhoen, Rietzanger, Slobeend, Strandplevier, Tureluur, Visdief, Waterral, Watersnip en
Zomertaling als doelsoorten broedvogels en verder Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe
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klauwier, Oeverzwaluw en Velduil als overige doelsoorten (niet broed-)vogels. Het is duidelijk
dat deze lijst rekening houdt met veel ruimere biotoopvereisten dan het bedoelde biotoop
alleen.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie vermeldt Boomkikker en Rugstreeppad. Hier
moet zeker Kamsalamander aan toegevoegd worden.
Ongewervelden. De ecosysteemvisie vermeldt uitsluitend dagvlinders, meer bepaald
Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder en Kleine parelmoervlinder. Uit de
Rode lijst van de sprinkhanen kunnen we nog Zanddoorntje vermelden als relevante
doelsoort. Uit de Rode lijst van de loopkevers (Desender et al. 1995) kunnen geen met
zekerheid relevante soorten gehaald worden. De opgave van de biotopen is meestal iets te
algemeen (‘duinen en stranden’, ‘oevers van stilstaand oligotroof water’, ‘vochtige graslanden’,
‘overige vochtige habitaten’). Voor spinnen en slankpootvliegen geldt hetzelfde probleem.

Natuurdoeltype D6 Nat schraalland
( Eu-habitat - 2190 vochtige duinvalleien partim)



Kenmerken. Onder dit type vallen diverse typen vochtige tot natte schrale graslanden, vaak
onder kwelomstandigheden. Deze graslanden zijn/waren aan de binnenduinrand, op fossiele
strandvlaktes of in ouDe Pannen te vinden. In het zuidelijk deel van De Westhoek zijn soorten
aanwezig die gerelateerd zijn aan dit habitat. Het type is echter zelden goed ontwikkeld
aanwezig en de soorten komen slechts over een zeer beperkte oppervlakte en op een beperkt
aantal plaatsen voor. In de Cabourduinen komen eveneens een aantal soorten voor die aan
dit type gerelateerd zijn. In dit domein zou het type over een vrij grote oppervlakte kunnen
voorkomen op voorwaarde dat de hydrologische toestand (opnieuw) kansrijk zou zijn. In de
duin-polderovergangsgebieden is het type momenteel afwezig. Vermoedelijk was dit ruim een
eeuw geleden helemaal anders.
Habitats. (Oud) nat tot vochtig mesotroof grasland, Graslanden van duinpolderovergangsgebied
Knelpunten. Lagere grondwatertafel door waterwinning en polderbemaling, geringe actuele
oppervlakte (veel soorten zijn verdwenen), moderne landbouwtechnieken. In het studiegebied
zijn vooral de laatste twee vermelde knelpunten relevant.
Kansrijkdom. Waterverzadigde omstandigheden in matig voedselarm tot matig voedselrijk
milieu zijn voor de ontwikkeling van schraalgraslanden noodzakelijk. Met name de
duingraslanden en die onder invloed staan van enige kwel hebben een grote kansrijkdom. In
voedselrijkere omstandigheden biedt het afplaggen van de humeuze laag perspectieven.
In het studiegebied kan de grootste winst geboekt worden in het zuidwestelijk deel van het
gebied nl. in een west-oost verlopende, vochtige, verruigde en verstruweelde strook
langsheen de Paardemarktbeek. In totaal kan een zone van circa 6 ha aaneengesloten
potentieel nat schraalland gecreëerd worden door initieel ontstruwelen, maaien van ruigte
(5,5ha) en ontbossen (0,4 ha) en het naderhand plaggen en instellen van een recurrent maaien graasbeheer (nabeweiding) in deze zone.
Beheer. Meestal zomermaaien zonder bemesting; eventueel, waar ook gestreefd wordt naar
kritische weidevogels, moet een rustperiode in het broedseizoen in acht genomen worden.
Maximale veebezetting van 1GVE/ha. Het is ook entomologisch van belang in
graslandcomplexen jaarlijks (op wisselende plaatsen) terreingedeelten extra laat te maaien of
ongemoeid te laten.
Procesparameters. Minimaal 10% bedekking met freatofyten, verschralingsindicatoren:
Zwarte zegge, Gewone dotterbloem, Echte koekoeksbloem. Graslandindicatoren van minder
bemeste graslanden: Fioringras, Scherpe en Kruipende boterbloem, Gewoon reukgras,
Veldzuring, Smalle weegbree.
Doelsoorten.
Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Armbloemige waterbies, Brede
orchis, Drienervige zegge, Dwergzegge, Geelhartje, Gewone vleugeltjesbloem, Harlekijn,
Honingorchis, Kruipend moerasscherm, Schraallandpaardebloem, Trosdravik, Vleeskleurige
orchis. Deze soorten, behalve Brede orchis en Harlekijn, komen momenteel niet (meer) in het
studiegebied voor. Andere extra doelsoorten die aan deze ecologische groepen kunnen
gekoppeld worden zijn Beklierde ogentroost, Bevertjes, Kleine ratelaar, Paddenrus, Stijve
ogentroost, Waternavel en Zeegroene zegge.
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Broedvogels. De ecosysteemvisie vermeldt Paapje, Porseleinhoen, Slobeend, Tureluur,
Watersnip en Zomertaling als doelsoorten broedvogels. Het is duidelijk dat deze lijst rekening
houdt met veel ruimere biotoopvereisten dan het bedoelde biotoop alleen.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie vermeldt Boomkikker en Rugstreeppad. Hier
moet zeker ook Kamsalamander aan toegevoegd worden.
Ongewervelden. De ecosysteemvisie vermeldt uitsluitend de Grote parelmoervlinder. Uit de
Rode lijst van de sprinkhanen kunnen we nog Zanddoorntje vermelden als relevante
doelsoort. Uit de Rode lijst van de loopkevers (Desender et al. 1995) kunnen geen met
zekerheid relevante soorten gehaald worden. De opgave van de biotopen is meestal iets te
algemeen (‘duinen en stranden’, ‘oevers van stilstaand oligotroof water’, ‘vochtige graslanden’,
‘overige vochtige habitaten’). Voor spinnen en slankpootvliegen geldt hetzelfde probleem.

Natuurdoeltype D8 Duinplas en open stagnerend water
( incl. Eu-habitat - 3140 Kalkhoudende mesotrofe waters met benthische Chara spp. - vegetaties)












Kenmerken. Tot dit type behoren zowel de grotere ‘duinmeren’ als de kleine stilstaande
wateren met oeverbegroeiing. De meeste zijn kunstmatig gegraven, vooral veedrinkpoelen
werden in het voorbije decennium op verschillende locaties nieuw gegraven met het oog op
het instandhouden en versterken van amfibieënpopulaties. Het overgrote deel van dit type
bestaat uit wateren met geringe dimensies. Duinplassen bevatten zeer helder water en zijn
meestal ondiep (hoewel ze meer en permanenter water bevatten dan de natte duinvalleien).
Ze worden gevormd door kustaangroei, omdat bij verbreding van het duinlichaam een
opbolling van de grondwaterspiegel optreedt. Het langs natuurlijke weg ontstaan van nieuwe
duinmeren gebeurt niet (meer) aan onze kust. In een vrijwel natuurlijke duinplas worden
bijzondere dieren en planten aangetroffen, vanwege het heldere, voedselarme water en de
rust. De begroeiing bestaat doorgaans uit o. a. Bronmos, Kranswieren en verschillende
Fonteinkruiden. Duinmeren hebben ook een grote betekenis voor macrofauna-elementen
(libellen, waterkevers, …). Hiertoe kunnen ook de periodiek droogvallende bodem of
oeverzone van stilstaande wateren gerekend worden.
In het studiegebied werden een groot aantal poelen gelokaliseerd. Daarnaast komen een
beperkt aantal waterplassen voor o. a. in het Cabourdomein en in het Garzebekeveld. De
waterplas in de Zwarte Hoek is aberrant door de grote diepte. en één langgerekte depressie
die voor opschoning in aanmerking komen.
Habitats. Zoet, open water en droogvallende oevers; riet- en moerasvegetaties.
Knelpunten. Rechtlijnige en steile oevers (grote; eutrofiëring door bladval, tamme eenden;
het poten van vis t. b. v. de hengelsport en de hengelsport zelf; recreatie.
Kansrijkdom. Het graven van poelen kan in binnenduinrandterreinen met een relatief geringe
ingreep hoge natuurwinsten opleveren. In het studiegebied liggen kansen voor het op
regelmatige basis opschonen van vochtige depressies, bestaande poelen en waterplassen en
het nieuw graven van waterpartijen. Deze maatregelen kunnen dan opnieuw
ontwikkelingskansen bieden aan bijvoorbeeld Chara begroeiingen. De
natuurbeheermaatregelen die in dit verband worden uitgewerkt, zullen ook getoetst en
gecombineerd worden met de herstelmaatregelen van vochtige habitats voor de
Kamsalamander. Ook voor Rugstreeppad kunnen aldus geschikte voortplantingsplaatsen
ontstaan
Beheer. Kwaliteitsverbetering en uitbreiding zijn de belangrijkste doelstellingen.
Kwaliteitsverbetering houdt voornamelijk het uitdiepen van bestaande poelen in, naast het
creëren van zwak hellende oevers, het afvissen en het vrijstellen van opslag. Het met een
zekere tussentijd (jaren) uitbaggeren van de poel en het eventueel terugzetten van houtige
oevervegetatie zijn dan ook de belangrijkste recurrente natuurbeheermaatregelen.
Procesparameters. Permanente aanwezigheid van zoet water; P-totaal tussen 0,01 en 0,5
mg/l, niet meer dan 1 mg/l; N-totaal tussen 0,01 en 0,5 mg/l, niet meer dan 2 mg/l; indicatoren
voor oligotroof water: Bronmos, Kranswieren
Doelsoorten.
Kwaliteitsverbetering en extra aanleg van poelen en plassen is noodzakelijk voor het behoud
van verschillende soorten van de bijlagen II en III, o. a. Kamsalamander, Rugstreeppad en
(Boomkikker).
Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Draadgentiaan, Drienervige
zegge, Dwergbloem, Dwergzegge, Galigaan, Grote boterbloem, Klein blaasjeskruid, Kleverige
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ogentroost, Kransvederkruid, Lidsteng, Moeraskartelblad, Naaldwaterbies, Oeverkruid,
Ondergedoken moerasscherm, Ongelijkbladig fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig
fonteinkruid, Sierlijk vetmuur, Stijve moerasweegbree, Teer guichelheil, Teer vederkruid,
Watergentiaan, Weegbreefonteinkruid, Witte waterranonkel, Wortelloos kroos, Zilte
waterranonkel en Zomerbitterling. Net zoals bij het vorige doeltype komen een deel van deze
soorten niet in het studiegebied en zelfs niet meer langs de Vlaamse kust voor, maar vogels
kunnen een rol spelen in de verbreiding van zaden. Deze doelsoortenlijst is dus minder
utopisch dan wat we vaak in droge milieus moeten constateren. Ook de rol van de
zaadvoorraad in de bodem van deze soortengroep is vaak niet te onderschatten.
Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Baardmannetje, Dodaars, IJsvogel,
Kleine plevier, Oeverzwaluw, Paapje, Pijlstaart, Rietzanger, Roerdomp, Slobeend, Snor,
Waterral en Woudaapje als doelsoorten broedvogels. Als doortrekkers en overwinteraars
worden ook Baardmannetje, Dodaars, Roerdomp en Waterral opgesomd.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker,
Rugstreeppad en Kamsalamander. Boomkikker is in het studiegebied evenwel al langere tijd
afwezig en natuurlijke herkolonisatie is waarschijnlijk niet evident. Recent zou echter een
roepend exemplaar in het Frans-Belgisch grensgebied zijn gehoord (???)
Ongewervelden. De ecosysteemvisie kust vermeldt geen ongewervelden als doelsoorten. Bij
de libellen schijnen aan de kust geen grote toppers te verwachten. Bij de sprinkhanen kunnen
we Zanddoorntje vermelden. De Rode lijsten voor loopkevers, spinnen en slankpootvliegen
zijn niet specifiek genoeg in hun biotoopvermeldingen om daar duinplassen apart uit te halen.
Er worden wel een reeks soorten van oevers of natte biotopen in het al. gemeen opgegeven.
Verificatie van de relevantie voor de kust lijkt aangewezen.

Natuurdoeltype D9 Struweel-, mantel- en zoombegroeiing
( Eu-habitat - 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides)






Kenmerken. Struwelen en bosranden verspreid over de breedte van het duin, maar vooral in
het middenduin, het binnenduin en de duinzoom. De meeste struwelen zijn geëvolueerd uit
het duindoornstruweel. Duinstruwelen zijn onder meer voor epifyten belangrijk. Struwelen zijn
moeilijk los te koppelen van mantel- en zoombegroeiingen.
Duindoorn (Hippophae rhamnoides) is veruit de belangrijkste struweelvormer.
Duindoornstruwelen komen hoofdzakelijk in de deelgebieden Westhoek (Noord), Oosthoeken Houtsaegerduinen voor. Naast Duindoorn, komen in deze gebieden ook Ligusterstruwelen
voor. Vooral in De Westhoek zijn en waren deze goed ontwikkeld. Waar lokaal duindoorn of
vlier is afgestorven, neemt Gewoon struisriet en of Glanshaver vaak een dominante positie in.
Daarnaast komen in deze struisriet- en Glanshavervegetaties vaak ruigtekruiden voor
ondermeer Boskruiskruid, Grote brandnetel, Kleefkruid, Klis en distels. Plaatselijk zijn deze
struwelen rijk aan rozen o. a. Egelantier, Viltroos, Hondsroos…
Daarnaast worden hier en daar ook Zomereik, Eénstijlige meidoorn, Aalbes, Ruwe berk,
dauwbraam en andere bramen spp. , Wilde kamperfoelie, Amerikaanse vogelkers (maar
meest al verwijderd tijdens beheerwerken)… aangetroffen. Kenmerkende soorten van de
kruidlaag zijn ondermeer Witte winterpostelein, Fijne kervel, Duinvogelmuur en lokaal ook wel
eens Grote brandnetel.
Habitats. Opgaande struwelen; halfnatuurlijke ruigten, kalkrijke zomen en Gewone
struisrietsteppen.
Knelpunten. Verstoorde grondwatertafel; verwildering van exoten; rustverstoring. De eerste
twee knelpunten zijn ook relevant voor het studiegebied
Kansrijkdom. Duinstruwelen vormen meestal een bepaald successiestadium dat moeilijk
door natuurtechnisch beheer in stand te houden is. Op veel plaatsen aan de kust is dan ook
een evolutie van de struwelen naar bos te zien, of treedt degeneratie op. Over de precieze
mechanismen van deze degeneratie is echter nog niet alles gekend. Er zijn aanwijzingen dat
aaltjes de moederplant doen verzwakken of afsterven in droge zomers. Ook langdurige
overstroming van duinvalleien kan de dood betekenen van de struweelvormers. In principe
kan op de meeste kalkrijke plaatsen nieuw duinstruweel ontstaan.
Op bepaalde plaatsen werd duindoorn- en ligusterstruweel verwijderd worden om plaats te
maken voor meer gewenste Eu-doelhabitats in bijzonder deze van vochtige duinvalleien en
grijs duin.
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Beheer. In het S-IHD-rapport nr 30 (Bot, 2010) wordt vooropgesteld het huidig areaal aan
struweel te behouden en de kwaliteit ervan te optimaliseren o. a. door exotenbestrijding.
Omvorming ten gunste van andere Europese habitattypes en soorten in een ongunstige lokale
staat van instandhouding is toegestaan, maar een behoud van de huidige oppervlakte dient
op lange termijn nagestreefd te worden door het habitattype elders via natuurlijke successie
kansen te bieden.
In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden een beheer van enkel ‘niets doen’ en ‘eventueel
extensieve begrazing (bijvoorbeeld met snoeiers)’ als beheer aangehaald. In praktijk zien we
vaak een meer selectieve aanpak, waarbij pleksgewijs exoten (o. a. Amerikaanse vogelkers,
abelen, …) worden verwijderd.
Procesparameters. Opslag van bomen
Doelsoorten.
Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Bilzekruid, Borstelkrans, Fijne
kervel, Hondskruid, Muurganzevoet, Ruige scheefkelk, Soldaatje, Stofzaad en Viltroos. Bij
Leten (2003) zitten deze soorten in de ecologische groepen 53, 74, 75, 82, 83, 84 en 85.In
deze groep komen ook Knikkende distel, Tengere distel, Kalketrip, Wollige distel, Stinkend
streepzaad, Wilgsla, Malrove, Kattekruid, Wegdistel, Dubbelkelk, Knopig doornzaad, Stalkaars
(allemaal groep 53), Poppenorchis, Kleine steentijm, Schildzaad, Wondklaver, Gelobde
maanvaren, Kleine maanvaren, Bevertjes, Voorjaarszegge, Zeegroene zegge, Driedistel,
Grote centaurie, Echte kruisdistel, Cipreswolfsmelk, Beklierde ogentroost, Stijve ogentroost,
Grote muggenorchis, Honingorchis, Sikkelklaver, Spinnenorchis, Harlekijn, Mantelanjer,
Gewone vleugeltjesbloem, Voorjaarsganzerik, Kleine ratelaar, Veldsalie, Liggend bergvlas
(groepen 74 en 75), Prachtklokje, Akkerklokje, Bosdroogbloem, Dicht havikskruid,
Donderkruid, Boslathyrus, Wilde liguster, Glad parelzaad, Muskuskaasjeskruid, Vliegenorchis,
Groot glaskruid, Duinroos, Egelantier, Nachtsilene, Gaspeldoorn groepen 82-85) voor. Een
groot aantal van deze soorten ogen wellicht wat onrealistisch, wegens hun zeldzaamheid,
maar de laatste jaren zijn tal van zeldzaamheden in deze sfeer voor het eerst waargenomen,
waardoor het spectrum wellicht vrij breed mag voorgesteld worden.
Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomleeuwerik, Boompieper,
Draaihals, Geelgors, Grauwe gors, Grauwe klauwier, Hop, Kleine barmsijs, Patrijs, Paapje en
Roodborsttapuit als broedvogels.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker,
Kamsalamander en Rugstreeppad. Boomkikker is vermoedelijk minder realistisch (zie hoger)
Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen ongewervelden. Bij de
dagvlinders komen binnen het studiegebied geen Rode lijst-soorten dagvlinders voor die aan
struweel of zomen gebonden zijn. Sleedoornpage is in dit opzicht echter wel relevant en mag
als doelsoort worden opgenomen (waarnemingen in Cabour en Westhoek) Bij de sprinkhanen
kunnen we wellicht Duinsabelsprinkhaan, Kustsprinkhaan, Greppelsprinkhaan en
Struiksprinkhaan als relevante doelsoorten aanwijzen. Bij de spinnen zijn de
Zwarthandboswolfspin (Pardosa saltans) en de Duinkampoot (Zelotes electus) wellicht
relevante doelsoorten.

Natuurdoeltype D10 Duinbos
( Eu-habitat - 2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied)


Kenmerken. Bosgemeenschap van kalkrijke tot enigszins ontkalkte, droge tot vochtige,
voedselarme tot matig voedselrijke duinen. In vochtige omstandigheden betreft het
voornamelijk Elzen-, Berken- of Wilgenbroek en in de binnenduinrand plaatselijk ElzenEikenbos. Op mesofiele en drogere gronden kan Duin-Berkenbos, Duin-Eikenbos en BerkenZomereikenbos voorkomen (Van der Werf 1991). De vochtige duinbossen zijn zeer belangrijk
voor epifyten, die hier genieten van een hoge relatieve luchtvochtigheid, tempering van de
mariene zoutinvloed en de relatief geringe graad van luchtverontreiniging. In het concrete
studiegebied is veruit het meeste bos geplant, maar ook spontane verbossing van struwelen
komt voor.
In de struiklaag domineert vooral Gewone vlier. De kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit bramen.
Plaatselijk groeit er Brede stekelvaren. Op één plaats in De Westhoek en één plek in het
Cabourdomein is wilde hyacint aangetroffen. Door het achterwege blijven van
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bosbouwkundige uitbating en beheer vertoont het bos een vrij grote structuurdiversiteit waarbij
open plekken afwisselen met dicht bos, staande bomen afwisselen met hangende of
omgevallen bomen. Het westelijk deel van De Westhoek bestaat voornamelijk uit
loofboomsoorten: ratelpopulier, Zwarte els, Zomereik, Gewone es met verder de spontane
bijmenging van wilg en Gewone esdoorn, die het gebied snel koloniseert. De kruidlaag
vertoont in zekere mate een voorjaarsaspect met witte winterpostelein, Hondsdraf en Fijne
kervel. Nadien domineren vaak Grote brandnetel en bramen. Stinzesoorten zoals
Sneeuwklokje zijn bekend van het Cabourdomein en De Westhoek.
Habitats. Spontaan duinbos; (spontaan verjongende) bosaanplant. Binnen het studiegebied
komen beide types voor. Verjonging van de aangeplante bossen gebeurt quasi uitsluitend met
Gewone esdoorn, in geringe mate ook door Gewone es en Zomereik.
Knelpunten. Historische bebossing met exotische of aan het duin vreemde soorten;
verstoorde grondwatertafel; adventieven uit de sierteelt. Vooral het eerste knelpunt is relevant
voor het studiegebied.
Kansrijkdom. Vochtige duinbossen kunnen in principe overal evolueren uit natte depressies
en in de binnenduinrand. Drogere typen kunnen wellicht het snelst bekomen worden door
omvorming van bosaanplanten (kappen van exoten, eventueel aanplant zaadbomen, …).
Door spontane evolutie vanuit (gemengde) struwelen ontstaan de meest ‘natuurlijke’
duinbossen. Een omvormingsbeheer is gewenst met het oog op het laten ontwikkelen van een
meer natuurlijk duinbostype.
Beheer. Omvormingsbeheer; 1) verwijderen van pestsoorten; 2) extensieve begrazing; 3)
niets doen. In het studiegebied zijn alle maatregelen van toepassing.
Procesparameters. plaatselijke indicatie van ontbreken of afname van
grondwateronttrekking: bodem plaatselijk in de winter waterverzadigd, in de zomer deels
waterverzadigd
Doelsoorten.
Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Azorenaddertong, Geschubde
niervaren, Moerasvaren, Muursla, Tongvaren, Vogelnestje en Wilde narcis. Bij Leten (2003)
horen deze planten thuis in de ecologische groepen 90, 91, 92, 94, 95.De enige andere soort
uit deze groepen die als doelsoort vermeld worden is Geoorde wilg, een minder relevante
soort voor kalkrijke bodems. Een reeks kalkminnende houtige soorten zoals Rode
kamperfoelie, Kardinaalsmuts, Wollige sneeuwbal, Bosrank, Zuurbes, Wegedoorn,
Spekwortel, Donzige eik, Palmboompje, Elsbes, … zijn zeker aandachtssoorten bij de
spontane verbossing. Bij deze houtige soorten horen ook een reeks kruiden van kalkrijke
bossen (Wilde narcis, Welriekende salomonszegel, Mannetjesorchis, Wilde akelei, Glad
parelzaad, Donderkruid, Gulden sleutelbloem, Slanke sleutelbloem, diverse parelgrassoorten,
Tongvaren, …), waarvan een aantal reeds onze kust bereikt hebben, andere (nog) niet.
Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomleeuwerik, Boompieper,
Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht, Hop, Kleine barmsijs, Steenuil en
Wielewaal.
Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker en
Kamsalamander.
Zoogdieren. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen zoogdieren. Vermoedelijk
kunnen enkele boombewonende vleermuizensoorten hier doelsoort zijn bv. Rosse vleermuis.
Boommarter, als zeldzaam dier met specifieke voorkeuren voor structuurrijk bos met gepaste
boomholtes, lijkt ons echter eveneens een prima doelsoort op maat van het toekomstbeeld
voor het bos. Verder is Eikelmuis weliswaar geen Rode lijst-soort, maar zo specifiek voor de
duinen, dat ze minstens ook aandachtssoort mag heten.
Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen ongewervelden. Bij de
Rode lijst-soorten dagvlinders van het gebied komen geen typische bossoorten voor. Mogelijk
mogen we de recent waargenomen Kleine IJsvogelvlinder (Cabour) als doelsoort voor het
‘duin-eikenbos’ noteren. Ook de loopkevers en spinnen zijn tegenvallend op dat vlak. Het bos
is vermoedelijk nog niet oud genoeg om kenmerkende soorten te herbergen.
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Natuurdoeltype D11 Duin-polderovergang















Kenmerken. De duin-polder-overgang wordt niet expliciet al. s natuurdoeltype vermeld in de
ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. Het is ook een landschap met meerdere biotopen.
Een aantal kunnen met enige goede wil onder andere natuurdoeltypes geschoven worden: de
poelen bij het biotoop duinplas bijvoorbeeld; het Essen-Olmenbos van de duin-polderovergang bij het natuurdoeltype duinbos. De graslanden wijken over een aanzienlijke
oppervlakte af om ze zomaar als duingrasland te catalogeren, daarvoor is de landbouwinvloed
van de voorbije decennia te groot. Zelfs na stopzetting van bemesting en herbicidengebruik en
na verwijderen van de bouwlaag zullen ze ongetwijfeld nog lange tijd een apart karakter
hebben. De zandige fractie van de bodem overweegt weliswaar, maar een behoorlijke
slibfractie (kleifractie) in de meeste percelen is onmiskenbaar, waardoor het graslandtype ook
Kamgrasland (Cynosurion) -kenmerken zal vertonen onder begrazing, of Glanshaververbondkenmerken (Arrhenatherion) onder hooibeheer. Textuur én vochtgehalte spelen hierbij
een doorslaggevende rol.
Habitats. Hooiland of hooiweide; graasweide. In het studiegebied zal een aanzienlijk deel van
de perceelsscheidingen op termijn verdwijnen en zal sprake zijn van grote complexen
extensief begraasd weiland.
Knelpunten. Naijlen van voormalige cultuuringrepen; uitputting natuurlijke zaadvoorraad in de
bodem voor herkolonisatie; polderdrainage die de duinkwel afvangt
Kansrijkdom. Verschillende kenmerkende soorten komen in de perceelranden of zelfs nog,
weze het in beperkte mate, in de huidige weidepercelen voor. Met het voorziene beheer
(initieel maaien en extensieve begrazing) mag verwacht worden dat verschillende soorten
opnieuw in het weiland zullen opduiken.
Beheer. Begrazing; hooien (al dan niet met nabegrazing). In het studiegebied wordt gekozen
voor extensieve begrazing over de volledige oppervlakte.
Procesparameters. indicatorsoorten van duingrasland, begraasd kamgrasland en gehooid
grasland van matig voedselrijke, vochtige bodem; kwelindicatorsoorten.
Doelsoorten.
Hogere planten. Absintalsem, Brede orchis, Draadklaver, Drienervige zegge, Gestreepte
klaver, Grote ratelaar, Gulden sleutelbloem, Harlekijn, Kamgras, Kattedoorn, Klavervreter,
Kleine ratelaar, Knolboterbloem, Knopig doornzaad, Lidsteng, Onderaardse klaver, Platte
bies, Rietorchis, Ruwe klaver, Veldgerst, Vlaamse peterselie, Vleeskleurige orchis, Wegdistel,
Zeegroene zegge
Broedvogels. Paapje, Patrijs, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik; in de slootjes en poelen kunnen
nog andere soorten aan bod komen (zie duinplas)
Amfibieën en reptielen. Kamsalamander, Rugstreeppad in de poelen in het gebied
Ongewervelden. Kamgrasland en Glanshaver-verbond zijn schaars bemonsterd, of liever
schaars vermeld als biotoop bij bemonsteringen van ongewervelden als kevers, spinnen,
…waardoor er ook niet onmiddellijk een doelsoortenlijstje kan gegeven worden.
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5.

Beheermaatregelen

5.1. Globale beheerstrategie

5.1.1. Procesbeheer
Voor de beheereenheden met nadruk op procesbeheer wordt er van uit gegaan dat de spontaan
optredende processen een significante bijdrage zullen leveren aan het behoud en de ontwikkeling van
een duinspecifieke biodiversiteit bv. spontaan optredende verstuivingen kunnen de ontwikkeling van
een aan grondwater gebonden vegetatiesuccessie tot gevolg hebben. Veel organismen en
habitattypen die aan deze successie gerelateerd zijn, worden in het natuurbehoud hoog gewaardeerd.
Extensieve jaarrondbegrazing wordt als een processturend element beschouwd. Deze vorm van
begrazing zal de (spontane) vegetatiesuccessie bijsturen: op bepaalde plaatsen zal grasland in stand
worden gehouden op andere plaatsen kan grasland ontwikkelen tot ruigte en tenslotte tot bos.
Omgekeerd wordt verwacht dat plekken met dode bomen of struiken onder extensieve begrazing naar
het graslandstadium kunnen teruggezet worden (cyclische successie). Op die manier verschuiven in
het begraasde landschap de verschillende habitattypen in ruimte en tijd. Van dergelijke
mozaïekstructuur wordt verwacht dat het resulteert in een hoge graad van biodiversiteit, vooral de
faunistische biodiversiteit zou hierbij aanzienlijk toenemen. Op kleine oppervlakten is het echter niet
evident om de verschillende successiefasen naast elkaar te laten bestaan. Indien dit toch gewenst
wordt is bijkomend recurrent natuurbeheer (maaien, plaggen,…) noodzakelijk.
In de beheereenheden met procesbeheer kunnen in de beginfase éénmalige maatregelen genomen
worden om de spontane processen te stimuleren bijvoorbeeld verstuiving kan geïnitieerd worden door
het vegetatievrij maken van cruciale plekken in het duin, streekvreemde planten kunnen verwijderd
worden enz. Ook worden sturende maatregelen op het vlak van het recreatief medegebruik getroffen.
De belangrijkste deelgebieden met beheerzones die (op termijn) voor enige vorm van procesbeheer in
aanmerking komen zijn de De Westhoek (later eventueel in aansluiting op de Zwarte hoek),
Houtsaegerduinen, Cabourduinen met aansluitend de zuidelijke duinzoom,

5.1.2. Patroonbeheer
Patroonbeheer gebeurt met de bedoeling om zeldzame, specifieke soorten of habitattypen te
behouden, te herstellen of te laten ontwikkelen. In tegenstelling tot procesbeheer gebeurt
patroonbeheer zeer gericht. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van mechanische middelen en
methoden (plaggen, maaien, kappen…). Ook seizoenaal beweiden en het gericht verwijderen van
bijvoorbeeld duindoornopslag wordt tot het patroonbeheer gerekend, evenals het aanplanten en
onderhouden van houtkanten en hagen, het graven van poelen voor Kamsalamander, het onderhoud
van duinplasoevers voor IJsvogel,. . .
Beheerzones met een belangrijk aandeel patroonbeheer zijn:
Het Garzebekeveld (deelgebied 5 op kaart 3a),
Het zilte grasland in de Noordmoerse hoek (deelgebied 4 op kaart 3a),
Het Calmeynbos en de Oosthoekduinen met inbegrip van de duinzoom.
In de Cabourduinen dient zeker in een overgangsfase nog de nodige aandacht besteed te worden aan
patroonbeheer.
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5.1.3. Beheer als middel
Het onderscheid tussen patroon- en procesbeheer werd vrij scherp gesteld in de vorige versie van het
beheerplan van Houtsaegerduinen en Westhoek (Hoys et al. 1996 a en b). Zeker wat betreft De
Westhoek is de actuele situatie echter fundamenteel anders dan in die periode. Vooreerst was het
‘Centraal wandelduin’ in 1996 nog een motor van de landschapsontwikkeling die een verjonging van
het landschap teweeg bracht en voor een continue vorming van nieuwe jonge pannen zorgde.
Momenteel is die motor echter grotendeels stilgevallen. Ook wat betreft de waterwinning in het
Calmeynbos is de situatie de voorbije 15 jaar sterk gewijzigd. In 1996 werd nog helemaal geen
rekening gehouden met de mogelijke afbouw van die waterwinning, Deze afbouw is ondertussen in
belangrijke mate gerealiseerd met een sterke vernatting van De Westhoek. Dit betekent een sterke
opwaardering van op zijn minst de potenties van het Zuidoostelijke deel van het gebied, een zone die
in het vorige beheerplan een beetje werd ‘afgeschreven’ als niets doen gebied.
Onder meer door deze gebeurtenissen lijkt het ons zinvol om geen scherp onderscheid meer te
maken tussen zones met proces- en patroonbeheer maar veeleer uit te gaan van bepaalde
doelstellingen op het niveau van landschap en habitat-vlek. Daarom wordt de optie genomen om in de
grote gebieden met nadruk op procesbeheer lokaal toch in te grijpen met het oog op het langdurig
behoud van of de ontwikkeling naar een gewenste toestand. In de meeste gevallen betreft dit het
behoud van kwetsbare, zeer waardevolle duinvalleivegetaties, goed ontwikkelde, soortenrijke
duingraslanden en mosduinen. De belangrijkste ingrepen die hier voorzien worden, zijn het
verwijderen van ongewenste houtige soorten (verstruweling tegengaan) en maaien (van ruigte,
houtige opslag) indien de begrazing onvoldoende is, of ter compensatie ervan in geval geopteerd werd
om grazers te excluderen.
ANB zal voor de realisatie van de grootschalige inrichtingswerken de mogelijkheid en opportuniteit van
een Europees natuurherstelproject (bijvoorbeeld Life-programma) nagaan.

Foto. Sinds 1997 grazen ezels in de Houtsaegerduinen. De kudde is ondertussen fors aangegroeid tot
een 20-tal dieren. Hun invloed op het duinenlandschap wordt stilaan overal in het gebied zichtbaar: kort
gegrazen plekken wisselen af met ruigte en struweel (foto febr. 2011).
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5.2. Natuurherstel en -ontwikkeling
De meeste éénmalige inrichtingswerken in het VNR ten behoeve van natuurherstel en -ontwikkeling
zijn vroeger al uitgevoerd na het in werking treden van het beheerplan van de respectievelijke
deelgebieden: o. a. grootschalig en lokaal ontstruwelen, kappen van ongewenste bomen en exoten,
inrichten van begrazingseenheden, heruitdiepen of nieuw graven van poelen, weghalen van de
bouwvoor op een aantal specifieke plekken (zie hoofdstuk 2 – historiek van het beheer). In het
deelgebied Cabour zijn deze werken nog in uitvoering (periode 2009-2012). Door uitbreiding van de
gebieden of onder invloed van gewijzigde inzichten en opinies zijn echter nog enkele éénmalige
ingrepen noodzakelijk of worden ze wenselijk geacht nl.
1. Gericht verwijderen van exoten en kappen van populieren, abelen en esdoorns waar
noodzakelijk om te voorkomen dat meer waardevolle duinhabitats verbossen of om deze
habitats lokaal te herstellen (o. a. Houtsaegerduinen, Kerkepannebos, Westhoek incl.
Koninklijke schenking).
2. Ontstruwelen en afplaggen (eventueel uitgraven) van kansrijke plekken in de
Houtsaegerduinen met de bedoeling om vochtige duinvalleihabitats te herstellen en extra
leefgebied te creëren voor de Rugstreeppad.
3. Ontstruwelen en plaggen (lokaal afgraven) van kansrijke duinvalleien in De Westhoek met de
bedoeling om vochtige duinvalleihabitats te herstellen. Het betreft meestal plekken die recent
een gunstig grondwaterregime verkregen als gevolg van de afbouw van de naburige IWVAgrondwaterwinning in de Krakeelduinen.
4. Gericht beheer als begeleiding van de spontane ontwikkeling van duingrasland en
duinvalleivegetaties uit openvallend struweel i. f. v. behoud van specifieke doelsoorten en
doelhabitats. Het betreft het gericht kappen, wieden, maaien…van voornamelijk duindoorn in
De Westhoek en de Houtsaegerduinen) om tot grotere open landschapseenheden te komen
die minder onderhevig zijn aan vegetatieve indringing van Duindoorn vanuit de randen.
5. Duindoornvrij houden van een gedeelte van het voormalig loopduin in De Westhoek.
6. Aanpassing begrazingsblokken om een reële, grote eenheid natuur te realiseren in De
Westhoek.
7. Graafwerken aan slufters – strandbeheer en zachte kustverdediging.
8. Behoud van en reactiveren van grootschalige verstuiving.
9. Het experimenteel toepassen van fosfaat-uitmijningstechnieken in de Duinzoom Oost.
10. Sanering van de ‘Multiplexsite’ (voormalige militaire site Duinhoekstraat).
11. Aanpassingen aan het recreatief netwerk (zie verder hoofdstuk 8)
12. Eénmalige maatregelen Zwarte Hoek (zie beheerplan)
Deze natuurbeheerwerken worden hieronder verder toegelicht. De maatregelen i. v. m. recreatie
worden onder de hoofding recreatie besproken.

5.2.1.






Gericht verwijderen van invasieve exoten, kappen van populieren, abelen en
esdoorns

Motivatie. De exoten bedreigen de natuurlijke duinvegetatie. Zeker de volgens de
habitatrichtlijn( prioritaire) habitats 2130 en 2190. Verbossing van het duin is niet gewenst,
oppervlakte duinbos wordt daarom beperkt in tijd en ruimte (zie kaart 5.1)
Beschrijving maatregel. Kappen van de exoten, gevolgd door instrijken met glyfosaat om
uitlopen te verhinderen (indien noodzakelijk als nazorg jaarlijks te herhalen na opnieuw
maaien van de opslag) De nazorgperiode duurt in het beste geval niet langer dan drie tot vijf
jaar. Indien een minder milieuschadelijk maar even efficiënt product of maatregel beschikbaar
is, verdient het de voorkeur hiervan gebruik te maken. B.v. zijn er soms goede resultaten door
de kappingen uit te voeren in het voorjaar en de bomen te laten doodbloeden (maar steeds op
te volgen). Via dit beheerplan wordt daarom ontheffing gevraagd om glyfosaat verder te
kunnen gebruiken in functie van de realisatie van de beheerdoelstellingen (zie ook hoofdstuk
ontheffingen)
Fasering en frequentie. Er zijn eerder al dergelijke maatregelen genomen. Dit beheer is in
feite een verderzetten van deze beheeroptie, gezien de werklast, noodzakelijk te spreiden
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over meerdere jaren. Met name voor de Houtsaegerduinen en De Westhoek kan aan de hand
van de recente, gedetailleerde vegetatiekartering (2010) zeer gericht en efficiënt ingegrepen
worden.
Beheereenheden: Kaart nr 5.9a-c Verschillende plekken binnen eenheid HO2a in de
Houtsaegerduinen en binnen de eenheden ZP1z, ZP2z, NP1z, NP3 en CD4z van De
Westhoek en inclusief KS1a (Koninklijke schenking). Maar ook in de Oosthoekduinen
(Calmeynbos (OO1), ARGO-terrein (OO2), binnenduinrand(OO4) en Oosthoekduinen (OO3)
s. s. en Cabour.
Locaties:
In de Houtsaegerduinen worden op de vermelde plaatsen de volgende soorten verwijderd
(kaarten 5.9 a-c):
- Esdoorns: overal behalve aan de oostkant waar enkele groepjes in de nabijheid van de
bewoning (W. Elsschotlaan) en in aansluiting op het Kerkepannebos kunnen blijven staan
(opp; 1,5ha).
- Abelen: overal te verwijderen met prioriteit in en nabij kwetsbare habitats (o. a. de zones
met gericht beheer en natuurontwikkelingszones), in totaal betreft het een oppervlakte van
0,15 ha.
- Populieren (met uitz. van ratelpopulier): zoveel mogelijk te verwijderen met uitzondering
van één rij bomen langs de centrale dreef (dreefeffect), bomen op en langs voormalige
akkertjes in het zuidelijk, centraal deel van het gebied, in totaal gaat het om een
oppervlakte van circa 1,69 ha. Op plaatsen die zeer moeilijk toegankelijk zijn en waar het
verwijderen meer schade dan winst dreigt op te leveren kan de soort gedoogd worden. De
populieren in het verlengde van de seringenwal (zuidrand HSduinen) worden ook zo lang
als mogelijk behouden nl. tot zo lang deze geen gevaar vormen voor de veiligheid van
wandelaars, omheining en aangrenzende private eigendommen. Enkele exemplaren, die
mosduinen en duingrasland teveel beschaduwen en voor strooisel zorgen, worden wel
selectief verwijderd.
In het Kerkepannebos zijn de volgende ingrepen voorzien:
- Abelen /populieren : alle grote exemplaren uit veiligheidsoverwegingen in de zuidelijke
bosrand (nabij woonwijk) over een breedte van circa 20 m kappen. De kapping gebeurt
gefaseerd en het hout kan eventueel als brandhout worden aangeboden. Na de kapping
wordt er aangeplant met inheemse boom- en struiksoorten: Zomereik, Steeliep, Gewone
es, Spaanse aak en mondjesmaat zomer-/winterlinde en Hazelaar. Nadien wordt in deze
zone een hakhout/middelhoutbeheer ingesteld.
In De Westhoek worden de volgende soorten op de aangegeven locaties verwijderd:
- Esdoorn: in principe overal te verwijderen met uitzondering van enkele zones nl. de
westelijke grenscorridor (gedoogd als hakhout) en de meest zuidoostelijke boszone
(binnenduinrand) van De Westhoek (in totaal circa 3,7 ha).
- Abelen: in principe ook overal te verwijderen met uitzondering van enkele zones nl. de
westelijke grenscorridor (gedoogd) en de meest zuidoostelijke boszone (binnenduinrand)
van De Westhoek (c. 4,33ha).
- Populieren (met uitz. van ratelpopulier): eveneens overal te verwijderen met uitzondering
van enkele zones nl. de westelijke grenscorridor (gedoogd), de meest zuidoostelijke
boszone (binnenduinrand) van De Westhoek en de populieren op een voormalig akkertje
in het zuidelijk deel van ZP1z (totaal c. 1,34ha). Op deze laatste locatie wordt populier
gedoogd binnen de grenzen van het voormalige akkertje, elders wordt de boomsoort
verwijderd.
Koninklijke schenking:
Esdoorn wordt in uitvoering van het bosbeheerplan van het Calmeynbos teruggezet in de
zuidelijke rand van de Koninklijke schenking (eigendom en beheer door IWVA). Tevens wordt
binnen het VNR in aansluiting hierop, noordelijk een zone van 20-30 m voorzien waarin
esdoorn als hakhout met korte omlooptijd wordt beheerd om de zaadzetting zoveel als
mogelijk te beperken en aldus uitzaai in naburig duin te voorkomen ((4-5 jaar i. v. m.
beperking zaadzetting) kaart 5.1). Deze maatregel zal maar uitgevoerd worden van zodra de
esdoorns in het IWVA-domein verwijderd zijn. Na kap kan ook in de Koninklijke schenking
ingeboet worden met inheemse soorten Zomereik, Steeliep, Gewone es, Spaanse aak en
mondjesmaat Zomer-/Winterlinde en Hazelaar. Vestiging van de gewenste soorten via zaad
uit eventueel aanwezige moederbomen blijkt in de meeste gevallen niet echt succesvol,

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

219

behalve in het geval van de Fladderiep, die zich wel spontaan en met succes weet te vestigen
na vrijstelling van de moederbomen maar op lange termijn ook niet succesvol blijkt te zijn
(recente ervaringen in het Calmeynbos – vandaar dat voor inboeten wordt gekozen).
In het gedeelte dat eigendom is van het Vlaamse Gewest hoeven niet meteen
beheermaatregelen te worden genomen, behalve het voorkomen van vestiging of uitbreiding
van ongewenste soorten (andere dan esdoorn of populier).
Oosthoekduinen: In alle beheereenheden van het Calmeynbos (OO1a & OO1b), sommige
delen van de Oosthoekduinen s. s. (OO3a), de binnenduinrand (OO6a) en in het ARGOterrein (OO2) is esdoorn prominent aanwezig. Waar de soort hinderlijk is voor het realiseren
van andere natuurbeheerdoelstellingen of waar ze lokaal meer gewenste inheemse houtige
soorten (o. a. Fladderiep, Gewone es, Zomereik…) dreigt te verdrukken worden dunningen
uitgevoerd met de nodige nazorg (eventueel zelfs met gebruik van glyfosaat zolang er geen
goed alternatief bestaat; kaart 5.1). Indien er zich geen of onvoldoende natuurlijke verjonging
van de gewenste inheemse, streekeigen soorten voordoet is het aangewezen om deze
soorten aan te planten bv. naast de al vermelde soorten ook Gladde iep, Sleedoorn, Hazelaar
en Eénstijlige meidoorn.
Cabour - Garzebekeveld: Het merendeel van de ongewenste esdoorns, abelen en
populieren is recent al verwijderd tijdens de uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden.
Nazorg op alle kapplaatsen is noodzakelijk om te voorkomen dat de stobben opnieuw
scheuten gaan vormen en om wortelopslag te bestrijden. Het blijft hier ook de bedoeling om
op middellange termijn zoveel mogelijk van de populierenaanplantingen uit het gebied te
verwijderen. Daartoe is in het vorige beheerplan (Zwaenepoel et al. , 2008, kaart 81) voorzien
in een gefaseerde aanpak op basis van 3 prioriteitsklassen (zeer wenselijk, wenselijk en
minder noodzakelijk om onmiddellijk te verwijderen). Indien de soorten (in het bijzonder
esdoorn en abeel) zich nieuw of opnieuw in graslanden of mosduinen vestigten zullen ze zo
snel als mogelijk worden verwijderd door uittrekken (wortelstokken), wieden van zaailingen,
maaien of kappen.
Zwarte Hoek: Grauwe en witte abeel worden systematisch uit het deelgebied verwijderd
(vooral in de overgang naar De Westhoek lokaal een probleem).
Opmerking: het verwijderen van een groot aantal populieren in de Houtsaegerduinen kan een
effect hebben op het aantal broedparen van Wielewaal, een soort die recent overal onder druk
staat en die een voorkeur heeft voor populierenbos als broedhabitat. De algemene
achteruitgang van wielewaal is zeker niet alleen het gevolg van het verdwijnen van
populierenbos uit het landschap. Lokaal zal de impact vermoedelijk gering zijn omdat het een
beperkte oppervlakte aan “bos” betreft (populierendreef en opslag), en de soort in de
omgeving nog terecht kan o. a. in het Calmeynbos, het aangrenzende Houtsaegerpark en het
Kerkepannebos. Actueel is de wielewaal als broedvogel uit de Houtsaegerduinen verdwenen
(zie deel 1) wat er eveneens op wijst dat deze achteruitgang andere oorzaken heeft dan
alleen maar het verdwijnen van populierenbosjes of -rijen.
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Foto. In de Westhoek wordt voorzien om in de komende beheerperiode de meeste esdoorns te
verwijderen (Foto. omgeving Pietje Mol, 2011).

5.2.2.




Ontstruwelen en uitgraven in functie van natte natuurontwikkeling in de
Houtsaegerduinen

Motivatie: Ondanks het herstel van een aantal duinvalleien blijven deze een zeldzaam (Eu-)
habitat in de Vlaamse en Noord-Franse kustduinen dat tevens belangrijk is voor het duurzaam
overleven van enkele prioritair te beschermen soorten van de habitatrichtlijn: Rugstreeppad en
Kamsalamander (zie Bot, 2010). Om de duinvalleigemeenschappen duurzaam te kunnen
behouden is het optimaal landschapsecologisch functioneren een noodzaak d. w. z. er is bij
voorkeur een ruimtelijk netwerk van deze habitats aanwezig binnen in dit geval de brede
Westkustduinen. De Houtsaegerduinen zijn wat dit betreft nog grotendeels een blinde vlek.
Lange tijd is aangenomen dat de hydrologische omstandigheden in dit duingebied ongeschikt
waren om met succes herstelmaatregelen te nemen voor vochtige duinvalleien. De opvolging
van de grondwaterstanden tijdens het voorbije decennium (ANB-INBO), toont aan dat het
noordelijk deel van de Houtsaegerduinen wel in aanmerking kan komen voor
natuurontwikkeling in de natte sfeer omdat de abiotische omstandigheden met een
gemiddelde grondwaterstand van 5-5,5 m TAW of 0,5-1m onder maaiveld en een matige
schommeling tussen gemiddeld 0,4-0,6m/jaar op dit vlak perspectieven biedt.
Beschrijving maatregel: Om met enige garantie op succes deze maatregelen door te voeren
zal het naast de precieze afbakening van de voldoende grote kansrijke plekken noodzakelijk
zijn deze plekken te ontstruwelen en te plaggen (afschrapen van strooisel en humus) en
eventueel lokaal af te graven tot een niveau dat kansrijk is voor de vestiging van doelsoorten
van duinvalleien in bijzonder vaatplanten (o. a. duinfreatofyten). Tevens kan op elke plek een
dieper gedeelte worden uitgegraven i. e. tot bij de gemiddelde zomergrondwaterstand (-70 tot
-90 cm Mv) opdat deze poelen perspectief zouden geven voor het kunnen vestigen van een
meta-populatie van Rugstreeppad en Kamsalamander. Meteen biedt dit ook de mogelijkheid
voor het vestigen van de levensgemeenschap “duinplas”. Naderhand zal gedurende minstens
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een vijftal jaar een maai- en wiedbeheer noodzakelijk blijven om eventuele hergroei van
houtige soorten te verhinderen. Indien blijkt dat het extensief begrazingsregime volstaat kan
het maaien achterwege blijven. Als vervolg op deze maatregel is het logisch om aandacht te
besteden aan een ecologisch functionele verbinding tussen de Houtsaegerduinen en de
Oosthoekduinen, in het bijzonder om de in de Oosthoek en Duinzoom Oosthoek aanwezige
populatie Rugstreeppad de kans te bieden om de Houtsaegerduinen succesvol te koloniseren
(zie verder soortgerichte maatregelen - amfibieën)
Fasering en frequentie: Bij voorkeur uit te voeren in de periode 2012-2015.
Beheereenheid: HO2a
Locatie – oppervlakten: Noordelijk deel van de Houtsaegerduinen, 6 kansrijke locaties (zie
kaart 5.2 – in totaal 3,11ha); opgesomd in volgorde van prioriteit.
1. De meest noordelijke zone, nabij de Koninklijke baan, (circa 2 ha) is een volledig
door duindoorn overgroeid duingebied met verschillende depressies. In één ervan
is nog een populatie Rondbladig wintergroen aanwezig (doelsoort vochtige
duinvallei). In deze duinvallei is het tevens aangewezen een tweetal poelen uit te
graven.
2. Een tweede kleinere (ongeveer 0,2ha) zone situeert zich ten zuidwesten van de
vorige, tegen de reservaatsgrens. De depressie betreft de voormalige laatste
groeiplaats van Moerasgamander. De duinpanne is momenteel hoofdzakelijk
dichtgegroeid met Kruip- en Grauwe wilg. Er is een tiental jaar geleden een kleine
poel uitgegraven die langdurig waterhoudend is.
3. De derde zone, ten zuidoosten van nr 2 en langs het wandelpad gelegen (met
peilbuis 21), betreft eveneens een kleine panne (0,1ha) die dichtgegroeid is met
Grauwe wilg. Deze panne zal ontstruweeld en geplagd worden. Op hydrologisch
vlak is de situatie hier waarschijnlijk suboptimaal maar de ligging is educatief en
recreatief zeer relevant. De hier voorziene beheerwerken zijn best aan te pakken
in combinatie met de verwijdering van Gele ribes in de onmiddellijk ten
noordoosten aansluitende zone.
4. De vierde locatie situeert zich in het westen, nabij de Marktlaanpanne. Het betreft
infeite een door Duindoorn verstruweeld deel van deze panne. In totaal kan hier
ongeveer 0,65 ha omgevormd worden tot een natte duinvallei. Bij het ontstruwelen
zal Kruipwilg worden gespaard.
5. De vijfde zone situeert zich ten zuiden van de F. Beertlantlaan (ontsluiting via
deze weg). Hier kan ongeveer 0,1 ha omgevormd worden tot duinvalleihabitat
inclusief poel (waterpeil – 80 cm mv). Poel uitgraven tot -150 cm. Dan zal deze om
de zoveel jaar eens droogvallen.
6. Een mogelijk zesde locatie, in het centraal noordwestelijke deel (tussen nrs 2-3-5),
betreft een kansrijke maar moeilijk te ontsluiten panne waarin actueel nog een
populatie waternavel aanwezig is. Misschien kan hier worden volstaan met het
manueel ontstruwelen van de onmiddellijke omgeving van de panne, zodat deze
toegankelijk wordt voor de ezels.
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Foto. Een mogelijk te ontstruwelen en uit te graven zone in functie van natte natuurontwikkeling in de
Houtsaegerduinen bevindt zich langs het wandelpad. De hier voorziene inrichtings- en beheerwerken zijn
best aan te pakken in combinatie met de verwijdering van Gele ribes (groene struiken op de foto) in de
onmiddellijk ten noordoosten aansluitende zone.
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5.2.3.







Ontstruwelen en uitgraven in functie van natte natuurontwikkeling in De Westhoek

Motivatie: Zoals onder 4.2.2.al vermeld zijn duinvalleien een zeldzaam en prioritair (Eu-)
habitat in de Vlaamse en Noord-Franse kustduinen dat tevens belangrijk is voor het duurzaam
overleven van enkele prioritair te beschermen soorten van de habitatrichtlijn (Rugstreeppad
en Kamsalamander; Kruipend moerasscherm en Groenknolorchis). Om de
duinvalleigemeenschappen duurzaam te kunnen behouden is het optimaal
landschapsecologisch functioneren een noodzaak d. w. z. er is bij voorkeur een ruimtelijk
netwerk van deze habitats aanwezig binnen in dit geval de brede Westkustduinen en de
Westhoek in het bijzonder. Door de afbouw van de naburige grondwaterwinning is er extra
perspectief om met een grote kans op succes deze levensgemeenschap in enkele
ondertussen verstruweelde en verruigde duinvalleien te herstellen. Op de doellocaties is terug
een gunstig grondwaterregime aanwezig of blijkt die gunstige toestand zich weer te
ontwikkelen. In de zogenaamde Herenpanne is die gunstige toestand er steeds min of meer
geweest, getuige de populaties Bonte paardenstaart en Dwergzegge die er nog steeds
voorkomen. Deze panne werd uitgestoven rond 1976.Op dat moment was de
grondwaterstand dermate laag (combinatie waterwinning en diepbemaling in de
zanwinningsput van de Drie vijvers) dat de panne zeer diep uitstoof. Daardoor is de
Herenpanne altijd vochtig-nat gebleven. In deze periode vestigde zich trouwens de Bonte
paardenstaart. Vermoedelijk helt de pannebodem enigszins af in oostelijke richting waardoor
in de panne zowel langdurig overstroomde, plas-dras en vochtige situaties aanwezig zijn. De
kom van de panne blijft waarschijnlijk ook in de nabije toekomst wel gunstig voor Bonte
paardenstaart (kan tegen veel nattigheid), maar de potentieel meest waardevolle pannendelen
liggen vermoedelijk meer in de noordelijke, westelijke of zuidelijke randzones ervan De andere
aanwezige en oudere duinvalleien zijn minder diep uitgestoven geweest en zijn het voorbije
decennium ook niet beheerd geworden omdat er werd vanuit gegaan dat ze onder het
duinzand zouden verdwijnen. Omdat de verstuivingsdynamiek in het centraal duingebied
ondertussen zeer sterk gereduceerd is en ook in de zuidelijke rand niet meer zal geactiveerd
worden, is het in beheer nemen van deze duinvalleien een zinvolle en wenselijke
natuurbeheermaatregel. Daarnaast zijn twee extra plekken bijzonder kansrijk en veelbelovend
omwille van de unieke aanwezigheid van diffuse kwel en al bijzondere duinvalleibegroeiing in
de onmiddellijke nabijheid i. e. delen van de Guichelheilpanne en het Zwarte dal.
Beschrijving maatregel: Om met enige garantie op succes het herstel door te voeren zal op
alle locaties ontstruweeld, gemaaid en soms ook geplagd moeten worden t. t. z. al naar
gelang de locale situatie ofwel alleen verwijderen van de ruwe strooisellaag (Zwarte dal,
Guichelheilpanne) ofwel ook oppervlakkig de aanwezige humeuze laag afschrapen. In de
zuidwestelijke hoek van de zuidoostelijke begrazingseenheid is het zinvol om tevens dieper uit
te graven om enkele meer of minder permanent waterhoudende depressies te creëren die
geschikt zijn als voortplantingsplek voor amfibieën.
Beheereenheid: zuidelijke randzone van CD4z, het westelijk deel van ZP2z, het zuidoostelijk
deel van de Guichelheilpanne i. e. Panne 12 (aansluitend op NP3e) en de noordelijke
oeverzone van het Zwarte dal (CD2a) (Kaart 5.3).
Fasering en frequentie: Indien rekening wordt gehouden met de actuele botanische waarden,
trend in grondwaterstand & -schommelingen, praktische aspecten (logische opeenvolging en
samengaan van beheerwerken) en het feit dat het centraal wandelduin grotendeels is
gestabiliseerd dan dringt met andere), dan dient in volgorde van prioriteit de voorkeur worden
gegeven aan de volgende locaties (om dit herstel uit te voeren):
1. Panne 12 (onmiddellijke omgeving van NP3e): ontstruwelen en strooisel verwijderen;
2. Noordelijke oeverzone van het Zwarte dal (CD2a): idem;
3. Zogenaamde Herenpanne (1,3 ha), zuid halfweg Helmpad (centraal duin), zeer goede
uitgangspositie: actueel (zeer) hoge grondwaterstanden, aanwezigheid populatie Bonte
paardenstaart, Rondbladig wintergroen, Kruipwilg. Beperkt ontstruwelen en plaggen (=
strooisel verwijderen), vooral maaiwerk;
4. Een 100-tal m ten westen van de Herenpanne, langs de zuidrand van het centraal duin,
Duinvallei (0,88ha) met natte ruigte, Kruipwilg- en duindoornstruweel en populatie
Rondbladig wintergroen. Zal bij verbinding van het noordelijk en zuidelijk begrazingsblok
grotendeels binnen deze begrazingscorridor zijn gelegen (behalve een deel van de meest
westelijk gelegen natte ruigte). Opportuun om éénmalige beheeringreep uit te voeren met
het oog op het creëren van betere uitgangssituatie voor het herstel van
duinvalleivegetaties (eveneens actueel al geschikte hydrologische condities). Omdat deze
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corridor eerst zal gerealiseerd worden heeft de uitvoering van de voorgestelde ingreep
voorrang op de hierna voorgestelde zone. Maar wat kansrijkdom betreft zijn ze elkaar
waard. Dus best worden beide zones op korte termijn aangepakt.
5. Duinvallei (c. 4,7 ha) ten westen van het Ligusterpad, aan de zuidrand van het centraal
duingebied en ten noorden van de noordelijke omheining van het Oostblok, geschikte
hydrologische condities, aanwezigheid van de laatste populatie Galigaan van de
Westhoek. Behalve het gelokaliseerd en beperkt ontstruwelen, in functie van een nog aan
te leggen stuk dienstweg, kan deze zone meteen in het begrazingsblok worden
opgenomen. Uit voorzorg zal de populatie Galigaan door middel van een omheining van
begrazing afgeschermd worden (zie hierna herinrichting begrazingseenheden 5.2.6.). Om
de gewenste vegetatieontwikkeling te bespoedigen kan een initiële maaibeurt zinvol zijn.
6. Een laatste zone (c. 4 ha) bevindt zich min of meer centraal in de westelijk helft van de
zuidoostelijke begrazingseenheid (Oostblok). De hydrologische condities zijn hier, als
gevolg van de reductie van de grondwaterwinning in de Krakeelduinen, de voorbije jaren
geleidelijk geschikter geworden voor de ontwikkeling van vochtige duinvalleibegroeiingen.
Mogelijk worden deze nog beter, in ieder geval is de hydrologische situatie nog niet
helemaal gestabiliseerd. Daarnaast zijn de actuele natuurwaarden laag. In afwachting van
gunstiger toekomstige ontwikkelingen wordt de ontstruweling van deze zone daarom
minder prioritair geacht dan de vorige 3 die elk bijna evenwaardig zijn en best zo snel als
mogelijk worden uitgevoerd (periode 2012-2015). Als alternatief en in afwachting van de
verdere evolutie van de grondwaterstand is het zinvol om al vroeger te starten met het
uitgraven en herstellen van een of meer duinpoelen (inclusief het hiervoor lokaal
ontstruwelen) om dan later het grootschalig panne herstel uit te voeren (met al dan niet
graafwerken in functie van beoogde milieuomstandigheden en in relatie tot de
grondwaterstand).

Foto. De zogenaamde Herenpanne in het deelgebied de Westhoek wordt actueel gekenmerkt door vrij
hoge grondwaterstanden en de aanwezigheid van enkele doelsoorten o.a. Bonte paardenstaart,
Rondbladig wintergroen, Kruipwilg. Beperkt ontstruwelen en plaggen later gevolgd door recurrent maaien
zijn de beheerrichtlijnen voor de komende jaren (foto, febr. 2011).
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5.2.4.








Gericht beheer i. f. v. behoud van specifieke doelsoorten en doelhabitats

Motivatie: In alle deelgebieden van het VNR (met uitzondering van Cabour en het
Garzebekeveld) zijn de voorbije 5-15 jaar al verschillende beheermaatregelen uitgevoerd met
het oog op het behoud of herstel van doelhabitats en het behoud of de ontwikkeling van
duurzame (meta-)populaties doelsoorten. Meestal leidde het beheer tot kleiner of grote
succes. Maar niet alle beoogde soorten profiteren van het uitgevoerde beheer, niet zelden
omdat hun populaties ook elders zwaar onder druk staan of verdwijnen, of binnen de
deelgebieden blijft het habitat wel op een aantal plekken bestaan als gevolg van gericht
beheer maar verdwijnt het ondertussen op plekken waar dit niet gebeurt. Vooral de
verwachting dat de inzet van grote grazers zou leiden tot de ontwikkeling van soortenrijke
duingraslanden en –valleien wordt op het terrein niet altijd bevestigd. De evolutie binnen de
grote struweelmassieven is op het eerste zicht hoopgevend. Onafhankelijk van de begrazing
verschijnen in oudere struwelen open plekken, als gevolg van het afsterven van Wilde liguster
of Gewone vlier. Deze plekken worden vrij snel ingenomen door Gewone struisriet. Op dit
punt is begrazing een belangrijk element want deze Gewone struisrietsteppes worden door de
grazers grondig aangepakt. Op verschillende plaatsen in De Westhoek of Houtsaegerduinen
ontwikkelden zich daardoor kleine patches met vrij korte duingraslanden of
duinvalleivegetaties. Deze plekken blijken nu echter bijzonder gevoelig voor vegetatieve
invasie van Duindoorn. Wellicht is het wegvreten van de belangrijkste concurenten van lage
Duindoorns, met name Gewone struisriet en Dauwbraam daar een directe oorzaak van.
Hierdoor groeien de open plekken weer dicht vooraleer zich soortenrijke vegetaties met
aandachtssoorten konden vestigen.
Op basis van de recente en gedetailleerde flora- en vegetatiekartering zijn deze evoluties
goed zichtbaar en bieden de beheerder de mogelijkheid om hierop in te spelen door middel
van een zogenaamd gericht beheer. In het bijzonder voor duingraslanden zowel in de natte
als droge sfeer is het aangewezen dat voldoende en bij voorkeur door middel van een
functioneel netwerk van kleinere plekken en open corridors met elkaar verbonden geschikt
duingraslandhabitat aanwezig is opdat de hiermee verbonden organismen op een duurzame
wijze in het VNR zouden aanwezig blijven. Dit geldt zowel voor vaatplanten als voor
verschillende diergroepen (spinnen, sprinkhanen, dagvlinders,…).
Beschrijving maatregel: Gericht openhouden of vergroten van (voormalige) open plekken in de
verschillende duingebieden die kansen bieden voor het overleven van en het herstel van
soortenrijk duingrasland (natuurdoeltype D3: Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland,
D4: Duinheide, D5: Vochtige duinvallei en in zekere mate ook D2: Stuivend open
duin/Helmduin. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan specifieke maatregelen,
naargelang de situatie: lokaal ontstruwelen (kleine oppervlakten met bosmaaier of bobcat/
kleine bosfrees), kap (individuele struiken en bomen), maaien (als opvolgingsmaatregel en om
ruigte terug te dringen). Experimenteren met zomermaaien van Duindoorn is hier sterk aan te
bevelen. Het is wenselijk om de grenzen van open patches zoveel mogelijk Duindoornvrij te
houden zodat die minder snel terug dichtgroeien. Bij Sleedoorn, Wilde liguster en eenstijlige
meidoorn gebeurt die invasie in veel beperktere mate. Tenslotte kan het ook aangewezen zijn
om de begrazing bij te stellen (eventueel tijdelijk verhogen graasdruk (bv. in het groeiseizoen),
andere of bijkomend type grazer (graseter versus intermediaire grazer of snoeier), lokaal
inrasteren)).
Fasering en frequentie: Op basis van de flora- en vegetatiekartering systematisch uit te
voeren. Prioritaire vlekken bevinden zich in de Houtsaegerduinen en De Westhoek In de
Cabourduinen worden in dezelfde geest een aantal initiële inrichtingsmaatregelen getroffen
(Zwaenepoel et al. , 2008). Ook hier verdient het aanbeveling om de evolutie van de vegetatie
in de toekomst gedetailleerd op te volgen en eventueel extra zones gericht onder handen te
nemen.
Hoe? Tot nog toe is hergroei of uitbreiding van duindoorn vooral bestreden door maaien van
de opslag in het winterhalfjaar. Fysiek is de plant dan even uit beeld maar niet definitief
verdwenen, of pas na een lange periode van maaien (decennium). Naar aanleiding van
blijkbaar positieve ervaringen in de duingebieden van Zeeuwsch-Vlaanderen (med. A. Van
Haperen) zal experimenteel het effect van zomermaaien (maaibeurten in juli-augustus)
worden uitgetest. Indien dit tot de gewenste snelle verdwijning van Duindoorn zou leiden, zal
deze techniek veralgemeend worden toegepast en zal noodzakelijkerwijze hiermee in de
maaischema’s van de arbeidersploegen moeten rekening worden gehouden.
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Beheereenheden: Kaart nr 5.3.ondermeer op enkele plekken in de Houtsaegerduinen (Ho2a)
op 1 locatie in De Westhoek ZP1z. en 1 locatie in de Oosthoekduinen waar extra ontstruweeld
zou moeten worden.
Locatie – oppervlakten:
Houtsaegerduinen: Voor de Houtsaegerduinen zijn 2 zones afgebakend op basis van de
aanwezigheid van een aanzienlijk aantal aandachtsoorten van het mesofiele duingrasland die
er in de verdrukking dreigen te geraken. Zone1 situeert zich in het noordwesten van het
gebied (kaart 5.3). De zone voor éénmalig gericht ingrijpen is circa 0,56ha groot en bestaat
actueel uit een mozaïek van mosduin, kaal zand, duingraslandfragmenten, duindoornstruweel,
en duinroos/grasruigte. Maaien van duinroosruigte, kappen van duindoorn en hier en daar
verwijderen van exoten (o. a. mahonia, zie verder) moeten hier tot een geschikte situatie
leiden voor het duurzaam voortbestaan van de soms kleine metapopulaties aan
duingraslandsoorten (tabel 5.1)
Zone 2 situeert zich in het zuidoosten van het gebied en bestaat uit een zelfde mozaïek als
hierboven beschreven. Daarnaast staan er hier en daar populieren die eveneens zullen
verwijderd worden (zie ook 5.2.1.). De zone bestaat uit een ongeveer 2 hectare grote eenheid
ten oosten van het wandelpad en een kleiner aandachtsgebied van 0,3ha ten westen van het
pad. Na uitvoeren van de beheermaatregelen zal de begraasbare oppervlakte in totaal 2,9ha
bedragen. Er wordt verondersteld dat de ezels deze zones voldoende intens en lang zullen
begrazen zodat de fragmenten duingrasland kunnen uitbreiden met duurzame metapopulaties
doelsoorten.

Foto. Door het gericht openhouden of vergroten van open plekken, zal duingrasland op een duurzame
wijze kunnen behouden en hersteld worden. Daartoe zijn een aantal initiële ingrepen nodig bv. het
verwijderen van kleine vlekken struweel, bomen en ruigte. (foto, Houtsaegerduinen, zone 1, febr. 2011)
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Tabel 5.1.Overzicht van de oppervlaktes te kappen struweel en te maaien gras- en duinroosruigte in de
Houtsaegerduinen en De Westhoek die voor gericht beheer in aanmerking komen. Na het uitvoeren van
deze beheermaatregelen wordt verwacht dat de begraasbare oppervlakte zal toenemen en dat de
grazers effectief zullen zorgen voor het verder openhouden van deze zones ten voordele van de
vestiging van een voldoende grote vlek goed ontwikkeld duingrasland.
Westhoek
Gericht beheer
Houtsaegerduinen

Actueel begraasbaar
Kappen/maaien
Maaien
2
Totaal (m )

Zone 1

Zone 2 (oost)

Zone 2 (west)

Totaal

1550
1933
2130
5613

7275
7936
4868
20079

752
395
2022
3169

9576
10264
9020
28860

5724
9451
15175

Westhoek: In De Westhoek is 1 aandachtzone (circa 1,6ha) aangeduid waarin maatregelen
zullen worden genomen om de aanwezige duingraslandsoorten (o. a. Slanke silene, Grote
wilde tijm en het zeldzame Rozetmos) optimale overlevingskansen te bieden. Een betreft een
zone in het zuidwestelijk begrazingsblok die zowel in het noorden als het zuiden begrensd
wordt door 2 spontaan ontwikkelde ratelpopulierbossen. In het westen is de zone begrensd
door de omheining en tuin van villa Perroquet (ondertussen eigendom van het Vlaams
Gewest). In het oosten is de begrenzing enigszins arbitrair maar wordt vooral gemikt op een
open corridor met de ‘Weide’.
Oosthoek: Aansluitend op een zone die bij de inrichting van het gebied al ontstruweeld werd,
is het opportuun om deze verder uit te breiden. Een aantal duingraslandfragmenten bevindt
zich namelijk in deze gewenste uitbreidingszone (voorheen werd dus te weinig en op een
minder geschikte locatie ontstruweeld). Het jaarrondbegrazingsregime met 3 ezels zal tevens
vervangen worden door een seizoenaal regime met schapen (zie verder).
Cabour-Garzebekeveld : Hier zijn de voorbije jaren inrichtingsmaatregelen genomen die
bedoeld waren om de locale populaties van doelsoorten te versterken. Monitoring en
beheerevaluaties kunnen in de toekomst de noodzaak aantonen tot het nemen van
bijkomende gerichte maatregelen.

5.2.5.


Duindoornvrij houden van een gedeelte van het voormalig loopduin in De Westhoek

Motivatie: Het voorbije decennium is het loopduin in De Westhoek grotendeels gefixeerd. De
vegetatieontwikkeling verloopt er bijzonder snel. Na fixatie door Helm en actueel vooral door
Duinzwenkgras is er nagenoeg onmiddelijke kolonisatie door Duindoorn. Daardoor evolueert
de vegetatie vanuit gefixeerd Helmduin vrijwel meteen naar opgaand Duindoornstruweel. De
klassieke vegetatieontwikkeling van droge duinen via mosduin naar droog duingrasland wordt
hierdoor dus kortgesloten. Zonder Duindoorn zou het voormalige loopduin op vrij grote schaal
kunnen evolueren naar een microreliëfrijk kopjesduinlandschap met een afwisseling van droge
en vochtige milieus en een rijke variatie aan hellingsgraad en expositie van het terrein. Het
gebied rond de kop van de centrale Noordelijke panne (‘Zeeruspanne’) is zo’n
kopjesduinlandschap waar zich ontwikkelingen naar duingrasland voordoen en waar zich
reeds een aantal aandachtssoorten vestigden (voornamelijk Donderkruid, Scherpe fijnstraal,
Duinviooltje en Driedistel). Bijzonder boeiend in deze zone is ook de grote populatie
Wondklaver (vele honderden individuen) die er zich recent vestigde (uit de zaadvoorraad?) en
een sterke uitbreiding kent. De half-gefixeerde helmduinen vormen een ideale standplaats
voor de soort. Deze locatie biedt dus een uitgelezen kans voor de ontwikkeling van het
‘Anthyllido-Thesietum’ sensu Heinemann (in Lebrun 1949) in een jong kopjesduinlandschap
met subtiele ecologische overgangen naar duinvalleivegetaties. Een bijzondere doelsoort voor
dit grasland is het Dwergblauwtje dat Wondklaver als waardplant heeft. Deze soort is al een
enkele keer waargenomen in de duinen van Noord-Frankrijk (Zuydcoote), op enkele
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kilometers van de Belgische grens (mond. med. Bart Bollengier), echter van een duurzame
populatie is nog geen sprake.
Beschrijving maatregel: Wieden van juveniele en (zomer-)kappen/maaien van al oudere
duindoorns met afvoer van het materiaal. Experimenteren met zomermaaien is hier zeker aan
te bevelen. Het is wellicht de enige methode om de werkdruk i. v. m. maaien enigszins te
spreiden.
Fasering en frequentie: Zo snel als mogelijk vanaf 2012
Beheereenheden: deel van CD4z
Locatie – oppervlakten: Fig. 5.2 geeft de perimeter van het gebied (5,12ha) dat in het ideaal
geval duindoornvrij wordt gemaakt en gehouden. Het betreft een gebied waar zal ingespeeld
worden op de lokale processen. Dus geen grootschalige ingreep maar beginnen met het
kleinschalig open houden, maken en verbinden van zones waar duindoorn of verstruweling in
het algemeen al vitaliteitsproblemen vertoont. Zo een zone is het al enkele decennia –oude
kopjesduinlandschap ten noordwesten van de Zeeruspanne.

Figuur 5.2. Kopjesduinlandschap op het voormalig loopduin met hoge potenties voor duingraslandontwikkeling;
de noordwestelijk gelegen zone wordt in eerste instantie voorgesteld om duindoornvrij te houden.
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5.2.6.





Aanpassing begrazingsblokken om een functionele, grote eenheid natuur te
realiseren in De Westhoek

Motivatie: Een noodzakelijke en essentiële factor voor het behoud en herstel van soortenrijke
duingraslanden is de uitwisseling van organismen tussen de verschillende geschikte
habitatvlekken. Grote grazers vervullen hierin een sleutelrol. Behalve hun werk als
“maaimachine” zijn ze ook in staat grote hoeveelheden diasporen te transporteren (Cosyns et
al. , 2004; Mouissie 2005, Couvreur, 2005). Daarenboven kunnen ook invertebraten af en toe
met de grazers meeliften (Bonn & Poschlod, 1998). Echter is het op dit moment zo dat zowel
binnen de deelgebieden (in bijzonder De Westhoek en Cabour) als tussen de gebieden geen
of te weinig uitwisseling tussen geschikte leefruimte mogelijk is omdat met name de grazers
niet overal kunnen komen. Ook wilde grazers (ree) ondervinden blijkbaar problemen om de
duingebieden te bereiken. Daarom verdient het sterke aanbeveling om werk te maken van
een uitbreiding van de begrazingsblokken en om corridors te voorzien tussen de verschillende
blokken zowel in als tussen deelgebieden. Op korte termijn en tevens bij wijze van
wetenschappenlijk experiment (om de efficiëntie ervan goed te kunnen inschatten) stellen we
voor om de idee toe te passen op De Westhoek en tevens ook de kuddesamenstelling aan te
passen.
Behalve de verbinding en uitbreiding van de bestaande begrazingseenheden is het wenselijk
om minstens experimenteel één of meer betredingsgevoelige mosduinzones te excluderen
van permanente begrazing. Omdat op lange termijn niets doen leidt tot ongewenste
vergrassing en verruiging van deze zones wordt voorgesteld om deze zones tijdelijk en
gecontroleerd door een klein aantal schapen te laten begrazen.
Beschrijving maatregel:
Gefaseerde uitbreiding en onderling in verbinding stellen van de bestaande
begrazingseenheden (zogenaamd noordelijk-zuidelijk en oostelijk blok, kaart 5.4b) met
aanpassing van het begrazingsregime (diersoorten en periode). Het zuidelijk (55 ha) en
oostelijk blok (40 ha) zijn gemakkelijk te verbinden omdat ze enkel van elkaar gescheiden
worden door een omheining die kan verwijderd worden of minstens voorzien van 1 of 2
doorgangen. Met het oog op het kunnen uitvoeren van de verplichte veterinaire handelingen
en eventueel ad hoc ingrijpen in de kudde grazers, stellen we voor om aanvankelijk te kiezen
voor het gebruik van twee nog afsluitbare doorgangen. Wanneer het raster aan vervanging
toe is, zal worden geëvalueerd of het opportuun is om het raster volledig weg te nemen dan
wel te vervangen (o. a. in functie van kuddegedrag, toedienen veterinaire zorgen etc). De
verbinding van het noordelijk (81 ha) met het zuidelijk/oostelijk blok is minder gemakkelijk te
realiseren. De verbinding impliceert het aanbrengen van extra omheining in het centraal
duingebied. Het reliëfrijk en lokaal nog enigszins dynamisch landschap in combinatie met het
gebruik van deze zone als centrale en tevens verbindende wandelas vergt in ieder geval een
gedetailleerde terreinstudie om de omheining op de meest geschikte plaats aan te brengen.
Deze doorsteek zal op zijn smalste punt minstens nog een 100 meter breed zijn en voor de
grazers geen of weinig hindernissen bevatten (afkalvende duinrichels, onstabiel zand, steile
duinhellingen…). Ten behoeve van een zo veilig mogelijke passage van de wandelaars
situeren de doorgangen zich ter hoogte van de smalste punt.
Bij de plaatsing van de vereiste omheiningen zal er worden over gewaakt dat circa de helft
van de meest westelijk gelegen natte ruigte, aan de voet van het centraal duin, van begrazing
wordt geëxcludeerd ondermeer om het vegetatietype zelf te behouden maar ook om
voldoende (potentieel) leefgebied voor de Nauwe korfslak en andere ongewervelden te
garanderen.
Een ander aandachtspunt betreft de samenstelling van de kudde grazers. Om verschillende
redenen is het aan te bevelen om de combinatie paard+rund aan te houden en de ezels te
verwijderen (kans op ongewenste kruising). Vanuit het oogpunt van een verantwoord en
duurzaam kuddebeheer is het noodzakelijk om voor elke diersoort 1 ras te kiezen. Uiteindelijk
is het belangrijk voor de doelstellingen dat er met de combinatie paard/rund wordt gewerkt.
Raskeuze is daaraan ondergeschikt. In geval van het rund kan ofwel verder worden gekozen
voor de Schotse Hooglanders of kan er geopteerd worden voor een ander zelfredzaam
runderras (afhankelijk van onder meer het feit of er geïnteresseerden zijn om via
gebruiksovereenkomsten runderen in De Westhoek te laten grazen). In geval van het paard is
het aannemelijk te kiezen voor het uitbouwen van de kudde Shetlanders of Koniks aangezien
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beide rassen nu al aanwezig zijn in het deelgebied. De voor- en nadelen van beide
paardenrassen en van Schotse hooglandrunderen werden opgelijst door Hoffmann (2005).
Samenvattend kan gesteld worden dat de keuze voor Schots Hooglandrund volledig
verantwoord is. De keuze voor het ene of het andere paardenras kan als volgt
geargumenteerd worden: Shetlandponies zijn zeer goed in staat om te overleven onder de
soms barre jaarrondomstandigheden, voldoen als grazer (volgen en accentueren de grove
structuurvariatie), ze zijn geschikt voor openstelling van begraasd duingebied (althans wat
veiligheid betreft) maar ze vertonen de neiging om snel een volggedrag te ontwikkelen als
resultaat van bijvoederen wat voor ongewenste neveneffecten kan zorgen. Koniks zijn minder
goed in staat om jaarrond te overleven (meer gewichtsverlies en meer gestresseerd in
winterperiode omdat ze aan de limieten van beschikbare graastijd zitten), door hun gestalte en
‘wilder’ uitzicht zal de bezoeker waarschijnlijk minder verleid worden tot bijvoederen. Omwille
van hun ‘wild-kenmerken’ kunnen ze vanuit een meer gevoelsmatig standpunt toch meer in
aanmerking komen om een grote eenheid natuur te begrazen.
Er wordt in eerste instantie gekozen om verder te werken met Koniks omwille van volgende
redenen:
1) Aan de Vlaamse Kust kiest ANB ervoor om met Koniks te werken in de grote
begrazingseenheden (dit zijn De Westhoek, d’Heye en Zwinduinen en polders) zodat er
een grote metapopulatie is met voldoende uitwisseling van genetisch materiaal. Dit ook in
analogie met het binnenland waar ANB op veel plaatsen met Konik werkt. Het gebruik van
Koniks in de kleine begrazingseenheden wordt afgebouwd.
2) Interactie met het publiek: Koniks vertonen minder volggedrag dan Shetlanders
Indien nodig kan – bijvoorbeeld bij negatieve evaluatie van de begrazing of conditie van
de dieren- kan als alternatief voor een ander zelfredzaam paardenras worden gekozen.
De koniks zullen gebruikt worden in een jaarrond begrazingsregime en er wordt gekozen
voor een verhouding van 3 paarden t. o. v. 1 rund (zelfredzaam ras bij voorkeur ook in een
jaarrondregime).
Het toekomstig te begrazen terrein zal na verbinding en uitbreiding eerste fase (incl. de nog te
ontstruwelen duinvallei) in totaal ongeveer 190 ha groot zijn. In een volgende fase is
uitbreiding voorzien tot ongeveer 205 ha. De veedichtheid bij jaarrondbegrazing kan
benaderend berekend worden op basis van ervaring in andere extensief begraasde (schrale)
NW-Europese gebieden (25-28kg grazer/ ha, cfr Cosyns & Hoffmann, 2004) of via de
formule van Ensink die rekening houdt met de jaarlijkse biomassaproductie van de
begraasbare oppervlakte (hier c. 40%), een specifieke voedselopnamefactor per diersoort en
het aantal begrazingsdagen. Dit zou betekenen dat de toekomstige Konikkudde jaarrond
minimaal zal moeten bestaan uit 12-17 dieren aangevuld met 4-6 tal zelfredzame runderen.
Het is daarbij de bedoeling om het beperkter aantal runderen, in het vegetatieseizoen
naargelang de ingeschatte behoefte (in relatie tot beoogde beheerresultaten en rekening
houdend met de grote schommelingen in biomassaproductie) aan te vullen met extra
runderen. Dichtheden kunnen over de tijd schommelen en kunnen eveneens bijgestuurd
worden op basis van de ervaringen en evaluatie van de beheerresultaten.
Naar aanleiding van de uitbreiding van de begrazingsblokken en het beschikbaar komen van
de villatuin Perroquet wordt geopteerd om een nieuwe vangkraal in deze tuin op te richten.
Deze vangkraal wordt geconcipieerd op basis van Konik en rundervereisten: mogelijkheid tot
compartimenteren, voldoende hoge afsluiting (c. 1,7m), eventueel overdekt gedeelte voor
specifiek veterinaire toepassing (quarantaine/rust…), hiervoor komt de aanwezige bergruimte
in aanmerking.
De keuze voor Konik impliceert uiteraard de verwijdering van alle ezels en Shetlandpony’s uit
het gebied. Dit zal eveneens gefaseerd verlopen. Op korte termijn eerst de pony’s verwijderen
nadien (binnen 3-5 jaar) de ezels.
Binnen 3-5 jaar na goedkeuring van dit beheerplan en alleszins pas na uitvoering van de
voorziene natuurherstelwerken (ontstruweling, zie supra) zal de vernieuwing en de
verplaatsing van het noordelijk raster van de zuidelijke begrazingseenheden plaatsvinden Het
raster tussen oost- en zuidblok wordt dan ook verwijderd. De omheining van de corridor kan
dan ook nog enigszins worden aangepast op basis van het nieuw tracé van het raster
(rationele inplanting). Tenslotte, en dit zal vermoedelijk ten vroegste 15 jaar na goedkeuring
van dit beheerplan zijn, kan een verdere uitbreiding worden overwogen. Dit zal pas gebeuren
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na een eerste grondige tussentijdse evaluatie waarbij de vorige stap als positief moet
geëvalueerd zijn (incl. evaluatie van eventuele interacties recreanten-kudde)
De inrichting van de tijdelijk door schapen te begrazen mosduinzones zal zo snel als mogelijk
gebeuren.
Twee zones met een groot aandeel (kwetsbaar) mosduinhabitat worden ingericht voor
gecontroleerde en tijdelijke schapenbegrazing of kunnen dus ook voor langere tijd van
begrazing geëxcludeerd worden:
1. Een c. 1 ha groot begrazingsblok in de meest zuidwestelijke punt van De Westhoek, met
inbegrip van een gedeelte van de voormalige tuin van villa Perroquet
2. Een actueel al van begrazing geëxcludeerde zone langs de zuidelijke binnenduinrand
(Zp4a : achter hotel l’ Hirondelle)

Foto. Sinds 1998 wordt het noordelijk deel van de Westhoek begraasd door koniks en Schotse
Hooglandrunderen. Het oorspronkelijk begrazingsblok werd ondertussen zuidwaarts uitgebreid en het is
de bedoeling om in de komende beheerperiode de verbinding te realiseren met de zuidelijk gelegen
begrazingsblokken. Koniks zullen permanent in het gebied grazen (Foto. Konik, Westhoek noord, winter
2000-2001).



Fasering en frequentie:
In een eerste fase (2012-2013) zou het logisch zijn om de relatief gemakkelijk realiseerbare
verbinding tussen het zuidwestelijk en het oostelijk blok tot stand te brengen. Vanuit
plantenecologisch oogpunt is het echter veel interessanter om de noordelijke pannengordel
met de zuidelijke te verbinden waardoor de vooral in het noorden aanwezige doelsoorten naar
het zuiden zullen kunnen “migreren”. Het oostelijk deel kan naderhand vrij eenvoudig worden
aangesloten (wanneer ook de kuddeopbouw goed gevorderd is en naar verwachting ook het
grondwaterregime verder hersteld is waardoor vestigingskansen voor duinvalleisoorten
toenemen). Op het moment dat vervanging van het raster zich opdringt en na evaluatie van de
noord-zuidverbinding wordt de noordzuidverbinding uitgebreid. Er wordt een raster geplaatst
parallel aan het Liguster- en Helmpad. Hierdoor zullen een drietal duinvalleien, die langs de
zuidrand van het centraal stuifduin zijn gelegen en binnenkort ontstruweeld worden, in de
begrazingseenheid worden opgenomen. Op lange termijn (2020-2025) tenslotte is voorzien
om, na evaluatie van de beheerresultaten en ervaring met de grazers en recreanten, de
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omheining van de grote begrazingseenheid parallel aan het Ligusterpad te plaatsen
(uitbreiding tot 205ha).


Beheereenheden: Kaart nr 5.4b en 5.4.c. In eerste instantie de verbinding van de beheerzone
NP1 en NP2 via een corridor in CD4z met ZP1.Na enkele jaren volgt dan de verbinding met
het oostelijk deel nl. ZP2 en uitbreiding met de westelijke helft van ZP3a en de zuidwestelijke
rand (duinvallei) van CD4z
Schapenbegrazing in Zp4a (0,4ha) en de meest zuidwestelijke punt van Zp1in combinatie
met het zuidoostelijke deel van GP2c (villatuin perroquet – c. 0,4ha).
Het noordelijk deel van de villatuin zal ingericht worden als vangkraal en tijdelijke opvang voor
grote grazers (water en electriciteit zijn hier beschikbaar).

Foto. Noordoostelijk zone van het voormalige centraal wandelduin in de Westhoek. Ter hoogte van de
Zeeruspanne is de uitgangssituatie nog van die aard dat het kansen biedt voor de remobilisatie van
duinen met de bedoeling hierdoor voor een langere periode stuifduinmilieu en de hiermee gerelateerde
specifieke levensgemeenschap in de Westhoek te behouden.
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5.2.7.



Graafwerken aan slufters - strandbeheer en zachte kustverdediging in deelgebied
De Westhoek

Motivatie: Zeereep en strand zijn essentiële en belangrijke habitats van duingebieden en in
het bijzonder van het natuurgebied De Westhoek (zie hoofdstuk 1 – stedenbouwkundige
bepalingen en bestemmingen). In 2004 zijn, na de locale verwijdering van de betonnen
duinvoet, 2 slufters aangelegd in de zeereep van De Westhoek (beheereenheden ZR3a en
3b). Sindsdien is gebleken dat deze structuren onderhevig zijn aan een zeer sterke
accumulatie van zand, ondermeer nabij de in-/uitstroomopening waardoor de dynamiek
(overstroming met zeewater) in het landinwaartse gedeelte sterk afneemt. Hierdoor dreigt op
enkele jaren tijd het typische sluftermilieu opnieuw te verdwijnen. In de slufter hopen zich
eveneens vaste afvalresten op. De aanleg van de slufters is destijds uitgevoerd als onderdeel
van een ruimere visie op en doelstellingen i. v. m. het natuurbehoud en beheer van het
(hoog)strand, embryonale duinen en de zeereep en de bijbehorende doelsoorten (Eu-habitat –
2110 partim, natuurtype D1 slufter, vloedmerk en embryonaal duin, zie hoofdstuk 4).
Het accumuleren van organisch afval (afgestorven wieren, en andere zeeorganismen) is
inherent aan het vloedmerk. Het verwijderen van dit afval op het strand hypothekeert de
ontwikkeling van de hiermee verbonden levensgemeenschappen en het ontstaan van
embryonale duintjes.
Ondertussen wordt het noodzakelijk behoud en dus ook onderhoud van de betonnen
duinvoetversterking sterk in twijfel getrokken. Deze structuur is niet alleen nefast voor de
spontane ontwikkeling van natuurlijke habitats in de overgang van strand naar duingebied
maar het behoud en onderhoud ervan is duur terwijl de actuele visie op kustverdediging
grondig is gewijzigd. Waar mogelijk worden niet langer zeewerende ‘harde’ dijken
geconstrueerd maar wordt gebruik gemaakt van zandsuppleties en onderwaterbanken om
gevaarlijke vloedgolven van de kustlijn weg te houden of het effect ervan te milderen. Dit leidt
niet alleen tot een meer efficiënte beveiliging van de kust, maar geeft ook de natuurlijke
duinvorming langs de zeereep opnieuw kansen, wat op zich eveneens bijdraagt aan de
beoogde beveiliging van het achterliggende kustgebied. In het Vlaamse Kustveiligheidsplan,
dat de kust tegen een 1000-jarige storm wil beschermen, maken de vermelde technieken het
hoofdaandeel uit van de geplande werkzaamheden.



Beschrijving maatregel: Om de landschapsecologische relaties tussen zee-strand en zeereep
van De Westhoek te herstellen en te optimaliseren in functie van natuur, heeft een volledige
verwijdering van de betonnen dijk de voorkeur. Strandsuppletie zal daarenboven alleen nodig
zijn (Bron: MDK, afdeling Kust, gedetailleerde studie door ir. Koen Trouw) op de plaatsen
waar er geen hoogstrand meer is ter hoogte van de ‘dijk’, dus voornamelijk de zone ten
oosten van het reservaat (en eventueel nog een klein hoekje tussen de reservaatsgrens en de
oostelijke slufter). Een avontuurlijk wandelpad over strand en duin vormt een verbinding met
de grens.
In afwachting van erosieve kustfase, worden volgende maatregelen genomen:
1) het verwijderen van de duinvoetversterking tussen de oostelijke en de westelijke slufter
waardoor natuurlijke verzanding of doorbraak mogelijk is in deze zone. Tot dan wordt de
dynamiek in de meest oostelijke slufter behouden zolang dit relevant wordt geacht (o.a. in
relatie tot de effecten van de andere maatregelen – behoud van EU-habitat & doelsoorten
door het regelmatig verwijderen van zand uit vooral de sluftermond terwijl de slufter zelf
hooguit af en toe en lokaal zal moeten heruitgegraven worden); het pad op de zeedijk tot aan
de oostelijke slufter moet dan wel worden vrijgehouden door de gemeente De Panne en
onderhouden door MDK –afdeling Kust. Op het einde ervan kan een uitkijkplatform worden
geconstrueerd. Het initiatief en de financiering ervan zal niet door het ANB maar door de
gemeente De panne moeten gebeuren.
2) het herstel van een natuurlijke duin-strand overgang tussen de landsgrens en de westelijke
slufter. In een eerste fase door het niet meer onderhouden houden ervan. Pas van zodra er
terug een erosieve kust fase aanbreekt door het verwijderen van de betonnen duinvoet tussen
de landsgrens en de westelijke slufter;
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3) Het niet machinaal ruimen van de stranden met het oog op het ter plekke laten van het
natuurlijk vloedmerk. Ongewenst anorganisch, afval wordt selectief verwijderd maar zonder
hierbij embryonale duinstructuren te beschadigen;
5) Voor het herstel en de vestiging van de specifieke plantengroei op en langs embryonale
duintjes is het noodzakelijk dat de relevante strandgedeelten tussen de springtijvloedlijn en de
duinvoet van betreding en egalisering gevrijwaard worden. Mogelijk kunnen hier ook
karakteristieke (hoog)strandbroedvogels van profiteren.


Beheereenheden: Westhoek ZR3a en 3b (slufetrgebied) + ZR4z (strand/hoogstrand) en ZR1z
(zeereep) zie kaart 5.5.a.



Fasering en frequentie: alle maatregelen behalve het verwijderen van de duinvoetversterking
gaan in vanaf 2012.De (eventuele) verwijdering van de duinvoet, zal vanzelfsprekend in
overleg met de bevoegde instanties gebeuren (kustverdediging). Ook de maatregelen op het
strand moeten gebeuren in overleg met de bevoegde instanties

5.2.8.

Duurzame duindynamiek: behoud van grootschalige verstuiving, remobilisatie van
grootschalige duinstructuren



Motivatie: Zandverstuiving is een uniek landschappelijk proces dat in Europa op
grote schaal en van nature bijna uitsluitend te vinden is in kustduinen. Het is ook essentieel
voor het behoud van een reeks bijzondere dier- en plantensoorten (zie hoofdstuk 4 – Euhabitat 2120 partim). Daarenboven zijn grote verstuivingen verantwoordelijk voor de
instandhouding van een gevarieerd duinlandschap en voor de natuurlijke buffering van
duinbodems tegen verzuring. Het remobiliseren en het aan de stuif houden van duinzand is
daarom een belangrijke beheerdoelstelling. Op dit ogenblik komt grootschalige verstuiving in
de duinen van De Panne niet meer voor. Alleen in het midden van het centraal duingebied is
lokaal nog enige verstuiving, met het potentieel ontstaan van duinvalleien tot gevolg,
zichtbaar. Elders is het centraal duingebied vanaf eind de jaren 1990 in toenemende mate
gestabiliseerd (zie ook knelpunten, Hoofdstuk 3)



Beschrijving maatregel: Succesvol herstel van de verstuiving is alleen mogelijk wanneer de
situatie voldoet aan minstens twee hoofdvoorwaarden:
Er moet voldoende onbelemmerde windwerking zijn waarbij de flank van de te
verplaatsen zandmassa bij voorkeur in de windrichting ligt. Hoewel het fijne zand al bij
windkracht 4 in beweging komt, wordt het meeste zand verplaatst bij stormen met gemiddelde
windsnelheden van meer dan 8 meter per seconde; dat is windkracht 5 en harder. Aan de kust
overheerst meestal de zuidwestenwind maar ook noordoostenwind heeft invloed op
zandverstuivingen, omdat die wind een deel van het zand het gebied weer in laat stuiven en
zo de voorraad aan los zand op peil houdt.
Er moet binnen de zandverstuiving een ruime hoeveelheid verstuifbaar zand aanwezig
zijn. De wind moet voldoende zand kunnen opnemen om een effect te kunnen uitoefenen. Al
bij een bodembedekking van 5% neemt de verstuiving af, doordat de wind aan het
bodemoppervlak sterk wordt afgeremd. Bij een bodembedekking van 30% is de wind
nauwelijks meer in staat zand te verplaatsen. Zand beschikbaar maken voor het
verstuivingsproces betekent dus dat de vegetatie wordt verwijderd of dat nog onbegroeide
oppervlakten zo lang mogelijk worden vrij gehouden van vegetatie (invasie van planten
verhinderen). In essentie moeten vooral alle wortelstokken van fixerende soorten zoals Helm,
Duinzwenkgras en Duindoorn zeer minutieus verwijderd worden. Eenjarigen en kortlevende
kruiden zullen in het geremobiliseerde zand in principe minder overlevingskansen hebben.
Tevens moet het beschikbare zand voldoende verstuifbaar zijn i. e. behalve niet begroeid ook
niet langdurig vochtig zijn.
Daarnaast is het belangrijk om ter voorbereiding van dergelijke effectieve herstelwerken een
gedetailleerd vooronderzoek uit te voeren waarbij duidelijk moet worden over welk stuiffront
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het gaat en wat de beschikbare zandvoorraad en ruimte is. Ook is het nodig vast te stellen of
er verstoringen van de windwerking mogelijk zijn door aanwezige bodemlagen zoals oude
humusrijke duinbodems, aanwezigheid van (oorlogs)puin, en/of de aanwezigheid van
grondwater of schijngrondwater dicht bij het oppervlak. Dit is gebeurd in deel I van dit rapport
(Provoost et al. 2011). Een uitgebreide analyse van oude en recente luchtfoto’s is in verband
gebracht met hoogtegegevens, en al eerder uitgevoerd vegetatieonderzoek (INBO, zie deel I
van dit rapport).
Beheereenheden: Rekening houdend met het voorgaande en de beschikbare terreinkennis
(O. a. zie hoofdstuk 2 + rapport beheerevalatie) bevindt de meest kansrijke zone zich in het
centrale deel van De Westhoek nl. delen van CD3a, onmiddellijk ten zuidoosten aansluitend
bij NP4z waarmee het een landschapsecologisch geheel vormt van panne en stuifduin (Kaart
5.5.b + Fig 5.3 a-b en foto). Het betreft een oppervlakte van circa 8,6 ha.
Uitvoering: voor de uitvoering van de werken zal het noodzakelijk zijn om gebruik te maken
van verschillende technieken en materieel: bij de voorbereiding van de uitvoering kan de
ervaring en technieken van gelijkaardige projecten worden nagegaan bijvoorbeeld in Kenfig
National Nature Reserve in South Wales.
- Voor de grootschalige verwijdering van vegetatie (hoofdzakelijk Helm, Duinzwenkgras en
Duindoorn): kraan uitgerust met dubbele reitbak (metalen korf) waarmee het zand
enerzijds zoveel als mogelijk van de plantenresten kan gescheiden worden anderzijds zo
veel als mogelijk rhizomen en wortels diepgaand losgerukt worden. Specifieke
landbouwmachines met trommelzeefinstallatie (bv. om wortelgewassen te scheiden van
grond) etc. ) zijn waarschijnlijk essentieel voor het verder scheiden van het af-/uitgegraven
materiaal. Waar de vegetatie bestaat uit laagblijvende eenjarigen of ondiep wortelende
planten kan met een tandenloze bak worden geplagd.
- Om zoveel mogelijk anorganisch, fijn zand ter plekke te laten is het aangewezen om het
verwijderd materiaal te zeven. Welk techniek best geschikt is zal moeten blijken (ook
rekening houdend met de bereikbaarheid en terreingesteldheid). Verwijdering vegetatie op
kleine schaal (vierkante meters) kan met klein materieel (spade, schoppen, frees waarna
kan gezeefd worden (zie supra). Indien het kiemplanten of zeer jonge opslag van
duindoorn of andere houtige soorten betreft, kan ook wieden een optie zijn.
- Opvolging en nazorg is een absolute must i. e. het zo goed mogelijk verwijderen van alle
mogelijke obstakels (plantenresten, fijn puin etc. ) is essentieel om de wind optimaal te
kunnen laten inwerken op de zandmassa. Daarom kan het aangewezen zijn, hiervoor een
strandreinigingsmachine in te zetten (met een aantal technieken zijn er al ervaringen
geweest in het duingebied van Ter Yde, hieruit kan geleerd worden). Er kan niet genoeg
benadrukt worden dat deze nazorg een aantal opeenvolgende jaren na elkaar zal moeten
uitgevoerd worden, wil de remobilisatie van zand een feit worden. Het bestek voor dit
natuurherstelwerk zou een onderhoudsclausule moeten omvatten voor een aantal jaar
aangezien dat de beste garantie is voor een degelijk onderhoud. Monitoring van de
herstelzone is daarbij essentieel zowel om de eventuele verderzetting van de nazorg te
beoordelen als om de noodzakelijke maatregelen te kunnen bepalen.
- Een belangrijk probleem is de aanwezigheid van een Duitse betonweg onder het zand
(Fig. 5.4a-b). Behalve de weg zelf vormt ook de onmiddellijke omgeving ervan een
probleem door de aanwezigheid van kleiner puin. Het is onduidelijk op welke hoogte deze
weg precies ligt maar op basis van het hoogtemodel van begin jaren ’50 kunnen we
afleiden dat er lokaal vermoedelijk tot ca. 4m zand boven de weg gestoven is. Het is dus
geen optie om de weg op korte termijn volledig op te breken. Dit zal gefaseerd moeten
gebeuren in functie van het geleidelijk vrijstuiven van de weg.
- Aanleg van een werfpiste voor aan- en afvoer van het materieel en afvoer van ongewenst
debris. Deze wordt best aangelegd langs de zuidrand van de Guichelheilpannes tot de
toegang Schuilhavenlaan (of diensttoegang iets oostenlijker hiervan), waarbij meteen de
steilste duinhellingen worden vermeden. Indien de verwijdering gefaseerd zou gebeuren,
dan is het niet vanzelfsprekend om een permanente werfpiste aan te leggen. Beter is dan
om een locatie in de nabijheid van de werkzone(s) te zoeken waar het verwijderde
materiaal tijdelijk kan gestockeerd worden in afwachting van definitieve en éénmalige
verwijdering van alle puinresten. Stockage van de afval gebeurt best op een locatie die
noch visueel noch op andere wijze hinder veroorzaakt.
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Figuur 5.3.a-b. Detail van de zones die in aanmerking komen voor remobilisatie van gedeeltelijk
gefixeerd duin in het centraal wandelduin van De Westhoek. 5.3a afbakening van de zone op een
gedetailleerde stijghoogtenkaart, 5.3b resp. op basis van de vegetatiekaart.

Figuur 5.4 a-b Tracé van de Duitse betonweg op de luchtfoto van 1948 (links) en op actuele orthofoto
met hoogtemodel (rechts). De ‘X’ op de rechter foto geeft de locatie weer waar de weg momenteel
dagzoomt en de getallen geven de hoogtes van het maaiveld weer in m TAW.
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5.2.9.

Het experimenteel toepassen van fosfaat-uitmijningstechnieken in de Duinzoom
Oosthoek

Motivatie: Uit een recent floristisch en vegetatiekundig onderzoek (med S. Provoost en Ampe
& Lacquière, 2010) in het duin-polderovergangsgebied van de Oosthoekduinen (DuinzoomOost) is gebleken dat er onder het toegepaste beheerregime (c. 6-7 jaar van maaien +
nabeweiden of alleen extensief begrazen) nauwelijks vooruitgang is geboekt op het vlak van
plantendiversiteit. De soortenaantallen zijn nauwelijks toegenomen terwijl de bedekking van
minder gewenste grassoorten(Gestreepte witbol, Kweek, Kropaar) eerder is toegenomen. De
bloemenrijkdom blijft beneden de verwachtingen mede omdat zowel het aantal soorten
kruiden als de bedekking ervan laag blijft (behalve voor Scherpe boterbloem). Positief is wel
de afname aan Grote brandnetel, terwijl ook Grote ratelaar zich in de randen van de
hooiweiden wist te vestigen. Op basis van een al uitgevoerde, beperkte bodemanalyse
(Ampe & Lacquière, 2010) kan gedacht worden dat er zich een probleem stelt met de
aanwezige concentratie aan voor plantenwortels beschikbaar fosfaat. Vermoedelijk ligt deze
concentratie (ver) boven de kritische drempel van de doelgemeenschappen (Kamgraslanden,
Glanshavergrasland en lokaal eerder natte schraallanden).


Beschrijving maatregel: Er wordt voorgesteld om een gebiedsoverstijgend statistisch
verantwoord, experimenteel onderzoek op te zetten bestaande uit een vegetatiekundig luik
(monitoring vegetatieontwikkeling o. i. v. verschillende beheervormen (hooien + nabeweiding,
2 en 3 x hooien/jaar al dan niet met een extra stikstofbemesting (eventueel verschillende
concentraties) in functie van het uitmijnen van fosfaat, een bodemchemisch luik (analyse van
de concentratie aan relevante voedingsstoffen in de bodem (NPK) en andere relevante
elementen (zoals Calcium, IJzer en Aluminium) en dit op verschillende dieptes (o. a. met
relevantie voor eventueel afgraven)) en registratie van het grondwaterregime gedurende de
proefperiode. Aangezien deze problematiek voor meerdere plaatsen in de duinpolderovergangsgebieden relevant is en om redenen van veralgemeenbaarheid, is het
aangewezen om het proefopzet in verschillende gebieden langs de Vlaamse kust uit te
voeren.
Op basis van deze experimenten en verder onderzoek kan vervolgens een visie en gepast
beheer voor de duin-polderovergangszones worden opgesteld en het huidig beheer in deze
gebieden desgewenst aangepast of bijgestuurd.
Ondertussen zullen de hooilanden nog steeds 2x/jaar gemaaid worden bij voorkeur zelfs met
een iets vroegere maaidatum (eind mei – begin juni) indien toch niet veel bloei- en zaadzetting
van dicotylen te verwachten is. Daardoor kunnen versneld voedingsstoffen en misschien ook
fosfaten worden afgevoerd.
Beheereenheden: OO5b Duinzoom Oosthoek hooiweiden (4,41ha, eventueel ook OO5a, kaart
5.6)
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5.2.10. Sanering Multiplexsite (site Duinhoekstraat)


Motivatie: Ondanks de sterke antropogene beïnvloeding van het gebied (fixatie
binnenduinrand, aanwezigheid van stilaan in verval verkerende gebouwen en militaire
infrastructuur i. f. v. radiogeleiding vliegtuigen) is nog een aanzienlijke oppervlakte goed
ontwikkeld mosduin aanwezig, die tevens aansluit en landschapsecologisch in verbinding
staat met hetzelfde habitat in de aangrenzende Krakeelduinen (Fig. 5.5). Het terrein zal nog
voor onbepaalde tijd omheind blijven (omwille van de militaire infrastructuur) waardoor de
mogelijkheden voor natuurbeheer voorlopig tot de 0,7 ha grote site beperkt blijven en er vooral
op gericht zullen zijn de botanische waarden van het gebied te behouden en te optimaliseren.
De natuurwaarden van het gebied worden op dit ogenblik gehypotheceerd door gebrek aan
deskundig (natuur)beheer waardoor aanwezigheid en uitbreiding van exoten (in het bijzonder
Mahonia, Pinus sp. , Ailanthus, Abelen en esdoorn). Anderzijds is goed ontwikkeld,
lichenenrijk mosduin aanwezig (met ondermeer verschillende Cladonia- en mossoorten, fig.
5.5c) doorspekt met kleine fragmenten en elementen van droog duingrasland (met Buntgras,
Duinfakkelgras), Helmbegroeiing en (oprukkend?) Duindoornstruweel. De binnenduinrand is
gedeeltelijk begroeid en gestabiliseerd door Gladde iep. Er wordt geopteerd om de mosduinen
in een goede staat te behouden en de oppervlakte ervan minimaal te behouden, en bij
voorkeur zelfs te laten uitbreiden ten koste van de exotenbegroeiing. De binnenduinrand moet
gestabliseerd blijven door het behoud en het bevoordelen van een begroeiing met Gladde iep.



Beschrijving maatregel: Om de doelstellingen te bereiken worden volgende maatregelen
voorgesteld:
- Verwijderen van het aanwezige vast (bouw)afval en (minstens bovengronds) afbreken en
verwijderen van de gebouwen,
- Verwijderen van exoten, in het bijzonder en prioritair van Mahonia en Pinus. En opvolging
van deze ingreep in de komende 3-5 jaar (Fig. 5.5.b)
- Instellen van een gecontroleerde, seizoenaal georganiseerde schapenbegrazing (of
eventueel geiten om te voorkomen dat mosduin overgroeid geraakt door minder gewenste
kruiden en grassen (incl het voorzien van een drinkwaterpunt voor deze dieren)
Beheereenheid: Du1a, 0,7ha
Timing: 2012




Figuur 5.5 a-c. Hier en daar
over het terrein verspreid ligt er
afval afkomstig van de stilaan in
verval verkerende gebouwen

b. Exoten, zoals Mahonia
bedreigen de waardevolle
mosduinen van de ‘Multiplexsite’.
Ze worden best zo snel als
mogelijk verwijderd
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5.3. Gebiedsgericht recurrent natuurbeheer
5.3.1. Maaibeheer


Motivatie: Uit de evaluatie van het gevoerde beheer van de afgelopen jaren in het gebied (zie
deel I, Provoost et al.,2011 blijkt duidelijk dat maaien essentieel is voor het behoud van de
nagestreefde doelhabitats en doelsoorten. Maaien is het wegnemen van bovengronds
plantenmateriaal door middel van hiervoor specifiek ontworpen werktuigen, die in essentie het
plantenmateriaal afsnijden, knippen of afrukken (bij klepelen). Essentieel is echter het
afvoeren van het maaisel waardoor enerzijds het minerale nutriëntengehalte in de bodem
afneemt (vooral stikstofverbindingen, minder evident is de verwijdering van fosfaten)
anderzijds accumulatie van strooisel wordt voorkomen waardoor stresstolerante
plantensoorten (vaak kwetsbare, door het natuurbehoud als doelsoorten beschouwde planten)
betere vestigingskansen krijgen. Ten opzichte van begrazing leent deze beheervorm zich
beter om gericht in te grijpen d. w. z. de beheerder bepaalt waar en wanneer wordt ingrepen.
Hierdoor is het theoretisch mogelijk om op een bepaalde plek langere tijd een gewenste
plagioclimax in stand te houden. In een deel van het studiegebied wordt maaiwerk uitgevoerd
die bedoeld is als initiële maatregel. Op andere plaatsen betreft het regulier beheer dat
bedoeld is om een welbepaalde situatie in stand te houden.
Recurrent maaien zal gebeuren met het oog op het herstel en de ontwikkeling van specifieke
habitattypen en om in bepaalde zones een meer open duinlandschap te doen ontstaan. Door
het maaien in combinatie met andere beheermaatregelen (bv. ontstruwelen, kappen…) kan zo
de gewenste mozaïek van de verschillende Eu-doelhabitats ontstaan resp. in stand worden
gehouden. In het bijzonder gaat het hier om het herstel en behoud van droog tot mesofiel
duingrasland (Eu-habitat 2130), vochtige duinpannes en pioniervegetaties van vochtige
duinbodem (Eu-habitat 2190), in combinatie met het over grote oppervlakten nog aanwezige
duindoornstruweel (Eu-habitat 2160) en vlekken duinbos. Van een dergelijk gevarieerde
landschapsstructuur wordt ook een positief effect op de faunistische diversiteit verwacht.



Fasering en frequentie: Wanneer het de bedoeling is om vooral voedingsstoffen af te voeren,
gebeurt het maaien net voor of bij het begin van de bloei (van grassen) en bij aanvang
eventueel twee- of zelfs driemaal per jaar. Indien echter populaties van doelsoorten aanwezig
zijn, kunnen deze best ontzien worden om zaadzetting mogelijk te maken. Goed ontwikkelde
vochtige-droge schrale doelhabitats worden pas gemaaid op het moment dat de meeste
soorten aan zaadzetting toe zijn. In de praktijk is dit vaak niet vroeger dan augustus. Er kan
dan wel gewerkt worden tot en met oktober en soms zelfs nog later tot december (med M.
Leten). Het belangrijkste objectief is hier immers verruiging en verstruweling tegengaan. Door
de schrale bodem is de biomassaproductie in mesofiele-natte duingraslanden vaak al beperkt.
Dit biedt perspektieven om de jaarlijkse maaibeurt te vervangen door een tweejaarlijkse. Door
deze maatregel in de beoogde zones in de ruimte te faseren wordt extra structuurvariatie
gecreëerd wat over het algemeen een gunstige maatregel is voor invertebraten zonder
negatieve gevolgen voor de plantendiversiteit. Tevens biedt deze (verantwoorde)
omschakeling de mogelijkheid om de werklast onder controle te houden.
Opmerking: In sommige gevallen wordt maaien gebruikt om verstruweling door duindoorn
tegen te gaan, of als tijdelijke maatregel om opslag van gekapte bomen te verwijderen. Tot nu
toe gebeurde dit maaiwerk vaak in het najaar en zelfs nog in de winter. Op basis van
ervaringen in Zeeuwsch-Vlaanderen (med. A. Van Haperen) kan dit type maaiwerk
waarschijnlijk beter uitgevoerd worden in de loop van juni-juli. Daarbij is het de verwachting
dat de planten sneller uitgeput worden waardoor hergroei en zelfs uitbreiding sneller zullen
verminderen en mogelijk zelfs stoppen waardoor de soorten tenslotte uit de doelzone
verdwijnen. Het verdient aanbeveling om deze werkwijze in de volgende jaren op beperkte
schaal experimenteel toe te passen (met monitoring en evaluatie van de resultaten).
Beheereenheden en oppervlaktes: zie tabel 5.2 en Kaart 5.7 In totaal wordt ongeveer 40 ha
duingebied jaarlijks gemaaid. Daarnaast worden maaiwerken als nazorg in het kader van
ontstruwelingen en kappingen, gefaseerd uitgevoerd in tijd en ruimte. Op dit ogenblik
ongeveer 23,5 ha in totaal. In het deelgebied Cabour kan mogelijk nog over ongeveer 6 ha
eenzelfde type nazorg vereist zijn.
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Na de in dit beheerplan nieuw voorziene ontstruwelingswerken in de Houtsaeger- en
Westhoekduinen zal potentieel nog eens extra ongeveer 10 ha hieraan toegevoegd worden.
Dit zou kunnen betekenen dat de totale oppervlakte die nazorg verdient i. e. periodiek
gemaaid moet worden om hergroei en opslag van houtige gewassen in te beperken en te
verhinderen, kan oplopen tot 39 ha. Gerekend met een omlooptijd van gemiddeld 5 jaar
betekent dit in de toekomst jaarlijks gemiddeld 8 ha extra regulier maaiwerk bovenop het al.
vermelde jaarlijks of tweejaarlijks uit te voeren maaiwerk. Door het overschakelen op
(vroeg)zomermaaien en in de veronderstelling dat dit effectief leidt tot een sterke daling van
de vitaliteit van de te bestrijden houtige soorten in het bijzonder van duindoorn, zou dit op
middellange termijn moeten leiden tot een aanzienlijke afname van de oppervlakte waarop
deze specifieke als nazorg bedoelde beheersingreep wordt toegepast. In 2011 is de
Zeeruspanne al experimenteel in de zomer gemaaid. Op dit ogenblik worden daarenboven
ook nog maximaal 11,7 ha verruigd grasland in het deelgebied Cabour gemaaid als initiële
beheermaatregel in uitvoering van het beheerplan (Zwaenepoel et al. 2008). Aangezien het de
bedoeling was dit maaiwerk slechts over een periode van 3-5 jaar toe te passen, zal hiermee
ten laatste in 2013 gestopt worden.
Daarnast kunnen ad hoc maaiwerken nodig zijn bv. om jonge aanplantingen vrij te stellen
(bosrandontwikkeling Calmeynbos, zie verder 5.3.3.3.). Het betreft vaak kleine oppervlaktes
(c. 20-30 are max. ). In totaal kan de beheerlast hierdoor tijdelijk (meestal slechts één of
tweemaal toe te passen) nog met max. 1-1,5 ha maaiwerk toenemen.
Tabel 5.2. In principe jaarlijks te maaien oppervlaktes in de aangeduide deelgebieden en beheereenheden van
het VNR Duinen en Bossen van De Panne. In sommige eenheden kan het zinvol zijn om het geheel of delen
ervan slechts om de twee jaar te maaien (jaar na jaar te evalueren i. f. v. biomassaproductie). Jaarlijks wordt een
intern maaischema opgesteld.
Deelgebied

Beheereenheid Naam

Garzebekeveld

Oppervlakte
(m2)

Speelbos

5850. 0

De Oosthoekduinen

OO2b

ARGO

2009. 7

De Oosthoekduinen

OO2c

ARGO

1453.4

De Oosthoekduinen

OO3b

Oosthoekduinen-graasgebied

4593.4

Duinzoom Oosthoek

OO5b

Hooiweiden

44092.3

De Westhoek

CD1a

GroeneBiezenpanne

De Westhoek

CD2a

ZwarteDal

De Westhoek

CD3a

Herenpanne

699. 2

De Westhoek

GP1a

Grenspad_HerminiumNoord

1342.2

De Westhoek

GP1b

Grenspad_HerminiumZuid

4333.4

De Westhoek

GP1c

Rietpanne

1140. 7

De Westhoek

NP1o

Picknickplekjes

1517.1

De Westhoek

NP1p

Triangel

4753.6

De Westhoek

NP1w

DePeer

1338.1

De Westhoek

NP2a

KleinFrankrijk1960

4408.7

De Westhoek

NP2b

KleinFrankrijk

31786.1

De Westhoek

NP2c

Zeeruspanne1999

21023.1

De Westhoek

NP3a

GuichelheilP_NW

1172.0

De Westhoek

NP3b

GuichelheilP_ZW

1231.9

De Westhoek

NP3c

GuichelheilP_NO

1099. 1

De Westhoek

NP3d

GuichelheilPanne_ZO

1078.0

De Westhoek

NP3e

Panne12

4345.9

De Westhoek

NP3z

Pannen Vissersdorp

107769. 6

De Westhoek

NP3z

Pannen Vissersdorp

47238.4

De Westhoek

NP4a

Exclosure Herminiumpanne

6033.6

De Westhoek

NP4b

Exclosure Parnassiapanne_Maai

5650. 9

De Westhoek

NP4d

Exclosure Zeeruspanne

3387.0

De Westhoek

NP4e

Exclosure NoordseRus

1182.3

De Westhoek

NP4f

Exclosure Poel

574.3

De Westhoek

NP4z

Front Panne11

22616.0
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De Westhoek

ZP3c

Bunkertje

1476.7

De Westhoek

ZP4b

BijLaFermette

12952.8

De Westhoek

ZP5a

3774.6

De Westhoek

ZP5e

Exclosure Smokkelpad Maai
Exclosure Gewone struisriet
Maai

Houtsaegerduinen

HO1a

Marktlaanpanne

4076.9

Zwarte Hoek

ZH1z

Maerestraat kanaal

5995.7

Zwarte Hoek

ZH2b

Hooiweide

14332.8

Totaal

389153.5

828.2

Foto. Sommige beheereenheden in het VNR Duinen en Bossen van De Panne worden met een omlooptijd van 36 jaar opgeschoond d.w.z.dat ongewenste houtige soorten en eventuele ruigte gekapt en gemaaid worden, met
afvoer ervan. Op de foto is de werkwijze te zien in de noordwestelijke zone van het zuidelijk begrazingsblok van
het deelgebied Westhoek.
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Tabel 5.3. De actueel periodiek (omlooptijd 3-6 jaar) op te schonen oppervlaktes in de aangeduide deelgebieden
en beheereenheden van het VNR Duinen en Bossen van De Panne. Het merendeel van dit maaiwerk kan
beschouwd worden als nazorg van eerder uitgevoerde kappingen en ontstruwelingen. Het betreft meestal het
maaien van opslag van houtige soorten (duindoorn, populier, esdoorn, …) dat gefaseerd in de ruimte wordt
uitgevoerd. In de nabije toekomst zal als gevolg van extra ontstruwelingen in Westhoek en Houtsagerduinen nog
ongeveer 12 ha periodiek te maaien zones toegevoegd worden.
Oppervlakte
(m2)

Gebied

Beheereenheid Naam

De Westhoek

NP1a

MamanLoulou

5085.7

De Westhoek

NP1b

RomeinsKampNoord

7689. 4

De Westhoek

NP1c

RomeinsKampZuid

6852.0

De Westhoek

NP1d

RomeinsKampOost

7976.8

De Westhoek

NP1e

Panne2

3828.7

De Westhoek

NP1f

Panne3

9166.6

De Westhoek

NP1g

Panne3

6911.2

De Westhoek

NP1h

Panne3

6889. 6

De Westhoek

NP1i

Panne3

6355.3

De Westhoek

NP1j

Panne3

10850. 8

De Westhoek

NP1k

Panne3

7875.1

De Westhoek

NP1l

Panne3

9217.9

De Westhoek

NP1m

Panne3

3790. 9

De Westhoek

NP1n

Panne3

2493.2

De Westhoek

NP1q

Panne19

5668.7

De Westhoek

NP1r

Panne2

4467.7

De Westhoek

NP1s

Panne2

10171.5

De Westhoek

NP1t

Panne2

3691.6

De Westhoek

NP1u

Panne2

5277.2

De Westhoek

NP1v

Panne2

9523.3

De Westhoek

ZP1a

Panne4

6834.8

De Westhoek

ZP1b

Panne4

7063.1

De Westhoek

ZP1c

Panne4

6291.3

De Westhoek

ZP1d

Panne4

9905.3

De Westhoek

ZP1e

Panne5

5817.8

De Westhoek

ZP1f

Panne5

6211.4

De Westhoek

ZP1g

Panne5

10811.5

De Westhoek

ZP1h

Panne5

6584.9

De Westhoek

ZP1i

Panne5

6505.4

De Westhoek

ZP1j

Panne5

6583.0

De Westhoek

ZP1k

Panne5

10192.0

De Westhoek

ZP1l

Panne5

13005.7

Zwarte Hoek

ZH2d

Ruigteperceel_vijver

973.7

Zwarte Hoek

ZH3a

Ruigteperceel_depot

4363.5

Totaal (actueel)

234926.4

De Westhoek

Na extra ontstruwelen max.

110000. 0

Houtsaegerduinen

Na extra ontstruwelen max.

11000. 0

Max. toekomst

355926.4
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5.3.2. Begrazingsbeheer


Motivatie: De Vlaamse kustduinen hebben in het verleden duidelijk een agropastoraal gebruik
gekend. Hierdoor ontstonden halfnatuurlijke landschapseenheden die lange tijd in stand zijn
gehouden. Vooral na de tweede wereldoorlog is door het wegvallen van het agropastoraal
gebruik, het regelmatig decimeren van de konijnenpopulatie als gevolg van weerkerende
myxomatose- epidemieën en door veranderende abiotische milieucondities verstruweling en
vergrassing opgetreden in de Vlaamse kustduinen. Hierdoor is een specifiek deel van de
biodiversiteit dat gerelateerd is aan het historische halfnatuurlijke open duinlandschap sterk
afgenomen. Begrazing is de meest natuurlijke beheervorm om een (half-) open duinlandschap
in stand te houden en om aan knelpunten als vergrassing en verstruweling een halt toe te
roepen. Momenteel worden de meeste deelgebieden van het VNR duinen en bossen van De
Panne door middel van extensieve begrazing met een variatie aan hoefdieren beheerd:
schapen, runderen, paarden en ezels (zie hoofdstuk 2). Ondertussen is gebleken dat
begrazing in het merendeel van de terreinen als basisbeheer prima voldoet. Begrazing helpt
of heeft geholpen om de volgende initiële natuurbehouddoelstellingen te bereiken:
- Het tegengaan van de vergrassing door gewoon struisriet, gestreepte witbol, zandzegge,
glanshaver en of kweek ten voordele van het herstel van mesofiele tot droge duingraslanden
en van natte duinvalleivegetaties;
- Duurzaam behoud van duingraslanden inclusief de specifieke flora en fauna en verrijking
ervan met fauna-elementen gebonden aan een hogere landschappelijke structuurdiversiteit of
gebonden aan de herbivoren zelf (bv. opnieuw verschijnen van coprofiele organismen,
aaseters…).
Het tegenhouden en terugdringen van het (duindoorn)struweel en het vrijwaren van
ontstruweelde gebieden van herverstruweling is geen onverdeeld succes. De grote grazers
zorgden ervoor dat kris kras door het struweel paadjes en kleine open plekken ontstonden
waardoor het struweel een opener structuur kreeg. Het is evenwel duidelijk dat het fysiek
terugdringen en tegengaan van (her-)verstruweling met mechanische middelen moet
gebeuren (zie supra maaien & gericht beheer). Vooral in het zuidelijk begrazingsblok, maar
lokaal ook in het noorden van De Westhoek zijn de opengemaakte terreindelen na verloop
van tijd weer sterk gaan dichtgroeien en blijkt een cyclische maai/kapbeurt noodzakelijk te zijn
om het terrein open te houden.
Tenslotte is op de meeste plaatsen het toegepaste begrazingsregime ongepast gebleken voor
het duurzaam behoud van cryptogamenrijk mosduin. Op dit vlak is verder experimenteel
onderzoek wenselijk. Misschien is, het tijdelijk gericht inscharen van een beperkte
hoeveelheid kleine grazers (schapen/geiten) in dit geval een mogelijkheid net zoals
omgekeerd het tijdelijk (voor enkele jaren) excluderen van doelzones met dit habitattype
(onderdeel van prioritair Eu-habitat 2130).
Behalve de duingebieden werden ook de duinzoom en polders gebruikt voor het laten grazen
van vee. In de geperceleerde polders en duinzoom gebeurde dit op seizoenale basis (meinovember) eventueel zelfs als nabegrazing (vanaf augustus-september tot november).
Dergelijk gebruik in combinatie met de heersende specifieke abiotische condities zorgde ook
hier voor de ontwikkeling van kenmerkende maar ondertussen vaak zeldzaam geworden en
vaak verarmde vegetaties. Dit type landgebruik zal inspiratie zijn voor de organisatie van het
eventuele begrazingsbeheer van deze specifieke habitats.



Beschrijving maatregel: Voor welke begrazingsvorm en voor welk dier men ook kiest, steeds
zullen er een aantal werkzaamheden moeten uitgevoerd worden die inherent zijn aan de
keuze voor begrazing. In alle deelgebieden zijn de begrazingsblokken al ingericht. In totaal
worden op vandaag bijna 360 ha quasi permanent begraasd (zie tabel 5.4). In de toekomst zal
deze oppervlakte nog enigszins uitbreiden (20-30ha) wanneer in De Westhoek de huidige
begrazingseenheden met elkaar zullen verbonden en de zuidelijke eenheden noordwaarts
uitgebreid worden (zie 5.2.6). Daarnaast wordt bijkomend circa 71 ha seizoenaal begraasd
(tabel 5.5). Deze maatregel is bedoeld als nabegrazing (afgrazen hergroei na maaien) of als
basisbeheer voor (te) kleine terreinen, waarvan de begraasbare oppervlakte vaak niet groter
is dan enkele tientallen aren of enkele hectaren of als gerichte, gecontroleerde maatregel i. f.
v. het behoud van mosduinen.
In de volgende jaren zullen de belangrijkste arbeidsinspanningen dan ook vooral bestaan uit
de verzorging van de dieren, instandhouding of vernieuwing van de omheiningen (o. a.
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oostblok Westhoek en omheining tuin villa Perroquet), het plaatsen van nieuwe veekralen
(vooral in De Westhoek, maar ook in de andere deelgebieden is vernieuwing aan de orde) en
het algemeen toezicht houden op de graasactiviteiten (bijsturen in functie van
beheerdoelstellingen).
De elementaire verzorging van de dieren bestaat er in dat de terreinbeheerder alert is voor
gezondheidsproblemen, stressgedrag, asociaal of agressief gedrag (ook t. o. v. bezoekers),
de verplichte veterinaire controles mee organiseert, oog heeft voor de drinkwatervoorziening
en eventueel preventief ontwormingsmiddelen toedient. Het laatste gebruik is controversieel
(Jagers op Akkerhuis & Siepel, 2001). Wij raden in ieder geval aan om dit ofwel achterwege te
laten of te beperken tot max. 1 x /jaar en gebruik te maken van middelen die bestaan uit snel
afbreekbare stoffen (dus zeker zonder ivermectines of aanverwante producten als werkbare
stof). De ontwormde dieren worden daarenboven best gedurende de werkingsperiode van de
antihelmintica in quarantaine gehouden waarbij de mest verzameld en deskundig verwijderd
wordt.Om het minste milieuschade te veroorzaken is de winter de meest aangewezen periode
(mestkevers weinig of inactief). Zo zal de coprofiele fauna zich optimaal kunnen ontwikkelen
en hiermee gerelateerd zullen ook andere organismen bv. vleermuizen extra kansen krijgen.
Indien voor paardachtigen is gekozen zal hoefverzorging meestal een bijkomende inspanning
vragen, zeker in het geval van de ezels (Houtsaegerduinen) is dit een aanzienlijke
tijdsbesteding (2 tot 3x/ jaar). Tenslotte isde terreinbeheerder belast met de uitbouw van een
genetisch gezonde en aan het terrein aangepaste kudde. Dit brengt extra werk met zich mee
zoals het vangen van dieren, aankoop en verkoop, eventueel castratie van dieren, bijhouden
van verwantschappen, informatieverstrekking naar stamboekhouder, enz. Ondertussen is bij
het agentschap een veedatabank opgemaakt. Verantwoordelijke voor het beheer van de
veedatabank van ANB West-Vlaanderen is boswachter H. Vansteenbrugge.
Schapen vergen dan weer een jaarlijkse scheerbeurt. In geval de dieren eigendom zijn van
derden, is de (vacht)verzorging de verantwoordelijkheid van deze persoon.


Begraasde eenheden: Kaart 5.4 geeft een overzicht van alle begraasde terreingedeelten
(zowel permanent als tijdelijk) in het VNR op dit ogenblik. Kaart 5.4b geeft de gefaseerde
uitbreiding van de permanente begrazingseenheden in De Westhoek weer en Kaart 5.4c het
eindresultaat van de herinrichting en reorganisatie van de begrazing in hetzelfde gebied. In
tabel 5.4 & 5.5 worden deze gebieden in detail opgelijst met opgave van de begraasde
oppervlakte per beheereenheid.



Bijkomende specifieke aandachtspunten per deelgebied i. v. m. begrazingsregime en
kuddesamenstelling:
Behalve de voorgaande algemene en overal van toepassing zijnde aandachtspunten i. v. m.
begrazingsbeheer is het nuttig om hierna de aandacht te vestigen op specifieke
aandachtspunten die per deelgebied zijn samengevat.
Westhoek: zie 5.2.6.Uitbreiding permanente begrazing in 2 stappen van 176 tot 190 en
verder tot ongeveer 205ha op lange termijn, kuddesamenstelling basis Konik (ANB-eigendom,
12-17 dieren) – aangevuld met 4-6 zelfredzame runderen (bv. Schotse hooglanders)via
contract met derden. Twee geëxcludeerde zones met mosduinbegroeiing kunnen tijdelijk door
zelfredzame schapen worden begraasd (c. 3-4 dieren/ha). De periode en intensiteit wordt van
nabij opgevolgd door de wachter. Bedoeling is om vooral grassen en kruiden af te grazen en
dit met zo weinig mogelijk tredschade. Drie zones zijn voorzien (zuidoostelijk deel tuin villa
Perroquet+aanpalend stukje zuidelijk begrazingsblok (max. 1-1,5ha), eventueel ‘achter
l’Hirondelle (0,45ha) en de militaire site langs de Duinhoekstraat zogenaamde Multiplexsite
(0,7ha).
Houtsaegerduinen: Geen specifieke wijzigingen, voorlopig wordt de kuddesamenstelling
behouden, en dit ook om wetenschappelijke (uniek en al lang lopend begrazingsexperiment
met ezelbegrazing in de duinen) en recreatieve redenen (het verhaal over de duinezels).
Indien zou blijken dat het wenselijk is dat zelfs na het voorziene gerichte beheer de
doelstellingen i. v. m. duingraslandbehoud niet of onvoldoende zijn, kan een wijziging
gebeuren na grondige evaluatie (voorzien over 10-15 jaar)
Alle opties worden dus nog opengehouden (andere grazer, aanpassen dichtheden –
toevoegen grazers…).
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Oosthoekduinen: Hoewel het niet helemaal duidelijk is of de drie ezels de (enige) oorzaak
zijn van de vastgestelde achteruitgang van de kwaliteit van het nog fragmentarisch aanwezige
duingrasland en de overbetreding van het mosduin, wordt beslist om de ezels hier te
verwijderen. Vanuit praktische overwegingen wordt geopteerd om in het volledige gebied van
de Oosthoekduinen te werken met schapen (nu al in COC en Argo toegepast). Dichtheden en
regime zijn op basis van evaluatie en ervaring vast te stellen (waarschijnlijk dus wisselende
bezetting). Bedoeling is in ieder geval te pogen om een stuk van de mosduinen te laten
herstellen en ondertussen toch ook voldoende graasdruk op de graslandrelictjes te houden
om ze duurzaam te kunnen behouden (eventueel zal ook hier lokaal extra gericht beheer
noodzakelijk blijken via bijkomend maai- & kapwerk). Het in te zetten schapenras is bij
voorkeur zelfredzaam en ‘hondbestendig’ (cfr Scottish Black face)
Duinzoom Oosthoek: Dit gebied is opgedeeld in een permanent begraasde zone van c. 10
ha (eenheid OO5a: Duinzoom Oosthoek weide) en een seizoenaal nabeweide zone van
ongeveer 4,4 ha (OO5b,Oosthoek hooiweide). De basisbegrazing wordt uitgevoerd door een
kleine kudde Schotse Hooglandrunderen (4-5 dieren). In het zomerhalfjaar wordt de
begrazingsdruk opgevoerd door het toevoegen van een 9-tal paarden van derden
(gebruiksovereenkomst).
Om aan de aanwezige metapopulatie Rugstreeppad (c. 50-100 dieren) gunstige
voortplantingsmogelijkheden te garanderen wordt voortaan een deel van het aanvankelijk
permanent begraasde gebied (OO5a) tijdelijk buiten de begrazing gesteld. Hiermee wordt
beoogd de voortplantingspoelen te vrijwaren van omwoeling en opwellen van sliblaag In de
praktijk zullen de runderen tijdens deze periode alleen maar in het westelijk deel kunnen
grazen. Na de voortplantingsperiode (april-juni) worden de runderen terug over het volledig
terrein toegelaten. Op dat moment kunnen ook pas de paarden worden ingeschaard.
Cabourduinen: de voorstellen uit het vorig beheerplan (Zwaenepoel et al. , 2008) blijven
gehandhaafd tenzij in de toekomst zou blijken dat de vooropgezette doelstellingen niet of
onvoldoende zijn gerealiseerd. Dit betekent permanente begrazing van het Maereduin met
schapen (circa 10), van Cabour west (Ca2d) met schapen en Cabour oost (Ca2e) met 12
Shetlandpony’s. De Zuidmoerse hoek en de Jylweiden zullen begraasd worden met
runderen+paarden (of één van beide soorten naargelang de praktische mogelijkheden die met
gebruiksovereenkomsten mogelijk zijn).

Foto. Mergellandschapen in de beheereenheid ‘Maereduin’ van het Cabourdomein (okt. 2009).
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Garzebekeveld: In alle deelgebieden van het actuele VNR wordt in principe een seizoenale
begrazing toegepast met runderen en/of paarden.
Zwarte Hoek: In de periode 2004-2006 werden al de nodige afsluitingen en voorzieningen
geplaatst ten behoeve van begrazing van het gebied.
Beheereenheid Patattenakker: Vanaf 2000 werd op dit perceel (3,5 ha) spontane
vegetatieontwikkeling toegestaan. Sinds 2005 is er begrazing met 2 Konikpaarden vanaf eind
maart tot eind november. In de winter verhuizen deze Konikpaarden naar het VNR
Groenendijk te Nieuwpoort. Dit gebeurt om verschillende redenen:
- Door deze minder intensieve begrazing dan een jaarrondbegrazing, wordt de
bloemenrijkdom van het perceel bevorderd.
- Door de aanwezigheid van distels wordt er soms ook gemaaid waardoor er in de winter een
gebrek aan voedsel kan zijn.
Deze begrazingsvorm zal ook in de toekomst zo worden verdergezet. Bij te veel verruiging
kunnen eventueel voor een korte periode een paar runderen worden ingeschaard na de
broedtijd (in de maanden augustus en september). Doelstelling hier is de ontwikkeling van
Kamgrasland en Zilverschoongrasland met een gevarieerde structuur. In het grasland mogen
ook glanshavergrasland-, zoom- en struweelelementen voorkomen.
Beheereenheid ‘Weiland’ (Graasblok van 3,9 ha): Voor de verwerving van het gebied door het
Vlaamse Gewest waren deze percelen in gebruik als weiland voor paarden (behalve een
gedeelte dat werd gebruikt als paintball-veld). Sinds 2005 is het ANB gestart met een
begrazingsbeheer dat gericht is op de ontwikkeling van ontkalkt duingrasland. Van november
2005 tot 31 juli 2006 werden daarom 6 Shetlandponies ingeschaard en van 15 juli 2006 tot 31
augustus 2006 6 koeien (via een gebruiksovereenkomst). Vervolgens werd er om praktische
redenen voor gekozen om 8 paarden (via gebruiksovereenkomst met Manege Drie Vijvers) in
te scharen vanaf 1 november 2006.Het was de bedoeling om de paarden tot 15 maart 2007 in
te scharen maar ze werden reeds verwijderd op 15 januari 2007 omdat toen het voedsel op
was. Er wordt gestreefd naar een jaarrondbegrazing met minstens 3 paardachtigen (bij
voorkeur eigen Shetlandponies omdat die gemakkelijker te hanteren zijn dan paarden). De
begrazing zal naargelang de noodzaak aangevuld worden met een maaibeurt in mei
(ondermeer om gestreepte witbol te onderdrukken en om de populatieJacobskruiskruid binnen
de perken te houden ) en eventueel met enkele distelmaaibeurten. Wanneer de tweede fase
van het natuurherstelproject De Zwarte Hoek (plasdras ten noorden van de Drie Vijvers)
omwille van technische redenen niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal het stukje ten noorden van
de vijver tussen de beheereenheid Weiland en de camping geïntegreerd worden in de
beheereenheid Weiland.
Beheereenheid Hooiweide (Graasblok van 1,4ha):
Vroeger werd dit terrein begraasd door paarden. Sinds 2005 is het ANB hier gestart met een
hooiweidebeheer (maaien in juni, gevolgd door nabegrazing) dat gericht is op de ontwikkeling
van dotterbloemgrasland.
Van 1 december 2005 t. e. m. 15 maart 2006 werden 4 paarden ingeschaard (via
gebruiksovereenkomst). Ze werden terug ingeschaard op15 oktober 2006.Het was de
bedoeling om de paarden tot 15 maart 2007 in te scharen maar ze werden al verwijderd op 15
januari 2007 omdat toen het voedsel op was. Het is de bedoeling om hier te maaien in mei en
juli-aug zolang het witbolstadium aanhoudt (daarna moet er slechts 1 maal worden gemaaid in
juni-juli). Het maaien moet worden gevolgd door nabegrazing met maximaal 4 paarden of
runderen (afhankelijk van de beschikbaarheid) van oktober tot ten laatste april om de nagroei
te verwijderen. De dieren moeten verwijderd worden van zodra de productie van het terrein is
of wanneer het terrein sporen van overbetreding vertoont (dit moet worden vastgesteld door
de natuurwachter).
Beheereenheid Zanddepot (Graasblok van 1 ha): wordt sinds 2005 gedurende 2 maand (in
winter) door een zestal schapen (aantal werd bepaald door feit dat dit het aantal eigen
schapen was dat maar beschikbaar was) begraasd. Ook in de toekomst wordt gekozen voor
een regime van maaien en nabegrazing in de winter. Door niet te werken met
jaarrondbegrazing wordt het bloemrijke aspect van het duingrasland bevorderd. Het aantal
schapen mag, naar gelang het aantal dat ter beschikking staat, variëren van 6 tot 9.
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Tabel 5.4. Extensief, jaarrond begraasde beheereenheden van het VNR. In de laatste kolom is aangegeven in welke
eenheden bijkomend gemaaid wordt. Het maaien is hier dikwijls bedoeld om met een omlooptijd van een vijftal jaren
houtige opslag te verwijderen (5), in enkele gevallen betreft het duinpannen die jaarlijks of tweejaarlijks gemaaid
worden (1).
Gebied
Beheereenheid
Naam
Opp (m2)
Jaarrond
Maaien
Cabour
CA2c
Maerestraatduin
10195.9
1
Cabour
CA2d
CabourWestblok
9580. 4
1
Cabour
CA2d
CabourWestblok
47992.5
1
Cabour
CA2d
CabourWestblok
98003.4
1
Cabour
CA2d
CabourWestblok
2159. 0
1
Cabour
CA2d
CabourWestblok
259899. 8
1
Cabour
CA2e
CabourOostblok
298381.0
1
Cabour
CA2f
CabourNoordoost
53881.3
1
De Westhoek
NP1a
MamanLoulou
5085.7
1
5
De Westhoek
NP1b
RomeinsKamp Noord
7689. 4
1
5
De Westhoek
NP1c
RomeinsKamp Zuid
6852.0
1
5
De Westhoek
NP1d
RomeinsKamp Oost
7976.8
1
5
De Westhoek
NP1e
Panne2
3828.7
1
5
De Westhoek
NP1f
Panne3
9166.6
1
5
De Westhoek
NP1g
Panne3
6911.2
1
5
De Westhoek
NP1h
Panne3
6889. 6
1
5
De Westhoek
NP1i
Panne3
6355.3
1
5
De Westhoek
NP1j
Panne3
10850. 8
1
5
De Westhoek
NP1k
Panne3
7875.1
1
5
De Westhoek
NP1l
Panne3
9217.9
1
5
De Westhoek
NP1m
Panne3
3790. 9
1
5
De Westhoek
NP1n
Panne3
2493.2
1
5
De Westhoek
NP1o
Picknickplekjes
1517.1
1
1
De Westhoek
NP1p
Triangel
4753.6
1
1
De Westhoek
NP1q
Panne19
5668.7
1
5
De Westhoek
NP1r
Panne2
4467.7
1
5
De Westhoek
NP1s
Panne2
10171.5
1
5
De Westhoek
NP1t
Panne2
3691.6
1
5
De Westhoek
NP1u
Panne2
5277.2
1
5
De Westhoek
NP1v
Panne2
9523.3
1
5
De Westhoek
NP1w
DePeer
1338.1
1
1
De Westhoek
NP1x
ZeeruspanneWieden
5439. 6
1
De Westhoek
NP1z
NgraasGebiedzonder
200635.7
1
De Westhoek
NP1z
NgraasGebiedzonder
177503.6
1
De Westhoek
NP2a
KleinFrankrijk1960
4408.7
1
1
De Westhoek
NP2b
KleinFrankrijk
31786.1
1
1
De Westhoek
NP2c
Zeeruspanne1999
21023.1
1
1
De Westhoek
NP2z
GroeneSahara
225925.0
1
De Westhoek
ZP1a
Panne4
6834.8
1
5
De Westhoek
ZP1b
Panne4
7063.1
1
5
De Westhoek
ZP1c
Panne4
6291.3
1
5
De Westhoek
ZP1d
Panne4
9905.3
1
5
De Westhoek
ZP1e
Panne5
5817.8
1
5
De Westhoek
ZP1f
Panne5
6211.4
1
5
De Westhoek
ZP1g
Panne5
10811.5
1
5
De Westhoek
ZP1h
Panne5
6584.9
1
5
De Westhoek
ZP1i
Panne5
6505.4
1
5
De Westhoek
ZP1j
Panne5
6583.0
1
5
De Westhoek
ZP1k
Panne5
10192.0
1
5
De Westhoek
ZP1l
Panne5
13005.7
1
5
De Westhoek
ZP1z
ZgraasGebiedzonder
2632.6
1
De Westhoek
ZP1z
ZgraasGebiedzonder
454630. 8
1
De Westhoek
ZP2z
Oost Graasgebied
402578.5
1
De Westhoek
ZP5c
Exclosure Weide
3200. 8
1
Duinzoom Oosthoek
OO5a
DZoomOosthoekweide
101205.3
1
Garzebekeveld
GA2c
WachtkomMolenhoek
5141.8
1
Houtsaegerduinen
HO1a
Marktlaanpanne
4076.9
1
1
Houtsaegerduinen
HO2a
GraasgebiedHS
785491.3
1
Zuidelijke Duinzoom van
CA3g
Zuidmoersehoek
79800. 0
1
Adinkerke
Zuidelijke Duinzoom van
GA2c
WachtkomMolenhoek
31455.0
1
Adinkerke
Zwarte Hoek
ZH1b
Patattenakker
35453.3
1
Totaal
3589679. 7
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Tabel 5.5. Extensief, seizoenaal begraasde beheereenheden van het VNR. Meestal is deze seizoensbegrazing bedoeld als
nabegrazing inl. om de hergroei van de vegetatie na maaien te verwijderen (hooiweide). In andere gevallen is het een manier
om op relatief gecontroleerde wijze bovengrondse fytomassa te verwijderen (vaak in kwetsbare, of (te) kleine beheereenheden
toegepast.
Gebied
Cabour
Cabour
Cabour
De Oosthoekduinen
De Oosthoekduinen
De Oosthoekduinen
De Oosthoekduinen
De Oosthoekduinen
De Oosthoekduinen
Duinzoom Oosthoek
Garzebekeveld
Garzebekeveld
Garzebekeveld
Garzebekeveld
Garzebekeveld
Zwarte Hoek
Zwarte Hoek
Zwarte Hoek
Westhoek
Westhoek

Beheereenheid
CA3d
CA3d
CA3e
OO2a
OO2b
OO2c
OO3a
OO3c
OO4a
OO5b
GA1c
GA2a
GA2d
GA2g
GA2h
ZH2b
ZH2c
ZH3b
DU1a
GP2c

Naam
Jylweiden
Jylweiden
Cabourweg(hooi)weide
ARGO
ARGO
ARGO
GraasgebiedOHduinen
GraasgebiedOHduinen
GraasgebiedCOC
Hooiweiden
Molendamakker
Koekuithof/quarantaineweiden
Kromfortweide
VDBonAkkers
Koekuitweide
Hooiweide
Weiland
Zanddepot
Duinhoek
Perroquet
Totaal

Opp (m2)
4000. 2
20456.4
12588.5
19895.3
2009. 7
1453.4
374767.6
1371.5
18636.1
44092.3
27206.7
2605.0
26160. 3
37556.6
38678.0
14332.8
39202.6
10298.8
7109. 6
7297.0
709718.4

Begrazen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Maaien

1
1
1

1

1

Foto. In alle deelgebieden van het Garzebekeveld wordt in principe een seizoenale begrazing toegepast
met runderen en/of paarden: hier Schetlandponies en runderen (van derden) in de beheereenheid
‘Wachtkom’ (Foto, okt. 2010).
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5.3.3. Andere recurrente maatregelen

5.3.3.1.






Motivatie: Het opschonen en uitdiepen van zoetwaterhoudende poelen is bedoeld als
instandhoudingsmaatregel voor Kamsalamander, Rugstreeppad en Kranswiervegetaties.
Indien poelen niet regelmatig worden geschoond, dreigen ze te verlanden, eventueel
beschaduwd te geraken (door houtige opslag) waardoor de rol als voortplantingsmilieu voor
amfibieën verloren gaat. Kranswieren zijn dan weer gebaat bij de aanwezigheid van mineraal
(zand)substraat. In het VNR zijn er minstens een 60-tal poelen aanwezig (zie INBO-inventaris
en kaart 5.8)
Beschrijving maatregel : Graafwerken worden machinaal uitgevoerd met een graafmachine
met tandenloze bak of met rijtkorf (indien alleen vegetatie dient verwijderd). Bij de (her-)aanleg
van waterhoudende depressies en poelen is het zaak om minstens de zuidgeëxposeerde
oevers zwakhellend te maken zodat waterplanten en toekomstig amfibieënbroed zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Ten behoeve van Kamsalamander is het belangrijk dat in de omgeving
van de poel ruigte en struweel aanwezig is waarin juveniele en volwassen dieren zich kunnen
verschuilen. Om rust, een goede waterkwaliteit en een rijke watervegetatie te garanderen, is
het soms aangewezen om poelen geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het vee. Deze
werkzaamheden gebeuren best in september - oktober wanneer de grondwaterstand meestal
het laagste peil bereikt en wanneer de meeste amfibieën het water hebben verlaten. Wanneer
meerdere poelen in een zelfde omgeving aanwezig zijn, wordt best gefaseerd gewerkt waarbij
maximum de helft van de poelen en bij voorkeur gespreid over het terrein wordt
opgeschoond. Op deze manier beschikken organismen nog over uitwijkmogelijkheden en is
snelle herkolonisatie mogelijk. Om te voorkomen dat de poelen geheel in de schaduw komen
te liggen, zal eens in de 5 a 6 jaar eventuele opslag van bomen en struiken worden
verwijderd. Kleine poelen van 150 m² worden eens in de 6 – 8 jaar opgeschoond en de grote
poelen van 250 m² of groter worden 1 keer per 10 jaar opgeschoond.
Van poelen binnen graspercelen die gemaaid worden zal het talud voor een deel mee
gemaaid worden. Het kleinschalig maaiwerk bij deze poelen is goed voor de diversiteit en
hiermee kan o. a. het aantal insecten en libellen rond de poel worden verhoogt.
Locatie – aantallen en fasering: Het opschonen van poelen zal gebeuren op basis van de
resultaten van de tussentijdse evaluaties die in de komende beheerperiode zijn voorzien. De
organisatie van het opschoonwerk gebeurt bij voorkeur samen met ander beheerwerk waarbij
graafmachines noodzakelijk zijn. Een grote poel die prioritair aandacht verdient is deze in het
deelgebied Oosthoek. De poel in kwestie evolueert versneld in een minder gunstige richting.
Een omslag naar een (zeer)eutrofe (algenrijke) poel ligt mogelijk in het verschiet: de diversiteit
aan kranswieren is al sterk verminderd tot de algemene Chara globularis. Daarnaast is er een
significante toename van Hoornblad. Misschien stelt zich hier een fosfaatprobleem al dan niet
als gevolg van het uitgraven van de poel tot op de polderklei en het aansnijden van een
Middeleeuwse bewoningshorizont (med. M. Leten). Verdere opvolging en eventueel ingrijpen
is aangewezen. In Duinzoom Oosthoek moeten ook de slootjes op korte termijn opgeschoond
worden: er is zeer veel elzenopslag in de grachten van het hooiweidegedeelte

5.3.3.2.


Graven en opschonen van poelen en slootjes

Wieden

Motivatie: Het selectief verwijderen van kiemplanten of nog zeer jonge planten van houtige
soorten in het bijzonder van duindoorn, met de bedoeling om vooral kwetsbare
duinvalleigraslanden en matig vochtige-droge duingraslanden in hun plagioclimax toestand
met bijbehorende specifieke samenstelling aan doelsoorten duurzaam te behouden. De
maatregel heeft het voordeel dat deze zonder inzet van specifiek materiaal kan uitgevoerd
worden, dit in tegenstelling tot bv. het mechanisch ontstruwelen waarbij naderhand vaak ook
nog extra nazorg (maaien van ongewenste opslag van houtige soorten) vereist is omdat
alleen de bovengrondse plantendelen worden verwijderd. Het is in dat geval ook niet zeker dat
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alle doelsoorten opnieuw in de habitat zullen verschijnen omdat de diasporen vaak langdurig
ontbreken.
Beschrijving maatregel: manueel verwijderen door het uittrekken van de volledige plant (incl.
wortels). Grote oppervlakten kunnen eventueel in zogenaamd tirailleur verband worden
aangepakt (meerdere arbeiders die op enige afstand van elkaar systematisch de doelzone
uitkammen en de beoogde soorten verwijderen).
Locatie: wordt vooral toegepast in op natuurlijke of kunstmatige wijze nieuw ontstane
duinpannen, maar kan ook elders van toepassing zijn bv. om mahonia of andere exoten uit
het helmduin te weren. Het is een maatregel die ad hoc kan ingezet worden. De laatste jaren
werd wieden met succes toegepast, tenminste indien consequent volgehouden, in de
noordelijke pannengordel van De Westhoek i. b. in de Zeeruspanne (NP4d, kaart
5.7.westhoek). Ook op kapvlaktes of op ontstruweelde plekken kan wieden van kiem- en
jonge planten van ongewenste soorten een deel van de nazorg uitmaken. Het is echter een
zeer arbeidsintensieve ingreep die slechts over beperkte oppervlakte kan volgehouden
worden. Toepassing ervan dient daarom weloverwogen te gebeuren.

5.3.3.3.

Specifieke bosbeheermaatregelen

Onder 5.2.1.werden al een aantal specifieke bosbeheermaatregelen besproken in het kader van het
gericht verwijderen van invasieve exoten en het kappen van populieren en esdoorns. In dat geval
betreft het meestal éénmalige ingrepen die bedoeld zijn als start van het natuurherstel. De
maatregelen die hierna worden vermeld hebben eerder een recurrent karakter en zijn bedoeld om het
boshabitat te behouden en de biodiversiteit ervan te optimaliseren of zijn ingegeven vanuit
veiligheidsoverwegingen.


A. Hakhoutbeheer
Motivatie: Hakhoutbeheer, als recurrent beheer, zal slechts op beperkte schaal worden toegepast
in het VNR. Om cultuurhistorische redenen wordt het herstel en behoud van enkele
binnenduinrandbosjes en houtkanten beoogd (Oosthoekduinen, Kerkepannebos, Westhoek, kaart
5.1). Een klein perceeltje in de Zwarte Hoek is als essenhakhout bestemd terwijl in het
aangrenzend ruigteperceel de wilgen gefaseerd worden gekapt met de bedoeling het gebied
zoveel en zo lang mogelijk open te houden (i. e. in het ruigtestadium).



Beschrijving maatregel: Voor het het afzetten van de telgen wordt gebruik gemaakt van
kettingzaag. Er zal een tractor met verhakselaar en of met laadbak worden voorzien voor het
afvoeren van het hakhout of het verhakseld materiaal. In enkele gevallen kunnen de telgen in de
onmiddellijke omgeving worden gebruikt om houtrillen te bouwen. Deze kunnen zorgen voor het
afschermen van kwetsbare plekjes maar zijn tevens habitat voor allerlei organismen (fungi, kleine
zoogdieren, slakken…). In geval oude exemplaren aanwezig zijn van kwetsbare of zeldzame
soorten bv. Gladde iep, Fladderiep,… dan worden de grootste exemplaren best gespaard zodat
zaadvorming en eventueel zaadoogst nog mogelijk is. Het is ook niet zeker of oude exemplaren
het opnieuw in hakhoutbeheer nemen zullen overleven.



Locatie: Vanuit cultuurhistorisch standpunt wordt hakhoutbeheer toegepast in de beheereenheden
ZP4e, ZP4f, ZP4g (Westhoek), de zuidrand van Ke1a (Kerkepannebos) en de binnenduinrand van
de Oosthoekduinen ondermeer met Gladde iep en Fladderiep (OO6, in bijzonder nabij de
Sporthal, kaart 5.1). Om reden van natuurbeheer in casu ter voorkoming van uitzaai van
ongewenste esdoorn in duingraslanden en mosduin van de Krakeelduinen en De Westhoek, zal in
de zuidelijke rand van de Koninklijke schenking een hakhout-/middelhoutbeheer (met behoud van
oude populieren als overstaanders) worden gevoerd (KS1a). In de Zwarte hoek (ZH3a) zullen de
wilgen gefaseerd in ruimte (1/3 perceel) en tijd (6 jaar) worden afgezet. Het hakhoutbosje met
recent aangeplante essen wordt om de 5 à 10 jaar gekapt (ZH3c, kaart 5.1)
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B. Dunningen
Dunningen zijn alleen voorzien in het Calmeynbos (OO1) en zijn vooral bedoeld om:
- gewenste soorten zoals Fladderiep, Zomereik, Gewone es,… vrij te stellen en dus te bevoordelen
(ingrijpen op de bomensamenstelling van het bos);
- de veiligheid van recreanten en van het verkeer (Kerkstraat, Artiestenpad) te garanderen. Indien
bepaalde bomen acuut gevaar opleveren, kunnen deze verwijderd of ontkroond worden;
Opmerking: dunnen met als doel houtoogst is in het natuurreservaat niet aan de orde. Indien het hout
dat afkomstig zal zijn van de andere kappingen kan verkocht worden (bv. samen met andere
beheerproducten), zal dit uiteraard gebeuren.
C. Bebossing
Soms is het aangewezen inheemse, streekeigen soorten aan te planten. Dit zal ondermeer het geval
zijn na de voorziene veiligheidskap in de zuidrand van het Kerkepannebos (Ke1a). Op dit moment
domineert in deze zone abeel en dreigt gewone esdoorn verder op te rukken. Om in de toekomst deze
ongewenste soorten te kunnen onderdrukken ten voordele van meer gewenste houtige soorten
ondermeer Gladde iep, Fladderiep, Gewone es, Sleedoorn, Hazelaar en Eénstijlige meidoorn, zullen
deze soorten aangeplant worden. Eveneens kan de inbreng van enkele Kleinbladige linden worden
overwogen (als extra nectarbron). Andere locaties waar om dezelfde reden kan bebost worden zijn de
bosrand van het Calmeynbos aan weerszijden van de Kerkstraat en het voormalige groenstort, ten
noorden van het COC.
Aanplantingen kunnen ook nog nodig zijn op andere plaatsen waar in recente jaren werd gedund of
naaldhoutbestanden verwijderd (Calmeynbos) en waar de verjonging als onvoldoende wordt
beoordeeld. Jonge aanplanten verdienen eveneens nazorg i. e. er moet in de eerste 5 jaar voor
voldoende lichtstelling worden gezorgd ondermeer door het eventueel maaien van ruigtekruiden en
bramen.
D. Aandacht voor open plekken in het bos en bosrandontwikkeling
In het Calmeynbos wordt gestreefd naar een belangrijk aandeel open plekken in het bos. Ze worden
bij voorkeur niet gecreëerd in de nabijheid van paden omdat ze anders te uitnodigend zijn als speelen picknickplaats. Open plekken zullen in de toekomst het resultaat zijn van hakhoutbeheer en
dunningen (zie hoger) en van spontane windval. Vooral de hoog uitgegroeide canadapopulieren en
Grauwe abelen zijn windgevoelig.
Spontane bosrandontwikkeling (met specifieke zoom- en mantelplanten o. a. Rozen, bramen, klim- en
slingerplanten…) is mogelijk langs de buitengrenzen van bos en langs de interne rand van voldoende
grote open plekken in het bos. Deze gemeenschappen kunnen ook ontstaan rond kleinere boskernen
in het extensief begraasde duingebied (o. a. Westhoek, Houtsaegerduinen en Cabour bieden op dit
vlak perspectieven).

E. Dood hout
Streefdoel volgens de Criteria duurzaam bosbeheer is 4% van het totale bestandsvolume dood hout of
een verdubbeling binnen de planperiode. In het Calmeynbos is dit een haalbare doelstelling en dit
zowel voor dik als dun hout (cfr windgevoelige soorten, geplande kappingen waarbij een deel hout kan
blijven liggen of op stam sterven na ringen). Het eventueel verwijderen van dood hout zal alleen
gebeuren uit veiligheidsredenen ten aanzien van verkeer of recreanten.

F. Nazorg van kapvlaktes
Waar relevant is het aangewezen om preventief op te treden en ongewenste hergroei tegen te gaan
bv. door selectief wieden van de kiem- en jonge planten of door gericht maaien van al iets hogere of
dichtere opslag van bv. abelen, esdoorn, populier…Indien onvoldoende duurzaam resultaat wordt
bereikt, d.w.z. herhaaldelijk opnieuw uitlopen van gemaaide of gekapte gewassen, is de inzet van
chemische middelen op basis van glyfosaat verantwoord.
Aanzienlijke kappingen zijn de voorbije jaren uitgevoerd in het deelgebied Cabour (i. b. CA2d en
enkele plekken in CA2e) en in de binnenduinrand van De Westhoek (i. b. ZP4b-g). In deze twee
gebieden is nazorg in de eerstvolgende 3-5 jaren aangewezen om de beoogde doelstellingen te
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bereiken d. w. z. monitoring van de vegetatieontwikkeling en eventueel ingrijpen zoals supra
beschreven. (kaart 5.7 Cabour & Westhoek)
G. Knotten
De knotbomen in de weilanden van de Duinzoom Oosthoek (OO5b/OO5a, kaart 5.1) en Zuidmoerse
hoek (CA3g) worden om de 5-8 jaar gekapt en het hout afgevoerd (bij voorkeur) of in rillen gestapeld
langs de rand van de percelen. Oude knotwilgen zullen via een geleidelijk omvormingsbeheer worden
vervangen door knotessen

Foto. Recent aangeplante knotwilgen in de Zuidmoerse hoek zullen in de toekomst noodzakelijk geknot
moeten worden (okt. 2010)
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5.4. Soortgericht natuurbeheer

5.4.1. Flora
5.4.1.1. Doelsoorten voor het natuurbeheer
De doelsoorten voor het natuurbeheer werden in hoofdstuk 4 besproken. Aangezien de meeste
soorten kenmerkend zijn voor een bepaald doelhabitat, kan over het al. gemeen gesteld worden dat
de beheermaatregelen die voorzien zijn voor het behoud, herstel of het laten ontwikkelen van deze
habitaten ook gunstig effect zullen hebben op de eventueel nog aanwezige populaties van deze
plantensoorten of zullen leiden tot geschikte vestigingsomstandigheden. Kleine populaties van
doelsoorten worden best goed opgevolgd. In geval van kleine populaties kan populatie-genetisch
onderzoek noodzakelijk zijn om te kunnen inschatten of het duurzaam behoud van de populatie
haalbaar is en welke maatregelen desgevallend dienen genomen om dit toch mogelijk te maken
(problematiek van restocking/ eventueel zelfs herintroductie). Dit vergt een specifieke aanpak en inzet
van know how die beschikbaar is bij de Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen en
universiteiten.
Vaatplantensoorten die in het studiegebied bijzondere aandacht verdienen zijn Kruipend
moerasscherm, Liggende asperge, Aarddistel, Galigaan, Noordse rus, Welriekende salomonszegel,
Zwarte knopbies en Fladderiep. Populaties van deze soorten moeten nauwgezet in het oog worden
gehouden en eventueel moet lokaal specifiek in functie van deze soorten worden beheerd.
Bijvoorbeeld in geval van de Liggende asperge moet in de Houtsaegerduinen (belangrijkste populatie)
de gewone tuinasperge verwijderd worden om genetische vermenging en dus uiteindelijk verdwijnen
van de liggende asperge te voorkomen. In de andere gevallen is specifiek onderzoek nodig om de
gewenste soortgerichte maatregelen te kunnen nemen.
Voor Cabour kan overwogen worden om autochtoon, lokaal materiaal van Struikhei in te zaaien vanuit
de restpopulatie in Ghyvelde (of uit de bodemzaadvoorraad in het slechtste geval). Wanneer na 15
jaar geen struikhei is opgedoken, zal dit worden uitgevoerd.

5.4.1.2. Ongewenste plantensoorten (“exoten” en andere)
Ondermeer de hierna opgesomde soorten worden als ongewenst beschouwd omdat ze minstens op
een aantal plekken doelvegetaties met bijbehorende doelsoorten zijn gaan domineren om ze soms
lokaal zelfs te verdringen. In een aantal gevallen dreigen vooral de houtige soorten niet alleen aan de
(versnelde) successie naar struweel- of bos bij te dragen, maar daarenboven ook nog ongewenste
struweel- of bostypes te vormen (waar geen plaats is voor de meer gewenste inheemse boom- en
struiksoorten, cfr duindoornstruweel, gemengde doornstruwelen etc. ). Om die redenen zullen in de
volgende jaren specifieke beheerwerken worden georganiseerd met de bedoeling deze soorten
zoveel als mogelijk uit de reservaten te verwijderen of minstens hun verspreiding sterk in te perken.
Voor De Westhoek en de Houtsaegerduinen, kan voor de rationele organisatie van deze activiteiten
beroep worden gedaan op de zeer gedetailleerde vegetatie- en florakartering van het INBO (S.
Provoost et al. – kaart 5.9d). In alle gevallen zal ook een minutieuse opvolging van de resultaten en
nazorg noodzakelijk zijn. De volgende soorten zijn prioritair te verwijderen:
1. Mahonia spp. : voorlopig is er nog geen efficiënte bestrijdingstechniek gevonden (leerachtig
blad waardoor herbiciden niet altijd even effectief zijn. er zal verder worden gezocht naar het
beste bestrijdingsmiddel ( mogelijk op oliebasis)). Lokaal kan overwogen worden om Mahoniahaarden weg te graven bv. in zones waar stuifplekken /kaal zand gewenst zijn; ervaring uit het
buitenland (info verkregen via Tim Adriaens die het probleem heeft voorgelegd aan het IUCN
SSC Invasive Species Specialist Group) zou uittrekken met een pikhouweel annex insmeren
met glyfosaat wel effectief zijn.
2. Gele ribes (Ribes aureum): Alleen in de Houtsaegerduinen een probleem (ten zuidwesten
van “de tennis” is een omvangrijk struweel aanwezig (kaart 5.9d). Dit moet volledig
weggegraven worden. Het werk kan in combinatie of aanvulling gebeuren met andere
voorziene werken in de potentiële natuurontwikkelingszone (cfr hydrologisch herstel). Er moet
wel onderzocht worden of dit technisch haalbaar is i. v. m. aanvoer van materieel en afvoer
van struweelresten en grond. Er is hier een mogelijkheid om tabula rasa te maken en de
xeroserie (duingemeenschappen onafhankelijk van grondwater) terug te zetten naar
pionierstadium. Wellicht is een kraan met kasseibak de aangewezen machine. Hiermee
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kunnen de planten met wortelstokken volledig uitgegraven en uitgezeefd worden. Materiaal
kan worden aan- en afgevoerd via het wandelpad;
Robinia pseudaccacia: Vooral in de Houtsaegerduinen in dezelfde buurt als de Gele ribes
problematisch (kaart 5.9d). Er wordt geopteerd voor de verwijdering d. m. v. kap en
nabehandeling van de zaagvlakken met een glyfosaat bevattend middel.
Rosa rugosa: al op verschillende plekken in het verleden aangepakt (Houtsaegerduinen,
Westhoek) en dit met wisselend succes. Verdere acties om de soort te verwijderen is
aangewezen (kaart 5.9d), gevolgd door monitoring van de resultaten en nabehandeling indien
nodig.
Canadapopulieren: lokaal al acties ondernomen (Cabour, Oosthoekduinen,
Houtsaegerduinen). Hotspot blijft de omgeving van de centrale dreef in de Houtsaegerduinen.
De dreef zelf wordt behouden maar met slechts één bomenrij aan beide kanten. De
populieren op de voormalige akkertjes (zuidwest) worden eveneens gedoogd (cultuurhistorisch aspect + als forofyt van epifytische mossen en korstmossen). De rest wordt zoveel
als mogelijk verwijderd – maar dit is zeker geen evidentie gezien het uitgesproken
geaccidenteerd terrein en de overal aanwezige kwetsbare, betredingsgevoelige relicten van
mosduin en fragmenten duingrasland. Daarom is maatwerk verreist (zowel naar te gebruiken
materiaal als naar de keuze i. v. m. het hout (afvoer waar mogelijk, lokaal stapelen of in
enkele gevallen op stam ringen en laten evolueren). Ook valt te bekijken of deze werken in
eigen beheer dan wel beter worden uitbesteed.
Esdoorn-bomen: zijn vroeger al hier en daar gedeeltelijk bestreden geweest maar het werk is
nog niet af (zie supra onder dunningen en “bomen-kaart”)
Abelen: zijn vroeger al gedeeltelijk bestreden geweest – volhouden en hernemen van actie is
noodzakelijk. Er zijn verschillende haarden die zeker aangepakt moeten worden vooral in De
Westhoek en de Houtsagerduinen bv. ten noorden van de ezelstal, i. v. m,;
duingraslandherstel, en hier en daar centraal en in het westelijk deel van het gebied (zie supra
onder dunningen en “bomen-kaart”)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina): al op verschillende plekken in het verleden
aangepakt (Houtsaegerduinen, Westhoek). . De aanpak gebeurde echter niet systematisch en
is daardoor vaak weinig succesvol. Verdere acties om de soort te verwijderen zijn
aangewezen. Zowel in De Westhoek als de Houtsaegerduinen zijn nog verschillende grote
zaadbomen aanwezig die lokaal een sterke uitbreiding mogelijk maken (kaart 5.9d).
Regelmatig worden jonge planten (1-2 jarig) aangetroffen in bv. openvallend struweel.
Waakzaamheid en snel handelen bij ieder terreinbezoek door zowel wachters, arbeiders als
onderzoekers blijft daarom geboden (onmiddellijk uittrekken indien nog mogelijk). Gezien de
ornitochore verbreiding van de soort moet in het gehele gebied rekening gehouden worden
met het mogelijk opduiken van de soort. Veroudering van het landschap en lichte verzuring
van de bodem heeft wellicht een positief effect op de vestiging. Het probleem van de
Amerikaanse vogelkers zal dus blijvende aandacht vergen in de toekomst.
Tuinasperge: om genetische vermenging met de populatie Liggende asperge in de
Houtsaegerduinen te voorkomen is het aangewezen om in de buurt van Liggende asperges
de tuinasperges te verwijderen door uitgraven van de planten. Mogelijk kan deze karwei
samen met de lokale flora-werkgroep worden georganiseerd.
Om dezelfde redenen worden Spaanse hyacinten in gebieden met Wilde hyacint (Westhoek
en Cabour) eveneens verwijderd door uitgraven van de bollen.
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5.4.2. Fauna
Een aantal beheermaatregelen zijn niet specifiek voor één bepaalde diersoort, maar voor een
diergroep of meerdere diergroepen terzelfdertijd. We sommen eerst de vaststellingen en specifieke
maatregelen op in aansluiting op de geïnventariseerde fauna. Vervolgens zoomen we in op de
specifieke diergroepen en soorten. We vermelden telkens de meest bijzondere aangetroffen soorten
en vervolgens het verwachte effect op die soorten en eventueel nog niet aangetroffen doelsoorten,
van de beheermaatregelen die hierboven reeds voorgesteld werden. Indien noodzakelijk worden
vervolgens extra soortgerichte maatregelen behandeld.

5.4.2.1. Algemene beheeruggesties in functie van fauna
1. De ecotopen mosduin en droog duingrasland zijn van uitzonderlijke waarde. Tientallen op
Vlaams niveau zeer zeldzame soorten ongewervelden worden enkel in deze habitattypen
aangetroffen (in het bijzonder in de deelgebieden Cabour-Garzebekeveld). Deze ecotopen
dienen uitgebreid te worden zodat de verschillende zones onderling onafgebroken verbonden
zijn. Ook voor de specifieke duingraslandsoorten is deze beheermaatregel relevant (zie ook
supra).
2. Door de gestaag verminderende oppervlakte kaal zand dreigen op termijn een aantal
bijzondere soorten te verdwijnen of sterk teruggedrongen te worden. In het deelgebied Cabour
en Houtsaegerduinen is dit probleem behoorlijk acuut. Natuurlijke dynamiek waarbij kaal,
stuivend zand ontstaat, is in deze gebieden verdwenen. Betreding kan enigszins voor een
surrogaat zorgen, maar het kan nooit de bedoeling zijn om overbetreding als middel in te
zetten om grote, aaneengesloten oppervlakten kaal, stuivend zand te verkrijgen. Immers is het
kaal zand geen doel op zich maar wel de essentiële voorwaarde voor het laten ontstaan van
de bijbehorende (hoofdzakelijk faunistische) levensgemeenschap. Veel van deze diersoorten
zijn echter niet gebaat bij recreatie die meestal verstorend werkt (zowel door veelvuldige
betreding als andere vormen van verstoring). Mechanisch beheer met het oog op het
verwijderen van struweel en boomopslag en het lokaal plaggen is daarom vaak een beter
middel om kale zandplekken te creëren (plaggen, afschrapen strooisel). In De Westhoek moet
zeker geprobeerd worden om in het centraal duingebied voldoende dynamiek te behouden
opdat nog grote stuifplekken blijven bestaan of ontstaan.
3. Sommige soorten zijn betredingsgevoelig. Bonte (2006) geeft aan dat de Harkwesp
betredingsgevoelig is. Maes & Bonte (2006) gebruikten 5 soorten ongewervelden om de
kwaliteit van een aantal duinfragmenten te bepalen. Kleine parelmoervlinder, de Zandkrabspin
(Xysticus sabulosus) en de Grote panterspin (Alopecosa fabrilis) bleken negatief beïnvloed te
worden door een hoge betredingsgraad. Het zijn soorten van duingraslanden.
Blauwvleugelsprinkhaan en Heivlinder blijken positief beïnvloed te worden door betreding,
maar het zijn dan ook soorten die open kaal zand nodig hebben voor ei-afzet resp. territoriaal
gedrag. Deze soorten zijn allemaal aanwezig in het VNR maar ze komen niet allemaal in elk
van de deelgebieden voor. Zowel vanuit botanisch standpunt (behoud mosduinen) als vanuit
specifiek faunistisch oogpunt kan het daarom aangewezen zijn bepaalde zones of plekken
voor begrazing en recreatie uit te sluiten. Experimenteren met een tijdelijke exclosure aan de
binnenduinrand van De Westhoek is aangewezen.

Gewone struisrietvegetaties herbergen soms een aantal interessante soorten (Levendbarende
hagedis, mieren, bepaalde bijzondere spinnen,slakken,… ). Daarom is het belangrijk dat her en der
kleine oppervlaktes Gewone struisriet behouden blijven. Onder extensieve begrazing zal dit
vermoedelijk wel het geval zijn. Waar er dergelijke plekken zijn, wordt dan ook niet bijkomend
gemaaid, tenzij hier een gefundeerde keuze werd gemaakt ten behoeve van andere doelsoorten.
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5.4.2.2. Specifieke maatregelen voor één bepaalde diergroep of diersoort
A. Avifauna
Het studiegebied telt ca. 89 broedvogels. Volgens de Vlaamse Rode lijst is Kuifleeuwerik ‘met
uitsterven bedreigd’, zijn Zomertortel, Boompieper, Rietzanger, Wielewaal en Rietgors ‘bedreigd’ en
Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Patrijs, Huiszwaluw, Nachtegaal, Huiszwaluw en Matkop ‘kwetsbaar’,
Cetti’s zanger zeldzaam en Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Huismus, Kneu, Koekoek, Ringmus
achteruitgaand. Eén der waargenomen soorten is opgenomen in Bijlage I van de Europese
Vogelrichtlijn: Blauwborst. Waardevolle broedvogels die niet op de Rode lijst zijn opgenomen, zijn
Bergeend, Boomvalk, Steenuil, Ransuil, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Grauwe
vliegenvanger en Putter.
Een der voornaamste bedreigde doelsoorten voor het VNR is de Boomleeuwerik. Deze
Vogelrichtlijnsoort heeft recent in het deelgebied Westhoek gebroed maar kwam in het verleden ook
tot voortplanting in het Cabourdomein. Mogelijk is deze soort terug te verwachten als de openheid
van dit gebied wordt hersteld, wat trouwens voor de eerstkomende jaren zal gebeuren. Dezelfde
maatregel zal ook bevorderlijk zijn voor Boompieper en vermoedelijk niet schadelijk voor bos- en
struweelbewonende soorten zoals Zomertortel. Wielewaal is wellicht de meest kwetsbare soort als het
gaat om het verwijderen van populieraanplanten, maar het structuurrijke Kasteelbos, waar niet aan
geraakt wordt, evenals de groepjes oude populieren die hier en daar ongemoeid worden gelaten,
kunnen voor deze soort de schade beperken. Roodborsttapuit en Kneu eerder soorten van het
halfopen duinlandschap, zullen vermoedelijk eveneens profiteren van het nagestreefde halfopen
kustlandschap. De kleinschalige afwisseling van kortgegraasde delen met ruigere delen en
struweelopslag die volgt op extensieve begrazing is bevorderlijk voor deze soort.
Voor de Kuifleeuwerik is het nodig dat er voldoende duindynamiek aanwezig blijft zodat nog
significante oppervlaktes stuif- en helmduin, in afwisseling met mosduin en initieel duingrasland
aanwezig blijft. Kuifleeuwerik kan daarom in principe profiteren van maatregelen die er op gericht zijn
om een dynamische zeereep te garanderen en van maatregelen die bedoeld zijn om in het centraal
duingebied er voor te zorgen dat minstens een deel van het gebied aan de stuif kan blijven. Gezien de
neerwaartse regionale trend zal het wellicht moeilijk zijn om deze soort als broedvogel te behouden.
Het bevorderen van het biotoop voor rietvogels (Rietzanger, Rietgors, Sprinkhaanrietzanger,
Blauwborst, Kleine karekiet, Bosrietzanger) is in het VNR geen vanzelfsprekende opgave omdat
rietvegetaties niet overal kunnen ontwikkeld worden. Eventueel kan gedacht worden aan het
herprofileren van sloten om de uitbreiding van rietkragen te bevorderen, in combinatie met het aan de
uiteinden afdammen van deze slootjes, zodat de waterafvoer niet versneld wordt. De herinrichting van
de Markeyputten zorgt voor meer kansen voor Riet en oeverbegroeiingen, Ter hoogte van de
Duinzoom Oosthoek, de Zwarte Hoek (Drie vijvers) en bij het Koekuithof zijn nu al in meer of mindere
mate nieuwe kansen gecreëerd voor de ontwikkeling van rietkragen en op langere termijn, na
eventuele aankoop en herinrichting zijn er kansen in het overdekt waddenlandschap en bij de
Florizoonegroeve (Garzebekeveld). Om dit habitattype meer kansen te geven zal het lokaal ondiep
uitgraven van de boorden van de groeve en het herprofileren van de oevers noodzakelijk zijn.
Het zilte grasland van de Noordmoerse hoek kan nog aan kwaliteit winnen door vernatting en
uitbreiding van het trapgatensysteem. Aankoop, gevolgd door afplaggen tot zelfs licht afgraven van de
drogere en voedselrijkere gedeelten kan het biotoop voor zilte planten en het broed- en
foerageerbiotoop voor weidevogels (Kievit, Scholekster, Gele kwikstaart, Bergeend) doen toenemen.

Akkervogels (Geelgors, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Patrijs)
Op het Garzebekeveld (Vanden Bon akkers GA2g) en mogelijk in een latere fase in het overdekt
waddenlandschap, en nabij de Oosthoek kunnen een aantal akkerpercelen geheel of gedeeltelijk
ingericht worden ten behoeve van zowel overwinterende als broedende akkervogels. Daartoe zal
zomergerst of tarwe worden geteeld zonder gebruik te maken van pesticiden en meststoffen. Na de
(eventuele) oogst blijft de stoppel staan waarna 2 jaar braaklegging volgt. Daarna kan de cyclus
opnieuw beginnen volgens het drieslagstelsel. Specifiek voor Geelgors en vinken is de aanwezigheid
van een haag of houtkant een pluspunt. Op deze wijze beheerde en ingerichte percelen zijn kansrijk
als foerageer- en eventueel broedgebied voor: Veldleeuwerik, Geelgors, Gele kwikstaart, Patrijs,
Kwartel, Graspieper,…
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Strandbroedvogels (potentieel zijn dit o. a. Strandplevier, Visdief, Dwergstern,…) zijn vooral
verstoringsgevoelig. Een tijdelijk afsluiten van een voldoende groot deel van het strand voor het
Westhoekreservaat zou kansen kunnen bieden aan een of meer van deze soorten. Deze maatregel is
echter praktisch moeilijk uitvoerbaar zonder de wandelmogelijkheden aanzienlijk te beïnvloeden. Wel
haalbaar en wenselijk is het voorzien van de nodige rust rond de slufters (verbod om de zeereep te
betreden gedurende het broedseizoen, gecombineerd met verscherpt toezicht hierop).

B.

Vleermuizen

Het deelgebied Cabour telt 4 à 5 vleermuissoorten (Gewone en Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger,
Myotis species en Grootoorvleermuis) maar dit in lage aantallen. Alle soorten zijn opgenomen in
Habitatrichtlijn bijlage IV. Uit de inventarisaties in het kader van PINK is gebleken dat de bezetting van
bunkers als winterverblijf bijzonder laag is. Enkel in Cabour werden enkele exemplaren waargenomen
(maximaal 3 Baardvleermuizen en 1 Grootoorvleermuis).
Inrichtingsmaatregelen voor de bunkers in functie van vleermuizen
De bunkers uit WO II zijn het meest geschikt omwille van hun uiterst duurzame structuur, hun ruime
temperatuursgradiënt, hun grote aanbod aan schuilmogelijkheden zoals nissen en scheuren, hun vrij
stabiel binnenklimaat (zeker in bepaalde delen van de bunkers), de hoge luchtvochtigheid, de goede
bescherming tegen verstoring van buitenaf, enz… De bunkers worden dus ook gebruikt als
zomerverblijfplaats. De waarneming van een grote groep zwermende vleermuizen ter hoogte van een
van de ingangen van bunker 1 in de late nazomer door Guido Mahieu in 2005 wijst op een grote
interesse van vleermuizen voor deze objecten. Het is algemeen bekend dat vleermuizen in het najaar
mogelijke winterverblijven gaan inspecteren.
Het geschikter maken van bunkers uit WO II bestaat vooral uit volgende ingrepen:
- Het verwijderen van alle mogelijke afval uit de bunkers.
- Het ontoegankelijk maken voor het publiek (cf. bunker met mangat thv bomkrater).
- Het aanbrengen van extra (houten) deuren binnenin voor het creëren van een temperatuursgradiënt.
- Het opnieuw onder water zetten van delen die indertijd mogelijk leeggepompt zijn.
- Het dichtmaken van allerlei openingen (i. f. v. beperken luchtcirculatie).
- Het creëren van extra schuilmogelijkheden door het boren van gaten (diam. 2 à 3 cm) in de plafonds.
- Het aanbrengen van grond over, op, of tegen de bunkers i. f. v. een stabiele binnentemperatuur.
Het is belangrijk dat met dit zeer waardevol militair erfgoed omzichtig wordt omgesprongen. Het
verdient daarom aanbeveling om noodzakelijk geachte inrichtingsmaatregelen te bespreken met
terzake bevoegde deskundigen inzake militair erfgoed. Hiervoor kan contact worden opgenomen met
het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend erfgoed (buitendienst Brugge, Werkhuisstraat 9, Brugge)
Speciale aandacht dient besteed te worden aan het vermijden van zogenaamde ‘death-traps’. Alle
lopende dieren die per ongeluk in een kelderruimte vallen, zijn ten dode opgeschreven, tenzij een
schuine helling uitkomst biedt (cf twee dode steenmarters COC-bunker De Panne, 2006). Voor
vleermuizen geldt zelfs dat wanneer ze zich door een gladde hulzentrechter (zie foto) naar beneden
laten vallen (bekend gedrag), ze opgesloten kunnen raken in de onderliggende ruimte wanneer die
niet via een andere uitgang verlaten kan worden, bijvoorbeeld wanneer het trapgat voor de veiligheid
met een plank is afgesloten. De hulzentrechter is te nauw om opwaarts doorheen te vliegen en te glad
om door naar boven te klimmen.
Wat betreft de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (onverbrand kruit, asbest…) in de bunkers: een
professionele analyse dringt zich op, wil men in de toekomst publiek of vleermuizenonderzoekers een
veilige toegang tot de bunkers verlenen. Wat betreft de wanden die mogelijk asbest bevatten: de
schadelijkheid voor vleermuizen is niet uit te sluiten. Dat de loshangende wanden op zich een
schuilgelegenheid vormen is dan uiteraard van ondergeschikt belang.
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Schets ligging bunkers WO II in het deelgebied Cabour: de 3 bunkers, als zwarte polygonen
zichtbaar op bovenstaande Figuur, ten noorden van de Cabourweg, zijn genummerd als 1, 2 en 3 van
west naar oost. Nog verder westwaarts bevindt zich het ondergrondse restant van een vierde bunker,
dat echter volledig onder water staat.
De ondergrondse ruimten (de kelderverdieping a. h. w. ) in de bunkers 1 en 3 bieden de mogelijkheid
tot het creëren van een zeer stabiel, onverstoord en donker winterverblijf waar een hoge
luchtvochtigheid en rust gegarandeerd zijn. Het kiezen van één bepaalde bunker die voor inrichting in
aanmerking zou komen, ligt niet voor de hand. De drie opgesomde bunkers zijn geschikt en nog
geschikter te maken. Ideaal naar vleermuizennormen zou het inrichten van alle drie de bunkers als
winterslaapplaats zijn.
Ondertussen werd beslist om bunker nr 3 voor geleide bezoeken toegankelijk te houden. De andere
twee bunkers kunnen als winterverblijf worden ingericht in overleg met Onroerend erfgoed.
Ten behoeve van vleermuizen worden ook zoveel als mogelijk bomen met holten of spleten gespaard
van kap. Ze kunnen namelijk een belangrijke rol als tijdelijke verblijfplaats of kraaminrichting voor
vleermuizen vervullen.
Algemene vaststelling zijn de lage aantallen vleermuizen in het gebied. Daar kan een laag
voedselaanbod mee oorzaak van zijn. Het ontwormen van de grote grazers die in het gebied worden
ingezet, gebeurt bij voorkeur met middelen die het minst persistent zijn in de uitwerpselen van de
behandelde dieren. De meest persistente middelen zijn nefast voor de coprofage invertebraten die van
deze uitwerpselen afhankelijk zijn. Insecten zoals mestkevers, mestvliegen e. a. behoren tot het
stapelvoedsel van heel wat soorten vleermuizen.
Een fel onderschatte vorm van verstoring t. a. v. vleermuizen is licht: enkele opportunisten zoals de
Rosse vleermuis, de Laatvlieger en de Gewone dwergvleermuis (wellicht niet toevallig drie van de vier
inheemse soorten die niet op de Rode Lijst staan) lijken zich weinig te storen aan straatverlichting en
dergelijke, en jagen zelfs op concentraties van insecten rond lantaarnpalen, maar de meeste
inheemse vleermuizensoorten mijden licht zoveel ze kunnen. Het vermijden van kunstlichtbronnen in
het gebied en het afschermen van het gebied tegen externe lichtbronnen is een belangrijk
aandachtspunt. In functie hiervan kan gedacht worden aan overleg met de
verkeersinfrastructuurbeherende overheden, naast uiteraard het overwegen van schermbeplanting.

C.

Amfibieën

In het VNR zijn minstens een 60 tal waterpartijen aanwezig, vaak veedrinkpoelen, waarin een of meer
soorten amfibieën zijn aangetroffen tijdens de laatste PINK inventarisatieronde (zie deel 1).
In de nabije toekomst kan het aantal geschikte waterplassen nog toenemen.
Veedrinkpoelen op de duin-polder-overgang zijn meestal al voor circa ¾ omheind geworden. In de
Duinzoom Oosthoek zal voortaan een deel van het permanent begraasde gebied (OO5a) tijdens de
voortplantingsperiode van de Rugstreeppad tijdelijk buiten de begrazing worden gesteld. Zo zullen de
voortplantingsmogelijkheden voor de lokale Rugstreeppadpopulatie nog verbeteren.
Op lange termijn zal het nodig zijn om periodisch poelen op te schonen zodat verschillende
successiestadia ruimtelijk verspreid over het VNR aanwezig zijn. Dit biedt de beste garanties dat een
optimale biodiversiteit in de aquatische gemeenschappen kan bereikt worden.
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D. Reptielen
In het studiegebied komt enkel Levendbarende hagedis voor.
De maatregelen die bedoeld zijn om een half open duinlandschap te creëren met herstel van
mosduinen en droog duingrasland, creatie van stuifduin en het hier en daar overlaten van ruige
hoekjes en grasland (met ondermeer Gewoon struisriet) zullen ook de Levendbarende hagedis ten
goede komen. Verbindingen voor amfibieën zijn mogelijk ook functioneel voor deze diersoort met
name de droge onderdoorgangen.

E.

Libellen

In het VNR is een dertigtal soorten libellen waargenomen (zie deel 1). De ideale libellenvijver (qua
soortenaantal althans) is de iets grotere en diepere poel met redelijk wat begroeiing in en langs het
water, met ondiepe oevers (warmer water; voor de ontwikkeling van de larven), maar ook met nog wat
open water (sommige soorten jagen enkel hierboven) en lokaal wat kale oevergedeelten (sommige
soorten gaan niet graag in de vegetatie zitten), en met wat bomen of struiken (als rustgebied) in de
nabijheid of langs de poel zelf (eilegplaats voor bijvoorbeeld Houtpantserjuffer). Het is echter
onmogelijk om alle eigenschappen in 1 poel te combineren zodat een zekere diversiteit van poelen
aangewezen is.
Vooral bij kleinere poelen is het aangewezen om een deel van de oever af te schermen van betreding
of vraat door de grazers. Bij voorkeur wordt dat de noordelijke en/of westelijke oever, waarbij de
vegetatie dan voor beschutting boven het water zorgt bij noordelijke en westelijke winden (zeebries).
Bij grotere poelen speelt het element van betreding/begrazing veel minder, dus afscherming is hier
weinig relevant. Stukken open oever trekken hier wel extra soorten aan. Deze maatregelen zijn ook
gunstig voor amfibieën (zie supra).
Eén van de toplocaties voor libellen in het studiegebied is in ieder geval het Zwarte Dal in De
Westhoek. Aan deze poel werden in het kader van PINK 17 soorten geteld, het grootste aantal aan de
kust. Wellicht realistischer als streefbeeld is de poel aan de Nachtegaal. Deze kent een kustmatige
hydrologie maar kan qua grootte en oeverstructuur als voorbeeld dienen. In de Duinzoom Oosthoek is
het aangewezen om nog een tweet al. poelen van die omvang aan te leggen. Dit gebied ligt beschut
tegen de zeebries en heeft een goede grondwaterkwaliteit door de aanvoer van kwelwater uit het
aanpalende duingebied. Het kan daarom een belangrijke betekenis krijgen voor libellen in het
studiegebied.

F.

Sprinkhanen

In het VNR zijn een aanzienlijk aantal soorten (19) aangetroffen (zie deel I, PINK inventaris). De meest
bijzondere soort op Vlaams niveau is Schavertje, gevolgd door 2 zeer typische duinsoorten:
Blauwvleugelsprinkhaan en Duinsabelsprinkhaan. Zanddoorntje, Snortikker, Struiksprinkhaan en
Kustsprinkhaan tenslotte zijn Rode-lijstsoorten waarvan recent veel nieuwe vindplaatsen zijn
gevonden (vooral in binnenland).
De maatregelen bedoeld om een halfopen duinlandschap te creëren zoals het herstel van mosduin en
droog of mesofiel duingrasland zijn bevorderlijk voor de meest delicate soorten (Lambrechts, 2008 in
Zwanepoel et al. )

G.

Dagvlinders

In het VNR zijn recent 32 soorten waargenomen, met al. s meest bijzondere Kleine parelmoervlinder,
Heivlinder, Bruin blauwtje en Sleedoornpage (Rode-lijstsoorten). Sporadisch werden ook
Keizersmantel, Boswitje en Kleine ijsvogelvlinder waargenomen maar dit zijn wellicht zwervers
waarvan op korte termijn geen vaste populaties te verwachten zijn. Ook waardevol zijn de populaties
Koevinkje, Hooibeestje, Argusvlinder (zeer beperkt) en de lokaal (Cabour en Garzebekeveld) zeer
hoge aantallen Kleine vuurvlinder. .
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De voorziene maatregelen bedoeld om een halfopen duinlandschap te creëren, het bevorderen van
spontaan en natuurlijk duinstruweel, het tegengaan van vervilting van de grasmat door plaggen en
extensieve begrazing, het stimuleren van verstuiving zijn voor alle de meest bijzondere soorten
dagvlinders bevorderlijk. Sleedoornpage en kleine ijsvogelvlinder vertonen in Vlaanderen een
algemene toename in combinatie met de ondertussen lokaal sterk verstruweelde en verboste duinen,
blijkt nu ook het kustduinlandschap een (potentieel) leefgebied. Mogelijk als doelsoort te verwachten is
Dwergblauwtje, die reeds in de nabijgelegen Franse duinen werd gevonden (Zuydcoote).

H.

Slakken

Alleen al in Cabour en het Garzebekeveld zijn 24 soorten slakken aangetroffen, met als topsoort
Nauwe korfslak Vertigo angustior (Habitatrichtlijn Bijlage II; met uitsterven bedreigd in Vlaanderen).
De Nauwe korfslak komt in een breed spectrum aan ecotopen voor, meer bepaald op plaatsen waar
een vochtig microklimaat gegarandeerd wordt door strooisel, humeus materiaal of dood hout.
Ook Rode barnsteenslak (Catinella arenaria) is een belangrijke aandachtssoort (IUCN Red List) en
komt voor in de vochtige duinvalleien van De Westhoek. Verder komen in de duinbossen van het
studiegebied twee zeldzame schorshorens voor: Gewone (Balea perversa) en ‘Vergeten’ schorshoren
(B. heydeni). Het zijn de enige vindplaatsen van deze soorten in Vlaanderen.

I.

Overige:

De Harkwesp is één de meest bedreigde invertebraten van mosduinen in Europa. Het is de grootste
graafwesp van Europa (2 cm). Ze nestelt in kolonies van juli tot oktober. Wijfjes graven een holletje en
leggen eitjes af op een verlamde prooi die ze in het holletje steken. Nadien (augustus-september)
voeden ze de larven met vliegen (vooral zweefvliegen). Volwassen Harkwespen voeden zich vooral
met nectar van Jacobskruiskruid. Plaatsen met voldoende kaal zand zijn noodzakelijk voor de
nestbouw van de Harkwesp, maar het is belangrijk dat dit kale zand ontstaat door natuurlijke
verstuiving en niet door vertrappeling door grote grazers en recreanten (Bonte, 2006). De
nestdichtheden van de Harkwesp in mosduinen die beïnvloed worden door recreatie of begrazing
bleken veel lager (0,004 tot 0,006 nesten/m2) dan die in mosduinen beïnvloed door natuurlijke
overstuiving (0,4 nesten/m2). Natuurlijke verstuiving vindt vooral plaats tijdens de herfst en winter,
terwijl recreatie tijdens de zomermaanden piekt en mogelijk de wijfjes verstoort of de al dan niet
afgewerkte nesten vernietigt. Grote grazers bezoeken de mosduinen vooral tijdens de winter, dus hier
moeten we de oorzaak wellicht eerder zoeken in vertrappeling van de larven in hun ondergrondse
nesten. Bij het kappen van aanplanten in de Cabourduinen zal op diverse plaatsen ook geplagd
worden, wat ondermeer verstuiving in de hand moet werken.
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5.4.2.3. Samenvattend overzicht van de specifieke faunagerichte beheermaatregelen in het VNR
Diergroep
Vogels

Zoogdieren

akkervogels



strandvogels



vleermuizen





Amfibieën
(Bijlage II & IV
spp)

Rugstreeppad
Kamsalamander









Libellen





Slakken

Nauwe korfslak



Harkwesp



(Bijlage II spp)

Andere

Specifieke maatregel
Aanleg van kruidenrijke graanakkers + braaklegging + haag/houtkant (o. a.
Vanden Bon GA2g)
Eventueel inrichting van ontoegankelijke rustzones in zeereep, slufterzone
en eventueel ook op het strand
Afsluiten en inrichting van 2 bunkers in het deelgebied Cabour en van
COC-gebouw (Oosthoek)
Sparen van oude, holten-rijke bomen
Lichtvervuiling zoveel als mogelijk vermijden
Aanpassing begrazingsregime in Duinzoom Oosthoek i. e. geen begrazing
in de oostelijke helft van OO5a tijdens voortplantingsperiode Rugstreeppad
Noordelijke en westelijke oeverzone van kleine poelen afschermen van
betreding of vraat door de grazers.
Bijkomend aanleg 2 grote poelen in Duinzoom Oosthoek (naar voorbeeld
grote poel bij VBNC de Nachtegaal)
Graven en Opschonen poelen (over VNR gefaseerd in ruimte en tijd,
volgens noodzaak & opportuniteiten) Deze maatregelen zijn ook gunstig
voor libellen(zie infra).
Onderzoek naar trekgedrag Rugstreeppad omgeving Houtsaegerduinen als
basis voor eventueel verdere inrichtingsmaatregelen (extern beheer i. f. v.
verbinding leefgebieden)

Noordelijke en westelijke oeverzone van kleine poelen afschermen van
betreding of vraat door de grazers.
Geen afscherming nodig bij grote poelen (+ 20m). Stukken open oever
trekken extra soorten aan. Deze maatregelen zijn ook gunstig voor
amfibieën (zie supra).
Bijkomend aanleg 2 grote poelen in Duinzoom Oosthoek (naar voorbeeld
grote poel bij VBNC de Nachtegaal)
Opschonen poelen (over VNR gefaseerd in ruimte en tijd, volgens
noodzaak & opportuniteiten). Deze maatregelen zijn ook gunstig voor
amfibieën (zie supra).
Specifiek aandacht voor het locaal onaangeroerd laten van of het laten
ontwikkelen van eenvochtig microklimaat door het ter plekke laten van
strooisel, humeus materiaal of dood hout of door specifiek houtrillen,
stapels etc te maken.
Eventueel lokaal excluderen van mosduin en onbegroeide zones van
permanente begrazing en/of betreding (maatregel kan samensporen met
behoud van soortenrijke kwetsbare mosduinen)
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5.4.2.4. Ongewenste diersoorten (exoten)
-

-

-

-

Bestrijden van ‘soepganzen’ (Anser sp. ), Canadeze ganzen, Nijlganzen en Grauwe ganzen
bij een overmatige standpopulatie, bij verdringing van beschermde soorten, overbegrazing,… In
het deelgebied Zwarte Hoek vormen de ‘soepganzen’ een beheerprobleem. Bestrijding ten
behoeve van natuurbeheer zal gebeuren door schudden van de eieren of meer actieve
bestrijdingstechnieken (afvangen of bestrijden met geweer. De bestrijding van de Canadese
ganzen en Grauwe ganzen zal gebeuren overeenkomst de reglementering van het jachtdecreet
(art. 22). Deze soorten zijn immers wildsoorten (= alle diersoorten die opgesomd worden in artikel
3 van het jachtdecreet). De verwilderde boerenganzen of ‘soepganzen’ hebben in Vlaanderen
geen wettelijk beschermd statuut. Wanneer iemand echter een wettelijke reden (in dit geval ten
behoeve van natuurbeheer) heeft om met het geweer of met netten andere diersoorten te vangen
of te doden (zoals bepaald door het jachtdecreet) mag hij ook alle ganzen uit deze laatste
categorie meevangen of doden (schriftelijke mededeling van woudmeester Theo Vitse en
houtvester Danny Maddelein van West-Vlaanderen).
Verwijderen van andere exoten en invasieve soorten die een probleem vormen in de toekomst.
In dit verband is opvolging en eventueel bestrijding van de populatie Aziatisch grondeekhoorn in
het Calmeynbos/Oosthoek een aandachtspunt. De voorbije jaren leek deze populatie echter in
omvang eerder af dan toe te nemen.
In de grote poel van de Oosthoekduinen werden door wachter G. Villeyn al 4 exemplaren van de
roodwang en/of geelbuikschildpad aangetroffen en gevangen. Waarschijnlijk zijn er nog
exemplaren aanwezig. Aangezien deze schildpadden zeer roofzuchtig zijn en een bedreiging
vormen voor al onze inheemse amfibiesoorten, worden ze best zo snel als mogelijk gevangen en
uit het gebied verwijderd.
Een ander probleem betreft verwilderde katten. Deze dieren kunnen een aanzienlijk negatieve
impact hebben op het inheemse vogelbestand. Het verdient aanbeveling om in de kerngebieden
verwilderde katten weg te vangen. ANB heeft de intentie om zich hierbij ondermeer te laten
inspireren en aan te sluiten bij de werkwijze van de gemeente Koksijde. De boswachter zal zich
daarom eerst tot de gemeente richten wanneer er zou worden overgegaan tot het wegvangen
van verwilderde katten.
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5.5. Extern beheer

5.5.1. Wijzigingen in de waterhuishouding
Wijzigingen in de waterhuishouding als gevolg van de stopzetting of afbouw van de waterwinning in de
duinen, of als gevolg van peilveranderingen in de poldersloten (i. b. op het Langeleed en in het
Ringslot) kunnen belangrijke wijzigingen veroorzaken in de hydrologie van het VNR, die bijsturing van
het beheer of het nemen van specifieke maatregelen vereisen.
De volgende elementen zijn essentieel:
- De waterwinning in het Calmeynbos: door de verdere vermindering van de
grondwateronttrekking zal er geleidelijk een herstel van de zoetwaterlens onder de duinen
optreden (gemiddeld hogere grondwaterstanden) maar zal er ook meer water richting
polders afvloeien. Dit zal resulteren in meer kwel in de duin-polderovergangszone
- De waterhuishouding van de polders: een andere verbetering die kan verhoopt worden
binnen de relevante termijn van dit beheerplan, is in eerste instantie een betekenisvolle
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit van de polderwaterlopen. Op middellange
termijn zou tevens een ecologisch verantwoord waterpeil moeten gerealiseerd worden bv.
door het opstuwen van cruciale grachten en waterlopen. Het Langgeleed speelt daarbij
een cruciale rol. Deze waterloop draineert het grondwater dat opkwelt of afstroomt aan de
binennduinrand en zorgt dus voor een aanzienlijke verdroging van deze gebieden ten
opzichte van een meer natuurlijke situatie. Een fundamentele herziening van dit
drainagesysteem dringt zich op waarbij in essentie de drainage parallel met de duinrand
wordt vervangen door een kamstructuur. Daarbij ligt de belangrijkste afvoer een stuk
verder van de duinen (ondermeer het Slabbelinkgeleed kan hier deel van uitmaken) en
worden de te draineren zones langsheen de duinrand afzonderlijk bediend door dwarssloten (zoals bijvoorbeeld het Kruislanggeleed ter hoogte van Plopsaland). Het uitwerken
van dergelijk scenario in samenwerking met de polderbesturen zou een aanzienlijke
ecologische meerwaarde kunnen betekenen voor de binennduinrandgebieden aan de
Westkust.
- De kleilaag ter hoogte van de Veurnestraat is geperforeerd geworden tijdens
rioleringswerken en allerhande graaf- en bouwactiviteiten. Daarenboven is het mogelijk
dat langs de riolering versneld grondwater wordt afgevoerd (drainerende werking),
hierdoor zijgt versneld grondwater weg.
- Verhoging van het waterpeil in het Ringslot zullen eventueel gebeuren in met al. s doel de
gehele grondwaterstand in de Cabourduinen te verhogen, waardoor nu droge duinpannen
opnieuw in vochtige duinpannen kunnen wijzigen. De vernatting zou hier ook zeer positief
zijn voor amfibieën.
- Bij bemalingen voor urbane infrastructuur en woningbouw dienen de nodige technische
voorzorgsmaatregelen worden genomen om verdrogingseffecten in de omgeving te
voorkomen (verplicht aandachtspunt in plan-mer en mer)
In functie van deze problematiek is het belangrijk dat in de toekomst verder peilbuismetingen
gebeuren (in samenspraak met het INBO werd hiertoe een rationeel, haalbaar monitoringsschema
worden opgesteld (niet alle peilbuizen zijn relevant – waardoor het aantal werkelijk op te meten peilen
aanzienlijk zal dalen, tevens is er een mogelijkheid om hier en daar met geautomatiseerde systemen
te werken).
Met betrekking tot de polderpeilen en de aanpak van de watervervuiling (o. a. ten gevolge van
overstortproblematiek op Langeleed) is zowel overleg met het polderbestuur van de Noordwatering
Veurne als overleg met Aquafin aangewezen.
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5.5.2. Specifiek beheer en inrichting van poelen en vijvers buiten het VNR i. f. v.
amfibieën en libellen
In de onmiddellijke omgeving van het VNR zijn er hier en daar kansrijke situaties aanwezig met het
oog op het verbeteren van de leefkansen van vitale (meta-)populaties van amfibieën en libellen. Het
gaat ondermeer om de volgende gebieden en maatregelen:
In de nabije toekomst kan het aantal geschikte waterplassen nog toenemen. Bijvoorbeeld kan
De heringerichte zuidelijke Markeyput (gemeentelijke eigendom) kan een belangrijke bijdrage leveren
als voortplantings- en verblijfplaats voor amfibieën, onder voorwaarde dat deze vijver kan afgevist
worden en visvrij gehouden worden. Dit zal niet vanzelfsprekend zijn met de inrichting van de
aangrenzende, noordelijke put als visvijver. Een regelmatige herafvissing zal dus waarschijnlijk
noodzakelijk blijven.
Extra kansen voor libellen en amfibieën liggen er in de toekomst ook in de westelijk van vorige vijvers
gelegen Florizoonegroeve (Adinkerke), die in principe dezelfde potenties heeft als de zuidelijke
Markeyput. De aankoop en herinrichting van de Florizoone groeve en vijver door het ANB zijn zeer
wenselijk. Het ontstruwelen van de vijver, het verwijderen van de bermen errond, het lichtjes uitgraven
van de groeve en afschuinen van de oevers zijn aangewezen maatregelen om zowel amfibieën als
libellen extra levensruimte te bieden. De herinrichting van de Markeyputten kan ook meer kansen
bieden voor Riet en oeverbegroeiing en bijgevolg extra broedgelegenheid bieden aan rietvogels.

5.5.3. Natuurgericht beheer van waterlopen en bermen

5.5.3.1. Rijten van het Langgeleed
In het verleden werd toestemming gevraagd aan het polderbestuur voor de grootschalige
natuurwerkzaamheden in het gebied (herprofilering Langgeleed) en voor het steeds rijten en
slibruimen van het Langgeleed (strook 1, ter hoogte van patattenakker, Zwarte Hoek) langs de zijde
van de eigendom van de heer Stefaan Mergaert. De directieraad van het polderbestuur ging hiermee
akkoord. Vervolgens werd hiervoor een overeenkomst afgesloten met Stefaan Mergaert. Tot 2007 was
deze overeenkomst nog niet relevant omdat de werkzaamheden nog niet werden begonnen. Vanaf
2007 is dit echter wel het geval. De heer Stefaan Mergaert en het polderbestuur zullen hiervan op de
hoogte worden gebracht.
Voor strook 2 en strook 5 is er voorlopig geen probleem want hier is nog geen riet aanwezig. Langs
beide zijden van het Langgeleed is de grond eigendom van het Vlaams Gewest (beheerd door
Agentschap voor Natuur en Bos). Storten van slib kan hier echter niet omdat dit de natuurwaarden zou
aantasten. Het slib dient te worden afgevoerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal hiervoor
samenzitten met het Polderbestuur.
Voor stroken 3, 4, 6 en 7 gebeurt het rijten normaal gezien afwisselend op eigendom van het Vlaams
Gewest en eigendom van private personen. Hier zijn immers geen overeenkomsten over afgesloten.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de nodige afspraken maken met het polderbestuur en de
aanpalende eigenaars opdat de reitspecie en het slib aan de kant van de private personen kan gestort
worden of wordt afgevoerd mits vergoeding opdat de natuurwaarden van het Vlaams Natuurreservaat
hier niet onder zouden lijden.
Ook in Duinzoom Oosthoek zijn er overeenkomsten afgesloten i. v. m het rijten van het Langgeleed
5.5.3.2.Waterkwaliteit Langgeleed en Kanaal Veurne-Duinkerke
Voor de doelstellingen van het VNR is een goede waterkwaliteit van het Langgeleed en het Kanaal
belangrijk. Dit valt echter buiten de bevoegdheden van dit beheerplan. Het Agentschap voor Natuur en
Bos is vragende partij voor een verbetering van de waterkwaliteit. De bouw van het nieuwe RWZI
Adinkerke (afgewerkt 2009) zou in principe moeten bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit van
het Langgeleed dat als ontvangende waterloop dienst doet. Recente metingen van de VMM zijn (nog)
niet beschikbaar.
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5.5.4. Amfibievriendelijke verbindingen tussen Houtsaegerduinen-OosthoekduinenNoordduinen-zeereep-strand
Indien in het noorden van de Houtsaegerduinen initiatieven worden genomen voor natte
natuurontwikkeling (herstel duinpannen, zie supra) en indien uit verder onderzoek naar het trekgedrag
van Rugstreeppad (eventueel ook Kamsalamander) zou blijken dat deze dieren vaak (onveilig)
migreren tussen de Houtsaegerduinen en het omliggende duin- en strandgebied dan is het
aangeraden om te zorgen voor een voor amfibieën functionele verbinding tussen deze gebieden. In
het bijzonder wordt daarbij gedacht aan de nodige voorzieningen (bv. amfibietunnels of
opvangsystemen voor padden en salamanders) onder/langs de Koninklijke baan (verbinding HS-duinzeereep/strand), De verbinding Oosthoekduinen-Houtsaegerduinen kan geschieden door een zelfde
infrastrutuur onder/langs de Veurnestraat (in het bijzonder tussen de Blauwe distelweg en de
Lijnvissersstraat). Daarnaast is overleg met eigenaars/huurders noodzakelijk om een
rugstreeppadvriendelijke inrichting van tuinen en overhoekjes mogelijk te maken. Ook het
gemeentelijk speelpleintje en sportveld langs de Blauwe distelweg zou indien wenselijk ingericht
kunnen worden als ecologische verbinding voor amfibieën. Een zelfde redenering en principe kan
gevolgd worden om indien wenselijk geacht, de verbinding tussen Noord- en Houtsaegerduinen voor
amfibieën te optimaliseren. Om de noodzaak van dit project goed te kunnen inschatten is
wetenschappelijk onderzoek aangewezen ondermeer naar de aanwezigheid van rugstreeppadden,
hun (trek-)gedrag en habitatgebruik in deze omgeving.

5.5.5. Gemeentelijke domeinen in de buurt van het VNR
De gemeente De Panne beschikt over verschillende eigendommen die in de nabijheid liggen van het
VNR. De gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid i. v. m. het optimaliseren van de
duinspecifieke biodiversiteit in deze gebieden. Tevens spelen deze gebieden niet zelden ook een
belangrijke rol in het totstandkomen van een duurzaam en waardevol recreatief netwerk. Het is
daarom belangrijk dat ook de gemeente initiatieven neemt om haar eigendommen in de buurt of
grenzend aan het VNR adequaat in te richten en te (laten) beheren.
Vooral ten noordoosten van De Westhoek zijn er verschillende gemeentelijke eigendommen in de
duinen, die het statuut hebben van natuurgebied of door het duinendecreet beschermd zijn. Alleen al
om die redenen, maar ook om hun potentieel landschapsecologische rol als stepping stone of
buffergebied en hun recreatief potentieel in relatie tot de grotere natuurgebieden (mogelijkheden tot
zonering, als verbindend element in de wandelinfrastructuur etc. ) verdienen deze terreinen een
aangepaste inrichting en beheer.

Hieronder wordt als voorzet een beheervisie op deze gebieden geformuleerd:

1. Eigendom langs de noordoostelijke rand van het VNR De Westhoek: Hier is er lokaal een
zekere “wildgroei” aan Castanea afsluitingen. Aanvankelijk was immers niet altijd duidelijk wie
voor wat verantwoordelijk was. De afsluitingen zijn er gekomen met de bedoeling om enerzijds
indringing in De Westhoek te voorkomen (afsluitingen door ANB) anderzijds om het ruiter- en
MTB circuit te begrenzen en deze ook af te sluiten van de openbare weg (gemeentelijk
initiatief). Op dit moment kan het nut van sommige afsluitingen in vraag worden gesteld.
Daarenboven geeft het geheel een eerder rommelige indruk. In samenspraak met het ANB
wordt onderzocht welke rasters kunnen verwijderd worden. ANB is vragende partij voor een
overdracht van het beheer van deze zone zodat de bestrijding van exoten kan meegaan met
deze van het VNR en het aantal afsluitingen zoveel als mogelijk kan beperkt worden. .
2. Zeereep tussen Schuilhavenlaan-E. Verhaerenlaan en de Esplanade: Gezien de beoogde
herinrichting van de stranden (strandsuppletie) is het niet opportuun om wandelinfrastructuur
op het strand of op de overgang strand-zeereep te voorzien. Wel is er een mogelijkheid om
gebruik te maken van de gemeentelijke eigendommen in de buurt van de E. Verhaerenlaan en
de Esplanade (zie ook onder recreatieve aspecten, hoofdstuk 8). Dit alternatief wandeltracé is
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hier mogelijk mits rekening wordt gehouden met de natuurwaarden aanwezig in de zeereep
(EU-HRL, gebied) in het bijzonder het Duindoornstruweel en fragmenten duingrasland,
mosduin en helmduin. Deze duinzone valt ook onder het Duinendecreet, wat inhoudt dat een
recreatieve ingreep zal moeten kaderen in een natuurbeheerplan en niet als een op zich
staand recreatief project kan gerealiseerd worden. Het nieuw wandelpad zou vanaf de
Esplanade in westelijke richting tussen de appartementsblokken lopen om vervolgens via de
gemeentelijke (duin-)gronden bij de Emile Verhaerenlaan uit te komen. Vanaf hier kan verder
worden gewandeld richting slufters of naar de Schuilhavenlaan (toegang Westhoek). Het is
zeer wenselijk dat deze nieuwe wandelverbinding ook voor mensen met een beperking goed
betreedbaar is. Op die manier is het ook voor deze doelgroep mogelijk om van een gevarieerd
duinenlandschap en de zee te genieten. Het beheer van het duingebied is er vooral op gericht
op het duindoornstruweel te behouden en te verhinderen dat exoten er zich succesvol
vestigen of uitbreiden (m. a. w. te verwijderen), afval te voorkomen / op te ruimen. Om
duidelijk te maken dat dit een natuurgebied betreft, kunnen delen ervan afgezet worden met
Castanea-omheining, zodat de toegang tot het gebied enigszins gekanaliseerd wordt en
bepaalde zones rustig blijven.
3. De overige in de buurt gelegen gemeentelijke eigendommen (ten zuiden van Dynastielaan):
zouden ook een rol kunnen spelen in het verbeteren van het aanbod aan
speelmogelijkheden/speelweefsel en plaatsen met zit-& ligplekjes, keuvelhoekjes… met zelfs
op weldoordachte plekken ook de mogelijkheid om bv. te picknicken/barbecueën…Ook hier
geldt dat ingrepen van recreatieve aard dienen te kaderen in een natuurbeheerplan (cfr
Duinendecreet). Het natuurbeheer van deze overige eigendommen wordt best gericht op het
optimaal behoud van het duindoornstruweel en de eventuele verdere, spontane ontwikkeling
tot gemengd struweel en bos d. w. z. dat inheemse struik- en boomsoorten de kans krijgen om
verder uit te groeien maar dat exoten rigoureus worden verwijderd. Duinpannetjes met een
geschikte hydrologische situatie voor de ontwikkeling van duinvalleivegetaties of om als
voortplantingsplek voor Rugstreeppadden te functioneren worden bos- en struweelvrij
gehouden. De vegetatie wordt daartoe jaarlijks gemaaid, eventueel na initieel ontstruwelen en
kappen van bomen (abelen verwijderen) en struiken (incl. plaggen, ondiep uitgraven waar
opportuun of noodzakelijk).

5.5.6. Overleg en samenspraak i. v. m. de realisatie van een aangenaam en veilig
recreatief netwerk
In hoofdstuk 8 worden de verschillende hierna behandelde aspecten verder besproken en in context
geplaatst. Een belangrijke doelstelling bij de openstelling en recreatieve inrichting van de
natuurgebieden is dat deze bij voorkeur onderling kunnen verbonden worden door veilige en
aangename wandel- en fietspaden. Aangezien de verbindingen tussen de natuurgebieden
noodgedwongen over andere (vaak openbare (gemeente)) eigendommen lopen is overleg en
samenspraak wenselijk en noodzakelijk. Aandachtspunten voor overleg op korte termijn (1-3 jaar) zijn
de volgende (zie voor details hoofdstuk 8.3 hierna):
- Aanleg van een extra wandelverbinding tussen het VBNC de Nachtegaal en de Elisabeth/Adinkerkelaan. Het Oosthoekwandelpad, dat rond het genoemde gebied is aangelegd, loopt
voor een deel door het woongebied langs de Elisabethlaan. Dit is geen ideale situatie. Door
de aanleg van een wandelverbinding tussen de parking bij de Nachtegaal en de Elisabethlaan
kan dit knelpunt worden opgelost.
- Wanneer bovenstaande gerealiseerd wordt, is het ook meteen mogelijk om vanaf het VBNC
de Nachtegaal een veilige noordwaartse wandeldoorsteek naar de Houtsaegerduinen via de
Keesjesdreef (parking) te realiseren. Meteen is hierdoor ook een veilige verbinding met het
nabijgelegen centrum van de Panne mogelijk.
- Op korte-middenlange termijn zal geprobeerd worden om een oost-west verbinding tot stand
te brengen langs vanaf de Marktlaan, langs de zuidrand van de Houtsaegerduinen. Hiervoor is
een nog te realiseren wandelweg noodzakelijk, die gedeeltelijk door het private deel van het
Houtsaegerpark zou lopen (Kaart 8.1) en verder kan aantakken op openbaar domein
(bestaande wegenis). Medewerking van de privé-eigenaar en gemeente De Panne zijn
noodzakelijk om deze verbinding te reailseren.
- Wandelen doorheen verschillende deelgebieden impliceert onvermijdelijk het kruisen van
hoofdwegen. Veilige, goed gemarkeerde oversteekplaatsen zijn noodzakelijk maar ontbreken
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-

-

-

-

soms nog. Bijkomende oversteekplaatsen zijn wenselijk in de Veurnestraat als verbinding
tussen de Oosthoek- en de Houtsaegerduinen nl. ter hoogte van de Oostduinenstraat
Vanaf 2011 wordt gewerkt aan de realisatie van de verbinding Westhoek-Zwarte HoekCabourduinen-De Moeren door de aanleg van een wandelroute op bestaande verharde en
onverharde wegen, de constructie van een brug over het kanaal (Duinkerke-Veurne) en de
aanleg van een tunnel onder de autosnelweg (A18). Deze verbinding betekent een
substantiële verbetering van de lange afstand wandelmogelijkheden en laat toe om meteen
ook drie deelgebieden van het VNR met elkaar te verbinden De realisatie van deze
recreatieve as impliceert ook dat de inrichting van een aantal gemeentelijke wegen op de
nieuwe situatie wordt afgestemd. Ondermeer is het wenselijk dat de Langgeleedstraat en de
Smekaertstraat autoluw worden gemaakt (bv. alleen plaatselijk verkeer)
Het Agentschap voor Natuur en Bos is vragende partij om de Maerestraat ten noorden van het
kanaal ontoegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer behalve voor de aangelanden
(manege de drie vijvers). Het onderhoud van de Maerestraat valt onder de bevoegdheid van
de gemeente.
Eens de verbinding tussen de Smekaertstraat en de Maerestraat in functie van het project
wordt gerealiseerd is het ANB vragende partij om alle paden te verleggen langsheen het
kanaal (in overeenstemming met het landinrichtingsproject).
Doorsteek Calmeynbos-oostergrenspad Westhoek.

5.5.7. Tennisclub Panne Baaltje
Het RUP biedt de tennisclub de mogelijkheid om op de huidige locatie de activiteiten te bestendigen,
onder een aantal (ruimtelijke) voorwaarden (zie hoofdstuk 1 ). Een aantal van de voorwaarden is
relevant voor het extern natuurbeheer van de Houtsaegerduinen en verdient daarom de aandacht van
het ANB.
o verharding (kleinschalig + waterdoorlatend)
o groenaanleg (enkel streekeigen beplanting)
 Bij vervanging van de bestaande buitenverlichting dient geopteerd te worden voor verlichting die
een minimum aan lichtpollutie veroorzaakt. Bijkomende verlichting is niet toegelaten.
 Een bufferzone t. a. v. het natuurgebied op het tennisterrein zelf is momenteel niet mogelijk. Er
wordt bijgevolg een groenscherm gezoneerd op de omliggende gronden die in eigendom zijn van
de uitbaters. Deze “externe” groenzone rondom het recreatieterrein is in het bestemmingsplan
opgenomen, niettegenstaande deze reeds een groene bestemming, op het gewestplan, kent. Dit
om tegemoet te komen aan het advies van afdeling natuur en bijkomend om duidelijk het signaal
naar de bevoegde overheden te geven dat het geenszins de bedoeling is om de tennisactiviteiten
naar terreinoppervlakte verder uit te breiden. Aan deze zone dient een natuurbeheerplan te
worden gekoppeld. De opmaak van zo’n natuurbeheerplan wordt gekoppeld aan het verkrijgen
van een eerste stedenbouwkundige vergunning. Op die manier wordt het natuurlijk beheer van het
gebied afdwingbaar en meer concreet gemaakt. Het biedt het ANB alleszins de mogelijkheid tot
medezeggingsschap in het beheer/inrichting van het gebied. Aandachtspunten in het beheer zijn
alleszins het terugdringen van exoten (om besmetting naar de Houtsagerduinen te voorkomen),
en eventueel het herstel van duinvalleivegetaties. Het gebied biedt ook de mogelijkheid om, buiten
de begrazingszone van de Houtsaegerduinen, een veilige en aangename wandelverbinding vanaf
de Marktlaan richting zee te realiseren.

5.5.8. Westhoek Tennissport
Omdat buffering op eigen terrein niet meer mogelijk is, de tennisvelden palen immers nagenoeg
vlak aan de perceelsranden van de sportactiviteit, werd in het RUP een buffer gezoneerd buiten
de bestaande sportactiviteit. Deze gronden zijn eigendom van de gemeente. Deze buffer bevindt
zich in het deelgebied Oosthoekduinen, elke beheeringreep in dit gebied dient bijgevolg te
kaderen in een door de bevoegde minister goedgekeurd natuurbeheerplan dat is opgesteld door
het Agentschap. Deze buffer zal in overleg met de tennisclub uitgevoerd en beheerd worden door
het ANB.
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6. Uitvoeringsprogramma
Zie tabel 6.1.als bijlage 7
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7. Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten

7.1. Opsomming van de meldings- en vergunningsplichtige
activiteiten binnen het Vlaams Natuurreservaat
Opmerking vooraf:
De uitvoering van de beheermaatregelen moet voorafgegaan worden door een adviesvraag voor
toelating van werken in beschermde landschappen met een gedetailleerde omschrijving van de
uitvoeringsmodaliteiten.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de grootschalige verstuiving, moet de
toegepaste techniek, aanleg van de werfpistes en de timing omtrent de onderstoven Duitse weg
besproken worden met Onroerend Erfgoed.
Bij de opmaak van het bestek voor deze werken zal ANB dus contact opnemen met Onroerend
erfgoed.
Alle maatregelen die meldings- of vergunningsplichtig zijn en waarvoor een specifieke afwijking van de
verbodsbepalingen dient aangevraagd, worden hierna opgesomd.
Bij volgende regelgeving is relevant:
Art. 6.2. van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning’ nodig is;
Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de handelingen, die opgenomen zijn in een
goedgekeurd beheersplan op basis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of in een goedgekeurd
natuurinrichtingsproject, of in een goedgekeurd inrichtingsplan in het kader van een
landinrichtingsproject, of in een van openbaar nut verklaarde ruilverkaveling voor zover ze niet
gepaard gaan met de oprichting van constructies groter dan 40 vierkante meter en voor zover ze niet
gepaard gaan met een ontbossing.
Artikel 47 van het bosdecreet:
In afwijking van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing, zoals bepaald in artikel
4.2.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is er voor ontbossing in natuurreservaten,
waarvoor een beheerplan is goedgekeurd op grond van artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, enkel een voorafgaande eenvoudige
melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde
beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, voor
zover deze ontbossing noodzakelijk is voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of
meerdere van de habitats, vermeld in bijlage I van voormeld decreet of van een of meerdere habitats
van soorten, vermeld in bijlage II, III of IV van datzelfde decreet. Van deze melding stelt de ambtenaar
onverwijld het college van burgemeester en schepenen en het Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed in kennis.
Tevens zijn bepaalde werken MER-plichtig (zie hieronder)
Het ‘Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen betreffende
milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage’, van 18 december 2002 vereist
één of meerdere uitvoeringsbesluit(en) om een aantal elementen van het decreet verdere uitwerking te geven.
Het nieuwe uitvoeringsbesluit is op 10 december 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en is
op 17 februari 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitvoeringsbesluit werd van kracht 10 dagen na
publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het besluit bevat ondermeer:
* de lijst van categorieën van projecten waarvoor een project-MER moet worden
opgesteld (bijlage I);
* de lijst van categorieën van projecten waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd
verzoek tot ontheffing kan indienen bij de Cel MER (bijlage II).
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In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 1c volgende type projecten opgenomen:
“Waterbeheeringsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van overstromingsgebieden,
wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een
bijzonder beschermd gebied, met uitzondering van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken. ”
In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 1d volgende type projecten opgenomen:
“Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is. ”
In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 10h volgende type projecten opgenomen:
“Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van de vaargeul,
en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van sluizen, stuwen, dijken,
overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed
kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. ”

Bovenvermelde is van toepassing op de volgende natuurbeheermaatregelen:
- De nog te verwijderen bomen in het deelgebied Cabour (project lopend – Zwaenepoel et
al. 2008 (ontheffing van de MER-plicht werd hiervoor verkregen door ANB op 25 augustus
2008, dossiernummer OHPR0236);
- Het eventueel herprofileren van het Ringslot en de aanleg van een bufferbekken in de
Zuidmoerse hoek (Zwaenepoel et al. 2008);
- De constructies nodig voor de regeling van de waterpeilen op het Ringslot en in het
eventueel aan te leggen bufferbekken (Zwaenepoel et al. 2008).
- Ontstruwelingen (totaal 15,7ha) met het oog op het herstel van duinvalleivegetaties en
gericht beheer en kappingen (totaal 18,8ha) in De Westhoek en de Houtsaegerduinen
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7.2. Ontheffingen en afwijkingen
Voor de in tabel als bijlage toegevoegd, vermelde verboden wordt een ontheffing aangevraagd.
Tevens worden de redenen hiervoor aangeduid. Voor het uitvoeren van de hierboven opgesomde
maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van
23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van bepaalde vegetaties gevraagd.
De geplande beheermaatregelen vereisen tevens een opheffing van een aantal van de
verbodsbepalingen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu (B. S. 10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’. Art. 34, §1 vermeldt: ‘Het
beheerplan vermeldt de maatregelen die worden getroffen voor het beheer en de inrichting van het
gebied, waarbij voor redenen van natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de
voorschriften van dit decreet, inzonderheid van artikel 35’. Hieronder zijn de verbodsbepalingen uit art.
35, §2 opgesomd.
1° individuele of groepssporten te beoefenen;
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en de
bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting,
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te
vernielen of te beschadigen;
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of
vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook uit
te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou
kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te
plaatsen;
8° vuur te maken en afval te storten;
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg van extensieve
begrazing;
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen;
12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en
andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.

De geplande natuurbeheermaatregelen vereisen een ontheffing op art. 35, § 2, 9° het verbod op het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van ongewenste plantensoorten is, bij gebrek tot
heden aan een evenwaardig milieuvriendelijk alternatief, het soms nodig een nabehandeling met een
glyfosaat-houdend chemisch bestrijdingsmiddel uit te voeren en dit zolang er geen andere effectief
alternatief beschikbaar is dat een vergelijkbare arbeidsinspanning vraagt. Het gebruik ervan is nog
noodzakelijk om de geformuleerde natuurdoelen te halen.
In bijlage wordt gedetailleerd weergegeven voor welke beheermaatregelen welke ontheffingen
worden aangevraagd.
Er wordt ook een ontheffing gevraagd van art. 35, § 2, 6° indien uit wetenschappelijk populatiegenetisch onderzoek zou blijken dat het aangewezen is om plantendelen te verzamelen met het oog
op het finaal duurzaam laten voortbestaan van een populatie van de onderzochte plantensoort.
Voor art. 35, § 2, 8° wordt een opheffing gevraagd opdat het maaisel en strooisel onder wel bepaalde
omstandigheden zou kunnen weggewerkt worden in geval er geen andere afdoende oplossingen
kunnen gevonden worden. Wel zullen eerst alle mogelijke alternatieven voor het verwijderen en
verwerken van het beheerafval worden onderzocht. Wanneer er echter geen alternatieven voor
handen zijn, moet het verbranden van het beheerafval echter uitzonderlijk mogelijk zijn. Het laten
liggen van maaisel geeft immers een significante, negatieve impact op de waardevolle, schrale
duinvegetaties. Maar het maken van vuur wordt zoveel mogelijk vermeden.
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Er wordt daarnaast ook een ontheffing van art. 35, § 2, 5° gevraagd voor:
-

-

-

-

-

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerevaluatie)
Wanneer derden dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk onderzoek dienen deze
wel over de nodige toelatingen te beschikken (onder andere een machtiging van het Agentschap
voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor wetenschappelijk onderzoek wordt enkel toegestaan
indien er geen andere methoden beschikbaar zijn.
Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een eventuele
overpopulatie van een bepaalde diersoort, deze soort een bedreiging vormt voor het
duinenecosysteem of andere populaties van beschermde dieren of plantensoorten,
De jaarlijks éénmaal te organiseren koetstocht in het deelgebied Cabour-Garzebekeveld. Hiervoor
dient echter steeds toestemming gevraagd te worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Bij
de afbakening van het parcours mag geen verf worden gebruikt maar wel kalk. De door het
Agentschap voor Natuur en Bos opgelegde voorwaarden dienen steeds te worden gerespecteerd.
De jaarlijks éénmaal te organiseren zeilwagenrace “De Panne Beach Endurance” in het
deelgebied Westhoek (strand). Ook hiervoor dient echter steeds toestemming gevraagd te worden
aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De door het Agentschap voor Natuur en Bos opgelegde
voorwaarden moeten steeds worden gerespecteerd. Bij niet-naleving van de voorwaarden en
afspraken, kan het Agentschap voor Natuur en Bos de verdere organisatie ervan verbieden.
Fit-o-meter en loopcircuits in de Oosthoekduinen
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8. Openstelling

8.1. Juridisch kader i.v.m. openstelling van het VNR
Wat de openstelling van een Vlaams Natuurreservaat kan inhouden wordt omschreven in artikel 35 §1
van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B. S.
10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’ :
§ 1.Binnen de natuurreservaten hebben, behoudens bij toepassing van het tweede of derde lid, de
voetgangers steeds toegang tot alle wegen waarvoor de Vlaamse regering krachtens artikel 13, § 1, 6°,
bevoegd is de toegang te regelen. Zij hebben echter geen toegang tot de paden waarop slechts één
voetganger tegelijkertijd kan passeren, tenzij die paden in het goedgekeurde beheerplan als toegankelijk
zijn aangeduid. Wat de voetgangers betreft, kan dit beheerplan tevens bepalen dat één of meerdere zones
van het natuurreservaat ook buiten de wegen toegankelijk zijn.
Andere categorieën van weggebruikers dan de voetgangers kunnen tot de wegen en de paden die
krachtens het eerste lid voor de voetgangers toegankelijk zijn, worden toegelaten voor zover het
goedgekeurde beheerplan dit uitdrukkelijk toelaat of voor zover dit medegebruik toegelaten wordt in
uitvoering van artikel 13, § 1, 6°.
Het goedgekeurde beheerplan van een natuurreservaat kan bepalen dat het reservaat geheel of
gedeeltelijk en bestendig, tijdelijk of periodiek ontoegankelijk is, de in het eerste lid bedoelde wegen en
paden inbegrepen. Deze ontoegankelijkheid dient op een duidelijk zichtbare wijze te worden aangeduid
langs de belangrijkste toegangswegen tot het reservaat of reservaatgedeelte dat ontoegankelijk wordt
gesteld. De Vlaamse regering legt de vorm en de wijze vast waarop die aanduiding moet gebeuren.

Ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 (BS 04/02/2009) is van toepassing.
ART. 3.
In bossen en natuurreservaten moeten honden aan de leiband gehouden worden en mogen honden
de wegen niet verlaten, tenzij in de volgende gevallen :
1° bij het scheperen van schaapskuddes die ingezet worden bij het beheer van het gebied;
2° bij deelname aan activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet;
3° in de daartoe voorziene hondenzones;
4° in het kader van trainingen met speurhonden door politie en operationele diensten van de civiele
veiligheid.
Andere gezelschapsdieren moeten altijd aan de leiband gehouden worden en mogen de wegen niet
verlaten, tenzij wanneer ze ingezet worden bij wettige vormen van jacht of bestrijding van wild en
andere dieren.
ART. 5.
§ 2.De toegankelijkheidsregeling regelt voor voetgangers de toegankelijkheid op de wegen.
De toegankelijkheidsregeling kan voor fietsers, ruiters, bestuurders van gespannen de
toegankelijkheid op de wegen toestaan en de toegankelijkheid ervan regelen.
De toegankelijkheidsregeling kan voor vissers, zwemmers, schaatsers, duikers, kajakkers, zeilers,
roeiers en surfers de toegankelijkheid toestaan op de stilstaande wateren en de niet-gecatalogeerde
waterlopen en hun oevers en de toegankelijkheid regelen.
§ 3.De toegankelijkheidsregeling kan voor voetgangers de toegankelijkheid buiten de wegen toestaan.
Daartoe bakent de toegankelijkheidsregeling één of meer van de volgende zones af : speelzone,
hondenzone, bivakzone en vrij toegankelijke zone. Het regelt ook de toegankelijkheid van die zones.
§ 4.Een begrazingszone met grote loslopende grazers wordt uit veiligheidsoverwegingen aangeduid
via het zonebord Z. 03.De toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid van die zones.
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ART. 6.
Een toegankelijkheidsregeling bevat minstens de volgende informatie :
1° een omschrijving en kaart met alle zones, wegen, stilstaande wateren, niet-gecatalogeerde
waterlopen en hun oevers en het toegestane gebruik voor de gebruikers, vermeld in artikel 5, § 2;
2° de periode van toegankelijkheid.

ART. 11.
§ 2.De toegankelijkheidsregeling voor een natuurreservaat volgt dezelfde bepalingen inzake termijn,
indiening en goedkeuring van het overeenkomstige beheerplan, vermeld in artikel 34, § 1, § 2 en § 3
van het Natuurdecreet voor wat betreft de Vlaamse natuurreservaten en artikelen 10, 11, 12 en bijlage
3 van het subsidiebesluit natuurreservaten voor wat betreft de erkende natuurreservaten. Ook voor
wijzigingen in bestaande toegankelijkheidsregelingen wordt dezelfde procedure gevolgd.
§ 3.Het ontwerp van toegankelijkheidsregeling wordt, in het kader de in § 1 of § 2 vermelde
procedures, overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar
het bos of het natuurreservaat gelegen is. Indien er speelzones in het ontwerp zijn opgenomen, dan
wordt dit ontwerp ook overgemaakt aan de gemeentelijke jeugdraad van de betrokken gemeenten.
Het college van burgemeester en schepenen, en desgevallend de gemeentelijke jeugdraad, bezorgen
hun gemotiveerd advies in het kader van de in § 1 of § 2 vermelde procedures en binnen de voor deze
termijnen geldende procedures.
§ 4 Bij de indiening van het ontwerp toegankelijkheidsregeling wordt het in § 3 bedoelde advies en
een planning betreffende het gebruik en het plaatsen van wegwijzers, infopanelen en borden, als
vermeld in artikel 7 toegevoegd. Die planning wordt samen met de toegankelijkheidsregeling
goedgekeurd.
ART. 12.
De toegankelijkheidsregeling wordt na goedkeuring bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. De minister stuurt een afschrift van de toegankelijkheidsregeling naar elke betrokken
gemeente, waar dit document kan worden ingekeken.
ART. 13.
De toegankelijkheidsregeling treedt in werking na het plaatsen van de infopanelen en de bijbehorende
borden en wegwijzers volgens de goedgekeurde planning.

Het ontwerp van toegankelijkheidsreglement voor het VNR is hierna weergegeven
Artikel 1. – Toepassingsgebied
1.1.
Deze regeling heeft betrekking op het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van de
Panne gelegen op het grondgebied van de gemeente De Panne en Koksijde
1.2.
Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is
toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.
1.3.
Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht
of het beheer van het gebied.
1.4.
Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen
en de natuurreservaten.
Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
2.1.
In het gebied worden mogelijkheden voorzien voor ruiters, voetgangers, lopers, fietsers,
mountainbikers, duikers en vissers.
2.2.
Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van het Agentschap om het geheel
of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het
jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald.
Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

275

2.3.

Het gebied is enkel toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na
zonsondergang.

Art. 3. – Weggebruikers
3.1.
De wegen die op de kaarten als wandelweg zijn aangeduid, zijn toegankelijk voor
voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.
3.2.
De wegen die op de kaarten als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de
desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven
bijvoorbeeld de fit-o-meter en loopcircuits in de Oosthoekduinen. De weggebruikers
houden rekening met elkaar.
3.3.
De voor wandelaars, fietsers en ruiters toegankelijke wegen maken samen met de
aansluitende gemeentelijke wegen deel uit van het West-Vlaamse wandel-, fiets- en
ruiterpadennetwerk.
3.4.
Ruiters moeten ook binnen de grenzen van het natuurreservaat het politiereglement voor
ruiters van de gemeente De Panne en Koksijde respecteren.
Art. 4. – Vissers
4.1.
Vissen in het deelgebied Zwarte Hoek kan in de ‘Drie Vijvers’ in de daartoe aangeduide
viszone vanop de zuidelijke oever.
4.2.
Er mogen in het deelgebied Zwarte Hoek geen tenten of schuilplaatsen worden opgezet en
Wandelaars moeten altijd kunnen passeren.
4.3.
Gevangen vissen mogen niet gedood worden maar moeten worden teruggezet in de vijver.
4.4.
Vissen langs het kanaal Veurne-Duinkerke kan in een strook van 1,5 meter van de oever,
maximum berekend vanaf de boord die de waterloop bespoelt in zijn hoogst bereikte peil
zonder te overstromen. (artikel 5 van de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, openbaar
viswater)
Art 5. – Duikers
5.1.
In het deelgebied Zwarte Hoek is er een duikzone afgebakend. Het gebruik van deze zone
kan enkel via een aantal strikte voorwaarden.
5.2.
Duiken in deze zone is verboden behalve in georganiseerd verband waarbij de organisatie
beschikt over een milieuvergunning voor het duiken en over een machtiging van het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Art. 6. – Zones
6.1.
De toegankelijkheid, buiten de wandelpaden, van de op kaart aangeduide speel-, vrij
toegankelijke en begrazingszones en de parkeerplaatsen wordt geregeld als volgt.
6.2.
De speelzones zijn enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de vijfentwintig jaar en
hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.
6.3.
Enkel de bomen en het hout dat aangeduid werd door het Agentschap voor Natuur en Bos
kunnen als spelelement, sjorhout of brandhout worden gebruikt.
6.4.
De vrij toegankelijke zones, ook struinzones genoemd, zijn enkel toegankelijk voor
voetgangers.
6.5.
De begrazingszones zijn in principe niet toegankelijk tenzij op de aangeduide wandelpaden
die de zone eventueel doorkruisen. Honden zijn in begrazingszones niet toegelaten
behalve waar het Helmpad de begrazingszone doorkruist.
6.6.
Parkeerplaatsen zijn bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen,
gedurende het bezoek aan het gebied.
Art. 7. – Beschermingsvoorschriften
7.1.
Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de
infrastructuur of de planten. Het is verboden om dieren te voederen.
7.2.
Bezoekers zullen in de toegankelijk gestelde begrazingszones te allen tijde minstens 25 m
afstand trachten te bewaren tussen zichzelf en de grazers.
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7.3.

De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk
op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.

Art. 8. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
8.1.
De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat
gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B. A.
8.2.
Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, het
betreden van het gebied van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang
en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn
op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de
schade.
Art. 9. – Onderrichtingen
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 11.2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het
oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen
geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.
Art. 10. – Afwijkingen
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling toestaan, voor zover
het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de
natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via
elektronische drager worden toegezonden aan de Provinciale Dienst West-Vlaanderen van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Dit geldt ook voor “De Panne Beach Endurance” en de “Jaarlijkse
Koetstocht in Cabour-Garzebekeveld”. Voor deze twee activiteiten is er via het beheerplan een
ontheffing van artikel 35 van het natuurdecreet.

Art. 11. – Handhaving
11.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
11.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn
uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het
bosdecreet en het natuurdecreet.
Art. 12. – Bekendmaking
12.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
12.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

De openstelling van het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne wordt
weergegeven op Kaarten 8.2a-c.
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8.2. Uitgangspunten en vaststellingen
1. Het principe van de integrale toegankelijkheid staat voorop d.w.z. er wordt voor gekozen om
iedereen, dus ook mensen met een handicap, ouderen, gezinnen met kinderwagens… vlot
toegang te geven tot het VNR. Dit betekent echter niet dat alles overal kan. Het concept
streeft naar een evenwicht tussen maximale toegankelijkheid en respect voor andere
beheerdoelstellingen en houdt daarenboven rekening met de kenmerkende en bijzondere
omstandigheden van een natuurreservaat in de duinen (sterk geaccidenteerd terrein, zandige
bodem). Bij de inrichting wordt waar mogelijk uitdrukkelijk rekening gehouden met zowel de
bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid (bv. begrijpelijke bewegwijzering, aangepast
meubilair) als de aangepaste informatievoorziening (specifiek ontworpen voor personen in een
rolwagen of met kleine gestalte).
2. De meeste recreanten (wandelaars – informatiezoekers) gaan naar De Westhoek. De
onthaalpoort De Nachtegaal kan eveneens rekenen op een hoge bezoekersfrequentie en
heeft dus een belangrijke functie als onthaalpoort. Inrichting en taakstelling van de
onthaalpoort vallen echter buiten het bestek van dit beheerplan.
3. De verschillende (zachte)recreatievormen (wandelen, fietsen, paardrijden) worden om
veiligheidsredenen bij voorkeur ruimtelijk gescheiden (aparte circuits of tracés)
4. Voor de verschillende soorten recreanten wordt specifieke infrastructuur (bv. fietsstalling,
standplaats voor paarden,…) naast algemene onthaal- en informatie infrastructuur voorzien
5. Al enkele jaren is er een aanzienlijk aanbod aan geleide natuurwandelingen. Dit wordt
verder uitgebreid.
6. Het natuurbeheer is gebaseerd op het beheer van grote eenheden natuur (defragmentatie).
Extensieve jaarrondbegrazing met grote grazers is daarbij een uiterst belangrijke beheervorm.
Om de beheerdoelstellingen optimaal te kunnen realiseren is het vaak nodig om zo groot
mogelijke begrazingseenheden af te bakenen. Daardoor verhoogt de kans dat recreanten in
aanraking kunnen komen met grazers. Dit vergt een goed doordachte inrichting van het
begrazingsblok, plaatsing van de recreatieve infrastructuur en duidelijke informatie en
communicatie over het gewenste gedrag.
7. Er worden op wandelafstand (< 250 m) van de toegangen tot het VNR, waar mogelijk,
“groene” stopplaatsen voorzien van het openbaar vervoer (kusttram-belbus/lijnbus).
Omgekeerd worden, waar relevant en mogelijk, toegangen voorzien in de buurt van
bestaande stopplaatsen. Er is al een groene halte + wandeling voor de WesthoekCalmeynbos (zie hoofdstuk 2)
8. Voor het efficiënt kunnen uitvoeren en organiseren van het natuurbeheer is eveneens een
goede ontsluiting van het gebied wenselijk ondermeer voor het aan- en afvoeren van
beheermateriaal, dieren en het afvoeren van beheerproducten (maaisel, hout…)
9. Hier en daar kunnen in het VNR of aan de rand ervan speelzones aanwezig zijn of voor
wandelaars vrij toegankelijke zones, zogenaamde struinzones.
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8.3. Uitrustingsplan

8.3.1. Externe bereikbaarheid
Het VNR is via verschillende toegangen bereikbaar (zie bespreking 2.4), ze zijn aangeduid op kaart
2.12.b. Er is een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en neventoegangen. Deze toegangen blijven in
de toekomst behouden.

8.3.2. (Groene) Haltes De Lijn-Kusttram
Enkele toegangen zijn op wandelafstand gelegen van een bus- of tramhalte (kaart 1.7) dit is het geval
voor de Houtsaegerduinen (tweetal haltes langs N35), Het VBNC De Nachtegaal en de
Oosthoekduinen (twee kusttram-haltes langs de N34 - Kerkstraat).
De toegang de Mol in het deelgebied Westhoek is bereikbaar met de Franse lijnbus (halte Perroquet).
Dezelfde halte kan ook gebruikt worden als toegang tot de Zwarte hoek.
Het Garzebekeveld en de Cabourduinen liggen op enige afstand van een bushalte langs de
Moeresteenweg.
Een groene halte is een wandelroute die men met het openbaar vervoer kan bereiken. De wandeling
start en stopt aan een halte van De Lijn of de NMBS. De groene halte wandeling door De Westhoek
en het Calmeynbos (9,5km) loopt vanaf het NMBS-station van De Panne (Adinkerke) naar de haltes
Esplanade of De Panne-Kerk (Kerkstraat-Westhoeklaan) van de kusttram.

8.3.3. Auto- en fietsparkings
Nabij de meeste toegangen is er parkeergelegenheid voor auto’s voorzien(Kaart 2.12b). Een beperkt
aantal van deze parkings is goed bruikbaar voor rolstoelgebruikers o. a. bij het VBNC De Nachtegaal,
de Schuilhavenlaan (De Westhoek), bij de Markeyputten en de Houtsaegerduinen. In het laatste
geval is de betreedbaarheid van het terrein evenwel niet geschikt. Vanuit de Schuilhavenlaan is De
Westhoek ook niet betreedbaar maar wel de gebetonneerde duinvoet. Zowel het gebouw als de
onmiddellijke omgeving (natuurtuin) van het VBNC zijn voor rolstoelgebruikers betreedbaar. In de
nabije toekomst zal ook geprobeerd worden om het ARGO-terrein beter toegankelijk worden te maken
voor rolstoelgebruikers.
De parking ter hoogte van De Drie Vijvers is in slechte staat (veel putten).
Het is aangewezen om deze parking zodanig te heraanleggen dat de doorgang voor wandelaars en
ruiters gewaarborgd is en er een drietal duidelijk afgebakende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers
van het Vlaams Natuurreservaat. De parking, gelegen binnen het Vlaams Natuurreservaat De Zwarte
Hoek, dient voor bezoekers van het gebied. Aan de parking zal dan ook een bord worden geplaatst
waarop wordt aangegeven dat deze parking dient voor de bezoekers van het VNR. Er zal in functie
van de realisatie van de parking worden overlegd met de eigenaar van de aanpalende manege over
een hertekening van de perceelsgrenzen.
Fietsparkings zijn maar op een zeer beperkt aantal plaatsen aanwezig (zie 2.4.4.). In de toekomst
zullen extra fietsstalplaatsen worden voorzien ondermeer:
- Zwarte Hoek (nabij verhoogd observatiepunt)
- De Westhoek (toegang Duinhoek)
- Garzebekeveld-speelzone
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8.3.4. Interne ontsluiting en onderlinge verbinding van deelgebieden
De bestaande padeninfrastructuur is besproken onder 2.4.3. en weergegeven op kaart 2.12a
Het aanwezige padennet volstaat meestal ruimschoots voor wat betreft de interne ontsluiting van de
deelgebieden. Twee belangrijke aandachtspunten voor de toekomst zijn:
1. Het verbeteren van de toegang tot het VNR voor personen met een beperking in het
bijzonder wat de betreedbaarheid van het reservaat betreft. Waar er opportuniteiten zijn zullen
de nodige maatregelen worden genomen; De terreingesteldhied van de duinen en bossen van
de panne maakt het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen mindermobielen en
personen die slecht te been zijn: in De Westhoek bestaat de mogelijkheid om enkele goed
begaanbare lussen te realiseren. Het is wegens de terreingesteldheid echter niet mogelijk om
ze volledig egschikt te maken voor een rolstoel.
2. Het versterken van de onderlinge verbinding van de deelgebieden ten behoeve van
wandelaars.
Vanuit hierboven vermeld perspectief worden volgende actiepunten op korte-middellange termijn
voorzien:
- In de deelgebieden Westhoek kan met relatief weinig inspanning de betreedbaarheid van het
gebied voor personen met een beperking in bijzonder rolwagengebruikers, substantieel
verbeterd worden. De volgende mogelijkheden dienen zich in volgorde van realiseerbaarheid
aan in De Westhoek:
 Enkel van toepassing indien de zeewerende dijk in het reservaat niet wordt
afgebroken: De verbetering van de toegang tot het Slufterpad vanaf de
Schuilhavenlaan. Het is nodig om het plankenpad, dat als verbinding
functioneert tussen de straat en de betonnen duinvoet, hier en daar te
herstellen en te zorgen voor een vlekkeloze aansluiting op de straat en de
betonnen duinvoet. Het is ook nodig om de betonnen duinvoet zandvrij te
houden tot bij de tweede slufter. Om een kleine wandellus te kunnen maken is
het nodig om een extra plankenpad te voorzien vanaf de Emile
Verhaerenlaan. Deze accommodatie bevindt zich buiten de grenzen van het
VNR, op eigendom van de gemeente. ANB is hiervoor niet bevoegd.
 Het aanleggen van een voor minder mobiele mensen gemakkelijk
betreedbaar wandelpad in het noordoostelijk deel van De Westhoek door
aanpassing van delen van het Oostergrens- en Ligusterpad die in dit gedeelte
over min of meer vlak terrein en een relatief harde zandbodem lopen (bv.
lokaal opbrengen van houtsnippers op plekken met los zand).
-

Vanaf 2011 wordt gewerkt aan de realisatie van de verbinding Westhoek-Zwarte HoekCabourduinen-De Moeren door de aanleg van een wandelroute op bestaande verharde en
onverharde wegen, de constructie van een brug over het kanaal (Duinkerke-Veurne) en de
aanleg van een tunnel onder de autosnelweg (A18). Volgende overheden zijn hiermee bezig
in kader van een Interregproject Projet INTERREG IV Project: Iténéraires récréatifs et
finctionels transfrontaliers (IRFT) – Grensoverschrijdend recreatief en functioneel netwerk
(GRFN): la Communauté urbaine de Dunkerque, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De
Panne, Vlaamse Landmaatschappij en W&Z.
Deze verbinding betekent een substantiële verbetering van de lange afstand
wandelmogelijkheden en laat toe om meteen ook drie deelgebieden van het VNR met elkaar
te verbinden (Kaart 8.2). (zie hoofdstuk 1 – actieplan Overdekt waddenlandschap).
Bij de realisatie van het project staan de volgende principes voorop:
 Tot stand brengen van zuidelijke wandelverbinding Perroquet-Westhoek(toegang
Duinenhoekweg-bunker);
 Realisatie van noord-zuid verbinding voor wandelaars, fietsers en ruiters via brug over
het kanaal en tunnel onder A18;
 Wandellus rond het deelgebied Zwarte Hoek;
 Verbinding tussen kanaalbrug en Smekaertstraat voor ruiters en eventueel ook
fietsers.
Hoe een en ander concreet wordt gerealiseerd maakt onderwerp van overleg uit tussen de
betrokken partners van het Interreg project.
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-

-

-

-

-

Op korte-middenlange termijn zal geprobeerd worden om een oost-west verbinding tot stand
te brengen in de Houtsaegerduinen via een nog te realiseren wandelweg. Deze zou wel
gedeeltelijk door het private deel van het Houtsaegerpark lopen (Kaart 8.2). Medewerking van
de privé-eigenaar en gemeente De Panne zijn hiervoor noodzakelijk. Deze wandelweg zal de
parking bij de Ollevierlaan-Keesjesdreef verbinden met de Noorddreef en dit via de ten
noorden van de parking gelegen toegang aan de Marktlaan. Tevens wordt dan via het
Kerkepannebos aangesloten op de Veurnelaan (Koksijde) waardoor ook meteen een
verbinding mogelijk wordt naar de Noordduinen (Koksijde). In de Houtsaegerduinen wordt een
duinenringpad gerealiseerd aan de kant van De Panne. Binnen de bestaande omheining
wordt een corridor gecreeërd in de strook die bij het plaatsen van de afsluiting werd
vrijgemaakt en die dus al sterk beïnvloed werd door de mens.Toegangen tot het
duinenringpad worden voorzien aan de Marktlaan, Nieuwpoortlaan en hoek KeesdreefOllivierlaan.
Wandelpad Esplanade – Schuilhavenlaan. De duurzame inrichting van het huidige tracé op
het strand, voor de zeereep, is niet opportuun (nagenoeg dagelijks overstromend bij vloed).
Een alternatief tracé is evenwel mogelijk mits rekening te houden met de natuurwaarden
aanwezig in de zeereep (EU-HRL, gebied). Dit nieuw wandelpad kan vanaf de Esplanade in
westelijke richting een tracé volgen tussen de appartementsblokken om vervolgens over
gemeentelijke (duin-)gronden tot de Emile Verhaerenlaan vanaf waar verder kan gewandeld
worden richting slufters of naar de Schuilhavenlaan (toegang Westhoek). Het is zeer wenselijk
dat deze nieuwe wandelverbinding ook voor mensen met een beperking goed betreedbaar is.
Op die manier is het ook voor deze doelgroep mogelijk om van een gevarieerd
duinenlandschap en de zee te genieten (eventueel met mogelijkheid tot betreding van De
Westhoek – zie supra).
Aanleg van een extra wandelverbinding tussen het VBNC de Nachtegaal en de Elisabeth/Adinkerkelaan (met mogelijkheid tot verdere noordwaartse doorsteek naar de
Houtsaegerduinen via Keesjesdreef). Het Oosthoekwandelpad, dat rond het genoemde
gebied is aangelegd, loopt voor een deel door het woongebied langs de Elisabethlaan. Dit is
geen ideale situatie. Door de aanleg van een wandelverbinding tussen de parking bij de
Nachtegaal en de Elisabethlaan kan dit knelpunt worden opgelost. Het tracé van een
mogelijke doorsteek is aangeduid op kaart. Het loopt vanaf de Elisabethlaan, tussen het
Blauwe Distelcomplex en de ARGO-sporthal en Trapegeer, naar de hoek van het Calmeynbos
waar momenteel al een officieuze doorgang bestaat. Dit tracé loopt over ongebruikte gronden,
die momenteel nog eigendom zijn van de ARGO scholengroep Westhoek (percelen De Panne
e
1 , 380f en 380c). Verwerving of een beheerovereekomst voor een deel van de gronden door
het ANB is noodzakelijk om de doorsteek te kunnen realiseren. ANB en de gemeente De
Panne proberen deze doorsteek te realiseren in onderling overleg. Er wordt gestreefd naar
een oplossing die geen hypotheek legt op renovatie en nieuwbouwwerken aan de sporthal en
de omnisportveldjes.
Wandelen doorheen verschillende deelgebieden impliceert onvermijdelijk het kruisen van
hoofdwegen. Veilige, goed gemarkeerde oversteekplaatsen zijn noodzakelijk maar
ontbreken soms nog bv. Veurnestraat als verbinding tussen de Oosthoek- en de
Houtsaegerduinen nl. ter hoogte van Oostduinenstraat en of de Lijnvisserstraat. De
mogelijkheid dient te worden onderzocht of een doorsteek naar de centrale dreef van de
Houtsaegerduinen vanaf de Oostduinenstraat mogelijk is (privaat terrein).
Herinrichting wandelverbinding Krakeelduinen-Westhoek via Oostergrenspad. Naar
aanleiding van de uitvoering van een aantal grootschalige natuurbeheer- en
inrichtingsmaatregelen in de Krakeelduinen (eigendom IWVA) zijn in de loop van 2010 hier en
daar ook de tracees van de wandel-, fiets- en ruiterpaden aangepast of werden nieuwe
stukken aangelegd. Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de centrale (zuidelijke)
wandelweg in de Krakeelduinen te laten aansluiten op het Oostergrenspad i. p. v. de
wandelaars langs het zuiden of noorden om te sturen indien ze het VNR wensen te bezoeken.
Het realiseren van deze doorsteek impliceert het lokaal verwijderen van de oude, niet meer
functionele reservaatsomheining, het inrichten van het tracé (enigszins niveleren van de
bodem en het aanbrengen van de nodige signalisatie en een informatiebord. Fietsers worden
afgeleid naar het zuiden via het tracé dat voorheen alleen door MTB-ers kon gebruikt worden (
op IWVA-eigendom). Tevens worden best afspraken gemaakt tussen het ANB en de IWVA
over een mogelijke herinrichting van de momenteel ontdubbelde zuidelijk toegang (Westhoekbunker/ Krakeelduinen) en het scheiden en onderhoud van de recreatieve paden in het
grensgebied van Westhoek en Krakeelduinen.
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Herinrichting toegang grens (zie onder 8.4.1 voor meer gedetailleerde toelichting). Bij de
uitwerking van de toekomstvisie voor de site ‘Villa Perroquet’ moet de mogelijkheid worden
onderzocht om de toegang tot het reservaat te verleggen

Foto. In de nabije toekomst zal het wandelpad op de voorgrond in de Krakeelduinen, aansluiting geven
op het Oostergrenspad in de Westhoek (te situeren nabij de eik op de foto, feb. 2011). Daarbij zal het
noord-zuid verlopende ruiter- en montainbikepad worden gekruist.
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8.3.5. Recreatieve voorzieningen
De bestaande recreatieve voorzieningen werden besproken onder 2.4.4.(kaart 2.12a).
8.3.5.1.

Aanpassing en uitbreiding van de recreatieve voorzieningen

Kaart 8.2.
Deelgebied De Westhoek
- Strand: eventuele afsluiting van bepaalde zones zal gebeuren met een lage gladde draad
(symbolische afsluiting).
- Vervangen of herstellen van de uitkijkpunten langs het Liguster- en Helmpad.
- Mogelijke constructie van een uitkijkplatform ter hoogte van de oostelijke slufter, op initiatief
van en gefinancierd door de gemeente De Panne. De duinvoetversterking wordt echter
afgebroken wanneer de erosieve fase aanvangt (zie 5.2.7.) maar tot aan de oostelijke slufter
blijft het mogelijk om een verhard pad (dijk) te behouden (voorzien) die eindigt op het
uitkijkplatform.
- Verwijderen van het vlonderpad op het tracé van het Ligusterpad en aanbieden van een
droger nieuw tracé (oostelijker gelegen op aanwezige lage duinruggetjes).
- Aanpassing Oostergrenspad ter hoogte van Groenebiezen-panne (CD1a): Om de
betreedbaarheid ervan te garanderen tijdens natte perioden is de aanleg van een knuppelpad
langsheen het bestaande tracé aangewezen. Verhoging van het tracé is niet gewenst omdat
de plassen als voortplantingsplaats door amfibieën wordt gebruikt (padden).
- Inrichting neventoegang ter hoogte van de nieuw voorziene doorsteek ter hoogte van het Tkruispunt Oostergrenspad- centrale wandelweg in de Krakeelduinen.
- Eventuele verleggen toegang aan grens (afhankelijk van inrichting site Perroquet).
Westhoek-Koninklijke schenking
- Heroriënteren van de verschillende recreantenstromen: ruiters en mountainbikers zullen het
bestaande meest noordelijke tracé blijven volgen en wandelaars zullen gebruik maken van
meest zuidelijke tracé.
- ANB wil een dialoog aangaan met de sportdienst De Panne om het stuk mountainbikepad
langs de openbare weg te vervangen door een nieuw tracé parallel met het ruiterpad. Dit zou
de verkeersveiligheid en avontuurlijkheid van het tracé verbeteren.
Deelgebied Houtsaegerduinen
- Mogelijke inrichting picknick & rustplekje van de plekjes grasland in het Kerkepannebos en
langs de Van Looylaan (studie lopende, project Westtoer)
- Installeren van een uitzichtpunt aan de noordrand van het domein i. e. langs het kustfiets- en
wandelpad (net buiten de omheining, project Westtoer).
- Er komt een duinenrandwandelpad aan de kant van De Panne. Ingangen zijn Nieuwpoortlaan,
Marktlaan en hoek Keesjesdreef-Ollevierlaan.
Deelgebied Oosthoekduinen
- Aanleg van een blotevoetenpad ten noorden van de Olmendreef. Randvoorwaarde is dat de
jeugdraad en of de gemeente De Panne hiervoor het initiatief neemt en ook wil instaan voor
een regelmatig onderhoud en herstel van het blotevoetenpad;
- Dubbel gebruik, door fietsers en voetgangers/wandelaars toestaan van de doorsteek tussen
Sportlaan en Blauwedistelweg. Dit pad (Ezelpad) kan een halfverharding krijgen door de
gemeente De Panne. afspraken hierover kunnen gebeuren tussen ANB en de gemeente De
Panne.
- Afbakening van extra speelzone ten noorden van de Olmendreef (kaart 8.2.c.2.).
- Er wordt een toegang voorzien vanuit de Seascouts naar de aanpalende speelzone in zoverre
dit kan binnen de bepalingen van het RUP. Het onderscheid tussen het terrein van de
Seascouts en de aanpalende speelzone moet heel duidelijk zijn (cf. bepalingen RUP).
Aanwezige groepen moeten zeker het interne reglement en de afspraken over de speelzone
kennen bij gebruik van deze zone. Op het terrein moet dus duidelijk zijn dat binnen de
speelzone andere regels gelden dan op het terrein van de Seascouts rond de lokalen. In
functie daarvan moet er een bord worden geplaats aan deze ingang. Deze doorgang kan ook
pas nadat het interne reglement van de Sea Scouts is opgemaakt en moet gebeuren
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gelijktijdig met het plaatsen van een infobord aan de doorgang. Het ANB kan instaan voor de
realisatie en plaatsing van het bord (zodat het conform de huisstijl is). Het initiatief en een
aanzet voor tekst voor dit bord dient te gebeuren door de Seascouts. De Seascouts staan in
voor een degelijke omheining rond hun terrein. Concrete afspraken hierover worden
opgenomen via het geplande overleg met met de gemeente De Panne.
Deelgebied Garzebekeveld
- Onderhoud van het Uilenspelbord
- Toegang tot het speelbos nabij toegang Koekuithof beter aanduiden (open plek creëren) en
tevens voorzien van een degelijk en goed zichtbaar brugje over de baangracht.
- Vervangen van A-3 informatieborden bij de hoofdtoegangen door bebording volgens huisstijl
extra informatiebord i. v. m. Koekuithof (zie 8.4.).
Deelgebied Cabour
- Werken in uitvoering (zie Zwaenepoel et al. , 2008): in de loop van 2011-2012 worden twee
onthaalborden geplaatst. De doorsteek is sinds 2011 permanent toegankelijk. Daarvoor zijn
de nodge wandelpoortjes geplaatst.
- Realisatie tunnel: adviserende rol (vooral i. v. m. NTMB-maatregelen) en aanplant
groencorridor.
Deelgebied Zwarte Hoek
- Brugje over Langgeleed als onderdeel van de nieuw aan te leggen wandel- en fietscircuits (zie
supra i. v. m. Interreg project)
- Realisatie brug: ter beschikking stellen van de nodige gronden, aanleg en onderhoud paden.
De constructie van de brug wordt door de gemeente bekostigd. De realisatie van fiets-,
wandel- en ruiterpad tussen brug en Langgeleed zal door het ANB gebeuren.
- Realisatie van de de natuurontsnipperende maatregelen gekoppeld aan de realisatie van de
brug over het kanaal in Adinkerke (bij Franse grens). Concreet komt er een plas-dras zone op
grond van ANB (uit te voeren in eigen beheer), gekoppeld aan een damwandverlaging door
W&Z uitgevoerd. W&Z voert ook de faunauitstapplaatsen uit tussen Franse grens en
Langgeleedstraat. Cel NTMB financiert dit.
8.3.5.2. Onderhoud van de recreatieve infrastructuur
In het VNR zal de aanwezige infrastructuur (afsluitingen, infoborden,…) worden onderhouden en
indien nodig ook vervangen.
De Provincie en de gemeente staan in voor de bewegwijzering van de ruiter- en MTBpaden.
De paden in de Oosthoekduinen worden door de gemeente onderhouden (meermaals maaien per jaar
en herstel van infrastructuur o. a. palen). Ook het onderhoud van het loopparcours en de fitometer is
ten laste van de gemeente.
In het deelgebied Zwarte hoek valt de Maerestraat (toegang tot het gebied) onder de
beheerbevoegdheid van de gemeente De Panne. Het laatste (zuidelijke) stuk van de Maerestraat is
eigendom van ANB en wordt ter beschikking gesteld voor de realisatie van de brug. Het stuk privéweg
van de Maerestraat naar de Manege de Drie Vijvers, dat gelegen is op eigendom van het Vlaams
Gewest, is de bevoegdheid van ANB. ANB staat in voor het onderhoud van dit gedeelte.
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8.3.6. Speel- en struinzones
Aangeduide speelzones, dit zijn zones bestemd voor spel door min 25-jarigen en hun begeleiders
zijn op meerdere plaatsen aanwezig in het Garzebekeveld (bij het gemeentelijk domein en ten zuiden
van het Koekuithof (speelbos), de Oosthoekduinen (speelbos ten zuiden en ten noorden van de
Olmendreef, één ten oosten van het jeugdhotel (zandvlakte) en één grenzend aan het COC en de
nabijgelegen Scoutslokalen), ook is er een speeltuin bij de Nachtegaal, is er een speelzone in het
meest oostelijk deel van het Kerkepannebos en langs de Dynastielaan (speelduin) Kaart 8.3.
In de officieel erkende speelboszones zal er voor gezorgd worden dat er geregeld natuurlijke
spelelementen in het bos aanwezig zijn waardoor het geheel een avontuurlijk karakter krijgt dat
uitnodigt tot een creatief gebruik ervan. Om dit resultaat te verkrijgen worden zowel initieel als op
regelmatige basis boswerken uitgevoerd die situaties creëren die tot spelen uitnodigen, zoals het
maaien van bramen, het omtrekken van bomen, het laten liggen of inbrengen van stammen (zowel
stamstukken als volledige stammen) en boomdelen voor kampenbouw zoals takken(bussels), het
aanbrengen van klimvoorzieningen en het verzagen van boomdelen in functie van een gebruik door
kinderen. Een representatief voorbeeld voor de uitbouw hiervan is de Speelberg in Meerdaalwoud.
Spelelementen werden daarbij gecombineerd met een educatief spel. Vanuit De Nachtegaal kan het
educatieve luik worden uitgewerkt. In het Garzebekeveld werden initieel ook al speelheuvels en een
waterpartij aangebracht.

Foto. Voorbeeld van een aanduiding van een speelzone en enkele mogelijke inrichtingen in functie van
speelmogelijkheden in het Meerdaalbos (Brabant)

Struinzone
In De Westhoek wordt deze zone begrensd door het Helm- en Ligusterpad en de oostelijke verbinding
tussen beide paden.
Opmerking: Daarnaast wordt vissen en duiken toegestaan in de daartoe afgebakende zones van
de “Drie vijvers” – deelgebied Zwarte Hoek (kaart 8.3 + hoofdstuk 1). Tevens is er al langer een fit-ometer en loopparcours aanwezig op en langs bepaalde wandelpaden in het ClameynbosOosthoekduinen. Er wordt ook nog de mogelijkheid voorzien om een blotevoetenpad in het
noordwestelijk deel van het Calmeynbos i.e. ten noorden van de Olmendreef aan te leggen (zie
8.3.5.1.).
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8.4. Onthaal- en natuureducatieve infrastructuur
Sensibilisatie en communicatie zijn zeer belangrijk voor het vergroten van het maatschappelijke
draagvlak voor het natuurbehoud. De onthaal- en natuureducatieve infrastructuur is bedoeld om de
recreanten en waar relevant ook de omwonenden te informeren over de toegelaten recreatievormen,
de natuurwaarden en de geplande natuurbeheerwerken. Voor het begeleiden van de recreanten zijn
bewegwijzering, bebording en onthaalinfrastructuur bij de hoofdtoegangen wenselijk. Grootschalige
natuurherstelwerk-zaamheden worden best vooraf bekend gemaakt en op de plaats van uitvoering
worden tijdelijk informatieborden over de natuurherstelwerken geplaatst. Het hoe en waarom van het
recurrent natuurbeheer kan hier en daar worden toegelicht.

8.4.1. Grote Onthaalpunten
De Nachtegaal vervult een zeer belangrijke rol als onthaalpunt voor de Vlaamse kustduinen in het al.
gemeen en deze van de Westkust en De Panne in het bijzonder. Inrichting en taakstelling van De
Nachtegaal maken geen deel uit van dit beheerplan.
Naar aanleiding van de recente aankoop van het domein “Café & villa Perroquet” en de geplande
realisatie van een noord-zuid fiets- en wandelas met aantakkingen van extra paden ter hoogte van de
bestaande natuurreservaten bestaat de behoefte en de opportuniteit voor de inrichting van een
tweede (eventueel gedurende het jaar beperkt) al dan niet bemand onthaalpunt.
Op welke manier dit zal gebeuren moet grondig worden onderzocht in samenwerking met OC-ANB
(verhuur, concessie,…). Daarbij wordt er ook gedacht aan samenwerking met prive-partners.
ANB heeft samen met OC-ANB al verschillende dergelijke projecten gerealiseerd.
Voorbeelden zijn het fietsenverhuurcentrum in de Bremdonckhoeve in het Peerdsbos te Brasschaat,
winkel met streekproducten en infopunt voor het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant, het Straalmolenhuis
in Balen,…. ). Ook zal de mogelijkheid worden bekeken om dit alles te integreren in een Europees
project (Interreg), samen met andere partners (bijvoorbeeld provincie, gemeente). Dit in navolging en
aansluiting op het lopende Interreg-project.
De inrichting van deze site maakt wel geen deel uit van dit beheerplan maar is belangrijk om hier te
vermelden omdat
1) de open ruimte achter het café-restaurant de mogelijkheid biedt om de bestaande tracees van
ruiter- en wandelpad te wijzigen d. w. z. deze te laten afbuigen ten oosten van de gebouwen
(i. p. v. nu parallel aan de grens weg en toegang tot Camping) om ze vervolgens naar het
noorden te laten aantakken op het grenspad (+ruiterpad). De ruimte die verder overblijft
(tussen de nieuwe padentracees en de landsgrens) kan dan eventueel ingericht worden als
tijdelijke stockageruimte voor maaisel en voor materiaal van ANB. Maar dit moet beter
bestudeerd worden bij de uitwerking van de plannen van de hele site.
2) De oostelijke helft van de huidige tuin wordt geintegreerd in het Vlaams Natuurreservaat en
als zodanig aangewezen.
o


Tuin: “beboste” noordoostelijke helft: wordt ingericht als vangkraal en tijdelijke
quarantaineruimte (zelfs electriciteit beschikbaar) in functie van een efficient
kuddebeheer;
Tuin zuidoostelijke helft: waardevol mosduin en duingraslandachtige vegetatie en
tuinplanten: herstel naar (basis)duingrasland wordt hier nagestreefd. Alle tuinplanten
worden verwijderden het terrein zal worden begraasd met een kudde schapen (zie
hoofdstuk 5).
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Foto. De huidige tuin van de villa Perroquet zal gedeeltelijk worden geïntegreerd in het VNR, deelgebied
Westhoek en een specifieke inrichting krijgen enerzijds als vangkraal anderzijds als onderdeel van een
grote begrazingseenheid ten behoeve van het specifieke beheer van mosduinen en duingrasland (foto
2009).

8.4.2. Informatieborden, -luiken en folderkastjes, informatiefolders
Informatieborden of -luiken kunnen voor verschillende doelstellingen worden ontworpen en zullen in
functie van deze doelstellingen een gepaste lay out en grootte krijgen en meer of minder lang
opgesteld worden (maanden-jaren). Voor het VNR wordt onderscheid gemaakt in enerzijds borden die
in de komende jaren zullen berichten over de nog uit te voeren grootschalige natuurherstelwerken en
de borden die informatie verstrekken over het landschap en de resultaten van het gevoerde
natuurbeheer. Deze laatste categorie borden kan jarenlang dienst doen en volgens de huisstijl (project
Adagio) worden ontworpen wat grootte en lay out betreft. Borden nabij zones waar
natuurherstelwerkzaamheden plaatsvinden, hebben de bedoeling om door het verstrekken van
duidelijke informatie over het waarom en hoe onbegrip voor of verzet tegen de ingrijpende en
grootschalige ingrepen te voorkomen door een gebrek aan kennis. Het sensibiliseren van passanten
en omwonenden via deze informatieborden vergroot het draagvlak van natuur.
Een overzicht van de in 2010 aanwezige borden is te vinden in tabel 2.23 en op kaart 2.12b. ANB
streeft ernaar om alle bestaande borden te vervangen in 2014-2015 in het kader van het ADAGIOproject. Deze borden zullen conform de door ANB gehanteerde stijl zijn (drieluiken aan de
hoofdingangen, enkelvoudige borden aan de neveningangen). In de drieluiken is plaats voorzien voor
het aankondigen van geleide wandelingen en andere tijdelijke info. De twee onthaalborden in Cabour
(conform beheerplan 2008) werden reeds in 2012 geplaatst.
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T.o.v. de huidige bebording van alle deelgebieden zullen nog volgende extra borden worden
geplaatst:
o Westhoek:
1. Enkelvoudig bord bij nieuwe toegang – aansluiting Krakeelduin-Westhoek
2. Extra begrazingsbord (bij nieuwe doorsteek)
o Houtsaegerduinen: geen
o Zwarte Hoek:
1. Na realisatie vernieuwde padeninfrastructuur o. a. bij het kanaal, langs
spoorwegzate.
o Oosthoek: geen
2.infobord over de historiek en het huidig gebruik van het Koekuithof
3.Toegang tot speelbos
Daarnaast zullen ook de speelzones in het terrein worden aangeduid op een ludieke wijze
bijvoorbeeld door houten beelden (zie voorbeeld Meerdaalwoud)
Van het VNR wordt een viertalige folder of folder in vier verschillende talen beschikbaar gesteld.
Deze folder zal verspreid worden via de Nachtegaal en de toeristische dienst van de gemeente De
Panne en Koksijde.

8.4.3. Kleine signalisatie
Langs paden, bij omheiningen en andere grote infrastructuur worden waar noodzakelijk kleine
aanwijzingsbordjes opgehangen of oriëntatiepaaltjes geplaatst, die de bedoeling hebben de
recreanten langs aangewezen wegen te leiden, te voorkomen dat grazers gevoederd of aangeraakt
worden,… Dit alles met het oog op het optimale behoud van natuurwaarden, het voorkomen van
ongemak of ongelukken en het doordacht en comfortabel toegang geven tot het natuurreservaat.

8.4.4. Geleide natuurwandelingen
Een belangrijke, efficiënte vorm van communicatie is deze waarbij het publiek rechtstreeks
aangesproken wordt en waarbij gestreefd wordt naar interactie tussen gids en publiek. Door ervaren
mensen begeleide natuurwandelingen zijn hiervoor belangrijk. Daarom zullen in de deelgebieden van
het VNR regelmatig begeleide natuurwandelingen worden georganiseerd. Overleg en coördinatie
tussen verschillende partners is noodzakelijk en wenselijk. Het initiatief en de globale coördinatie
gebeurt door ANB vanuit de Nachtegaal in samenwerking en afspraak met het gemeentebestuur van
De Panne, Koksijde, IWVA en Natuurpunt vzw.
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9. Monitoring
In het kader van de Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust (PINK), werd een
monitoringmethodiek uitgewerkt voor alle door ANB beheerde duingebieden aan de kust (Provoost et
al. 2010). Deze monitoring moet worden uitgebreid naar nieuw in beheer genomen gebieden en de
inspanningen zouden op langere termijn moeten worden volgehouden. Enkel aan de hand van lange
termijn-reeksen kunnen de effecten van beheeringrepen ter dege geëvalueerd worden en kan dus een
wetenschappelijke beoordeling gemaakt worden van de efficiëntie van het gevoerde beheer.
PINK omvat enkel monitoring van biotische elementen. Daarnaast is ook de opvolging van een aantal
abiotische parameters van belang, in eerste instantie geomorfologie en hydrologie maar ook de
bodem verdient de nodige aandacht. Ten slotte kan het wenselijk zijn om specifieke situaties meer in
detail op te volgen aan de hand van gerichte en doorgaans in tijd beperkte monitoring. Hieronder
geven we een overzicht van de aangewezen monitoring binnen het VNR.

a. Geomorfologie
Het opvolgen van de geomorfodynamiek in De Westhoek dient te gebeuren op basis van sequentiële
kartering van terreinhoogte aan de hand van LiDAR luchtopnames. Het programma voor de kartering
van de ‘dynamische duinen’ van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voorziet in
principe een driejaarlijkse LiDAR opname van stuivende duinen, slikken en schorren aan onze kust.
Dit programma krijgt de volle steun vanuit ANB met het oog op een optimale kennisopbouw omtrent
de geomorfodynamiek van onze kustduinen aan de hand van deze bijzonder waardevolle
hoogtegegevens. In het eerste deel van dit rapport werden dergelijke gegevens aangewend om de
evolutie van het loopduin te bestuderen. De hoogtegegevens worden aangevuld worden met
vegetatiekartering op basis van FCIR luchtopnames (zie verder). Na uitvoering van maatregelen ten
behoeve van herstel van dynamiek is een jaarlijkse visuele inspectie van de stuivende duinen
noodzakelijk om eventuele verstuivingsbelemmerende elementen zoals puin of vegetatie te
signaleren.

b. Hydrologie
Voor de natuurwaarden van vochtige duinvalleien is de hydrologie een cruciale parameter. Het
opvolgen van grondwaterafhankelijke vegetatie vergt daarom kennis over grondwaterstanden en fluctuaties. Hiervoor werd in de loop van de voorbije decennia een netwerk van peilbuizen uitgebouwd
binnen het VNR en de rest van het kustgebied. De doelstelling van de hydrologische monitoring is
meerledig:
Het in kaart brengen van de algemene patronen van grondwaterstijghoogte en amplitude van de
grondwaterfluctuaties in de verschillende terreinen. Een relatief uitgebreid netwerk van peilbuizen is
noodzakelijk om een ruimtelijk voldoende gedetailleerd beeld te krijgen. Het is aangewezen dit
netwerk gedurende minstens 10 jaar te bemeten om goed beeld te krijgen van de variabiliteit in tijd en
ruimte. Het verwerven van deze kennis is essentieel voor de planning en optimalisatie van het beheer.
Het laat toe om bepaalde patronen in landschap en vegetatie te verklaren en om de ecologisch meest
kansrijke locaties te bepalen voor de ontwikkeling van duinvalleivegetaties (cfr. deel 1).
Het detecteren van veranderingen in de waterhuishouding door menselijk ingrijpen of door wijzigingen
in landschap of klimaat. Dit vergt een permanente monitoring maar kan gebeuren aan de hand van
een representatieve selectie van peilbuizen. Ook de buizen in de rand van de gebieden worden best
zo veel mogelijk opgenomen omdat hier de kans op detectie van ingrepen buiten de gebieden het
grootst is (early warning). Ten slotte kan het ook nog wenselijk zijn om bepaalde locaties te bemeten
in functie van een specifieke problematiek. Voor De Westhoek denken we bijvoorbeeld aan de
opvolging van de afbouw van de grondwaterwinning in de aanpalende Krakeelduinen.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het aangewezen om op een selectie van locaties lange
tijdsreeksen op te bouwen die in relatie kunnen gebracht worden met veranderingen in klimaat en
landschap. Ook voor de interpretatie van de vegetatie-opnames in de permanente kwadraten gelegen
in duinvalleien is het van belang om over grondwatergegevens te beschikken.
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De metingen in De Westhoek zijn voldoende uitgebreid en langlopend om aan de eerste doelstelling te
voldoen. Daarom werd een optimalisatie van de meetinspanningen uitgewerkt die aan de overige
doelstellingen kan voldoen. De optimalisatie bestaat er in om naburige peilbuizen die voldoende
correlatie vertonen uit te dunnen waarbij telkens de meest bereikbare buis wordt overgehouden. Op
die manier konden er van de 183 buizen in De Westhoek 50 geschrapt worden. Ongeveer 20 buizen
zijn van een logger voorzien en hoeven dus ook niet meer telkens opgemeten te worden. Het is
wenselijk om alle moeilijk te bereiken buizen op termijn van loggers te voorzien om de werklast verder
te verminderen.
In de Houtsaegerduinen wordt het uitgebreid peilbuizennetwerk opgemeten sinds oktober 2005.Hier is
het wenselijk om deze inspanning nog een 5 tal jaren vol te houden, zij het met een verminderde
meetfrequentie. Nu wordt reeds maandelijks gemeten in plaats van tweewekelijks. Gezien de goede
correlatie tussen een aantal buizen zal ook hier op termijn een sterke daling van het aantal in te meten
peilbuizen kunnen bewerkstelligd worden.
De peilbuizen in de Oosthoekduinen worden reeds 10 jaar opgevolgd en optimalisatie van het netwerk
is aan de orde. Daarbij dient ook het netwerk van de IWVA in het Calmeynbos en de Krakeelduinen te
worden geïntegreerd. Net zoals in De Westhoek is het van belang om de invloed van de waterwinning
hier verder goed te kunnen opvolgen.
Ook in Cabour wordt reeds lang gemeten en kan best een optimalisatie van het netwerk worden
uitgevoerd, uiteraard in samenspraak met de IWVA.
c.

Vegetatiekartering

In het kader van PINK werd een typologie uitgewerkt voor de kartering van duinvegetatie. Die is
gebaseerd op de ‘code Leten & Provoost’ die in 1993 werd ontwikkeld voor de kartering van de
Doornpanne (Kuijken et al. 1993). Nadien werd deze code hier en daar aangevuld en toegepast bij de
kartering van verschillende duingebieden. De PINK typologie giet de code in een strakker keurslijf
waarmee een meer objectieve manier van karteren wordt beoogd. Keerzijde hiervan is het verlies aan
inhoudelijk detail. Er wordt duidelijk nadruk gelegd op zo eenduidig mogelijk vast te stellen typen die
voornamelijk op structuur en dominante soorten zijn gebaseerd (Provoost et al. 2010). Voor informatie
over soortensamenstelling en aandachtssoorten voor biodiversiteit worden andere methoden gebruikt
namelijk respectievelijk permanente kwadraten en detailkartering (zie verder). In de loop van het
PINK-project werden De Westhoek en de Houtsaegerduinen met de nieuwe code gekarteerd.
Krakeelduinen en Oosthoekduinen werden in 2011 in kaart gebracht in het kader van de monitoring
van de natuurinrichting in opdracht van de VLM. Het is wenselijk om ook Cabour de eerstkomende
jaren op die manier te karteren zodat het hele VNR binnen een tijdspanne van minder dan 10 jaar op
dezelfde manier in kaart wordt gebracht.
Een herhaling van deze kartering zal bijzonder gedetailleerde informatie verstrekken over de
vegetatiedynamiek in de bewuste gebieden. Gezien het zeer arbeidsintensieve karakter van de
karteringen en de relatief beperkte mogelijkheden om op korte termijn veranderingen te detecteren is
het slechts relevant om dit om de ca. 20 jaar te doen. Dit houdt in dat een volgende karteerronde van
het hele gebied wenselijk is rond 2030. Ondertussen is het wel aangewezen om stelselmatig nieuwe
versies van de kaarten te maken als er grote veranderingen in de vegetatie zijn opgetreden
(ontbossing, ontstruweling of andere ingrepen).

d. Opvolgen van vegetatie in permanente kwadraten
In het kader van PINK werden binnen het VNR 119 proefvlakken van 3x3m² in het terrein afgebakend
en opgenomen (zie tabel 9. 1). Het is de bedoeling dat de PQ’s s een representatieve steekproef
vormen van de verschillende (globale) vegetatietypes in combinatie met de verschillende
beheervormen binnen het volledige kustduingebied. Binnen de duinen worden er 27 dergelijke
combinaties onderscheiden maar binnen elk type is er nog een grote variabiliteit in de
vegetatiesamenstelling. Daarmee hangt samen dat voor elke combinatie een voldoende aantal
herhalingen noodzakelijk is om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over veranderingen in
vegetatie. Daardoor is het in de praktijk onhaalbaar om dergelijk PQ onderzoek binnen elk gebied
afzonderlijk op te zetten. De PQ’s laten dus voor alle duidelijkheid niet toe om verantwoorde
uitspraken te doen over veranderingen in vegetatie op niveau van de afzonderlijke gebieden maar
dienen om generieke conclusies te kunnen trekken over de impact van beheer (inclusief niets doen!)
op de verschillende vegetatietypen binnen de ecoregio kustduinen. De pQ’s worden op het terrein
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aangeduid met behulp van landmeterstenen of soms houten palen (in struweel bijvoorbeeld). Alle
PQ’s werden ingemeten met behulp van een GPS of totaalstation (maximale fout van 5 cm, zowel in
het XY-vlak (Lambert72 coördinaten) als in Z (TAW). Het verder opvolgen van deze PQ’s is absoluut
wenselijk. Afhankelijk van het type vegetatie gebeurt de herhaling om de 3 à 10 jaar. Opnames van
pioniersvegetaties, mosduinen en duinvalleien vergen een regelmatige herhaling, bij bossen en
struwelen kan dit minder frequent. Ook dienen in de zones waar belangrijke
natuurontwikkelingswerken worden uitgevoerd nieuwe PQ’s te worden voorzien (ontstruwelingen
Westhoek en Houtsaegerduinen, ontbossingen Cabour). Verder is het ook aangewezen om bij deze
PQ’s ook bodemstalen te nemen en te analyseren op essentiële bodemkaraktersitieken zoals pH,
gehalte organisch materiaal en kalk.
Tabel 9.1. Aantal PINK-pq’s binnen de deelgebieden
Cabour
Westhoek
Oosthoek
Houtsaegerduinen

18
65
16
20

Anderzijds wordt in De Westhoek en Houtsaegerduinen al sedert 1997 een reeks van 106 pq’s
(3x3m²) opgenomen door het INBO die de effecten van verschillende beheervormen (maaien,
begrazing, ontstruweling + begrazing en niets doen) met elkaar vergelijken (zie deel 1). Ook hier kan
geen gebiedsdekkende evaluatie van de veranderingen in de vegetatie worden gemaakt. Deze PQ
reeks heeft als bedoeling de effecten van begrazing, maaien en ontstruweling op de
vegetatieontwikkeling in detail na te gaan. Het betreft dus de evaluatie van processen en niet van
specifieke gebieden.
Ten slotte werden in het kader van de Natuurinrichting in de Oosthoek door de VLM extra PQ’s
voorzien. Het betreft grotere proefvlakken (20x20m²) die specifiek voor de opvolging van de
natuurinrichting werden uitgezet en een tijdelijk karakter hebben (in principe tot 10 jaar na de
uitvoering van de werken, i. e. tot 2015).

Foto. Ondermeer in de Westhoek werden al vanaf 1996 verschillende proefvelden uitgerasterd die een
bepaalde vorm van beheer kregen bv. maaien of nietsdoen. Deze velden bieden de mogelijkheid om door
middel van hierin gelegen kleinere proefvlakken en proefvlakken in nabij gelegen begraasde delen de
toegepaste beheermaatregelen onderling te vergelijken ondermeer op het vlak van vegetatieontwikkeling.
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e. Detailkartering van aandachtssoorten
Sedert ongeveer 10 jaar wordt vanuit het INBO een reeks aandachtssoorten (vaatplanten en
terrestrische mossen) gekarteerd in de kustduinen. Daarbij worden (groepen van) individuen als punt
of polygoon in kaart gebracht met behulp van hand-gps of luchtfoto’s. Telkens wordt een inschatting
gemaakt van het aantal individuen of de oppervlakte van de kloon.
Voor de methode verwijzen we verder naar Provoost et al. (2010) en http://www. inbo.
be/content/page. asp?pid=GEB_KUS_detailkartering. Hier is ook de lijst van aandachtsoorten
beschikbaar. Actueel wordt nog steeds gewerkt aan een eerste karteerronde voor de hele kust.
Slechts voor een beperkt aantal gebieden zijn reeds herhaalde karteringen uitgevoerd zodat
veranderingen in flora kunnen opgevolgd worden (zie deel 1). Het is wenselijk om alle gebieden op
regelmatige basis integraal te karteren (ca. 10-jaarlijks).
De vegetatiekartering en detailkartering leveren sterk complementaire informatie. Samen zijn zij in
staat om een ruimtelijk zeer gedetailleerde evaluatie van flora en vegetatie te maken voor eender welk
deelgebied.

f.

Inventarisatie van poelen

Binnen PINK werden nagenoeg alle poelen en andere open waters geïnventariseerd op vegetatie
(inclusief kranswieren), amfibieën en libellen. Hiermee werd een gedetailleerde uitgangssituatie
vastgelegd waarmee veranderingen onder invloed van verschillende beheervormen kunnen
gedetecteerd worden. Het is wenselijk om dergelijke brede inventarisatiecampagne op termijn
(bijvoorbeeld binnen 20 jaar) te herhalen maar op kortere termijn kan beter met een steekproef
worden gewerkt. Daarbij zijn drie aandachtspunten van belang:
1) Door het opvolgen van een representatief staal van de poelen aan de Vlaamse kust kunnen
veranderingen in verspreiding en abundantie worden vastgesteld (signaalfunctie). Dergelijke
steekproef moet worden uitgewerkt na het afronden van een volledige poeleninventarisatie in
het kader van PINK2.
2) Het jaarlijks opnemen van een (beperkte) selectie van poelen moet inzichten verschaffen in de
successie van watergemeenschappen.
3) Voor de aandachtssoorten Kamsalamander en Rugstreeppad (in Knokke ook Boomkikker) is
een meer frequente (ca. 5-jaarlijks) en gerichte inventarisatie binnen het verspreidingsgebied
van de soorten wenselijk. Dit gebeurt door het controleren van geschikte poelen aan de hand
van fuiken of netvangsten en door het tellen van aantallen roepende mannetjes Rugstreeppad
in het voortplantingsseizoen. Door de mobiliteit van de dieren is de bepaling van exacte
locaties hier minder relevant. Daarom kan een kartering gebeuren op basis van een luchtfoto
of een habitatkaart. Voor de exacte werkwijze in verband met de amfibieën verwijzen we naar
het poelenproject, gecoördineerd door Hyla, LIKONA en INBO: http://www. limburg.
be/likona/WherpetVlinaHandleiding. pdf. Voor de situatie van de Rugstreeppad in en rond de
Houtsaegerduinen is het aangewezen een specifiek verspreidingsonderzoek op te zetten,
inclusief een populatie-genetisch luik.

g. Fauna
i.
Zoogdieren: vleermuizen
Bij de zoogdieren zijn vooral de vleermuizen van regionaal en Europees belang. Systematische
tellingen in de overwinteringsplaatsen zijn een verantwoorde monitoringstechniek. Voor de andere
zoogdiergroepen dient geen specifiek onderzoek te gebeuren. Wel worden toevallige waarnemingen
best systematisch genoteerd (bv. ook door de terreinarbeiders en wachters).
ii.
Broedvogels
Van een selectie van broedvogels wordt een integrale territoriumkartering gemaakt langsheen een
(aantal) vast(e) traject(en) binnen ieder duingebied. Deze trajecten zijn dekken ongeveer het hele
gebied en zijn zeker representatief voor de landschappelijke variatie binnen het terrein. Het is
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wenselijk deze inventarisatie op geregelde basis te herhalen (ca. 5 jaarlijks voor De Westhoek, 10
jaarlijks voor de andere gebieden). Voor de monitoring van broedvogels zijn de vrijwilligersprojecten
ABV (algemene broedvogels) en BBV (bijzondere broedvogels) van groot belang om regionale trends
te kunnen detecteren. Deze projecten verdienen dan ook volle steun vanuit ANB.

iii.
Invertebraten
Vlinders worden het meest accuraat opgevolgd aan de hand van vlinderroutes. Dit is echter
arbeidsintensief en vergt vooral een grote flexibiliteit van de waarnemer. De routes moeten minstens
10x per jaar worden gelopen en dit kan enkel bij mooi weer. Binnen De Panne wordt enkel in de
Krakeelduinen een vaste route gelopen door René Biliau.
Een systematische inventarisatie moet zich in de eerste plaats richten op de Rode lijstsoorten van
open duinen: Heivlinder en Kleine parelmoervlinder maar ook de recent sterk achteruit gegane
Argusvlinder en Geelsprietdikkopje (Maes et al. 2011). Deze laatste twee soorten zijn aan de kust
vooral aan de binnenduinranden te vinden. Van deze soorten dient op regelmatige basis een
inventarisatie te gebeuren binnen de geschikte habitatvlekken.
Bij losse waarnemingen van zeldzame soorten is het aangewezen om een maat van zekerheid van
een vaste populatie te noteren:
1. onzeker: één of enkele individuen
2. waarschijnlijk: meer dan 5 individuen
3. zeker: waarneming van eieren, rupsen of gedrag van eiafzet of balts
Sprinkhanen kunnen kwantitatief het best worden opgevolgd aan de hand van de wegvangstmethode
(Van Veen & Zegers 1993). Dit dient te gebeuren in proefvlakken van 10x10 m² rond een selectie van
permanente kwadraten. In PINK2 worden daarvoor binnen het VNR volgende proefvlakken
geselecteerd: ca_10, wn_03, wz_06 en hs_19. Zeker voor de populatie Schavertje in Cabour is
opvolging gewenst.
Binnen PINK werd ook een meer kwalitatieve inventarisatiemethode toegepast op een selectie van
50m lange secties binnen de vlinderroutes. Herhaling van deze inventarisatie met een tussentijd van
ca. 10 jaar is wenselijk.

h. Overige monitoring
i. Invasieve exoten
Invasieve exoten dienen gedetailleerd in kaart te worden gebracht volgens dezelfde techniek als de
hoger aangehaalde detailkartering. Deze inventarisatie moet als basis dienen voor de aanpak van
exoten in het VNR (zie hoofdstuk 5). Het is daarbij van belang om zorgvuldig bij te houden welke
individuen wanneer werden aangepakt en volgens welke techniek (aanduiding op luchtfoto). Op die
manier kan een gedegen opvolging van de exotenbestrijding gebeuren.

ii.
Nutriënten duinzoom
Onder 5.3.werd gepleit voor het opzetten van een experimenteel onderzoek i. v. m. fosfaatuitmijningstechnieken in de Duinzoom Oosthoek en andere duin-polderovergangsgebieden. Binnen dit
specifieke onderzoekskader is ook een floristisch en vegetatiekundige vervolgonderzoek voorzien. Het
valt hier echter buiten het bestek van de monitoring met lange termijn perspectief.
iii.
Monitoring gericht beheer
De effecten van het gerichte beheer (zie 5.2.1 en 5.2.4.) zal specifiek in de Westhoek worden
opgevolgd door het INBO. Opzet van het experiment zal in overleg tussen INBO en ANB gebeuren.
Voor de monitoring van de resultaten zal worden gebruik gemaakt van de gedetailleerde florakartering
van doelsoorten, van de vegetatiekartering en zal specifieke opvolging van de resultaten van de
toegepaste technieken gebeuren (bv. zomermaaien van duindoorn, terugzetten van abeel/ratelpopulier; esdoorn al dan niet met nabehandeling).

Beheerplan VNR De Duinen en Bossen van De Panne

293

10.

Kostenraming

Een overzicht van gedetailleerde kostenraming wordt in tabel 10. 1 als bijlage 7 op de volgende
bladzijden gegeven.
De totale kostenstructuur over de planperiode 2012-2029 is als volgt samen te vatten:

Westhoek Houtsaeger Oosthoek Cabour

Garzebeke ZwHoek

Totaal

Oppervlakte (ha)

348

Totale kost alle éénmalige
maatregelen (euro)
Totale kost recurrente maatregelen
over beheerperiode 27 jaar
Geschatte totaalkost over
beheerperiode (27 jaar)

86

79

99

11

20

653

1.128.351 327.392

6900

242800

800

5400

1.711.642

3.862.755 543.181

331801

293352

445353

16213

5.492.655

4.991.106 693.842

338.701

536.152 446.153

21.613

7.027.567

 Totale kostprijs van het beheer 7.027.567 euro of 10.946 euro/ha of gem. 405 euro/ha/jaar over
de planperiode.

Kostenstructuur per deelegebied

Deelegebied Westhoek
Totale kost voor Westhoek
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 1.128.351 euro
Recurrent natuurbeheer s.l.: 3.862.755euro
Opmerking: waarvan 77.760 euro transport (alle deelgebieden samen) en 345.600 euro opleiding
personeel
 Totale kostprijs van het beheer:4.991.106 of 14.342 euro/ha of gem. 531 euro/ha/jaar

Deelgebied Houtsaegerduinen en Kerkepannebos
Totale kost voor Houtsaegerduinen en Kerkepannebos
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 327euro
Recurrent natuurbeheer s.l.: 543.181euro
 Totale kostprijs van het beheer:693.842 of 8068 euro/ha of gem. 299 euro/ha/jaar
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Deelgebied Oosthoekduinen en duinzoom
Totale kost voor Oosthoekduinen en duinzoom
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 6900 euro
Recurrent natuurbeheer: 331.801 euro
 Totale kostprijs van het beheer: 338.701 of 4287 euro/ha of gem. 159 euro/ha/jaar

Deelgebied Cabour
- Totale kost voor Cabour (99 ha )
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 242.800 euro
Recurrent natuurbeheer: 293.352 euro
 Totale kostprijs van het beheer: 536.152 of 5416 euro/ha of gem. 201 euro/ha/jaar

Totale kost voor Cabour (IWVA : 88 ha) 476580 of 5416 euro/ha of gem. 201 euro/ha/jaar
Totale kost voor Cabour (ANB : 11 ha) 59572 of 5416 euro/ha of gem. 201 euro/ha/jaar

Deelgebied Garzebekeveld
Totale kost voor Garzebekeveld
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 800 euro
Recurrent natuurbeheer: 445.353 euro
 Totale kostprijs van het beheer: 446.153 of 40.559 euro/ha of gem. 1502 euro/ha/jaar

Deelgebied Zwarte Hoek
Totale kost voor Zwarte Hoek
Eénmalige inrichtingsmaatregelen natuur: 5400 euro
Recurrent natuurbeheer: 16.213 euro
 Totale kostprijs van het beheer: 21613 of 1138 euro/ha of gem. 42 euro/ha/jaar
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11.

Samenvatting

Inleiding
Van het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne waren sommige deelgebieden
al eerder bij M.B. opgericht als natuurreservaat en bestond er al een goedgekeurd beheerplan dat
mee aan de basis lag van de aanwijzing van deze gebieden als VNR in een recent verleden. Het
huidige beheerplan zorgt voor een integratie van al deze beheerplannen in één overkoepelend en
actueel beheerplan. Tevens omvat het volledig nieuwe beheermaatregelen voor deelgebied De
Westhoek en De Houtsaegerduinen. De beheerplannen van deze twee deelgebieden dateren immers
reeds van 1996 en de gebieden ondergingen sindsdien grondige veranderingen.Ze worden dan ook
geconfronteerd met nieuwe beheerproblemen die een reeks nieuwe maatregelen vragen.
Binnen de perimeter van het VNR is er een enorme verscheidenheid aan macromorfologische
eenheden en hieraan gerelateerde landschappen aanwezig.
De Westhoek (347 ha) is het grootste deelgebied van het VNR. Het behoort tot de zogenaamde Jonge
de
duinen van De Panne, waarvan het zand na de 11 eeuw in het gebied is terechtgekomen.
Macromorfologisch kunnen in De Westhoek van noordwest naar zuidoost verschillende
landschapseenheden worden onderscheiden: strand, zeereep en chaotische voorduinen, een
noordelijk jong en zuidelijk oud(er) paraboolduinlandschap dat grosso modo van elkaar wordt
gescheiden door het loopduinlandschap van het zogenaamd “centraal wandelduin”. Eveneens tot de
jonge duinen van De Panne behoren voorts het Calmeynbos (20 ha), de Oosthoekduinen (59 ha) en
De Houtsaegerduinen met het Kerkepannebosje (86 ha).
Langs Franse zijde, sluit ‘La Dune du Perroquet” aan op De Westhoek, het is eigendom van de
Conservatoire du Littoral en het beheer gebeurt door het ‘Conseil Général’ van het Deptartement
Nord-Pas-de-Calais. De Duinzoom Oosthoek sluit aan bij de Oosthoekduinen en is een duinpolderovergangsgebied. De bodemtextuur varieert er over korte afstand van zand naar klei. Deze
variatie in combinatie met lokaal en periodiek hoge grondwaterstanden zorgt voor bijzondere
milieuomstandigheden, die garant staan voor een potentieel hoge en unieke biodiversiteit.
De Zwarte Hoek (c. 20 ha) is gelegen in het zogenaamde ‘overdekte waddenlandschap’ dat zich
uitstrekt tussen De Westhoek en de ‘Fossiele duinen van Adinkerke’. De bodem is er vlak en bestaat
aan de oppervlakte deels uit kleiïge en lokaal uit zandige afzettingen. De Fossiele duinen van
Adinkerke tenslotte vormen één geheel met de Fossiele duinen van Ghyvelde (Frankrijk, eigendom
van de Conservatoire du Littoral en in beheer bij het ‘Conseil Général’), die uiteraard niet tot het VNR
behoren, maar omwille van de landschappelijke eenheid heel vaak genoemd worden ter vergelijking
of als referentie. De Fossiele duinen zijn de relicten van een voormalige kustbarriëre waarvan de
oorsprong vermoedelijk 4000-5000 jaar geleden moet gesitueerd worden. Er worden twee
deelgebieden onderscheiden: de Cabourduinen in het westen (89 ha, eigendom IWVA, beheer ANB)
en het Garzebekeveld in het oosten, nabij Adinkerke (gedeeltelijk eigendom en in beheer bij het ANB).
Cabour bestaat uit lage, meer of minder ontkalkte, voedselarme duinen. Naar het zuiden gaat het
duingebied op een complexe manier over in het poldergebied (gedeeltelijk overstoven klei- en
veenlagen). Naar het noorden wigt juist de polderklei uit over de zandige strand- of wadafzettingen
van het zogenaamde overdekte waddenlandschap. Op sommige plaatsen staat de polderbodem
onder invloed van zout/brak grondwater. Deze milieuvariatie vormt ook hier de basis voor een grote en
unieke biologische diversiteit, die aanzienlijk verschilt van deze in de meer zeewaarts gelegen
duingebieden.

Het VNR bezit een hoge rijkdom aan dier- en plantensoorten en een grote verscheidenheid aan
habitats. Dit is het gevolg van een complexe interactie van de oorspronkelijke, vaak kleinschalige,
abiotische patronen en processen en de verschillende antropogene invloeden die hierop ingegrepen
hebben. De belangrijkste abiotische variatie kan als volgt kort worden samengevat:
- de aanwezigheid van veel reliëfverschillen en de hiermee gerelateerde variatie in (grond-)
waterhuishouding,
- de variatie in bodemcondities,
- de lokale zilte grondwaterinvloed.
Daarenboven is de menselijke invloed ingrijpend geweest en heeft ze ongetwijfeld bijgedragen tot
zowel de vestiging als het verdwijnen van soorten als de ontwikkeling en degradatie van habitats.
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Vegetatie
In het VNR zijn 9 grote habitattypes aanwezig:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D8
D9
D10

Slufter, vloedmerk en embryonaal duin
Stuivend open duin
Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland
Duinheide
Vochtige duinvallei
Nat schraalland
Duinplas
Struweel, mantel- en zoombegroeiing
Duinbos

Slufter, vloedmerk en embryonaal duin (partim Eu-habitat 2110) is aan te treffen op het strand en
in de zeereep van de Westhoek. De aanwezige vegetaties vertonen veel gelijkenis met deze van het
natuurlijk vloedmerk en embryonaal duin en worden gecatalogeerd onder de Klasse der
vloedmerkgemeenschappen. Zeeraket (Cakile maritima), Stekend loogkruid (Salsola kali ssp. kali) en
Kustmelde (Atriplex glabriuscula) zijn frequent aan te treffen vertegenwoordigers.
Stuifduinen( partim Eu-habitat 2110) komen verspreid in het VNR voor. Helm (Ammophila arenaria),
Zandzegge (Carex arenaria) en Duinzwenkgras (Festuca arenaria) zijn belangrijke vegetatievormers.
Heel wat kale stuifduinen in het gebied geraken trouwens stilaan meer en meer begroeid door deze
soorten. Dit Helm-stadium is meestal geen lang leven beschoren, maar evolueert snel naar een eerder
nitrofiele, maar veel soortenrijkere grazige ruigte, het eindstadium is dikwijls een jong
duindoornstruweel of soms een kalkrijk mosduin.
Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland (EU-habitat 2130)
Mosduinvegetaties komen tot ontwikkeling op plaatsen waar de dynamiek uit het stuivend duin quasi
of geheel verdwenen is. Op het vaak nog kalkrijke duinzand groeien in eerste instantie
vertegenwoordigers van het Duinsterretjes verbond (Tortulo-Koelerion). Acrocarpe bladmossen zijn
hierin dikwijls dominant maar ook pleurocarpe soorten en korstmossen, kunnen sterk bedekkend zijn.
Onder de vaatplanten bevinden zich een hele resem eenjarigen, meest winterannuellen. Op sommige
plaatsen worden de mosduinen gedomineerd door Duinklauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), wat op
de oudere stadia van het vegetatietype wijst. Kalkrijke mosduinen worden in quasi alle deelgebieden
aangetroffen.
In het droog en mesofiel duingrasland domineren grassen, schijngrassen en kruiden maar ook
mossen kunnen soms rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Duingraslanden komen wel eens vaker in
mozaïek voor met laag of middelhoog Kruipwilg-, Liguster-, Duindoorn- of Duinroosstruweel, soms
zelfs Dauwbraam (Rubus caesius). De bodem is meestal kalk- en humushoudend. In de vermoedelijk
oudste en best ontwikkelde typen, die vaak ook zeer soortenrijk zijn, groeit Geel zonnenroosje
(Helianthemum nummularium), Grote wilde tijm (Thymus pulegioides), Gewone vleugeltjesbloem
(Polygala vulgaris), Nachtsilene (Silene nutans) en Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea). In
deze situaties zijn ook vaak enkele minder opvallende, zeldzame soorten zoals Liggend bergvlas
(Thesium humifusum) en Kalkbedstro (Asperula cynanchica) aanwezig.
De toplocatie voor goed ontwikkeld duingrasland is ongetwijfeld het noordelijk begrazingsblok van de
Westhoek (het zogenaamde Romeins kamp). Naast de al vermelde soorten groeien hier locaal ook
enkele bijzondere soorten zoals Bevertjes (Briza media), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s. l. ),
Geelhartje (Linum catharticum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Kruipend stalkruid (Ononis repens)
In de Houtsaegerduinen zijn goed ontwikkelde duingraslanden schaars. Het best van al zijn ze nog
ontwikkeld in het zuidoostelijk deel van het gebied, niet zelden is Duinroosje hier prominent aanwezig.
Het best ontwikkelde droge duingrasland in de Oosthoekduinen bevindt zich in het oostelijk deel van
het gebied waar het slechts over een zeer beperkte oppervlakte ontwikkeld is.
Door de specifieke bodemomstandigheden in het Caboudomein zijn kalkrijke duingraslanden er
zeldzaam en vooral geconcentreerd in het noordelijk deel van het gebied. De typische kalkminnende
soorten zijn echter maar mondjesmaat aanwezig. In dit gebied domineert eerder het ‘Ontkalkt
mosduin en duingraslandhabitat’ (partim Eu-habitat 2130). De mosduinen van het Cabourdomein
zijn de meest unieke ten opzichte van de andere deelgebieden en de rest van de Belgische
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kustduinen. De ondiep tot diep ontkalkte duinen in combinatie met een zeer geringe betredingsgraad
zijn hier in hoofdzaak verantwoordelijk voor. De mosduinen behoren in meerderheid tot de DuinBuntgras-associatie (Violo-Corynephoretum), een vegetatietype dat nergens elders aan onze kust
goed ontwikkeld voorkomt.
Grasland van het type Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum) en droog heischraal
grasland komen maar zwak ontwikkeld in het deelgebied Cabour voor.
Het samen voorkomen van iets kalkminnende soorten als Geel walstro (Galium verum) met meer
zuurminnende soorten als Schapenzuring (Rumex acetosella) en Gewoon struisgras (Agrostis
capillaris) zijn hier typisch en dit graslandtype neemt grote delen van de Fossiele duinen in.
Een aparte vorm zijn de iets mesofielere graslanden waarin kleine klavertjes als Gestreepte klaver
(Trifolium striatum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum)
en Draadklaver (Trifolium micranthum) voorkomen. In de voorheen licht bemeste weiden ten zuiden
van de Cabourduinen en het Garzebekeveld zijn Gestreepte klaver en Onderaardse klaver abundant.
Het (klavertjesrijk) struisgrasland is lokaal ook min of meer goed ontwikkeld op de ontkalkte
duinbodems van Duinzoom Oosthoek, Zwarte Hoek en ook in de drogere delen van de zuidelijke
pannen van het Westhoek.
Vochtige duinvalleivegetaties (partim EU-habitat 2190 - 2170) omvatten verschillende
vegetatietypen die in soortensamenstelling wisselen naarmate de ouderdom van de pannen waarin ze
voorkomen, wijzigt. Pioniervegetaties van recent uitgestoven en jonge kalkrijke duinpannen
Worden gekenmerkt door blauwwieren en overblijvende soorten zoals Kruipwilg (Salix repens),
Drienerfzegge (Carex trinervis), Dwergzegge (Carex viridula), Zeegroene zegge (Carex flacca) en
Zomprus (Juncus articulatus). Meestal zijn in dit stadium ook al kleine (vegetatieve) populaties van
soorten met een optimum in latere stadia aanwezig. Het is ook niet onmogelijk dat zich in de natste
voorbeelden van dit stadium (de Waterpunge-vegetaties) al hoog opgroeiende helofyten vestigen. Dit
type vegetaties is alleen nog in De Westhoek aanwezig, waar ze de voorbije 5 jaren enkel nog op
kleine schaal in het centrale deel zijn ontstaan, in het kielzog van tot op het niveau van het grondwater
verstuivende duinen. Helaas treedt verstuiving nog amper op, zodat in de toekomst moet gevreesd
worden voor de aanwezigheid van deze prille duinvalleistadia en dito vegetaties. Ze kunnen echter
ook ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden in het kader van natuurbeheer zoals op een aantal
ontstruweelde plekken in het noordelijk deel van De Westhoek het geval is geweest. Hun levensduur
is dan meestal nog korter (enkele jaren) en het aandeel soorten uit latere ontwikkelingsstadia is groter.
Vegetaties van rijpe natte, kalkrijke duinvalleien ontstaan na ongeveer 5 – 10 jaar met naast de al
vermelde, aanwezige ‘basissoorten’ ook zeldzaamheden als bv.Parnassia (Parnassia palustris),
Zomerbitterling (Blackstonia perfoliata) en Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) (Junco balticiSchoenetum nigricantis trifolietosum repentis). Actueel gebeurt deze ontwikkeling enkel onder een
maaibeheer of onder begrazing in combinatie met het verwijderen van Duindoorn. Kruipwilg blijft dan
prominent aanwezig en in het strooisel ervan ontwikkelen zich dan vaak massavegetaties van Rond
wintergroen (Pyrola rotundifolia). Onder gunstige hydrologische condities en gepast natuurbeheer kan
de vegetatie verder aangerijkt worden met allerlei bijzonderheden zoals Bonte paardestaart
(Equisetum variegatum), Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata),… Vaak heeft zich ook al
Paddenrus (Juncus subnodulosus) gevestigd, die de vegetatie (onder maaibeheer) mogelijk zal gaan
domineren. Ook deze vegetaties zijn nog het best van al ontwikkeld in De Westhoek, meer bepaald in
het begraasde noordelijk en centrale deel van het gebied. Minder goed ontwikkeld en slechts over een
kleine oppervlakte is deze begroeiing ook aan te treffen in het westelijk deel van de Houtsaegerduinen
en in de antropogeen gevormde site van het zanddepot in Zwarten Hoek.
In vegetaties van oudere natte pannen kan Paddenrus dominant worden en kunnen een rits nieuwe
soorten zich vestigen ondermeer Waternavel (Hydrocotyle vulgaris ), Grote wederik (Lysimachia
vulgaris), Watermunt (Mentha aquatica) …(Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi). Mits maaibeheer
behouden dergelijke hooilanden de kenmerken van een Paddenrus-kalkmoeras, met een combinatie
van soorten uit de ‘jongere’ pannenstadia (bv. orchideeën) en voedselminnender
‘Dotterbloemgrasland’-soorten; zoniet blijft meestal slechts de voedselrijkere component over. De
ontwikkeling onder invloed van begrazing is niet eenduidig: zowel behoud van kalkmoeraskarakter (op
relatief humusarme of kwelrijke plekken), als ontwikkeling richting Zilverschoongrasland (LolioPotentillion anserinae; op humus- en voedselrijkere plekken) als verruiging komen voor.
Bij uitblijven van beheer, vaak in combinatie met sterke grondwaterpeilschommelingen, kunnen op de
vochtige, sterk humeuze bodems hoge ruigtekruiden vegetaties ontstaan met ondermeer Grote
wederik Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Leverkruid (Eupatorium cannabinum), Oeverzegge
(Carex riparia), Gele lis (Iris pseudacorus). Dergelijke stadia zijn her en der in de duinvalleien van De
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Westhoek aan te treffen, het zwaartepunt ligt echter eerder in de zuidelijke, oudere pannengordel van
het gebied. In de Houtsaegerduinen zijn eveneens door ruigtekruiden gedomineerde
duinvalleivegetaties aanwezig, meestal na afsterven/openvallen van struweel.
Gemaaide en of begraasde duinvalleien die in de loop van de tijd verder oppervlakkig ontkalken en
zeer weinig fosfaat in de bodem ter beschikking hebben, kunnen gekoloniseerd worden door
elementen van het zogenaamde ‘blauwgrasland’. Dit vegetatietype is slechts zeer beperkt en weinig
ontwikkelt aanwezig in De Westhoek. Vooral onder begrazing, maar ook wel onder maaibeheer, kan
zich in de niet of zelden geïnundeerde overgangszone naar drogere duinen lokaal een duinvorm van
‘heischraal grasland’ (Botrychio-Polygaletum) ontwikkelen.
Onder Nat schraalland worden verschillende typen vochtige tot natte schrale graslanden gerekend,
die eventueel onder invloed van kwel staan. Deze graslanden worden verwacht aan de
binnenduinrand, op fossiele strandvlaktes of in oude pannen. In de duin-polderovergang ondermeer
ter hoogte van de Oosthoek- en de Cabourduinen ontbreekt een goed ontwikkeld type op dit moment.

Onder duinplas en andere oppervlaktewateren (partim Eu-habitat 3140) worden zowel de grotere
duinplassen, kunstmatig uitgegraven zandwinningsputten, vijvers en de kleine stilstaande wateren
zoals veedrinkputten en voormalige bomtrechters gerekend. Typische soorten zijn ondermeer
kranswieren (Chara spp. ), Waterranonkels (Ranunculus spp. ), Sterrenkroos (Callitriche), enkele
Fonteinkruiden (Potamogeton spp. ) e.a.. Aan en op de af en toe droogvallende oevers en bodems
van putten en vijvers groeien tegenwoordig eerder eutrafente plantensoorten: Greppelrus (Juncus
bufonius), Mannagras (Glyceria fluitans), Rode waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica)…
Onder zomen verstaan we hier de randbegroeiing van struwelen en bos of de begroeiing van
opengevallen plekken hierin. Overal in de kalkrijke duinen van De Westhoek, de Houtsaegerduinen en
de Oosthoek komen zomen voor. Een specifiek geval zijn de zomen met Groot glaskruid, die
aangetroffen worden in mantel- en zoomsituaties van het Calmeynbos. Deze begroeiing kan gerekend
worden tot de Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein (Claytonio-Anthriscetum caucalidis). In
diverse deelgebieden wordt in dergelijke nitrofiele zomen ook wel Hartgespan (Leonurus cardiaca),
Stinkende ballote ((Ballota nigra) en Absintalsem (Artemisia absinthium) aangetroffen.
De meeste natuurlijke opgaande struwelen (Eu-habitat 2160) van het studiegebied zijn zonder
problemen toe te wijzen aan de Klasse der doornstruwelen (Rhamno-Prunetea) en daarbinnen tot het
Liguster-verbond (Berberidion vulgaris). Duindoorn en Asperge wijzen op het onderverbond SambucoBerberidenion, waartoe de drie verschillende duinstruweel-associaties gerekend worden, naast
diverse rompgemeenschappen: Associatie van Duindoorn en Liguster (Hippophaeo-Ligustretum) met
de kencombinatie Duindoorn, Wilde liguster, Egelantier (s. l. ), Gewone struisriet, Zandzegge. De
Associatie van Duindoorn en Vlier (Hippophaeo-Sambucetum) heeft evenmin kensoorten, maar wordt
gedifferentieerd door wat meer nitrofiele ondergroei dan de eerste associatie, namelijk door Fijne
kervel, Duinvogelmuur en IJle dravik. De Associatie van Wegedoorn en Eénstijlige meidoorn
(Rhamno-Crataegetum) lijkt overal in opmars, behalve in de Cabourduinen, waar de bodem te sterk
ontkalkt is om dit type optimaal te laten ontwikkelen.
In natte duinvalleien komt vooral in De Westhoek en op kleine schaal ook in de Houtsaegerduinen en
de Oosthoekduinen een struweeltype voor, dat niet tot de doornstruwelen gerekend wordt, nl. de
Associatie van Grauwe wilg (Salicetum cinereae subassociatie salicetosum repentis).
In het Cabourdomein en het Garzebekeveld zouden we op basis van de specifieke bodemcondities
struweeltypen van ontkalkte zandbodems kunnen verwachten bijvoorbeeld Brem- en
Gaspeldoornstruweel. Beide soorten komen er weliswaar voor, maar zijn amper struweelvormend.
Duinbossen (partim Eu-habitat 2180) zijn bijna zonder enige uitzondering van antropogene
oorsprong. Olmenbosjes zijn ooit aangeplant op de binnenduinrand om de overstuiving van de polders
door de duinen tegen te gaan. De meeste, maar misschien niet allemaal, zijn als haag of als houtkant
geplant en sinds enige tijd niet meer onderhouden, waardoor ze evolueerden naar bosjes. Het echte
boskarakter wordt evenwel beperkt door het afsterven van de olmen door de iepenziekte, waardoor dit
bostype het midden houdt tussen een struweel en een bos. Dergelijke bosjes bevinden zich
ondermeer in Adinkerke op de binnenduinrand, ten zuiden van het Cabourdomein. Voorts komen ze
voor in de binnenduinrand van De Westhoek en de Oosthoekduinen.
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In het stinzenbos van het Cabourdomein bestaat de boomlaag hoofdzakelijk uit snel oprukkende
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). De kruidlaag is bloemrijk met onder meer aangeplante en
verwilderde Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta), Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), Willdenows
voorjaarszonnebloem (Doronicum x willdenowii), Maarts viooltje (Viola odorata), Italiaanse aronskelk
(Arum italicum cf. ssp. italicum), misschien spontane Herfsttijloos (Colchicum autumnale), en spontane
Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Witte winterpostelein, Geel nagelkruid (Geum urbanum) en
Speenkruid (Ranunculus ficaria).
Fragmenten van Abelen-Iepenbos zijn hier en daar ook aanwezig in het meest zuidelijke deel van De
Westhoek. In de loop van 2008-2009 is een aanzienlijke oppervlakte hiervan gekapt, als omvorming
naar hakhout met overstaanders. Lokaal komen hierin ook kleine populaties Overblijvende ossentong
(Pentaglottis sempervirens) en Hartgespan (Leonurus cardiaca) voor. Ter hoogte van ‘de Mol’, in het
zuidwestelijk deel van het reservaat, komt een iets vochtiger bos voor met een gevarieerde boomlaag
bestaande uit Gewone esdoorn, Zwarte els, Grauwe abeel, populier. De kruidlaag wordt meestal
gedomineerd door Grote brandnetel. In het vroege voorjaar wordt het aspect bepaald door een
aanzienlijke populatie Sneeuwklokje (Galanthus nivalis). Ten zuidwesten hiervan is spontane
bosontwikkeling opgetreden door indringing van vegetatieve Ratelpopulier en in mindere mate, vanuit
de bewoonde binnenduinrand, Grauwe abeel. De kruidlaag bestaat nog vaak uit restanten van de
oorspronkelijke duinvegetatie.
Een van de oudste duinbosjes aan de kust, het Kerkepannebos, bestaat voor een aanzienlijk deel uit
Grauwe abeel, naast een steeds verder toenemend aandeel Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
als verjonging vanuit oude esdoorn-hakhoutstoven. De kruidlaag bestaat er uit enkele kenmerkende
soorten: (inheemse) Italiaanse aronskelk (Arum italicum ssp. neglectum), Maarts viooltje (Viola
odoratum) en Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). De laatste jaren manifesteert klimop
(Hedera helix) zich zeer prominent in zowel de kruidlaag (bodembedekkend) als in de struik- en
boomlaag (als klimplant).
De best ontwikkelde delen van het sinds 1903 aangeplante Calmeynbos kunnen eveneens als Iepenabelenbos (Violo-Ulmetum) bestempeld worden.
Het olmenbosje met Fladderiep, op de duin-polder-overgang, vertoont duidelijk kenmerken van het
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmeteum), dat ook in de polders aangetroffen kan worden, en
karakteristiek is voor vochtiger en zwaardere bodems. In de boomlaag komen twee olmensoorten voor
(Gladde en Steel- of Fladderiep).
In de meestal nog vrij jonge boomlaag van het Berken-Eikenbos komen Zomereik, Ruwe berk
(Betula pendula), en eventueel wat Zachte berk (Betula alba) voor. In de struiklaag kiemt Gewone es,
Gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone vlier en Eénstijlige meidoorn. De kruidlaag is of grazig
of nitrofiel, zonder specifieke bosindicatoren. Het is duidelijk dat dit bostype de opvolger is van het
hierboven reeds beschreven struweeltype Associatie van Wegedoorn en Eénstijlige meidoorn
(Rhamno-Crataegetum).
Alle overige bostypes die in het studiegebied voorkomen zijn van recentere datum en vertonen een
zeer uitgesproken karakter van jonge aanplant.
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Fauna
In het VNR werden in de voorbije 15 jaar 89 soorten broedvogels genoteerd. De soortensamenstelling
van de broedvogelpopulatie in de duinen wordt bepaald door de vegetatieontwikkeling,
zanddynamiek en de mate van menselijke invloed. De soortensamenstelling in struwelen is sterk
gerelateerd met de totale grootte en de mate van mozaïekstructuur.
Gedurende de laatste drie decennia zijn drie grote trends in de soortensamenstelling zichtbaar:
- Soorten van open duin en hoogstrand staan onder hoge recreationele druk, en zijn nagenoeg
verdwenen;
- De aantallen hygrofiele soorten gaan sterk achteruit (verdroging van het duin)
- De diversiteit en densiteit van bossoorten steeg als gevolg van de toegenomen
vegetatiesuccessie.
16 soorten staan op de Rode Lijst voor Broedvogels in Vlaanderen. Bedreigde soorten zijn
Zomertortel, Boompieper, Rietzanger, Wielewaal en Rietgors. Eén der waargenomen soorten is
opgenomen in Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn: Blauwborst.
Het VNR is eveneens een belangrijke hotspot voor amfibieën. Er is de aanwezigheid van een
belangrijke populatie Kamsalamander (Triturus cristatus) een annex II and IV soort van de
habitatrichtlijn) en Rugstreeppad (Bufo calamita)
Ook voor zoogdieren is het VNR belangrijk. Tot nog toe werden een 10 tal vleermuizensoorten
waargenomen, zij het meestal in lage aantallen en slechts sporadisch overwinterend. Ondermeer de
Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is een vaak aanwezige soort. Daarnaast wordt af en toe ook
de Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis en Baardvleermuis waargenomen. De bunkers in het Cabourdomein zijn potentieel belangrijke (winter)verblijfplaatsen voor vleermuizen, mits ze hiertoe aangepast
worden. Daarnaast zijn marterachtigen (steenmarter, bunzing), verschillende soorten knaagdieren,
haasachtigen en insecteneters aangetroffen. Vermeldenswaardig zijn voor de aanwezigheid van een
(slinkende?) populatie Eikelmuis (Eliomys quercinus) en de recente sporadische aanwezigheid van
het ree (Capreolus capreolus).
Libellen en waterjuffers zijn met 30 soorten goed vertegenwoordigd in het gebied. Vermeldenswaard
zijn ondermeer de aanwezigheid van een drietal zuidelijke soorten nl. Tengere grasjuffer (Ischnura
pumilio), Vuurlibel (Crocothemis erythraea) en Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum). Onder de
landslakken bevinden zich verschillende zeldzame soorten waaronder de nauwe korfslak (Vertigo
antivertigo). Grofgeribde grasslak (Candidula intersecta) en de Slanke barnsteenslak (Oxyloma
elegans).
De droge duingraslanden en mosduinen zijn een belangrijk onderdeel of zijn integraal leefgebied voor
verschillende invertebraten. Er werden ondermeer 33 Dagvlindersoorten waargenomen waaronder 5
op de rode lijst figureren: Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) Bruin blauwtje (Aricia agestis),
Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), Sleedoornpage (Thecla betulae), Heivlinder (Hipparchia
semele) en Grote vos (Nymphalis polychloros). Tevens werd onder de voorlopig circa 130 soorten
nachtvlinders een aantal kenmerkende soorten voor de duinen vastgesteld: de Gele kustspanner, het
Klein kokerbeertje, Klein avondrood en in mindere mate de Bonte worteluil.
Daarnaast werden 19 soorten sprinkhanen waargenomen waarvan bijna de helft is opgenomen in de
Rode lijst ondermeer: Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata), Schavertje (Stenobothrus
stigmaticus), Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens), Snortikker (Tetrix ceperoi) en
Zanddoorntje (Chorthippus mollis). In totaal werden tevens 210 spinnensoorten in het studiegebied
gevangen, waarvan er 33 op de Rode lijst zijn opgenomen. Behalve spinnen zijn met behulp van
bodemvallen een 128 soorten loopkevers gevangen. 19 figureren op de rode lijst. Eén soort staat
hierop als uitgestorven genoteerd nl. Harpalus dimidiatus.
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Knelpunten
Een tiental knelpunten werden gesignaleerd. De belangrijkste zijn ondermeer het verlies aan
dynamiek dat zich uit onder vorm van het achterwege blijven van grootschalige verstuivingen die
aanleiding geven tot paraboolduinvorming en relatief grote, vochtige secundaire duinvalleien. De
oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de sterk veranderde menselijke beïnvloeding van het
duinecosysteem in combinatie met een aantal gewijzigde klimatologische en abiotische
omstandigheden (N-depositie, gewijzigde klimatologische omstandigheden,…) en het steeds meer
verspreid geraken van het beschikbare zandvolume zonder dat het verder wordt aangevuld
(zanddeficit). Als gevolg van dit alles vindt momenteel een versnelde vegetatiesuccessie plaats
(enerzijds duinvalleivegetaties, anderzijds vestiging en uitbreiding van Helm).
De voormalige waterwinningen in Cabour en de ondertussen gereduceerde winning nabij De
Westhoek en, vooral voor Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen, rioleringswerken en urbane
bemalingen hebben de verspreiding van freatofyten in de voorbije decennia sterk gereduceerd. In de
Cabourduinen zijn veel soorten verdwenen, in De Westhoek en vooral de Houtsaegerduinen zijn veel
groeiplaatsen verloren gegaan. Daarenboven belemmert de polderdrainage in de Cabourduinen het
herstel van een natuurlijk grondwaterregime en de potenties voor specifiek habitatherstel
(kwelafhankelijke duin-polderhabitats). Het Langegeleed zorgt eveneens voor een drainerende
werking ter hoogte van de Zwarte Hoek-Westhoek en in de buurt van de Oosthoekduinen. Een
tenslotte mogelijk onderschatte factor zijn de tijdelijke bemalingen ten behoeve van woningbouw en
urbane infrastructuur (bv. Houtsaegerduinen).
Verstoring is een ruim begrip, waaronder hier wordt begrepen elke ingreep of gebeurtenis die de
beoogde werking van het ecosysteem verhindert of in geval van soorten rechtstreeks of
onrechtstreeks negatief ingrijpt op de populatieomvang of op de individuen zelf. De lichenenrijke
mosduinen zijn zeer gevoelig aan overbetreding. Grote grazers kunnen soms voor aanzienlijk
tredschade zorgen. Daarom kan het periodiek afsluiten van unieke, fraaie mosduinzones een
beheeroptie zijn. Een aanzienlijke verstoring van potentieel kusthabitat en kustsoorten vindt plaats op
het strand voor het Westhoekreservaat. Recreanten kunnen van het volledige strand gebruik maken
waardoor bv. specifieke (hoog)strandvogels geen enkele kans krijgen om tot broeden te komen. Ook
als rustzone komt het strand onder de huidige recreatieve druk niet in aanmerking.
Grote delen van het VNR kennen ondertussen al een adequaat en consequent uitgevoerd
natuurbeheer. Het gebruik als akker of intensief begraasd weiland gecombineerd met bemesting,
herbicidengebruik en polderdrainage zijn de belangrijkste knelpunten voor de natuurlijke biodiversiteit
in de duin-polderovergangsgebieden.
Hier en daar, vooral op plekken waar vroeger duinakkertjes aanwezig waren heeft de vegetatie een
ruderaal karakter. Deze vegetaties vormen maar een knelpunt indien hier de bedoeling bestaat om ze
om te zetten naar bv. kalkrijk duingrasland. In dit geval zouden doortastende ingrepen in het abiotisch
milieu, met het oog op het voedselarmer maken van de bodem, noodzakelijk zijn Tot voor kort waren
de meeste deelgebieden in steeds sneller tempo aan het verstruwelen en verbossen. Dit proces is
ondermeer in Cabour en de Houtsaegerduinen nog in de hand gewerkt door aanplant van populieren
en andere bomen. Ondertussen zijn in meerdere deelgebieden en op verschillende schaal
ontstruwelingen gebeurd met de bedoeling prioritaire habitats meer kansen te geven. Na de
ontstruweling is nog een vrij lange periode van nazorg noodzakelijk om het herstel van doelhabitats
mogelijk te maken, gebeurt dit niet dan dreigt opnieuw verruiging en verstruweling.
Exoten zijn soorten die buiten hun normale verspreidingsgebied voorkomen en die daar geraakt zijn
door menselijk toedoen. Sommige soorten kunnen daarbij invasief worden, uitgroeien tot een plaag
of hun inheemse soortgenoten verdringen. Een aanverwante problematiek betreft de verwildering van
gedomesticeerde soorten (bv. damhert, huiskat, huisduif).
Delen van het VNR zijn in het verleden beplant geworden met exoten o.a. Witte en Grauwe abelen,
Rimpelroos of wisten invasieve soorten zich te vestigen: Mahonia, en Amerikaanse vogelkers. Een
deel van de exoten is afkomstig uit aangrenzende tuinen die steeds een potentiële bron van exoten
blijven, wat regelmatige controle en snel ingrijpen vergt. Verwijdering van exoten en aanplanten in het
algemeen gebeurt prioritair waar nog mogelijkheden zijn voor stuifduin, kalkrijk mosduin en
lichenenrijk mosduin.
Het vloedmerk wordt, zoals overal elders langs de kust, gekenmerkt door de aanwezigheid van veel
antropogeen afval (allerhande plastics, drijfhout (planken, stukken palet,..), restanten van
visnetten,…). Naast de visuele hinder, is dit afval ook potentieel gevaarlijk voor foeragerende dieren.
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Omdat echter het natuurlijke vloedmerk een essentieel kenmerk en specifiek habitat is van de
getijdenzone verdient het aanbeveling om het antropogeen afval selectief te verwijderen maar het
natuurlijk vloedmerk voorts intact te laten.

Natuurbeheer
De belangrijkste natuurbehoudsdoelstellingen zijn:
-

-

-

het behoud en het herstel van de kenmerkende mozaïek van duinspecifieke habitats met de
bedoeling om op deze wijze de gepaste voorwaarden te scheppen voor het behoud, en de (her-)
vestiging van levensvatbare populaties van bedreigde dier- en plantensoorten;
Inspelen en opvolgen van de Europese natuurbehouddoelstellingen en -richtlijnen. Dit betekent
ondermeer dat in eerste instantie aandacht zal gaan naar het behoud en herstel van prioritair Euhabitat (bv. Duingraslanden, Mosduin en Duinvalleien);
De geschikte voorwaarden en omstandigheden scheppen voor een duurzaam recreatief
medegebruik van het natuurgebied.

Met de bedoeling om gunstige uitgangssituaties te creëren voor de beoogde duinhabitats en de hierbij
horende levensgemeenschappen worden een tiental éénmalige inrichtingsmaatregelen voorzien.
Rekening houdend met het belang dat gehecht wordt aan het behoud en herstel van Duingraslanden
en Mosduin (Eu-habitat 2130 en 2150)’, Duinpannen met Kruipwilg (Eu-habitat 2170) en kruidachtige
duinvalleibegroeigen (Eu-habitat 2190), zijn ondermeer in de Houtsaegerduinen en de Westhoek
beheersmaatregelen voorzien om hier en daar deze open duinhabitats te herstellen door bijkomende
ontstruweling gevolgd door eventueel plaggen en uitgraven en een opschoningsbeheer in de
daaropvolgende jaren. Vooral in de Westhoek zijn er door de al gedeeltelijk herstelde
grondwaterhuishouding op verschillende plaatsen kansrijke situaties ontstaan. Om te voorkomen dat
meer waardevolle duinhabitats verbossen of suboptimaal ontwikkeld blijven, worden ook bepaalde
ongewenste boomsoorten zoals populieren, abelen en esdoorns waar noodzakelijk verwijderd.
Aanvullend wordt ook pleksgewijs ingezet op het duurzaam herstel en beheer van duingraslanden
door gericht beheer als begeleiding van de spontane ontwikkeling van duingrasland en
duinvalleivegetaties uit openvallend struweel. Het betreft het gericht kappen, wieden, maaien…van
voornamelijk duindoorn in De Westhoek en de Houtsaegerduinen om tot grotere open
landschapseenheden te komen die minder onderhevig zijn aan vegetatieve indringing van Duindoorn
vanuit de randen. In het Cabourdomein zijn in uitvoering van het vorige beheerplan recent al
inrichtingsmaatregelen genomen, hier is het zaak om het opvolgingsbeheer nauwgezet uit te voeren.
Een bijzondere uitdaging is de optie om een aantal natuurlijke processen gaande te houden met
name (grootschalige) verstuiving van het centraal wandelduin en de embryonale duinvorming en
natuurlijke sluftervorming in de zeereep. In functie van de verstuiving zal gepoogd worden om een
kansrijke zone van circa 20 ha vegetatievrij (inhet bijzonder Duindoornvrij) te houden en opnieuw aan
het stuiven te brengen middels initiërende graafwerkzaamheden. Door een volledige verwijdering van
de duinvoetversterking, bij de herintrede van een erosieve kustfase, wordt de noodzakelijke
zandaanvoer vanuit zee voor een duurzaam beheer van het kustecosysteem, terug gegarandeerd. In
afwachting daarvan wordt de oostelijke kunstmatige slufter vrijgemaakt van zand en zal de duinvoet
tussen oostelijke en westelijke slufter worden verwijderd; de rest van de duinvoetversterking is immers
momenteel door de kustaanwasfase niet meer zichtbaar. Tot aan de oostelijke slufter blijft het
mogelijk om een verhard pad (dijk) te voorzien dat eindigt op een nog te realiseren uitkijkplatform.
In de duinzoom Oosthoek verloopt de vegetatieontwikkeling van de graslanden niet helemaal volgens
de vooropgestelde doelstellingen, mogelijk is de bodem te sterk aangerijkt met fosfaat. Om de
mogelijkheden van graslandherstel beter te kunnen inschatten wordt voorgesteld een
fosfaatuitmijningsexperiment op te stellen. Ondertussen zullen de hooilanden tweemaal per jaar
gemaaid en de vegetatieontwikkeling worden gemonitord. Tenslotte zullen in een geïsoleerd stukje
voormalig militair domein maatregelen worden genomen om de daar aanwezige mosduinen en
duingraslandvlekjes duurzaam te behouden. Ondermeer het verwijderen van invasieve exoten is er
prioritair. Deze maatregel zal ook in de andere deelgebieden toegepast worden.
Als recurrent beheer wordt in de meeste natuurgebieden een vorm van extensieve begrazing
voorzien. In de Westhoek is het de bedoeling om de bestaande begrazingsblokken enigszins uit te
breiden en met elkaar in verbinding te stellen met de bedoeling doelsoorten de kans te geven om zich
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binnen het gebied in geschikte milieus te vestigen en aldus een duurzame (meta-)populatie op te
bouwen. In dit deelgebied wordt geopteerd om Koniks en Schots Hooglandrunderen te gebruiken in
een jaarrond begrazingsregime (aantallen aangepast aan de draagkracht) en naargelang de
wenselijkheden tijdelijk aan te vullen met extra runderen tot de gewenste effecten bereikt worden. In
de Houtsaegerduinen blijven ezels jaarrond het gebied begrazen terwijl in de Oosthoekduinen deze
diersoort zal vervangen worden door schapen. In het duinpolderovergangsgebied blijven runderen en
paarden de dienst uitmaken, gedeeltelijk in een jaarrondregime maar hoofdzakelijk seizoenaal ingezet
als nabeweiding van hooiweiden en als aanvulling op de basiskudde in de overige delen van het
gebied. In de Cabourduinen maken schapen en ponies in een jaarrondsysteem de dienst uit. In het
Garzebekeveld wordt hoofdzakelijk met paarden en runderen in een seizoenaal regime gewerkt. In de
Zwarte hoek worden verschillende regimes toegepast en wordt zowel gebruik gemaakt van paarden,
schapen en eventueel runderen.
Een veertigtal hectare duingebied zal –vooral om botanische redenen- naargelang de noodzaak éénof tweejaarlijks gemaaid worden. Maaien zal ook toegepast worden als (tijdelijke)
opschoningsmaatregel na ontstruwelen of ontbossen.
Tenslotte, zal ook geïnvesteerd worden in het behoud van de bestaande populatie Kamsalamander en
de hervestiging van Rugstreeppad door in te zetten op het herstel van een fijnmazig netwerk aan
geschikt water- en landhabitat. Daartoe zullen hier en daar ondermeer in de Westhoek nog
bijkomende poelen gegraven worden en is een opschoningsplan voorzien voor de bestaande poelen
zodat in de toekomst een netwerk van poelen in verschillende ontwikkelingsstadia aanwezig zal zijn.

Recreatie
Duinen zijn betredingsgevoelige, dynamische systemen. Daarom is het noodzakelijk om de recreatie
in goede banen te leiden en de nodige gedragsregels op te leggen (geen vuur maken, honden aan de
leiband, bepaalde zones niet betreden…). Om een duurzaam recreatief medegebruik van het
natuurreservaat mogelijk te maken worden verschillende ingrepen voorzien en een gedragscode
opgesteld. Het vernieuwde recreatieplan zal resulteren in de:
- Aanleg van enkele ontbrekende tracés (omgeving Zwarte Hoek) ten behoeve van de uitbouw van
een bovenlokaal recreatief wandel- en fietsnetwerk,
- Het markeren van bestaande wegen en paden voor de hun toebedeelde functie als wandelweg,
ruiterpad of fietsroute;
- Het onderhoud van bestaande en het uniformiseren van de bewegwijzering;
- Het uniformiseren en vernieuwen van gebods- en verbodstekens conform de nieuwe wetgeving
terzake;
- Het onderhoud en waar nodig herstel van de bestaande recreatieve infrastructuur;
- Het afbakenen en aanwijzen van struin- en speelzones;
- De verspreiding van informatie langs verschillende kanalen en met verschillende middelen
(folders, website…)

Effecten van het natuurbeheer
Het beheerplan voorziet in de monitoring van het gevoerde natuurbeheer en van de verschillende
herstelprojecten met de bedoeling om na verloop van tijd te kunnen oordelen over de effectiviteit ervan
in relatie tot de natuurbeheerdoelstellingen. Het monitoringsonderzoek zal bestaan uit vegetatiekundig
(middels permanente kwadraten) en floristisch onderzoek, periodiek meten van de grondwaterstanden
en opvolging van enkele diergroepen, in bijzonder de aandachtssoorten uit de groep van de
broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen, amfibieën en vleermuizen.
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Résumé
Plan de gestion intégrée pour la réserve naturelle flamande des dunes et forêts de La Panne.
Référence (Plan de gestion en Néerlandais): Cosyns, E. , Provoost S. en Zwaenepoel, A. 2013. Evaluatie
van het gevoerde beheer en opmaak van een beheerplan voor het VNR De Duinen en Bossen van De Panne.
Wvi & INBO i.o.v. Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen.

1. Introduction
Le territoire de l’étude comprend la réserve naturelle flamande les dunes et forêts de De Panne
L’on distingue cinq sous-territoires en fonction de leur situation c.-a-d.
- les dunes de Westhoek (347 ha)
- le Zwarte Hoek (zone de transition dune-polder, 20 ha)
- Houtsaegerduinen et Kerkepannebos (86 ha)
- Oosthoekduinen et Duinzoom Oosthoek (79 ha)
- Les dunes fossiles de Cabour et Garzebekeveld (99 ha resp.11 ha).
La superficie totale de la réserve naturelle flamande des dunes et forêts De la Panne, après
l'élargissement avec les nouvelles parcelles et l'approbation du plan de gestion, sera 652ha 85are
51ca.
La Région flamande est le propriétaire de la plus grande partie du territoire (excepte Cabour).
L’administration de gestion et assurée par les autorités flamandes, le ministère de l’Environnement, de
ème
la Nature et de l’Énergie l’Agentschap voor Natuur en Bos, Bâtiment Comte de Ferraris, 4
étage,
Boulevard Albert II 20 boîte 8, 1000 Bruxelles. Tél. 02/553.81.02 ou 02/553.76.83, fax 02/553.76.85,
site web : http://www.natuurenbos.be/, administrateur-général : Marleen Evenepoel.
Voici les coordonnées du Service extérieur de Flandre occidentale (Agentschap voor Natuur en Bos,
Buitendienst West-Vlaanderen : Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels). Tel. 0032-(0)50/24 77 96
E-mail : wvl.anb@vlaanderen.be,
Voici les coordonnées des gardes forestiers : Johan Lamaire & Guy Vileyn
Olmendreef 2, 8660 De Panne,
Tel. : 058/42 99 63
Fax: 058/42 21 52
GSM: 0473/92 79 13 en 0479/89. 01.16
E-mail: Johan. Lamaire @lne. vlaanderen. be
Guy. Vileyn@lne. vlaanderen. be
La zone d’extension de la réserve naturelle flamande ‘De Westhoek’ a été fixée par l’AR du 29 juin
1999
Emplacement dans des zones protégées spéciales. Le territoire de la réserve appartient a un
territoire de conservation d’oiseaux sauvages délimité BE2500121, Westkust, 1.116 ha
Le territoire de la réserve est aussi partie de la zone spéciale de conservation (SBZ-H) BE2500001(133), qui couvre une superficie de 3.737 ha. “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin”
Les habitats de l’UE mentionnés dans la SBZ BE2500001 sont résumés infra.
En tant qu’espèces de l’annexe II de la directive habitat sont signalés : Triturus cristatus, (1166),
Vertigo angustior (1014) et Apium repens (1614).

2. Description générale
Les dunes flamandes, situées entre la Panne et la frontière française, forment avec les polders qui les
entourent, un éco-complexe remarquable. L'ensemble se caractérise par la présence de grandes
dunes paraboliques, parmi lesquelles on compte une des trois plus grandes dunes mobiles de tout le
littoral de l'Europe Occidentale. Les dunes sont constituées d'une mosaïque de milieux où les
pelouses rases, pannes humides, fourrés arbustifs s'entremêlent et permettent l'expression d'une
faune et d'une flore riche et diversifiée.
Remarquable système dunaire littoral jeune présentant pratiquement toutes les végétations naturelles
potentielles des dunes flamandes dont il constitue le plus bel exemple du pays, dans la continuité de
les dunes Perroquet (France). Par sa géomorphologie typique c.-à-d. vastes dunes paraboliques,
reliefs en crocs et cahoudeyres, pannes en formation où affleure la nappe phréatique, ses conditions
mésoclimatiques originales et la multiplicité des conditions topographiques et édaphiques, ce
complexe de dunes jeunes forme un ensemble naturel relictuel d'une très grande valeur patrimoniale.
La végétation est composée par ourlets et pelouses thermophiles internes, pelouses dunaires
calcaires à acidoclines en mosaïque ou en succession tout à fait caractéristiques, des cordons
sableux les plus externes jusqu'aux cordons internes en voie de décalcification ,... L'hygrosère, même
si elle est loin d'être développée de manière optimale, présente également la plupart des habitats du
système dunaire hygrophile, les stades dynamiques les plus évolués étant toutefois les mieux
représentés.
La dune de Cabour est, avec les dunes fossiles de Ghyvelde en France le dernier cordon de dunes
fossiles préservées des appétits humains, marquant l'ancien rivage avant le recul de la mer. Ces
cordons fossils isolés au milieu de polders cultivés se prolongent en France jusqu'à Ghyvelde,
formant une entité naturelle relictuelle unique pour l'histoire géologique et géomorphologique du littoral
flamand. Avec le temps, le lessivage progressif des éléments calcarifères a entraîné l’acidification de
ce milieu au substrat extrêmement pauvre. Dans cet environ on trouve un système dunaire nordatlantique acide dont les habitats herbacés de la xérosère peuvent être considérés comme
exemplaires et représentatifs de la dynamique végétale originale des sables dunaires acides de ce
site exceptionnel à l'échelle du littoral flamand.
Types d'habitats présents dans les dunes du réserve :
Plage et dunes mobiles embryonnaires (partim Eu-habitat 2110)
Les plages de sable sont formées par l'action des vagues. Elles sont totalement dépourvues de
végétation (ce sont des déserts), mais abritent souvent une faune variée d'invertébrés qui font les
délices de différents prédateurs (oiseaux). Les hauts de plage ne sont jamais recouverts sauf par les
fortes marées. Ces fortes marées y laissent des cordons d'algues, qui en se décomposant permet à
différentes halophytes annuelles de se développer par exemple Cakile maritima, Atriplex laciniata et
Salsola kali.
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches, Eu-habitat 2110)
Les banquettes de sable, premiers remparts de la dune embryonnaire, sont souvent colonisées par
Elymus farctus qui participe largement à sa fixation. Cette fixation autorise l'implantation d'autres
espèces comme Calystegia soldanella, Euphorbia paralias ou Eryngium maritimum qui sont tous
présent dans le Westhoek.
La dune mobile, encore appelée dune blanche correspond à un habitat où le sable, encore très
mobile, est davantage retenu par une plus grande diversité de plantes psammophiles dont l'oyat
(Ammophila arenaria), le Festuca juncifolia et parfois aussi le Carex arenaria; ces trois espèces
préfigurant sinon une forme de fixation déjà avancée de la dune blanche, au moins indiquant une
zone où l'apport de sable nouveau est réduit.
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises, Eu-habitat 2130)
La dune grise contraste nettement avec la blanche. A l’abri des embruns et des apports massifs de sable,
la végétation forme ici une pelouse plus couvrante que sur la dune blanche. Elle doit son aspect grisâtre
aux nombreux lichens et mousses qui la tapissent ainsi qu’à l’humus qui commence à enrichir le sable.
Mais elle contient aussi une grande diversité d’autres espèces, en particulier l’immortelle adaptée à la
sécheresse sur les côtes méridionales.

Les dunes grises (UE-habitat 2130) de la partie nord de la réserve naturelle (zones de Westhoek,
Houtsagerduinen et Oosthoek) existent principalement des répresentents du Polygalo-Koelerion. Les
espèces dominantes sont très souvent les graminées comme les Poa et Festuces qui sont
accompagnés parfois par le Koeleria albescens, Avenula pubescens et Phleum arenarium. Parmi les
autres espèces fréquemment observées, on peut citer: Helianthemum nummularia, Thymus
pulegioides, Silene nutans et Polygala vulgaris indique affinité avec le Anthyllido-Thesietum humifusi
et l’ Anthyllido-Silenetum, qui tous sont typiques pour les sols sableux calcaires Les meilleurs
exemples de ce type de végétation se trouve dans la partie nord du Westhoek. En plus des espèces
déjà mentionnés on peut trouver également certaines espèces particulières comme Briza media,
Euphrasia stricta s.l., Trifolium scabrum et Ononis repens. Les dunes grises sont rares dans le
Houtsaegerduinen. Ici, les meilleus exemples sont développés dans la partie sud-est de cette réserve.
Rosa pimpinellifolia se retrouvent fréquemment dans ce type d'habitat. Dens les Oosthoekduinen les
dunes grises sont situés dans la partie orientale, où ils sont présent seulement dans un endroit très
limité.
A Cabour on trouve le Pelouse dunaire vivace ouverte "en brosse". Les dunes grises y existent
principalement des communautés Violo-Corynephoretum. Les prairies Festuco-Galietum veri sont
caractérisées par la dominance des graminées par exemple Antoxanthum odoratum, Agrostis
capilalris et Holcus lanatus. Une autre caractéristique de cette communauté est la co-occurrence des
espèces ayant une affinité pour les sols décalcifiées (Rumex acetosella) et des espèces qui sont
davantage liées au sols plus ou moins calcaires p. ex. Galium verum.
Un type distinct des prairies plus ou moins mésophile existent principalement des petites trèfles
comme Trifolium striatum, T.scabrum, T. subterraneum et T. micranthum. Dans certaines parties des
prés au sud de 'Cabour' et 'Garzebekeveld' le Trifolium striatum et T. subterraneum sont abondants.

Dépressions humides intradunales (Eu-habitat 2190) et Dunes à Salix repens (Eu-habitat 2170)
Au sein des massifs dunaires, on trouve des milieux humides appelés « pannes », totalement
différents de dunes grises. Ces milieux sont tout aussi exceptionnels au niveau écologique
Les niveaux d’eau peuvent changer très fortement au cours de l’année, jusqu’à l’assèchement total en
période estivale. Le substrat sableux, souvent enrichi en débris coquilliers, apporte un caractère
alcalin. Ces zones humides occupent parfois de grandes étendues et présentent alors des successions de
communautés végétales riches et diversifiées en fonction du niveau de la nappe phréatique et de la durée
d’inondation.
La plupart des pannes dans « le Westhoek » sont des pannes secondaire. Le sable humide est
colonisé par les plantes et une succession se produit. Des tapis microbiens peuvent être importantes
au stade pionnier et, par la fixation de l'azote, peut faciliter la colonisation par des plantes appartenant
à l'hygrosère d’eau douce des pannes et des dépressions humides à inondables, du massif dunaire ;
Ces formations pionnières colonisent les sables humides et des ourlets des pannes, sur sols de
salinité basse. Les espèces charactéristique des pelouses pionnières des pannes sont Carex
trinervis, C. viridula et C. flacca et le Juncus articulatus. Les pannes jeunes maintenant ne sont
présents que dans la partie nord du Westhoek.
Comme l'ensemble des milieux humides, leur évolution naturelle peut être assez rapide. Le
changement de stade pionnier à des stades plus matures se produit principalement dans les 5-10 ans.
Ce stade est constitué en communautés de bas-marais alcalins, parfois acides, souvent envahies par
des saules rampants qui occupent les parties les plus humides des pannes dunaires, mais à ce stade
ne dominent pas. Souvent en même temps se développe rapidement une phase riche en espèces
typiques dont Parnassia palustris, Blackstonia perfoliata, Dactylorhiza incarnata et Epipactis palustris
Sans la perturbation du pâturage, le fauchage ou dommages causés par des conditions anaérobies
dans les pannes très humides, la biomasse augmente, la matière organique s'accumule et augmente
l'état nutritif (particulièrement l'azote et le phosphore) du sol. Cela se traduit dans une domination des
hautes herbes et arbustes. En l'absence de gestion, souvent en combinaison avec des fortes
fluctuations de la nappe phréatique, des herbes hautes établira notamment Lysimachia vulgaris,
Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Carex riparia et Iris pseudacorus.
On trouvera les meilleurs exemples de différents types de végétation de l'hygrosère dunaire dans la
réserve naturelle du Westhoek . Ailleurs les végétations humides dunaires sont très rares. et dans la
plupart des occasions, ces communautés sont dégradées avec seulement Salix repens comme un
témoin d'une gloire passée du botanique.

Les dunes à fourrés ou arbustives - Dunes à Hippophaë rhamnoides (Eu-habitat 2160)
Les dunes à fourrés ou arbustives sont couvertes d’arbustes denses et défensifs (argousiers, troènes,
sureaux noirs) formant une couverture d’un à deux mètres de hauteur difficilement pénétrable, hormis
en quelques endroits épars. Elle est constituée d'un épais tapis végétal de buissons et d'arbustes.
L'argousier (Hippophae rhamnoides) est l'espèce dominante et omniprésente. En plus on y trouve L’
aubépine (Crataegus monogyna), les églantiers (Rosa spp.) et ronces (Rubus spp.) et des espèces
non épineuses comme le Sambucus nigra et le Ligustrum vulgare, qui est parfois abondante sur
certaines dunes (principalement le Westhoek, Houtsaegerduinen et Cabour) mais presque absente
des autres.
La succession des dunes à fourrés ou arbustives au forêt pourrait s'y atteindre, avec des arbres
telles que Quercus robur, Betula spp., Fraxinus excelsior et Acer pseudoplatanus qui sont capables a
coloniser les dunes arbustives. Toutefois, les arrières bords des dunes était généralement très
élaborés et la plupart des forêts ont été souvent plantés

Dunes boisées des régions atlantique (Eu-habitat 2180)
Presque sans exception, toutes les forêts sont d'origine humaine. Peuplier (Populus x Canadensis, P.
alba et P. albescens), pin (Pinus nigra) et Ulmus minor sont les espèces plantées les plus fréquentes.
En général, la strate herbacée se compose de plantes annuelles rudérales, Claytonia perfoliata,
Anthriscus caucalis, Stellaria media et des espèces pérennes, comme Urtica dioica, Glechoma
hederacea, Galium aparine et Poa trivialis. Trois espèces notables sont Hyacinthoides non-scripta,
Galanthus nivalis et Doronicum x willdenowii dont la distribution est limitée au site de l'ancien château
du domaine de Cabour. Les jacinthes et le Galanthus nivalis peuvent se retrouver aussi en petite
quantité dans le Westhoek. Une des plus anciennes forêts dunaires est le Kerkepannebos, consistant
pour une partie substantielle de vastes peuplements de Populus canescens et en addition de Acer
pseudoplatanus qui occupe de plus en plus de la surface. La strate herbacée est composée de
quelques espèces particulières par exemple Arum italicum ssp. neglectum, Viola odorata et
Ornithogalum umbellatum. Lierre (Hedera helix) manifestement répandre ces dernières années et est
très en vue dans la strate herbacée comme dans les broussailles et strate arborescente. Les parties
les mieux développées du Calmeynbos (plantation depuis 1903) sont également considérées comme
une forêt Violo-Ulmetum.

Faune
Oiseaux
La variété des milieux présents sur la réserve naturelle attire une faune très diversifiée parmi eux des
nombreux espèces d'oiseaux nicheurs. La faune aviaire est l’un des groupes d’animaux les plus
étudiés du territoire de l’étude. Au cours des 15 dernières années, 89 espèces d’oiseaux ont été
enregistrées, y compris plusieurs espèces qui sont mentionnés sur la liste rouge des oiseaux flamand
par exemple Luscinia megarhynchos, Streptopelia turtur. La forêt prend en charge une grande variété
d'espèces d'oiseaux dont 3 espèces de pic et au moins 3 espèces de rapaces diurnes et le Hibou
moyen-petit-duc (Asio otus). Peut-être le plus important habitat d'oiseau est fourni par l'espace ouvert
des dunes grises avec ses quelques arbres solitaires. Il s'agit de l'habitat de noyau du pipit des arbres
(Anthus trivialis). La végétation marécageux, y compris les petites roselières, est l’ habitat des
espèces rares comme l’ Acrocephalus schoenoboanus et la gorge bleue (Luscinia svecica), une
espèce protégé par l'annexe-I de la directive oiseaux européens. Au cours des trois dernières
décennies, trois grandes tendances dans la composition en espèces peuvent être observées:
- Les espèces des dunes ouvertes et de la plage souffre d’une haute pression récréative et ont
presque disparu ;
-Le nombre d'espèces hygrophyle réduits de manière significative (stress hydrique de l'écosystème
des dunes)
- La diversité et la densité des espèces forestières a augmenté à la suite de la succession végétale
(succession des dunes grises et des pannes aux dunes fourrés ou arbustives).
Reptiles. Le lézard vivipare est le seul espèce connu dans la réserve naturelle.

Amphibies. Une dizaine de mares du territoire de l’étude ont été échantillonnées. Ces mares sont
des zones refuges pour des nombreux amphibiens qui profitent de la nourriture présente : on y
découvre les crapauds calamite, les tritons crêtés (Triturus cristatus) (annexe II et IV de la Directive
Habitat) ou encore les grenouilles rousses accompagnées de quelques libellules (incl. Ischnura
pumilio et Coenagrion scitulum). La réserve est un vrai ‘hot spot’ pour les différentes espèces
d'amphibiens surtout pour les tritons crêtés dont plusieurs populations ont été découverts dans
différents sites (Westhoek, Cabour, Houtsaegerduinen). Il y avait aussi un grand nombre
d'enregistrements du crapaud calamite (Bufo calamita) dans le Westhoek et le Oosthoek.
Mammifères. Les site dunaires sont également important pour les mammifères. Jusqu'à présent, 10
espèces de chauves-souris ont été observés, quoique généralement en petits nombres et avec
seulement quelques individus hivernants. La Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) est souvent présente.
En outre, parfois aussi Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii et Myotis mystacinus sont observés.
La présence des bunkers et d’ autre infrastructure de guerre dans le site de Cabour peut constituer
un habitat d'hivernage pour plusieurs chauves-souris. Jusqu'à maintenant, seulement quelques
espèces ont été enregistrées, mais cela pourrait changer si on est capable d 'adapter les bunkers aux
besoins des chauves-souris.
En outre, plusieurs autres espèces de mammifères ont été observés dans la réserve naturelle, par
exemple les petits mustélidés (fouine, putois), diverses espèces de rongeurs, lagomorphes et
insectivores. La présence d'un petit population de Lérot (Eliomys quercinus) et la récente présence
sporadique du chevreuil (Capreolus capreolus) sont remarquables. Le renard est de nouveau
généralement répandu dans le territoire de l’étude.
Papillons diurnes. Dans le territoire de l’étude, 33 espèces de papillons diurnes ont été observés
cette dernière décennie. Les principales observations concernent plusieurs espèces rares des dunes
grises: Issoria lathonia et Aricia agestis. La lisière de la forêt est l’ habitat du Limenitis Camilla. En
outre, 19 espèces de sauterelles ont été observés dont presque la moitié est inclus dans la liste
rouge. Surtout les dunes grises sont l’ habitat particulier pour plusieurs espèces de sauterelles dont 7
espèces en voie de disparition par exemple. Platycleis albopunctata, Tetrix ceperoi, Oedipoda
caerulescens, Stenobothrus stigmaticus et Chorthippus mollis.
Papillons nocturnes. Jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu d’étude explicite sur les papillons de nuit
dans la réserve. Mais certaines observations nous fournissent quelques informations sur ce groupe
d’insectes. De nos investigations, il devient évident que la réserve naturelle détient également
plusieurs espèces de papillons nocturnes. Au moins 130 espèces ont été enregistrées au cours de la
période 2006-2007. Ainsi que d'autres insectes de nuit active, ils servent de nourriture pour les
espèces de chauves-souris
Libellules. Les zones humides arrière dunaires accueillent une faune odonatologique très riche, avec
25 espèces dénombrées.
Araignées. Les araignées ont également été échantillonnées de manière restreinte dans les sites.
Au total 210 espèces d’araignées ont été capturées dont 33 sont inclus sur la liste rouge. Sauf les
araignées 128 espèces de coléoptères ont été piégés dont 19 figurent sur la liste rouge. Une seule
espèce est répertoriée comme éteinte c’est le Harpalus dimidiatus.

3. Menaces
Une dizaine de menaces ont été identifiées. Les plus importants comprennent la perte de dynamisme
sous forme de perte d’ ensablements c.-à.-d. on nous manque de plus en plus les accumulations
sableuses qui se déplacent. Les raisons qui préviennent la formation et le déplacement des masses
sableuses doivent être recherchées dans l'impact humain sur l'écosystème des dunes fortement
modifié en combinaison avec un certain 'évolution dans la situation climatique et abiotiques
(déposition d’azote, des conditions climatiques modifié,...). En plus, le volume de sable disponible a
réduit très fortement au cours des dernières années (déficit de sable). Enfin, la succession végétale a
accéléré très fort dont l'oyat a fixé le sable.
Les extractions d'eau d’autrefois en Cabour et l'extraction entre temps réduite près le Westhoek ont
réduit le surface d’habitat pour beaucoup des espèces de plantes de l'hygrosère d’eau douce. A
Cabour un bon nombre de ces espèces ont disparu. Mais aussi dans le Westhoek en particulier et
dans l’ Houtsaegerduinen de nombreux panne ont été perdus. En outre, le drainage de polders près

de Cabour rend le rétablissement d'un régime d'eau souterraine naturelle et le rétablissement de
l'habitat humide presque impossible. La Langgeleed également provoque les mêmes effets près du
Oosthoek. Enfin, le drainage temporaire pourrait être un facteur sous-estimé.
Perturbation est un vaste concept. Dans le présent rapport, il est défini comme tout événement qui
empêche le fonctionnement prévu de l'écosystème ou dans le cas d'espèce, affecte directement ou
indirectement la démographie de la population ou les individus eux-mêmes. En effet, les dunes grises
sont très fragile et sensible au piétinement par des personnes ou du bétail. Par conséquent, l'arrêt
périodique de belles zones de dunes grises peuvent être considérés une option de gestion.
Des grandes parties de la réserve naturelle sont gérés déjà très bien. Un problème important est
l'utilisation de la zone transitionnelle des dunes-polder comme des champs ou des terrains pâturées
intensivement. L'utilisation de fertilisants, herbicides en combinaison avec le drainage de polders sont
le principal problème en ce qui concerne la biodiversité naturelle de cette zone.
Surtout à des endroits avec une utilisation historique comme des champs, la végétation des dunes est
d’ un caractère rudérale. Ce type de végétation forment un goulot d'étranglement si l'intention est de
les convertir par exemple en prairies dunaires. Des interventions incisives dans l'environnement
abiotique, seront nécessaires pour réduire la fertilité du sol. Jusqu'à récemment la plupart des sites
souffrent d'un embroussaillement rapide. Cependant, à plusieurs endroits spécifiques un gestion
adéquat a causés des opportunités pour le développement des habitats-UE priorités.
De plus en plus beaucoup de plantes ou des animaux ont été introduits par l’homme en dehors de leur
aire de distribution naturelle. Mais il les a aussi transportées accidentellement, contaminant des
denrées alimentaires, véhiculant les maladies présentes dans du matériel transporté,… Au cours des
dernières décennies, ce phénomène s’est fortement amplifié avec l’augmentation du commerce, des
transports, des voyages et du tourisme. La majorité de ces espèces ne persistent pas dans ces
nouvelles conditions. Cependant, quelques espèces vont parvenir à se développer et à résulter en
des populations importantes pouvant alors rapidement se disperser Elles peuvent endommager les
écosystèmes et prendre la place des espèces indigènes. Elles ont un impact négatif sur la diversité
biologique en provoquant le déclin ou l’élimination d’espèces indigènes – par la compétition, la
prédation, ou la transmission de pathogènes – et la perturbation des écosystèmes.
Une gamme éclectique de gestion ou des mesures de contrôle a été développée et utilisée contre ces
espèces, avec des adaptations aux conditions et réalités locales. Parmi les mesures de gestion
principales est l'éradication d'espèces telles que Populus alba/canescens, Prunus serotina, Mahonia,
Rosa rugosa.Priorité est donnée aux zones vulnérables mais préalable des habitats de l'UE par
exemple. dunes grises, les dunes mobiles, etc…

4. Objectifs et mesures de gestion
Dans les objectifs de gestion globaux, le choix d’un type de paysage à viser et les types d’objectifs
naturels jouent un rôle central. Les objectifs de conservation de la nature principale sont:
- Protéger et restaurer la mosaïque typique de différentes types d'habitats de dunes afin de créer des
opportunités pour la conservation ou le rétablissement des populations d’ espèces végétales et
animales sensibles,
- Coordonnée sur la politique de conservation de la nature Européenne. Cela signifie protection et
restauration des habitat priorités de l'Union européenne (p. ex. les dunes grises et pannes) ;
- Mettre des conditions à l'utilisation récréative durable des sites.
Compte tenu du niveau d'importance pour conserver et restaurer les 'Dunes fixées à végétation
herbacée ou dunes grises- (habitat- UE 2130),’Dunes à Salix arenaria' (habitat-UE 2170) et panne
humides intradunales (habitat- UE 2190), il sera essentiel d'utiliser des techniques pour restaurer les
habitats ouverts dans certaines zones des dunes à fourrés ou boisés tout en assurant la conservation
de tous les types d'habitats et les valeurs du paysage. Dans le cadre du programme de restauration
dans le site du Westhoek et Houtsaegerduinen, des opérations de bûcheronnage, d’étrépage, de
débroussaillement et de fauche exportatrice (selon le stade d’évolution de la panne) peuvent être
réalisées pour favoriser l’expression de la banque de graines mais également l’augmentation du taux
d’humidité.

Extrêmement fragile, la dune grise est un habitat de haute valeur patrimoniale, menacée par la
progression de la dune arbustive. Depuis les années 1950, la réduction des populations de lapins, qui
limitaient la croissance des arbres et des arbustes, ainsi que le drainage des polders ont favorisé
l’installation des broussailles, notamment de l’argousier.
Les méthodes de gestion ou de restauration consistent à débroussailler manuellement (sécateurs,
scies…) ou mécaniquement (débroussailleuses, tracteurs…) les zones attenantes aux pelouses
rases.
Parce que l'eau est un facteur clé pour assurer la conservation durable et la restauration des pannes,
il faut restaurer la nappe phréatique. La nappe phréatique basse actuelle dans le domaine de Cabour
est le résultat du drainage de polders et de l'évapotranspiration élevé à d’ un fort embroussaillement.
C'est pourquoi les opérations de débroussaillement et en abaissant le niveau d'eau du canal principal
de drainage (Ringslot) assurera une augmentation significative de la nappe phréatique.
Un défi majeur est la préservation du dynamique naturelle des dunes centrales du Westhoek. L'option
est de promouvoir l’ ensablement au moins dans une partie bien définie de cette zone.
L'un des problèmes actuels est la rapide succession végétale dont l'oyat a fixé le sable et l'invasion
rapide et la propagation de l'argousier (Hippophaë rhamnoides) en formant des fourrés denses et
impénétrables. Dans un domaine prometteur d'environ 20 ha on fera un travail d’ éliminations
des fourrés d’argousier par débroussaillage, manuel ou mécanique. L’arrachage des fourrés à l’aide
d’une pelle permet une restauration plus durable grâce à l’enlèvement du système racinaire. Le
raclage de la couche superficielle génère un rajeunissement du milieu (étrepage).
Un autre défi est la formation naturelle des dunes embryonnaires et des brèches dans les dunes
bordières. À la suite de l'enlèvement des renforts concrètes (entre la brèche orientale et la frontière
Franco-Belge) dunaires au cours de la rentrée d'une phase d'érosion marine garantira les dépôts de
sable nécessaires pour une gestion durable des zones côtières. Dans l'attente de ces
développements, la brèche orientale sera effacée du sable et le renforcement dunaire (digue) entre
les deux brèches sera enlevée.
Dans le site Oosthoek le développement de la végétation des prairies du système transitionnel dunepolder ne correspond pas aux objectifs initiaux. Peut-être le sol y est trop fort enrichi avec du
phosphate. Afin de mieux estimer le potentiel de restauration de ces prairies, il est proposé d'élaborer
une expérience scientifique pour détecter les problèmes réels et d'être capable de déterminer la
gestion la plus appropriée. Pendant ce temps, les prés vont être fauchés deux fois par an et on
surveillera le développement de la végétation (monitoring).
La gestion récurrente, le plus pratiquée est le pâturage extensif. Dans le Westhoek des areas en plus
vont être clôturés pour permettre une extension du pâturage. le pâturage extensif
semble la pratique la plus appropriée pour l’entretien des pannes dunaires, notamment après une
phase de restauration mécanique. l’Utilisation des bovins et équins, en petit nombre peuvent avoir une
action tout à fait intéressante sur la limitation des ligneux.
Last but not least, afin d'assurer la conservation du triton crêté et du crapaud calamite on renforcera le
réseau déjà existant des ponts et mares dunaires.

Aujourd'hui, les dunes sont notamment utilisées pour la randonnée, les promenades et constituent un
lieu privilégié d'actions en faveur de l'éducation à l'environnement (rendez-vous Nature, Chantiers
Nature, interventions pour les scolaires et universitaires...).
Le ANB a entamé une politique ambitieuse de restauration des milieux patrimoniaux. La gestion est
donc principalement orientée vers la réouverture des milieux dunaires (pelouses et pannes) qui
subissent un fort embroussaillement en conséquence d'une réduction de la dynamique naturelle.
L'entretien des zones ré ouvertes par fauche ou pâturage a permis le retour d'un grand nombre
d'espèces rares et menacées.
Par ailleurs, les gardes présents sur le site assurent la surveillance, l'entretien des chemins et de la
signalétique, un suivi des espèces et des habitats, et des animations pédagogiques en collaboration
avec des partenaires locaux.

5. Programme d’exécution
L’exécution de la gestion est résumée dans le tableau 10.

6. Monitoring
Dans ce chapitre, l’on indique les éléments sur lesquels l'éventuel monitoring pourrait se focaliser. Le
suivi des évolutions au sein de la réserve, le suivi des effets dans les blocs de pacages intégraux, le
suivi des modifications de la flore et la faune occupent une importante place dans les propositions. Il
n’y a pas encore de mission concrète de monitoring pour le territoire.

7. Budget
Dans ce chapitre, toutes les mesures de gestion sont budgétisées sur un délai de 27 ans.

8. Cartes
Il existe un recueil de cartes séparé en format A3. Les cartes de détails sont également disponibles en
format A0.

Summary
Based on Cosyns, E., Provoost S. en Zwaenepoel, A. 2013. Evaluatie van het gevoerde beheer en
opmaak van een beheerplan voor het VNR De Duinen en Bossen van De Panne. Wvi & INBO i.o.v.
Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen (in Dutch).

Introduction
Some areas of the Flemish nature reserve ‘De Duinen en Bossen van De Panne’ previously were
already established as nature reserve by Ministerial Decree. For these areas there were already
approved management plans which were used for the designation of these areas as Flemish nature
reserve (FNR) in the recent past. The current management plan ensures an integration of all these
plans into an unified management plan. It also includes the complete new management measures for
the sub-area ‘De Westhoek’ and ‘Houtsaegerduinen’.The management plans of these two areas date
back to 1996 and since then the areas already changed profoundly. As a result these areas are faced
with new management problems that call for a series of new measures.
Within the boundaries of the VNR one can find a huge variety of macromorphological units and related
landscapes. ‘De Westhoek’ is the largest area of the FNR (347 ha). It comprises almost all types of
coastal habitats: strandline, foredune, yellow dunes, parabolic dunes etc. East of the Westhoek one
can find afforested dunes i.e. ‘Calmeynbos’ (20 ha) and the area of the Oosthoek dunes (59 ha) north
of which are situated ‘Houtsaegerduinen en Kerkepannebos’ (86 ha). All are part of a belt of recently
established dunes (c. 500-1000 years B.P.) and are characterised by a calcareous, sandy soil (CaCO 3
content = 8-4%). The Cabour domain (85 ha), is situated at the western central part of a fossil dune
area (4000-5000 B.P.) which is situated 3 km from the coastline. Arable land and pastures cover the
northern and southern part of this fossil dune area. The central eastern part of the fossil dunes is very
disturbed due to anthropogenic activities such as digging and levelling the soil. The landscape of this
site, called ‘Garzebekeveld’, consists of several ponds, shrubbery, remnants of dune grassland, arable
land and pastures
The floristic richness and diversity of habitats results from the complexity of the underlying, often small
scaled, variety in abiotic patterns and processes, which can be summarised as follows:
- the variation in topography;
- the variation in soil conditions (sand-clay, lime content…);
- the very local influence of salt water;
Biotic factors are superimposed on the abiotic conditions. Moreover, the human influence has been
substantial and has undoubtedly contributed to both the establishment and the disappearance of
species and also the development and degradation of habitats.

Vegetation
Sand dune vegetation forms a number of zones, which are related to the age, stability and
hydrological conditions of the sand dunes. 9 types of habitat are present within the boundaries of the
nature reserve:
Strandline and embryonic dunes (partim Eu-habitat 2110)
Here sand can be trapped by beach debris and specialised grasses.This includes vegetation along the
high tide line. It is usually ephemeral, salt tolerant and composed of a limited number of species e.g.
Cakile maritime, Salsola kali ssp. Kali and Atriplex glabriuscula.
White dunes (partim Eu-habitat 2110) occur mainly on the seaward side of the dune system. The first
stage in sand deposition occurs here, normally above direct tidal influence. The vegetation is limited in
species diversity, dependent on its ability to withstand the influence of salt spray and trap moving
sand. The most characteristic being couch grasses (Elymus spp.) and marram grass (Ammophila
arenaria). Where the rate of sand deposition is less but the surface is still mostly bare sand a greater
variety of plants can survive e.g. Carex arenaria and Festuca arenaria.

Fixed dunes dominated by species of grass and herbs (grey dunes – Eu-habitat 2130) occur further
inland where sand deposition is no longer significant. Many plant species exist here and help to
stabilise the dune surface and create a thin layer of humus. This type of vegetation usually develops
under the influence of grazing. Apart from species-rich communities of Koelerion albescentis (class of
sandy dry grasslands), Corynephorion (grey hair-grass sward) and the Thero-Airion alliance
(ephemeral-rich Aira swards), Habitat type 2130 is also characterised by cryptogam-richness (patchy
moss and lichen carpets). The lime content of these moss dunes varies depending on the parent
substrate and the process of increasing decalcification promoting the gradual transition of the species
composition. Where ground may be heterogeneous, with open areas remaining, often through cattle
and horse action, dune mosses such as Tortula ruraliformis (acrocarpous) and Brachythecium
albicans (pleurocarpous) may be important (Phleo-Tortuletum ruraliformis communities). In the initial
stages of leaching, ground lichens of the genus Cladonia may be frequent to abundant and, mostly
being grey, form 'Grey dune'. On decalcified soils Hypnum cupressiforme, Polytrichum and Dicranum
sp. will become important. The sparsely covering herb layer exists of several winter annuals such as
e.g. Aira praecox on decalcified soils and Phleum arenarium on lime containing soils.
The Grey dunes (Eu-habitat 2130) of the northern part of the nature reserve (areas of Westhoek,
Houtsagerduinen and Oosthoek) mainly exist from Polygalo-Koelerion related grassland. The
presence of such species as Helianthemum nummularia, Thymus pulegioides, Silene nutans and
Polygala vulgaris indicates affinity with the Anthyllido-Thesietum humifusi and the Anthyllido-Silenetum
community which all are typical for lime containing sandy soils. The best examples of this vegetation
type can be found in the northern part of‘ de Westhoek’. In addition to the already mentioned species
locally one can find also some special species like Briza media, Euphrasia stricta s. l., Linum
catharticum, Trifolium scabrum and Ononis repens. Dune Grasslands are scarce in
‘Houtsaegerduinen’. Best of all they are still developed in the South-East part of this area. Rosa
pimpinellifolia can frequently be found in this type of habitat The best developed dry dune grasslands
in ‘Oosthoekduinen’ are located in the eastern part of the area where its only present in a very limited
location.
Due to the specific soil conditions in ‘Caboudomein calcareous dune grassland is rare and mainly
concentrated in the northern part of the area. On the decalcified soils of the fossil dunes of ‘Cabour’
and ‘Garzebekeveld’ grey dunes mainly exist from Violo-Corynephoretum communities. The FestucoGalietum veri grasslands is characterised by the dominance of graminoids e.g. Antoxanthum
odoratum, Agrostis capilalris and Holcus lanatus. Another characteristic of this community is the cooccurrence of species with affinity to decalcified soils (Rumex acetosella) and of those species that
are more related to lime rich soils e.g. Galium verum.
A separate form of grasslands are the somewhat mesophile types in which small clover as Trifolium
striatum, T.scabrum, T. subterraneum and T. micranthum are present. In the formerly light fertilised
meadows south of ‘Cabour’ and ‘Garzebekeveld’ are Striped clover Trifolium striayum and T.
subterraneum are abundant. Agrostis capillaris dominated grasslands are more or less well developed
on decalcified dune soils of areas like ‘Duinzoom Oosthoek’, ‘Zwarte Hoek’ and also in the drier parts
of the southern dune slacks of ‘de Westhoek’.
At several places the semi natural grassland communities are degraded as a consequence of coarse
grass (Calamagrostis epigejos and Arrhenaterum elatius) invasion. These grass species dominate
several places that consist of monospecific grassland. When grazed or mown the dominance of these
grass species will rapidly decline and a less species poor grassland soon will develop.
Dune slacks (partim EU-habitat 2190 - 2170)
Humid dune slacks are a component of most large, dynamic or previously dynamic, dune systems.
They are damp or wet hollows left between dunes where the groundwater reaches or approaches the
surface of the sand. Their most distinguishing feature is a seasonally fluctuating water table which
usually reachesa maximum in winter and spring and drops in summer. Secondary dune slacks result
from a blowout, where erosion down to the water table has occurred. If the erosion is extensive, a
large flat area of wet sand is exposed. Most of the dune slacks in ‘de Westhoek’ are secondary dune
slacks. The wet sand is colonised by plants and a succession occurs. Microbial mats can be important
at the pioneer stage and, by fixing nitrogen, may facilitate colonisation by higher plants A range of
wetland plants are important and early vegetation can be extremely species-rich with plants such as
Carex trinervis and C. viridula and C. flacca and Juncus articulatus. Young dune slacks now are only
present in the northern part of ‘de Westhoek’, however this type of habitat is very scarce.
The shift from pioneer stage to more mature stages mostly occurs within 5-10 years. Salix spp. (e.g.
Salix repens)usually colonise early in the succession but at this stage do not dominate. A species-rich

phase of typical dune slack species including Parnassia palustris, Blackstonia perfoliata, Dactylorhiza
incarnata and Epipactis palustris develops, often rapidly.
Without the disturbance of grazing, mowing or damage caused by anaerobic conditions in very wet
slacks, the biomass increases, organic matter accumulates and the nutrient status (particularly
nitrogen and phosphorus) of the soil increases. This results in increasing dominance of tall grasses
and shrubs
In absence of management, often in combination with strong fluctuations of the groundwater table, tall
herbs will establish including Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Carex
riparia and Iris pseudacorus.
The best examples of different types of dune slack vegetation can be found at ‘de
Westhoek’.Elsewhere dune slack vegetations are very scarce. and at most occasions these
communities are degraded with only Salix repens as a remnant of a passed botanical glory.
Scrub (Eu-habitat 2160)

A few shrubby species are capable of invading sand dunes to form scrub. Sea Buckthorn (Hippophae
rhamnoides) is omnipresent and is the most dominant species. Along with Crataegus monogyna,
Sambucus nigra, wild roses (Rosa spp.) and brambles (Rubus spp.), it can form dense, impenetrable
thickets. The non-spiny species, Ligustrum vulgare, is abundant on some dunes (mainly Westhoek,
Houtsaegerduinen and Cabour) but almost absent from others.
Succession from scrub to woodland can be expected, with trees such as Quercus robur, Betula spp
Fraxinus excelsior and Acer pseudoplatanus which are able to colonise dune scrub. However, the
landward margins of the dune system was typically highly managed and most forest were often
planted
In wet dune valleys, especially in the Westhoek and also on a smaller scale in the Houtsaegerduinen,
one can find a non spinny kind of scrub that belongs to the Association of Salix cinerea.
Forest (Eu-habitat 2180)
Almost without exception all forests are of anthropogenic origin. Poplars (Populus x Canadensis, P.
alba and P. albescens), pine (Pinus nigra) and Ulmus minor are the most frequent planted species.
In general, the ground flora consists of ruderal annuals, such as Claytonia perfoliata, Anthriscus
caucalis, Stellaria media and of perennial species, like Urtica dioica, Glechoma hederacea, Galium
aparine and Poa trivialis. Three notable species are Hyacinthoides non-scripta, Galanthus nivalis and
Doronicum x willdenowii of which the distribution is limited to the neighbourhood of the former castle
at the Cabour domain. Bluebells also can be found in small amounts in ‘De Westhoek) and so can
Galanthus nivalis.
One of the oldest dune forests is ‘Kerkepannebos’ which for a substantial part consist of large stands
of Populus canescens, in addition to an increasingly growing share of Acer pseudoplatanus. The
herblayer consists of some distinctive species e.g. (indigenous) Arum italicum ssp. neglectum, Viola
odorata and Ornithogalum umbellatum. Ivy (Hedera helix) manifestly spread in recent years and is
very prominent in both the herb layer as in the scrub and tree layer . The best developed parts of
Calmeynbos (plantation since 1903) are also considered as a Violo-Ulmetum forest.

Fauna
The nature reserve is inhabited by a wide array of wildlife among them important numbers of breeding
bird species. During last 15 years 89 species were recorded including several species that are
mentioned on the Red list of Flemish Birds e.g. Nightingale (Luscinia megarhynchos), Turtur dove
(Streptopelia turtur)
The forest support a good variety of bird species including 3 species of woodpecker i.e. Green, Great
and Lesser spotted woodpecker and at least 3 species of diurnal raptors and the Long-eared Owl
(Asio otus). Perhaps the most important bird habitat is provided by the open area covered with grey
dune vegetation and scattered with solitary trees. This is the core habitat of the Tree pipit (Anthus
trivialis). The water side vegetation, including small reed beds, holds rarities like the Sedge warbler
(Acrocephalus schoenoboanus) and the Blue throat (Luscinia svecica), a species proteced by the
Annex-I of the European Bird directive.
During the last three decades, three major trends in the species composition can be observed:
- Birds of open dune and strandline are under high recreational pressure, and have virtually
disappeared;
-The numbers of hygrophylous species reduced significantly (water stress of the dune ecosystem)

- The diversity and density of forest species increased as a result of vegetation succession (scrub
encroachment).
The reserve is a hot spot for different species of amphibians. Several meta population of Great
Crested Newt (Triturus cristatus) (annex II and IV of the Habitat Directive) were discovered in different
areas (Westhoek, Cabour, Houtsaegerduinen). There were also a lot of records of Natterjack Toad
(Bufo calamita) from Westhoek and Oosthoek. Ponds provide also valuable habitat for many different
invertebrates such as Dragonflies (incl. Ischnura pumilio and Coenagrion scitulum ), specialised
beetles and spiders and different species of Molluscs (e.g. Vertigo antivertigo)
The FNR is also important for mammals. So far, 10 bats species were observed, albeit usually in low
numbers and with only sporadic overwintering individuals.The Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) is
often present. In addition, occasionally also the late Aviator, rugged Pipistrelle and whiskered bat are
observed. The presence of war infrastructure in the Cabour area may serve as a wintering habitat for
several bats. Until now only a few species were recorded but this will change if the vestiges could
made more comfortable for bats.
In addition several other species of mammals were observed in the nature reserve e.g. mustelids
(stone marten, polecat), various species of rodents, Lagomorphs and Insectivores. Noteworthy is the
presence of a (dwindling?) population garden Dormouse (Eliomys quercinus) and the recent sporadic
presence of the roe deer (Capreolus capreolus).
All areas of the FNR are inhabited by several butterfly species (33 species in total) including several
rare species of dry dune grassland and tall herb vegetation: the rare Queen of Spain Fritillary (Issoria
lathonia) and the Brown Argus (Aricia agestis). The forest fringes are the localities to discover White
admiral (Limenitis Camilla). In addition, 19 species of grasshoppers were observed almost half of
which is included in the red list. Especially Grey dunes support many grasshopper species including 7
endangered species e.g. Grey Bush Cricket (Platycleis albopunctata), Cepero’s Groundhopper (Tetrix
ceperoi), Blue-Winged Grasshopper (Oedipoda caerulescens), Lesser mottled grasshopper
(Stenobothrus stigmaticus) and Chorthippus mollis.
From our investigations it becomes clear that the nature reserve also holds many species of moths. At
least 130 species were recorded during the period 2006-2007. Together with other night active
insects they serve as food for bat species of which the Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus)
was the most frequent detected.
In total also 210 spiders species were captured in the study area, of which 33 are included on the red
list. Except spiders 128 species of beetles were trapped with pitfalls. 19 appeared on the red list. One
species is listed as extinct Harpalus dimidiatus.

Threats
A dozen of threats were identified. The most important include the loss of dynamism that is
under form of the lack of large-scale sand drifts that give rise to parabolic dunes and large, secondary
dune valleys. The reasons for this must be sought in the strongly modified human impact on the dune
ecosystem in combination with a number of changed climatic and abiotic conditions (N-deposition,
altered climatic conditions, ...) and the further widespread of the available volume of dune sand without
any supplement (sand deficit). As a result an vegetation succession accelerates (e.g. establishment
and spread of Marram grass)
The former water extractions in Cabour and the meanwhile reduced extraction near ‘de Westhoek’
have reduced the area of many water depending plant species. In ‘Cabour’ many of these species
disappeared. But also in ‘de Westhoek’ and especially in ‘Houtsaegerduinen’ many stands were lost.
In addition, polder drainage near Cabour makes the restoration of a natural groundwater regime and
the recovery of wet habitat almost impossible. The Langegeleed also causes the same effects near ‘
de Oosthoek’ and ‘ de Westhoek’ Finally, temporary drainage possibly may be an underrated factor.
Disturbance is a broad concept. In this report it is defined as any intervention or event which prevents
the intended functioning of the ecosystem or in the case of species directly or indirectly negatively
affects the population size or the individuals themselves. Grey dunes are very sensitive to trampling by
people or cattle. Therefore, the periodic shutdown of unique, beautiful areas of grey dunes can be
considered a management option. A significant disturbance of potential coastal habitat and coastal
species takes place on the beach in front of ‘ de Westhoek’ reserve. People may make use of the

whole beach area causing e.g. disturbance to characteristic bird species.. Even as a resting area the
beach zone does not qualify under the current recreational pressure.
Large parts of the nature reserve actually are already well managed. An important problem is the use
of the polder-dune transition area as arable land or intensively grazed pasture. The use of fertilisers,
herbicides in combination with polder drainage are the main problem regarding to the natural
biodiversity of this area.
Especially at places with a historical use as arable land dune vegetation has a ruderal character. This
kind of vegetations form a bottleneck if the intention is to convert them to e.g. lime-rich dune
grasslands. Incisive interventions in the abiotic environment, will be necessary to reduce soil fertility.
Until recently most areas suffer from a fast bush encroachment. However at several places adequate
nature management measures were implemented giving opportunities to the development of prior Euhabitats
More and more species are introduced outside their natural geographic range due to the increasing
rate of trade in the world. Some of them are able to establish in their new environment and to develop
dense populations where they can outcompete native species or disrupt ecosystem functioning. They
are called invasive alien species. An eclectic spectrum of management or control actions has been
developed and used against these species, with adaptations to local realities and conditions. One of
the main management actions is the eradication of such species as Populus alba/canescens, Prunus
serotina, Mahonia, Rosa rugosa…Priority is given to areas with vulnerable but prior Eu-habitats e.g.
grey dunes, mobile dunes etc.

Nature conservation policy and nature management
The main nature conservation objectives are:
-

-

to protect and restore the typical mosaic of coastal dune habitat types in order to create
opportunities for the conservation or re-establishment of populations of sensitive, coast specific
plant and animal species;
coordinate on the EU-nature conservation policy. This means prior protection and restoration of
Eu-habitat (e.g. grey dunes and dune slack habitat);
putting conditions to the sustainable recreational use of the area.

Given the level of importance to conserve and restore ‘fixed dunes with herbaceous vegetation or grey
dunes (Eu-habitat 2130)’, ‘Dunes with Salix arenaria’ (Eu-habitat 2170) and ‘humid dune slacks’ (Euhabitat 2190) it will be essential to use techniques to restore open dune habitats in some of the scrub
and forest areas, whilst ensuring the conservation of all habitat types and landscape values. One of
the major nature restoration projects which has been designed is the removal of scrubs from several
locations in the area of “De Westhoek” and “Houtsaegerduinen”. In order to enhance the
establishment of the typical habitat communities, sod cutting of these places will be essential.
Because water is a key factor to ensure the sustainable conservation and restoration of vulnerable
dune habitat like dune slacks it will be necessary to further restore the ground water table. The actual
low ground water table in the Cabour domain results from polder drainage and a high level of
evapotranspiration due to a high degree of forestation and scrub encroachment. Hence cutting trees
and scrub and lowering the water level of the main drainage canal (Ringslot) will ensure a significant
augmentation of the ground water table.
A major challenge is the preservation of the natural dune dynamic in the central part of the Westhoek.
The option is to promote sand blowing in at least a well-defined part of this central dune area.
One of the actual problems here is the rapid establishment of marram grass and the rapid invasion
and spread by Sea Buckthorn (Hippophaë rhamnoides). Bushes spread quickly by sucker shoots and
can rapidly form impenetrable thickets, obliterating other dune habitats. In a promising area of
approximately 20 ha one will make an attempt to keep it free of vegetation by means of well-designed
excavation works which are aimed to promote natural sand blowing.

Another challenge is the natural formation of embryonic dunes and breaches in the foredunes. As a
result of the removal of the concrete dune reinforcements (starting from the eastern breach until the
French border) during the re-entry of a marine erosional phase the necessary sandy deposits for a
sustainable coastal management will be guaranteed. Pending these developments the eastern
breach will be cleared of sand and the concrete dune reinforcements between both breaches
removed.
In the Oosthoek area vegetation development of grasslands is not according to the initial objectives.
Perhaps soil is too strong-enriched with phosphate. To better estimate the potential of grassland
restoration it is proposed to draw up a scientific experiment to detect the real problems and to be able
to determine the most appropriate nature management. Meanwhile, the meadows will be mown twice
a year and vegetation development will be monitored.
As recurring management in most areas a form of extensive grazing already exists. In “De Westhoek”
more areas will be fenced to allow an extension of the grazing project with domestic stock ( mainly
horses and cattle in addition). In this way it is aimed that further scrub invasion and scrub regrowth
would be controlled and the desired mosaic of low dune grassland with bare sand patches would be
maintained. Any regrowth not controlled by grazing stock could be treated later by cutting or mowing.
Last but not least, to ensure the conservation of the Great Crested Newt and of the Natterjack toad
one will enforce the already existing network of fresh waterponds.

Recreation
To ensure a sustainable use of the nature reserve for outdoor recreation a recreational management
plan is designed. It will mainly result in :
- the construction of some missing routes in order to promote the further development of a supra-local
recreational walking and cycling network,
- the marking of existing roads and paths for the their allotted function as hiking, horseback trail, ride or
bike route;
- the maintenance of existing signposts and unify all signage;
- unifying and renewing signs in accordance with the new legislation;
- the maintenance and, where necessary, restoration of existing recreational infrastructure;
- Defining and designating playground and free strolling areas;
- The dissemination of information through various channels and with different means.

Effects of nature management
A monitoring programme will give valuable information about the effectiveness of the different nature
restoration projects. Monitoring will include a floristic inventory, a vegetation survey, groundwater
measurement, and observations on rare species and general wildlife especially birds, butterflies,
grasshoppers, amphibians and bats.
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