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1 Algemene gegevens over de aanvrager en 
het Vlaams natuurreservaat 

1.1 Gegevens van eigenaar, beheerder en natuur-
wachter 

 
Eigenaar: 
Vlaamse Gewest 
 
Beherende administratie: 
Vlaamse Overheid 
Agentschap voor Natuur & Bos 
Graaf de Ferrarisgebouw, 4de verd., Koning Albert II-laan 20 bus 8, 
1000 Brussel 
Tel.: O2/553.76.83, Fax: 02/553.76.85 
E-mail: natuur@lin.vlaanderen.be 
Administrateur-generaal: Marleen Evenepoel 
 
Cel Kustzonebeheer 
Buitendienst West-Vlaanderen 
Zandstraat 255, bus 3 
8200 Brugge (Sint-Andries) 
Tel.: 050/45.41.76, Fax: 050/45.41.75 
Leidend ambtenaar: Jean-Louis Herrier 
E-mail: natuur.wvl@lin.vlaanderen.be 
 
Natuurwachter 
Guy Vileyn 
Esenweg 68 
8600 Diksmuide 
Tel./fax: 051/50.11.14 
GSM: 0479/89.01.16 
E-mail: guy.vileyn@lin.vlaanderen.be 
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1.2 Administratieve gegevens over het natuurreser-
vaat 

1.2.1 Situering 
Het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” is gelegen in de Provincie West-
Vlaanderen, op het grondgebied van de stad Nieuwpoort. Het valt binnen het 
kaartblad 12/5 van de door het N.G.I uitgegeven topografische kaart, schaal 
1/10.000. Het gebied ligt ingesloten tussen de Victorlaan en de Louisweg en het 
aangrenzende domein “Ter Duinen”(zie figuur 1) (Grontmij Verschave, 2003). Het 
maakt deel uit van de fossiele strandvlakte van Groenendijk. Deze primaire dui-
nenvallei is gelegen binnen de bodemkundige Duinstreek. Ze is ontstaan door af-
snoering door de hoge paraboolduinen van Oostduinkerke en Nieuwpoort van een 
achterduinse strandvlakte die tot 1300 deel uitmaakte van de westelijke tak van 
het estuarium van de IJzer.  
De totale oppervlakte van het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” bedraagt 4 
ha 96 a 41 ca en bestaat uit het kadastraal perceel nr. 276N6. Daarnaast heeft 
het Vlaams Gewest nog een perceel in eigendom, gelegen binnenin bovenvermeld 
perceel, nl. het perceel met nr. 81L (bestaande uit een elektriciteitscabine). Dit 
perceel wordt echter niet aangewezen als Vlaams Natuurreservaat. Het staat wel 
weergegeven in de hieronder vermelde perceelsgegevens van het natuurdomein 
Groenendijk.  

1.2.2 Perceelsgegevens 

Tabel 1: Overzicht perceelsgegevens van het natuurdomein Groenendijk 
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Stad Nieuwpoort 
2 E 276 N 6 4,6941 15/10/02 - - 02005 X - - X - I 

2 E 81 L 0,0014 15/10/02 - - 0200 X - - X - I 

 

                                           
1 = Beschermd landschap 
2 = Vogelrichtlijngebied 
3 = Habitatrichtlijngebied 
4 = Ramsargebied 
5 = Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze bestemming is op he-
den echter onuitvoerbaar door de aanduiding van het gebied als “beschermd duingebied” 
in het kader van de “Duindecreten”. (Grontmij Verschave, 2003) 
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Figuur 1: Situering VNR 'Groenendijk' 

 

1.2.3 Voorgeschiedenis 
 
 30 juli 1951: goedkeuring door de Beheerraad tot bouw van rioolwaterzuive-

ringsinstallatie (RWZI) door de toenmalige TV ZAK (Tijdelijke Vereniging Zuive-
ring Afvalwater Kust) (Grontmij Verschave, 2003) 

 1958: ingebruikname rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor de zuivering 
van het afvalwater van de inwoners van de stad Nieuwpoort (Grontmij Ver-
schave, 2003) 

 1996: buiten bedrijfstelling van de zuiveringsinstallatie door de nieuwe water-
zuiveringmaatschappij NV-aquafin. (Grontmij Verschave, 2003) 

 8 maart 2001: indienen voorstel ter advisering voor de onteigening van het 
VMM-domein “Groenendijk” door AMINAL, Afdeling Natuur (nu ANB) 

 Bij Ministerieel Besluit d.d. 2 mei 2001 werd “Groenendijk” onteigend bij hoog-
dringende omstandigheden ten algemenen nutte van onroerende goederen 

 26 september 2002: verlijden van de akte van minnelijke onteigening 
 15 oktober 2002: eigendomsregistratie door AMINAL (zie bijlage II) 
 1 januari 2005 tot 31 december 2005: afbraak waterzuiveringsstation en her-

profilering van het terrein om duinpoelen en kalkmoeras te herstellen 
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1.2.4 Sectorale visies i.v.m. natuurbehoud 
 

1.2.4.1 Vlaams niveau 
 
Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust 
 
Deze, in opdracht van afdeling Natuur6, door de Universiteit Gent en het Instituut 
voor Natuurbehoud uitgewerkte studie vormt het basisdocument voor het natuur-
beheer aan de kust. Het deel ‘Natuurontwikkeling’ is een praktijkgerichte handlei-
ding voor de natuurbeheerder en de medegebruikers van het kustecosysteem. De 
hieronder voorgestelde acties zijn de uitvoering van de richtlijnen uit de ecosys-
teemvisie. 
 
Volgens de ecosysteemvisie situeren de voornaamste natuurwaarden van de fos-
siele strandvlakte “Groenendijk” zich op de volgende aspecten (Provoost et al., 
1996): 
 

1. Landschappen met vrijwel unieke, vrijwel ‘onvervangbare’ geomorfologische 
constellatie: gebieden met complexe genese in estuaria 

2. Actueel vochtige en (indicaties voor) potentieel vochtige duinterreinen: actu-
eel vochtig duinterrein + indicatie voor (potentieel) vochtige kwel 

3. (Potentieel) ecologisch interessante grootschalige kalkgradiënten en gebie-
den met overgangsgronden: overgangsgrond 

4. Potenties voor natuurontwikkeling vanuit een aantal actueel ecologisch 
waardevolle zones: nat schraalland/oude duinvalleivegetaties 

5. Duingebieden die in aanmerking komen voor projecten van natuurtechni-
sche milieubouw: potenties voor natuurontwikkeling door afplaggen of reli-
efherstel + mogelijkheid tot ontsnipperen 

 
 

                                           
6 = Sinds 1 april 2006 zijn de afdeling Natuur en de afdeling Bos & Groen samengevoegd 
tot één agentschap: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
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Figuur 2: ‘Landschappen met vrijwel unieke, vrijwel ‘onvervangbare’ geomorfologische constellatie’ (Pro-
voost et al., 1996) 

 
 

 
Figuur 3 : Legende van ‘Landschappen met vrijwel unieke, vrijwel ‘onvervangbare’ geomorfologische con-
stellatie’ (Provoost et al., 1996) 
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Figuur 4: ‘Actueel vochtige en (indicaties voor) potentieel vochtige duinterreinen’ (Provoost et al., 1996) 

 
 
 
 
 

 
Figuur 5: Legende van ‘Actueel vochtige en (indicaties voor) potentieel vochtige duinterreinen’ (Provoost 
et al., 1996) 
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Figuur 6: ‘(Potentieel) ecologisch interessante grootschalige kalkgradiënten en gebieden met overgangs-
gronden’ (naar de Bodemkaaart van België, Depuydt 1972 en De Leenheer & Van Ruymbeke 1960) 

 
 
 
 

 
Figuur 7: Legende van ‘(Potentieel) ecologisch interessante grootschalige kalkgradiënten en gebieden met 
overgangsgronden’ (naar de Bodemkaaart van België, Depuydt 1972 en De Leenheer & Van Ruymbeke 
1960) 
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Figuur 8: ‘Potenties voor natuurontwikkeling vanuit een aantal actueel ecologisch waardevolle zones’ 
(Provoost et al., 1996) 

 
 
 
 

 
Figuur 9: Legende van ‘Potenties voor natuurontwikkeling vanuit een aantal actueel ecologisch waarde-
volle zones’ (Provoost et al., 1996) 
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Figuur 10: ‘Duingebieden die in aanmerking komen voor projecten van natuurtechnische milieubouw’ 
(Provoost et al., 1996) 

 
 
 
 

 
Figuur 11: Legende van ‘Duingebieden die in aanmerking komen voor projecten van natuurtechnische 
milieubouw’ (Provoost et al., 1996) 
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Verwervingsplan voor Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden 
 
In dit plan worden op basis van een geomorfologische en biologische evaluatie van 
37 kustduincomplexen de beleidsintenties m.b.t. deze gebieden geformuleerd. (De 
Loose et al., 1996) 
 
Er werden 5 geomorfologische waardeklassen gedefinieerd. De fossiele strandvlak-
te “Groenendijk” behoort tot klasse 3: complex met subrecente duinen (ev. ook 
jonge duinen) en oppervlakte/ontwikkelingsgraad < 10. Het studiegebied wordt 
dus geomorfologisch vrij hoog gewaardeerd. 
Op basis van berekende gebied-totaalevaluaties (berekent uit de habitatscores en 
de habitat-totaalevaluaties) zijn de complexen ingedeeld in 5 biologische waarde-
klassen. “Groenendijk” behaalt een 21 op de gebied-totaalevaluatie en behoort al-
dus tot biologische waardeklasse 3. Het gebied wordt dus ook biologisch vrij hoog 
gewaardeerd. 
Daarenboven behoort het complex tot beheersbehoeftigheidsklasse 3 en wordt dus 
als vrij beheersbehoeftig beschouwd. (De Loose et al., 1996)) 
 
Landinrichtingsplan “Westhoek” 
 
Op 23 oktober 1995 besliste de Vlaamse regering tot het opstellen van het landin-
richtingsproject “De Westhoek”. Het grondgebied van Nieuwpoort behoort hier vol-
ledig toe. De volgende opties kennen een doorwerking voor de fossiele strandvlakte 
“Groenendijk”: 
 
M.b.t. natuur 
 
 Uitwerken van een zonering van de duingebieden en het veiligstellen van de 

duinbiotoop 
 Het begeleiden van het recreatief medegebruik in een aantal duinencomplexen 
 Opmaken van een beheerplan in duingebieden 
 Ontwikkelen van binnenduinranden en overgang tussen duinen en polder met 

een rijke, kleinschalige, extensieve landbouw en bosgemeenschappen 
 
Maatregelen: 
 
 Verbeteren van de waterkwaliteit + verwijderen slib 
 Het creëren van vochtige weilanden en waterrijke gebieden 
 
M.b.t. landschap 
 
Het richtplan stelt het versterken en beschermen van de identiteit, gaafheid en de 
regionale diversiteit van het landschap voor. Een selectieve aanleg van groen geënt 
op de elementen van het polderlandschap moet de landschapskenmerken verster-
ken: 
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 Uitgestrekte gebieden met een natuurlijk duinenlandschap in contrast met de 

compacte verstedelijkte gebieden 
 Versterken van de identiteit van het noordelijk polderlandschap 
 
M.b.t. randstedelijk gebied Nieuwpoort 
 
Maatregelen in de zuidelijke randstedelijke zone: 
 
 Inrichten van de oude IJzerarm en de directe omgeving tussen stad en spaar-

bekken door natuurbouw 
 Beschermen van de duinrand rond de Lenspolder, onderzoek naar de moge-

lijkheid voor selectieve bebossing 
 
Gebiedsvisie van het gebied tussen de Franse grens en Westende 
 
Voor de volledige strandvlakte ‘Groenendijk’ (figuur 12) wordt geopteerd om het 
gebied de functie verweving natuur met recreatie (pick-nick, speelweide, …) te ge-
ven (figuur 13). De huidige en toekomstige betekenis van het gebied voor land-
bouw is sterk achterhaald (te nat en dus niet productief). Het gebied zal door de 
verwevingsfunctie voor recreatie niet volledig afgesloten worden. Indien een na-
tuurherstel- en ontwikkelingsplan voor dit gebied zou opgesteld worden, wat wen-
selijk is gezien de hoge potentiële natuurwaarden in het gebied en de aanduiding 
van delen van het gebied als “beschermd duinengebied” en “voor het duinengebied 
belangrijk landbouwgebied”, zou een gedeeltelijke afsluiting voor recreatie wense-
lijk zijn. (Econnection, 2000) 
 

 
Figuur 12: Aanduiding deelgebied 'Groenendijk' (Econnection, 2000) 
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Figuur 13: ‘Globale gebiedsvisie voor het gebied Franse grens-Westende’ (Econnection, 2000) 

 

 
Figuur 14: Legende van figuur 13 (Econnection, 2000) 
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Groene Hoofdstructuur 
 
Op het in 1993 door het Instituut voor Natuurbehoud en de toenmalige AMINAL-
dienst Natuurbescherming uitgegeven ontwerp voor de Groene Hoofdstructuur 
werd de fossiele strandvlakte “Groenendijk” opgenomen als ‘natuurontwikkke-
lingsgebied’ (Herrier, 2001). 

 
Figuur 15: Situering Groene Hoofdstructuur 

 
Plan Orchis 
 
Voor de duin/polderovergangsgebieden van de Westkust werd door Natuurreser-
vaten 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: 
 
 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 wor-
den en effectief als natuurreservaat ingericht te worden. 
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 Waterwinning in de voorliggende duinen dient afgebouwd te worden om de 
verdroging ongedaan te maken. Ook is een hydrologische isolatie t.o.v. draina-
ge in de achterliggende polders gewenst. Afwateringssloten kunnen aan de 
overgang tussen duin- en polderstreek opgestuwd worden om het grondwater-
peil 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. 

 Op de ‘echte’ poldergronden van de Lenspolder en de binnenduinrand- en pol-
dergronden tussen het Westhoekreservaat en het Cabourdomein, kunnen na-
tuurgetrouwe wandelbossen worden aangeplant (essen - iepenbossen). 

 
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 land-
schap van de duin/polder overgangsgebieden. (Hoffman et al., 2003) 
 
Voor de omgeving van het VNR ‘Groenendijk geeft dit het volgende streefbeeld: 
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Figuur 16: Ecologisch streefbeeld Groenendijk - Lenspolder - kopjesduinlandschap (Bonte, 1994) 
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1.2.4.2 Provinciaal niveau 
 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 
Het PRS-WV is goedgekeurd door de bestendige deputatie op 12/06/2001. Het 
Ministerieel Besluit (MB) dateert van 06/03/2002. De planhorizon van dit struc-
tuurplan is 1 januari 2007. Het omvat een informatief (bestaande ruimtelijke 
structuur), een richtinggevend (visie en gewenste ruimtelijke structuur) en een 
bindend gedeelte (bindende bepalingen). 
 
De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling geschetst in het PRS-WV sluiten 
aan bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en geven nadere uitwer-
king en invulling aan de elementen die vragen om een samenhangend beleid over 
de gemeenschappelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het kader 
voor de maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. 
 
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt volgens gewenste deel-
structuren: de nederzettingsstructuur, de natuurlijke structuur, de agrarische 
structuur, de structuur bedrijvigheid, de structuur kleinhandel, de structuur toe-
risme en recreatie, de structuur van verkeer en vervoer, de structuur van het 
landschap. 
 
Voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de natuurlijke structuur 
 
De provincie heeft vanuit het RSV de taak Grote Eenheden Natuur (GEN) en de 
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) te verbinden met ‘natuurverbin-
dingsgebieden’ en ‘ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang’. 
 
De beleidsdoelstellingen vertalen zich naar: 
 
 Het netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfcomponenten behouden en 

versterken 
 Een gebiedsgericht beleid voeren 
 Aandacht voor de natuurlijke structuur in stedelijke gebieden 
 Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer (door afbakening bouw-

vrije zones) 
 
De visie van de provincie wordt gebiedgericht vertaalt naar verschillende deelruim-
ten. Nieuwpoort is deels gelegen in de Kustruimte, met name de Westkustruimte, 
en deels in de Westelijke polderruimte. 
 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  20 

 De Kustruimte: 
 
De kustruimte betreft de gordel van badplaatsen langs de Koninklijke Baan, gele-
gen tussen zee en polder. Bepalend voor de ruimtelijke structuur van Nieuwpoort 
zijn: 
 

o Zee-strand-duinen als drager van toerisme, recreatie en natuur. De 
toeristisch-recreatieve activiteiten dienen met de natuurlijke struc-
tuur te worden verweven waarbij de natuurlijke structuur van inter-
nationale betekenis is. 

o Het “kralensnoer” van badplaatsen als multifunctionele, complemen-
taireknooppunten ondersteunen. 

o Openruimteverbindingen als landschappelijke garantie voor ‘kralen-
snoer’ en natuurlijke structuur. De open ruimte achter de verstede-
lijkte kustband moet gevrijwaard blijven om verstedelijking binnen 
de polders te vermijden. De openruimteverbindingen tussen de bad-
plaatsen zijn structuurbepalend. Als garantie voor “kralensnoer” en 
natuurlijke structuur vrijwaren. 

o Luchthaven en zeehaven versterken als economische poorten op 
Vlaams niveau 

o Economsche ontwikkelingen buiten de poorten enten op toerisme en 
recreatie 

o De Koninklijke Baan: verbindend snoer tussen en door de kralen 
versterken als beeldbepalend element 

o De verkeersafwikkeling (bereikbaarheid/ontsluiting/parkeren) opti-
maliseren 

 
 De Westelijke polderruimte: 
 
Het noordelijke deel tot de A18 is een aaneengesloten ruimte die functioneert als 
buffer tegen de verstedelijking van de kustband landinwaarts. Volgende struc-
tuurbepalende elementen en beleidscategorieën worden gedefinieerd: 
 

o Grote aaneengesloten open ruimten met grootschalige grondgebon-
den landbouw. Grote delen van deze ruimte zullen worden afgeba-
kend als serrevrije of bouwvrije zone om landschappelijke en/of 
landbouwkundige redenen. Toeristische-recreatieve ontwikkelingen 
dienen te worden beperkt in het onmiddellijke achterland van de 
kust. 

o De IJzer-Handzamevallei en de kanalenstructuur versterken 
o Dynamische activiteiten in de kleinstedelijke gebieden Veurne en 

Diksmuide concentreren 
o De leefbaarheid van kleinere kernen garanderen 
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 De Westkustruimte: 
 
De Westkustruimte vervult een belangrijke natuurfunctie door de brede duinen-
complexen landinwaarts en de unieke zoetwatermonding van de IJzer in zee. Vol-
gende beleidscategorieën worden voor de deelruimte Westkust gedefinieerd: 
 

o Dynamische activiteiten in het kleinstedelijk gebied Veurne concn-
treren 

o Brede duinengordel vrijwaren 
o Een open-ruimteverbinding tussen de kust en het kleinstedelijk 

Veurne selecteren 
 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort (GRS) 
 
Het GRS-Nieuwpoort is momenteel in de voorontwerpfase. Het omvat een informa-
tief (bestaande ruimtelijke structuur), een richtinggevend (visie en gewenste ruim-
telijke structuur) en een bindend gedeelte (bindende bepalingen). 
 
De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling geschetst in het GRS-Nieuwpoort 
sluiten aan bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) en geven een nadere uitwer-
king en invulling aan de elementen die vragen om een samenhangend beleid bin-
nen de gemeentelijke grenzen. De bindende bepalingen vormen het kader voor de 
maatregelen waarmee de gemeente de gewenste structuur wil realiseren. 
 
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt volgens gewenste deel-
structuren: de nederzettingsstructuur, de natuurlijke structuur, de agrarische 
structuur, de landschappelijke structuur, de economische structuur, de toeris-
tisch-recreatieve structuur en de verkeers- en vervoersinfrastructuur. 
 
Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
 
Door WITAB (nu WVI) en het Instituut voor Natuurbehoud (nu INBO) werd in 1996 
het GNOP opgemaakt. Het GNOP werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 
maart 1997 en door AMINAL aanvaard op 30 april 1998. 
 
Het GNOP bestaat uit 2 delen: de inventarisatie en de visievorming met bijhorende 
inrichtingsplannen. Binnen dit laatste werden 2 potentiële leidraden voor het ge-
meentelijk natuur- en landschapsbeleid aangereikt van waaruit het actieplan en 
de lange termijnvisies werden gekoppeld. 
Voor bepaalde gebieden werd een ontwerp actieplan ten gunste van het natuurbe-
houd voorgesteld. (Sanders, 2004) 
Binnen het GNOP van Nieuwpoort werd het gebied “Groenendijk” opgenomen in 
het actieplan ‘West-as voor natuur’. Deze as loopt vanaf het strand van Nieuw-
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poort-Bad over de Simli-duinen en de Littoduinen langsheen de spoorwegzate tot 
voorbij Ramskapelle. 
 
Milieubeleidsplan (WVI, 2005) 
 
Na discussie in de begeleidingscommissie en in het CBS werd het project “West-as 
voor natuur” geëvalueerd op hun actuele mogelijkheden. Er werden geen maatre-
gelen weerhouden door het CBS voor de omgeving van het VNR ‘Groenendijk’ 
 
Een milieubeleidsplan is een strategisch plan dat voor het gehele beleidsterrein op 
systematische wijze de gewenste doelen en de ervoor benodigde taakstellingen be-
schrijft. Door deze planning kan systematischer en doeltreffender worden inge-
speeld op nieuwe ontwikkelingen en wordt de mogelijkheid tot langetermijnbena-
dering van het beleid gecreëerd. 
 
Met het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieube-
leid wordt onder meer de milieubeleidsplanning voor de verschillende Vlaamse be-
stuursniveaus geregeld. Het Vlaams Gewest moet jaarlijks een milieujaarpro-
gramma opstellen, tweejaarlijks een milieurapport en vijfjaarlijks een milieube-
leidsplan. Elk milieubeleidsplan - gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk – moet 
minstens een actieplan bevatten. 
 
Het Vlaams Milieubeleidsplan 2003-2007 (MINA-plan 3) is van kracht sinds 19 
september 2003 en is 5 jaar geldig. Het geeft aan hoe de milieuproblemen in 
Vlaanderen zullen worden aangepakt en hoe de toestand van het Vlaamse milieu 
er in 2007 zou moeten uitzien. Hiervoor zijn ongeveer 300 maatregelen en een 40-
tal projecten opgenomen. 
 
Het Provinciaal milieubeleidsplan 2004-2008 werd definitief vastgesteld op 29-01-
2004 en is van kracht sinds 01-05-2004. Het plan wil de leefomgeving en de na-
tuur in de provincie West-Vlaanderen vrijwaren van verdere verontreiniging en la-
ten ontwikkelen tot een hoog beschermingsniveau. Dit heeft geleid tot het opstel-
len van 147 acties. 
 
De vaststelling van gemeentelijke milieubeleidsplannen gebeurt in overeenstem-
ming met het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) 
ten laatste 1 jaar na de vaststelling van het provinciale en ten laatste 2 jaar na het 
gewestelijk milieubeleidsplan. Het Gemeentelijk milieubeleidplan 2005-2009 geeft 
nadere uitwerking aan het gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan, bin-
nen de perken van de gemeentelijke bevoegdheden, zonder van de bindende bepa-
lingen in het gewestelijke en provinciale milieubeleidplan af te wijken. 
 
De uitgangspunten van het milieubeleidsplan in de gemeente zijn: 
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 Duurzame ontwikkeling 
 

o Beginselen duurzame ontwikkeling: 
 Voorkomingsbeginsel 
 Voorzorgsbeginsel 
 Stand-still beginsel 
 Beginsel ‘de vervuiler betaalt’ 

o Kenmerken duurzame ontwikkeling: 
 Verinnerlijking nastreven 
 Afwenteling tegengaan 
 Draagkracht niet overschrijden 
 Voorraadbeheer 
 Sluiten van stofkringlopen 
 Energie-extensivering 
 Kwaliteitsbevordering 

 
De structuur van het milieubeleidsplan is bepaald op basis van clusters, die de 
deelsystemen vertegenwoordigen van ons milieu. ‘Natuur’ werd samen met ‘Land-
schap’ en ‘Bos en groen’ opgenomen in de cluster “Natuurlijke entiteiten”. 
 
Hierin is de duin-polderovergang ‘Groenendijk’ opgenomen als “verstoord door de 
inplanting van recreatiegebied en gemeenschapsvoorzieningen”. 
 
Specifieke knelpunten t.a.v. behoud van biodiversiteit in de omgeving van het VNR 
‘Groenendijk’ zijn: 
 
 De aanwezigheid van het polderverblijfpark IJzermonde in de overgangszone 

tussen duin en polder 
 Verbroken ecologische relatie tussen Simili-duin en strand, gebrekkige ecolo-

gische relatie tussen Simili-duin en polder (gebied voor verblijfsrecreatie), voor-
al de grondwaterstroming en de kwelgebieden zijn verstoord door deze inplan-
tigen, hierdoor zijn ondermeer de orchideeënrijke vegetaties met b.v. Harlekijn 
verloren gegaan. 

 De ecologische relatie tussen Littoduinen en Simli-duinen enerzijds en het 
duinengebied van Groenendijk, Hannecart en Karthuizer is zeer zwaarver-
stoord door wegenpatroon en de inplanting van recreatieve voorzieningen (bu-
galowpark/verblijfspark en tropisch zwembad) 

 
Er worden geen specifieke acties voorzien in en rond het VNR ‘Goenendijk’. 
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1.2.5 Wettelijke statuten aangaande het Vlaams natuurre-
servaat ‘Groenendijk’ 

 

1.2.5.1 Gewestplanbestemming 
 
Het gebied is door het gewestplan Veurne-Westkust bestemd als “gebied voor 
openbare nutsvoorzieningen of gemeenschapsvoorziening”, maar deze bestemming 
is op heden onuitvoerbaar geworden door de aanduiding van het gebied als “be-
schermd duinengebied” in het kader van de “Duindecreten” (Herrier, 2001). 
 

 
Figuur 17: Aanduiding Gewestplanbestemmingen 

 

1.2.5.2 Vegetatiewijzigingsbesluit 
 
Binnen het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” komen een aantal vegetatiety-
pes voor waarop ongeacht de gewestplanbestemming, een volledig verbod op vege-
tatiewijziging heerst krachtens bijlage V van artikel 7 van het Besluit van de 
Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 
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van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het na-
tuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 (B.S. 31 augustus 2002). 
 

1.2.5.2.1 Biologische waarderingskaart (BWK) 
 
Voor de herinrichting van 2002 
 
Voor het VNR ‘Groenendijk’ is enkel de eerste versie (anno 1978-1996) van de bio-
logische waarderingskaart opgemaakt. Deze biologische waarderingskaart biedt 
een globale landschapsecologische situering van het gebied (Paelinckx, 2006). De 
aanwezige infrastructuur, inclusief het grasland ten zuidwesten van de beluch-
tingsbekkens (gelegen binnen de asfaltweg) en de zuidelijke strook langs de weg 
staat ingekleurd als ‘biologisch minder waardevol’. De aanwezige vegetatie volgens 
het BWK is een ‘ingezaaid, zeer soortenarm grasland’ (Hx). In het noorden langs de 
effluentgoot is een strook ‘biologisch zeer waardevol’ ingekleurd op het BWK. De 
aanwezige vegetatie is een populierenaanplant op droge grond (Ls). De rest van het 
gebied is ‘biologisch waardevol’, met als aanwezige vegetatie ‘soortenarm perma-
nent cultuurgrasland’ (Hp). 
 
De toestand van het terrein anno 2003 was niet in overeenstemming met de be-
schrijving zoals ze hier wordt gegeven. Vermoedelijk werd het gebied niet bezocht 
om de BWK op te stellen. Deze gegevens zijn dus van zeer weinig waarde. (Gront-
mij Verschave, 2003) 
 
De 2e versie van de BWK (anno 1997-2006) is voor het gebied nog niet opgemaakt. 
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Figuur 18: Situering Biologische Waarderingskaart 

 
Na de herinrichting van 2002 
 
In het kader van een monitoringsproject volgt een “update” van de biologische 
waarderingskaart door de WVI. Hiervoor verwijzen we naar het 3e tussentijds rap-
port van de ‘Wetenschappelijke monitoring van de natuurherstelmaatreglen uitge-
voerd in het kader van het LIFE-nature project FEYDRA’. 
 

1.2.5.3 Duindecreten 
 
In uitvoering van de decreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 novem-
ber 1995 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen werd het 
toenmalig VMM-domein te Nieuwpoort aangeduid als “beschermd duingebied”, 
waardoor er een volledig bouwverbod heerst. De gebouwen en infrastructuur van 
het waterzuiveringsstation werden destijds niet in het “beschermd duingebied” op-
genomen, omdat zij ten tijde van de aanduiding van de “beschermde duingebie-
den” nog in gebruik waren. Door hun centrale ligging in het domein en een heel 
storende en ruimtelijk versnipperende impact op de primaire duinvallei werden de 
gebouwen reeds afgebroken ten behoeve van het herstel van de open ruimte en het 
duinvallei-ecosysteem. 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  27 

 

 
Figuur 19: Situering Duinendecreet 

 

1.2.5.4 Erfdienstbaarheden 
 
In het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” staat een elektriciteitscabine die ei-
gendom is van het Vennootschap Electrabel, Regentlaan 8, 1000 Brussel. 
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Figuur 20: Erfdienstbaarheid in het VNR 'Groenendijk' 

 

1.2.5.5 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
van 21 oktober 1997 gewijzigd bij het decreet van 19 juli 
2002 (B.S. 31 augustus 2002) 

 
Op basis van het natuurbehoudsdecreet worden volgende krachtlijnen onder-
scheiden: 
 
 horizontale maatregelen, d.w.z. maatregelen die overal kunnen genomen wor-

den ook buiten de voor natuur beschermde gebieden 
 het vrijwaren van de ecologische milieukwaliteit, bovenop de algemene basis-

milieukwaliteit 
 gebiedsgericht milieubeleid met het creëren van ruimtelijke netwerken zoals 

het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwervings- en Onder-
steunend Netwerk (IVON), en van natuurreservaten 

 soortgericht milieubeleid, d.w.z. het nemen van specifieke beschermingsmaat-
regelen voor planten en diersoorten 

 doelgroepenbeleid d.m.v. voorlichting en educatie, i.f.v. draagvlakbevordering 
voor natuurbehoud 
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Uitbreidingsperimeter conform artikel 33, derde lid van het decreet 
 
Het gebied valt buiten een uitbreidingszone. 
 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN): artikel 17 en volgende van het decreet 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend geheel van gebieden 
waar natuur de hoofdfunctie is. In het VEN wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GE-
NO). In het VEN krijgt het waterbeheer bijzondere aandacht om verdroging tegen 
van natuurterreinen terug te dringen en om waterlopen op een ecologisch verant-
woorde manier te beheren. Het grootste gedeelte van het VNR ‘Groenendijk’ be-
hoort tot het VEN. 

 
Figuur 21: Situering Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

 

1.2.5.6 Habitatrichtlijn 
 
De gehele fossiele strandvlakte/primaire duinvallei is opgenomen in de speciale 
beschermingszone “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” (Code BE 
2500001-12 (1-33), oppervlakte: 3,737 ha, biogeografische groep: Atlantische re-
gio) die bij ‘Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van 
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de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de 
raad van Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie 
is voorgesteld als speciale beschermingszones (B.S. 17 augustus 2002)’ en bij be-
schikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 is opgenomen in de 
lijst van gebieden van communautair belang. (Van Nieuwenhuyse et al., 2006) 
 

 
Figuur 22: Situering Habitatrichtlijngebied 

 
De habitattypes van Bijlage I van de “Habitat”-richtlijn die relevant zijn voor het 
Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” zijn: 
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Tabel 2: Overzicht van de habitattypes van Bijlage I van de “Habitat”-richtlijn die relevant zijn voor het 
Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” 

 
Prioriteit7 Code8 Naam9 
* 2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties (“Grijze dui-

nen”)  
 2160 Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides) 
 2170 Duinen met Kruipwilg Salix repens ssp. Argentea (Salicion 

arenaria) 
 2190 Vochtige duinvalleien 
 2191 Duinvalleipoelen 
 2192 Pioniervegetaties van duinvalleien 
 2193 Duinvalleimoerassen 
 2194 Duinvalleigraslanden 
 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Cha-

ra sp. vegetaties 
 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van 

de montane en alpiene zones 
 7230 Alkalisch laagveen 

 

                                           
7 = Aangekruisd indien het habitattype prioritair is volgens Bijlage I van de Habitatrichtlijn 
8 = Natura 2000-codes (voor de soorten enkel genoemd in de Bern Conventie resoluties 
wordt de corresponderende code gebruikt) 
9 = Naam van het habitattype volgens de Habitatrichtlijn (of Bern Conventie resolutie) 
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Figuur 23: Situering habitattypes van bijlage I van de habitatrichtlijn 

 

 
Figuur 24: Legende habitattypes 

 
De soorten van de Bijlage II van de “Habitat”-richtlijn die relevant zijn voor het 
Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” zijn: 
 
 1016 Zeggekorfslak (Vertigo Moulinsiana) 
 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 
 1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens) 
 1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii) 
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De Zeggekorfslak (Vertigo Moulinsiana) is een vocht- en warmteminnende soort 
die we terugvinden in moerassen, beekdalen en broekbossen met vegetaties van 
grote zeggensoorten. Essentieel voor zijn bestaan is de aanwezigheid van kwelwa-

ter. Het kwelwater 
zorgt voor een constan-
te hoge luchtvochtig-
heid en het sijpelende 
water voorkomt dat ’s 
winters de temperatuur 
te sterk daalt. Het leef-
gebied van dit slakje 
mag echter ook niet te 
nat zijn. De optimale 
habitat bevindt zich op 
de overgang tussen 
nattere en drogere 
plekjes. 

Figuur 25: Zeggekorfslak (Agentschap voor Natuur & Bos) 

 
De Kamsalamander (Triturus cristatus) is een bewoner van kleine landschappen, 
waar veedrinkpoelen gebruikt worden als voortplantingswater. De Kamsalamander 
komt in de hele kuststreek voor, vooral in de duinen. Daar houden de dieren zich 
vooral in dicht begroeide vegetaties op en ze verkiezen diepere poelen die jaarrond 
water houden als voortplantingsplaats. 
 

 
Figuur 26: De Kamsalamander (Misjel Decleer) 

 
Het Kruipend moerasscherm (Apium repens) vinden we terug in onbemeste, maar 
wel betrekkelijk voedselrijke graslanden, die tijdens de winterperiode ondiep onder 
water staan en ’s zomers slechts oppervlakkig uitdrogen. De soort groeit het best 
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in extensief begraasde terreinen. Trapgaten van het vee worden snel ingenomen 
door het Kruipen moerasscherm. Ook het kort maaien van vochtige graslanden 
speelt in het voordeel van deze laagblijvende plant. In Vlaanderen zijn slechts wei-
nig groeiplaatsen van het Kruipend moerasscherm gekend. De Houtsaegerduinen 
in De Panne en de Oostvoorduinen en het Hannecartbos in Oostduinkerke beho-
ren tot de vanouds gekende en belangrijkste vindplaatsen van deze soort. In het 
Hannecartbos vinden we de op één na grootste populaties van Kruipend moeras-
scherm in Noordwest-Europa. De bescherming en instandhouding van deze soort 
en zijn habitat is dan ook van internationaal belang. 
 

 
Figuur 27: Kruipend moerasscherm (Anselin & Bauwens, 2003) 

 
De Groenknolorchis (Liparis loeselii) komt momenteel niet voor in het Vlaams na-
tuurreservaat “Groenendijk”. Door een goed beheer willen we de terugkeer van de-
ze soort bewerkstelligen. Vroeger had deze soort haar belangrijkste verspreidings-
gebied aan de kust en tot begin van de jaren 1960 groeide deze plant nog op plek-
ken in de duinen van de West- en Oostkust. Vandaag de dag is de Groenknolor-
chis echter verdwenen uit de kuststreek en vinden we nog slechts enkele exempla-
ren terug in Vlaanderen, meerbepaald in de Kempen. De Groenknolorchis is ge-
bonden aan zonnige tot lichtbeschaduwde, onbemeste plekjes, die onder invloed 
staan van kalkrijk grondwater. Deze orchideeënsoort groeit dan ook bij voorkeur 
in jonge, natte, kalkrijke duinvalleien en basische laagveenmoerassen. ’s Winters 
staan groeiplaatsen vaak ondiep onder water. De Groenknolorchis wordt echter 
snel zeldzamer in de vegetatie wanneer successie optreedt. Door veranderende 
omstandigheden (voedselrijkere bodem, minder direct zonlicht,…) moet deze or-
chidee plaats maken voor concurrerende planten die beter aangepast zijn aan de 
nieuwe omstandigheden. Om de Groenknolorchis te behouden, is dan ook een 
goed beheer nodig: het dichtgroeien van de standplaatsen met hoger opschietende 
moerasplanten en (dwerg)struiken moet worden tegengegaan. 
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Figuur 28: Groenknolorchis (Anselin & Bauwens, 2003) 

 
De soorten van de Bijlage IV van de “Habitat”-richtlijn die relevant zijn voor het 
Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” zijn: 
 
 1014 Rugstreeppad (Bufo calamita) 
 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 
 
De Rugstreeppad (Bufo calamita) is een warmteminnende soort met een gravende 
levenswijze. Ze komt vooral op droge zandbodems voor. Wat betreft de voortplan-
tingslocaties is de Rugstreeppad te karakteriseren als pionierssoort van ondiep, 
snel opwarmend water. 
In Vlaanderen wordt de Rugstreeppad in 2 typen terrein aangetroffen. Het eerste 
type zijn duin- en heidegebieden, waar landactieve rugstreeppadden zich vooral 
ophouden op zonbeschenen plaatsen met een schrale begroeiing. Als voortplan-
tingsplassen gebruikt ze de ondiepe, zonbeschenen oeverzones van vennen en on-
dergelopen weilanden en akkers. Tot het 2e type behoren geaccidenteerde terrei-
nen, zoals klei-afgravingen, zandgroeven, bouwterreinen, enz. Hier plant de soort 
zich voort in ondiepe plassen met weinig of geen vegetatie. Nieuw gegraven plassen 
worden vaak snel gekoloniseerd, maar worden ongeschikt van zodra de watervege-
tatie een permanent karakter krijgt. 
De Rugstreeppad ontwaakt in april uit zijn winterslaap, die hij ingegraven door-
brengt, en gaat op zoek naar water. Zijn voorkeur gaat uit naar ondiep water, 
want hij is geen al te goede zwemmer. Eens ze in het water zijn, vormen de man-
nelijke rugstreeppadden ’s avonds en ’s nachts een ‘zangkoor’ met een karakteris-
tieke klank. Overdag verschuilen de padden zich op het land in zelfgegraven ho-
len, konijnenpijpen of onder stenen. Hun schuilplaatsen, die ook dienst doen als 
overwinteringsplaats, liggen meestal niet verder dan 20 m van hun voortplan-
tingsplaats verwijderd. De eieren worden in snoeren in het water gelegd. Een week 
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na het leggen verlaten de larven de eitjes om vervolgens te metamorfoseren in 
kleine rugstreeppadden. De aanwezigheid van de Rugstreeppad is vrij goed vast te 
stellen, de precieze aantallen veel moeilijker. De dieren verhuizen van jaar tot jaar 
afhankelijk van het aanbod aan geschikte voortplantingsplaatsen en kunnen 
daarbij afstanden van 1-2 km afleggen. 
 

 
Figuur 29: Rugstreeppad (Misjel Decleer) 

 
De Kamsalamander (Triturus cristatus): zie hierboven onder de Bijlage II-soorten. 
 

1.2.6 Adviescommissie 
 
Over het beheer van het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” 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 (officieus ook 
wel de adviescommissie ‘Westkust’ genoemd). Deze adviescommissie is ingesteld 
door Ministerieel Besluit van 21 mei 1999 (zie bijlage III), zoals gewijzigd bij het 
Ministerieel Besluit van 20 september 2005 (zie bijlage IV) en 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 
beheer, het opstellen van het Beheerplan alsook stimuleren van het onderzoek en 
de educatie met betrekking tot de natuur in het natuurgebied of de groep van re-
servaten. 
De adviescommissie wordt benoemd voor een periode van zes jaar. 
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1.2.7 Visiegebied 
 
Een visiegebied is het interessegebied waarvoor een beheersvisie wordt uitgewerkt. 
Een visiegebied heeft geen juridische implicaties en doet geen uitspraken over 
eventuele bestemmingswijzigingen. Het Vlaams natuurreservaat ”Groenendijk” 
maakt deel uit van het visiegebied ‘Groenendijk’. Op figuur 30 is de afbakening 
van het visiegebied terug te vinden. 
 

 
Figuur 30: Situering Visiegebied 
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2 Beschrijving van het visiegebied en het 
Vlaams natuurreservaat ‘Groenendijk’ 

2.1 Gedetailleerde beschrijving van ‘Groenendijk’ 
 
Deze gedetailleerde beschrijving is gebaseerd op Grontmij Verschave NV, 2003 en 
Walraevens et al., 2006. 
 

2.1.1 Klimaat 
 
Een meteorologisch station bevindt zich op de luchtmachtbasis van Koksijde. De 
gemiddelde normale jaarlijkse temperatuur bedraagt 9,4 °C, de totale jaarlijkse 
normale neerslag bedraagt 687 mm. De potentiële evapotranspiratie bedraagt voor 
de normale gegevens 612 mm, de actuele 544 mm. Dit leidt tot een surplus van 
143 mm tussen november en maart en een deficit tussen april en september. 
 

Tabel 3: Normale klimatologische gegevens voor Koksijde 51°05'00"N, 02°39'00"E, +5m (Maandbericht, 
KMI) 

 J F M A M J J A S O N D jaar 
Tmax 
(°C) 

5,6 6,5 9,0 12,2 15,8 18,8 20,4 20,8 18,9 14,6 9,4 6,2  

Tmin 
(°C) 

0,2 0,4 1,4 4,3 6,9 9,8 11,9 11,8 9,7 6,5 3,5 1,1  

Pmm 53 42 44 44 50 53 60 66 69 74 69 63 687 
RH% 86 80 82 77 79 81 79 80 83 84 88 88  
n 
(u/dag) 

2,0 2,8 4,5 6,0 7,0 7,5 7,5 6,5 5,5 4,0 2,0 1,5  

v 
(km/u) 

19,1 17,6 17,3 18,4 16,2 14,4 14,4 14,8 15,1 15,5 17,6 18,4  

PET 
(mm) 

15,0 23,3 36,1 58,9 80,3 91,5 100,5 85,6 57,1 34,5 16,4 12,5 611,6 

AET 
(mm) 

15,0 23,3 36,1 57,3 72,7 73,5 74,5 71,2 57,1 34,5 16,4 12,5 544,0 

Sur 
(mm) 

38,0 18,7 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 50,5 143,0 

Def 
(mm) 

0,0 0,0 0,0 1,6 7,7 18,1 26,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 

 
Tmax: gemiddelde maandelijkse maximum temperatuur 
Tmin: gemiddelde maandelijkse minimum temperatuur 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  39 

P: totale maandelijkse neerslag 
RH: gemiddelde maandelijkse relatieve vochtigheid 
n: gemiddeld dagelijks aantal uren zonneschijn 
v: gemiddelde dagelijkse windsnelheid 
PET, AET: potentiële en actuele evapotranspiratie berekend volgens Penman voor 
referentieoppervlak, bodemreserve van 100 mm werd aangenomen 
Sur: surplus op de waterbalans 
Def: deficit op de waterbalans 
 
Het is vanzelfsprekend dat de klimatologische parameters van jaar tot jaar 
schommelingen vertonen zodat de grootte van het tekort of surplus, of de periode 
waarvoor een tekort of een surplus op de waterbalans aanwezig is sterk kan ver-
schillen. Sinds het midden van de jaren ’80 is er duidelijk toename in de jaarlijkse 
hoeveelheden neerslag. Gedurende de laatste 15 jaar viel er enkel in 1889 en 1990 
minder dan de normale jaarlijkse neerslag, 2001 was het regenrijkst met meer dan 
16% van de normale neerslag. Vanaf het einde van de jaren ’80 wordt het gemid-
deld ook warmer: alle jaren vanaf 1988 hebben een gemiddelde jaarlijkse tempera-
tuur boven de normale waarde. 
 
Deze klimatologische parameters geven slechts de algemene klimatologische toe-
stand waar. Voor planten en dieren is het microklimaat vaak veel belangrijker dan 
het macroklimaat. Vooral in duingebieden treft men door grote topografische af-
wisselingen grote variaties in microklimatologische omstandigheden aan. Door de 
landschapsconfiguratie wordt de helling en expositie bepaald wat op zijn beurt de 
inkomende zonnestraling, neerslag en verder bodemtemperatuur, bodemvochtge-
halte, wind, evapotranspiratie, vorst, dauw enz. beïnvloedt. Deze factoren zijn ver-
antwoordelijk voor de (vaak extreme) microklimatologische verschillen tussen 
noord- en zuidgerichte hellingen, vochtige pannes, bosaanplanten,… en bepalen 
de verspreiding van bodemtypes, flora en fauna. (VLM, 2003) 
 

2.1.2 Geologie en geomorfogenese 
 
In het kader van de wetenschappelijke monitoring door het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit van Gent in opdracht 
van AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur & Bos) voor het LIFE-
nature project FEYDRA (Walraevens et al., 2006) werd het grondwaterreservoir in 
detail bestudeerd. Daarbij ging de aandacht vooral naar de algemene geologische 
bouw en de hydrogeologische kenmerken en processen die de grondwaterstroming 
en de grondwaterkwaliteit bepalen. Een hydrogeologische systeemanalyse werd 
uitgevoerd. Deze wordt verderop in het luik “Hydrologie en hydrogeologie” bespro-
ken. 
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De lithologische bouw van het grondwaterreservoir werd afgeleid uit de beschikba-
re gegevens en aangevuld met gegevens verkregen uit bijkomende boringen ter 
hoogte van verschillende uitgezette PQ’s10. 
 
 

 
Figuur 31: Aanduiding van de PQ's en ligging van de peilbuizen en de meetlatten (Walraevens et al., 2006) 

 
 

 
Figuur 32: Legende figuur 31 (Walraevens et al., 2006) 

 
                                           
10 = Permanente kwadraten 
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Lithologische bouw van de freatische laag 
 
De freatische11 laag, bestaande uit Quartaire afzettingen, wordt onderaan, op een 
peil van ongeveer -20 m T.A.W.12, begrensd door een zware grijze tot grijsblauwe 
klei van de Formatie van Kortrijk. Op basis van de lithologie13, kan het Quartair 
worden opgedeeld in verschillende eenheden. 
 
Van onder naar boven worden deze eenheden als volgt beschreven (naar Mahau-
den et al., 1982): 
 
 A: duinzanden en fijne zanden 
 B’: het bovenste complex samengesteld uit laagjes fijn tot zeer fijn zand afwis-

selend met laagjes zandhoudende leem tot leem 
 B: onderliggende fijne zandafzettingen 
 C’: onderste complex samengesteld uit een afwisseling van fijn tot zeer fijn 

zand en zandhoudende leem tot leemlaagjes 
 C: grofkorrelige zandafzettingen boven de Formatie van Kortrijk 
 
De middeldiepe boringen uitgevoerd ter hoogte van Groenendijk in het kader van 
het project toonden dat alleen de eenheid A werd aangeboord. 
 
Steunend op boringen uitgevoerd in de omgeving van Groenendijk, kan worden 
aangenomen dat de algemene geologische en hydrogeologische structuur er ana-
loog is aan deze van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos. Afgaand op de 
boringen in de omgeving kan worden afgeleid dat de top van de Formatie van Kort-
rijk op een diepte van -21 m T.A.W. of op een diepte van ca. 26 m voorkomt. 
 

                                           
11 = Een watervoerende laag gekenmerkt door een vrije watertafel; de druk van het grond-
water is gelijk aan die van de buitenlucht. Dit is een watervoerende laag die zich recht-
streeks onder het topografisch oppervlak bevindt. 
12 = Tweede Algemene Waterpassing, d.i. de referentiehoogte waartegen hoogtemetingen 
worden uitgedrukt. 
13 = Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de sedimen-
taire gesteenten 
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Figuur 33: Geologisch NW-ZO profiel doorheen het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos met aanduiding van de lithologische eenheden (Walraevens et al., 2006)



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  43 

2.1.3 Geomorfologie 
 
Volgens Moormann & Ameryck (1951) is het overgrote deel van het studiegebied 
gelegen in een oude strandvlakte. Het meest noordelijke deel wordt gekenmerkt 
als de “Binnenduinen” van Nieuwpoort. 
 

2.1.4 Topografie 
 
Voor de natuurherstelwerkzaamheden 
 
Vooraleer de afbraakwerken van start gingen, werd vooral in het zuidelijke deel, 
het gebied langsheen verschillende profiellijnen met GPS opgemeten. 
 
Figuur 33 geeft de resultaten weer. Om de 20 meter werden hoogtelijnen gete-
kend. De ligging van gebouwen, kunstmatige poelen en waterreservoirs werd even-
eens met GPS opgemeten en voorgesteld op de figuur. 
 
Het maaiveld is, waar de gebouwen voorkomen, kunstmatig verhoogd. De topogra-
fie helt naar het noorden tot meer dan 6,25 m T.AW. De ligging van de reservoirs 
wordt voorgesteld op de figuur. In 2003 werd het terrein topografisch ingemeten 
door Grontmij-Verschave nv. (Grontmij Verschave, 2003). De resultaten zijn in 
grote lijnen vergelijkbaar met deze gegevens. 
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Figuur 34: Resultaten van de topografische voorstelling (Walraevens et al., 2006) 

 
Na de natuurherstelwerkzaamheden 
 
Nadat de natuurherstelwerkzaamheden waren uitgevoerd, werd langsheen ver-
schillende transecten het gebied opgemeten met behulp van GPS. Hierbij werd ex-
tra aandacht geschonken aan de begrenzing van het wateroppervlak in de ver-
schillende poelen. 
 
Met uitzondering van het talud in het meest zuidelijke deel van het studiegebied, 
zijn geen extreme hoogteverschillen vast te stellen. Er dient wel opgemerkt dat de 
toegangsweg verhoogd is in vergelijking met het omliggende. Door het herprofile-
ren van de poelen ontstaat een zacht hellende oever van de poel. 
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Figuur 35: Topografische opmeting met aanduiding van de poelen van 01/09/2005 (Walraevens et al., 

2006) 

 

2.1.5 Pedologie 
 
Volgens de bodemkaart (figuur 35 en 36) komen in het centrale deel van het per-
ceel, in de omgeving van PQ13, geëgaliseerde middelmatige (C2) tot vochtige duin-
gronden (C3) voor. Het zuidelijke deel wordt ingekleurd als droge duingrond (B1). 
Grenzend aan de openbare weg, komen slibhoudende zanden met op variërende 
diepte polderafzettingen (Db) voor. Ook in het noordelijke deel van het studiege-
bied wordt droge duingrond aangetroffen. PQ13 is gelegen in vochtige duingron-
den. 
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Figuur 36: Uittreksel Bodemkaart 

 

 
Figuur 37: Legende Bodemkaart 
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De ondergrond ter hoogte PQ13 en PQ14 bestaat voornamelijk uit zand met 
schelpfragmenten. In het zuidelijk deel van het studiegebied (PQ15) wordt ook le-
mig zand tot zandig leem aangetroffen op een diepte van 0,5 tot 1,0 m. Overwe-
gend bestaat de ondergrond uit grof zand met al dan niet veel schelpen of schelp-
gruis. Vanaf een diepte van 9 m werden lensjes grijze klei aangeboord vermengd 
tussen middelmatig zand met schelpgruis. 
 

Tabel 4: Analyseresultaten van de bodemstalen ter hoogte van de PQ's (bodemstaal: 0 tot 5 cm onder 
maaiveld) (Walraevens et al., 2006) 

 Hoogte 
m T.A.W. 

pH 
H2O 

CaCO3 µg P/g 
grond 

Kjeldahl N 
mg N/kg 
grond 

TOC 
% 

PQ13 4,980 7,84 3,61 1655 4655 5,7 
PQ14 5,029 6,94 2,01 3041 5254 5,5 
PQ15 4,882 6,50 0,40 454 4246 4,6 

 
Zowel ter hoogte van PQ13 als ter hoogte van PQ14 bevat de bodem kalk (3,61% 
CaCO3, respectievelijk 2,01% CaCO3). Ter hoogte van PQ15 is de bodem kalkarm 
(0,4% CaCO3). Vermoedelijk veroorzaken de lokale oppervlaktewaters ter hoogte 
van PQ13 en PQ14 een plaatselijke opwaartse grondwaterstroming, waardoor de 
bodem er kalkhoudend is gebleven. 
 
De gemeten pH is 6,5 (ter hoogte van PQ15) tot 7,84 (ter hoogte van PQ13) en al-
dus neutraal tot alkalisch. 
 
De aanwezigheid van het voormalige slibbekken ligt vermoedelijk aan de basis van 
de hogere concentratie aan P in de bodem. Ter hoogte van PQ14 werd een zeer ho-
ge concentratie vastgesteld (3041 µg P/g grond). Ook ter hoogte van de PQ13 wor-
den hoge concentraties gemeten (1655 µg P/g grond). De voormalige landbouwac-
tiviteiten op het perceel kunnen mee aan de basis liggen van deze verhoogde con-
centraties. 
 
Er kon geen beduidend verschil in % TOC tussen de drie bodemstalen vastgesteld 
worden. TOC varieert van 4,60 % (PQ15) tot 5,70 % ter hoogte van PQ13. de varia-
tie in N tussen de verschillende bodemstalen is eerder beperkt: van 4246 mg N/kg 
grond (PQ15) tot 5254 mg N/kg grond (PQ14). 
 

2.1.6 Hydrologie en hydrogeologie 
 
In het kader van de wetenschappelijke monitoring van de natuurherstelmaatrege-
len van het LIFE-nature project FEYDRA werden door het Laboratorium voor Toe-
gepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent de hydrogeologische 
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kenmerken en processen, die de grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit be-
palen, onderzocht. 
 

2.1.6.1 Peilgegevens 
 

2.1.6.1.1 Tijd-stijghoogtereeksen (zie Bijlage V) 
 
De tijdreeksen van de grondwaterpeilen in de peilbuizen ter hoogte van Groenen-
dijk vatten in het najaar van 2003 aan. Rekening houdend met tijdreeksen in de 
omgeving van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos, zijn de voorgestelde ge-
gevens voor de zomer van 2004 extreem lage waterstanden. Het gemiddelde 
grondwaterpeil is ca. 25 cm hoger. 
 
In het voorjaar van 2005 was grondwaterbemaling noodzakelijk voor de natuur-
herstelwerkzaamheden, zodat geen metingen konden vastgesteld worden voor de 
hoogste grondwaterstand. Het grondwaterpeil werd sterk beïnvloed door de bema-
lingen die aanvingen op 13/03/2005 en stopgezet op 23/03/2005. Deze invloeden 
waren nog merkbaar tot midden mei 2005 (cfr. PQ13). 
 
Ter hoogte van PQ13, op een afstand van ca. 40 m ten opzichte van het pompge-
maal en ca. 80 m van het beluchtingsbekken, zijn de veroorzaakte peildalingen 
duidelijk vast te stellen. Dit is zowel in de ondiepe (A13) als in de middeldiepe 
peilbuis (PB13) vast te stellen. Ook in de ondiepe peilbuizen, opgevolgd door het 
voormalige AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur & Bos)zijn deze 
peildalingen duidelijk waar te nemen. Met toenemende afstand, neemt de invloed 
op het grondwaterpeil af. Figuur 38 geeft de peilen in de peilbuizen ter hoogte van 
de Groenendijk gedurende de periode 1 februari 2005 tot en met 1 juli 2005. Deze 
figuur toont aan dat het herstel van de watertafel verschillende weken in beslag 
nam, tot midden mei 2005. 
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Figuur 38: Effecten op de watertafel ten gevolge van de tijdelijke bemaling (Walraevens et al., 2006) 

 

2.1.6.1.2 Horizontale grondwaterstromingen 
 
De grondwaterstroming wordt in Groenendijk beïnvloed door de duinen, die als 
infiltratiegebied optreden, en door de aanwezigheid van de IJzer. Ook de aanwe-
zigheid van de “Beek zonder Naam” in de Lenspolder zal een rol spelen in de regi-
onale grondwaterstroming. De lokale grondwaterstroming wordt beïnvloed de to-
pografie. 
 
Op figuur 37 is de zomertoestand weergegeven (referentie 25/01/2004). Zoals 
voorgesteld op de kaart kan een zuidoostelijke grondwaterstroming vastgesteld 
worden. In de nabije omgeving van de oppervlaktewaters (grote poel) wordt de 
grondwaterstroming plaatselijk beïnvloed. 
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Figuur 39: Grondwaterstroming op 25/10/2004 (Walraevens et al., 2006) 

 
Op figuur 38 (referentie februari 2005) is de wintertoestand terug te vinden. 
 
Zoals uit de figuur kan afgeleid worden, heerst er een oostzuidoostelijke grondwa-
terstroming. 
 

 
Figuur 40: Grondwaterstroming op 14/02/2005 (Walraevens et al., 2006) 
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2.1.6.1.3 Verticale grondwaterstroming 
 
Ter hoogte van PQ 13 wordt er een opwaartse grondwaterstroming (kwel) vastge-
steld bij lage grondwaterstanden. Het peilverschil tussen de 2 peilbuizen kan op-
lopen tot 3 cm. 
Ter hoogte van PQ14 wordt een opwaartse grondwaterstroming vastgesteld. Ter 
hoogte van PQ15 infiltreert het water vanuit de duinplas naar het grondreservoir. 
Het is af te wachten of deze kwel/infiltratiesituatie gedurende het gehele hydrolo-
gisch jaar in stand zal blijven. 
 

2.1.6.2 Grondwaterkwaliteit 
 

2.1.6.2.1 Verziltingskaart 
 
De grondwaterkwaliteit in het kustgebied is het resultaat van de volgende in-
vloedsfactoren: 
 
 
 mariene invloed, 
 inpolderingsgeschiedenis, 
 het ontstaan en ontwikkeling van duincomplexen 
 de optredende grondwatercycli 
 
Deze hebben ervoor gezorgd dat het Quartair Aquifersysteem, dat aanvankelijk ge-
vuld was met zout zeewater ten gevolge van voorgaande transgressies, geleidelijk 
uitgespoeld is doordat vanuit de duincomplexen zoet infiltratiewater het zoute wa-
ter verdrong. 
Een eerste indicatie van de verdeling van zoet en zout grondwater wordt verkregen 
uit de diepte van het verziltingsvlak zoals afgeleid uit geofysisch onderzoek (De 
Breuck et al., 1974). In het reservoir komen 2 primaire waters voor: zoet water dat 
in de duinen infiltreert en het oorspronkelijk zout zeewater. Ter hoogte van Groe-
nendijk komt zout grondwater voor op een diepte van meer dan 20 m. 
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Figuur 41: Uitreksel Verziltingskaart 

 

2.1.6.2.2 Wateranalysen 
 
Voor Groenendijk zijn de volgende analyseresultaten beschikbaar: tabel 5. Dit laat 
toe de verdeling van de grondwaterkwaliteit te relateren aan de grondwaterstro-
ming en de lithologie. Een overzicht van de grondwatertypen volgens de classifica-
tie van Stuyfzand en de redoxzones zitten vervat in tabel 6. 
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Tabel 5: Analyseresultaten van de nieuwe peilbuizen en oppervlaktewaterstalen (januari 2005) (Walraevens et al., 2006) 
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Grondwater 
PB1314 7,8 1066 11,4 7,6 0,5 69 47,30 11,90 155,00 10,34 3,634 0,222 1,058 75,78 156,020 1,183 0,025 387,35 0,00 1,3324 

A1315 7,3 1159 8,2 7,4 1,8 110 40,05 2,64 212,85 8,94 20,740 0,259 0,167 81,028 189,040 1,611 0,017 456,28 0,00 0,0897 

 
Oppervlaktewater 
Grote poel 7,8 891 8,0 7,5 4,2 112 39,35 4,30 141,70 7,80 4,520 0,176 1,416 75,86 102,220 1,097 0,016 353,80 0,00 0,875 

Kleine poel 7,5 1137 7,5 8,4 5,9 197 47,38 8,35 182,20 11,02 3,152 0,114 6,064 110,15 77,012 1,579 0,026 483,73 0,00 0,3014 

Slibdroogbekkens 7,7 762 6,9 9,0 7,9 183 32,23 34,25 98,54 8,58 1,013 0,279 0,636 64,11 41,465 1,781 0,041 318,42 0,00 9,9960 

 

                                           
14 = Middeldiepe peilbuis 
15 = Ondiepe peilbuis 
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Tabel 6: Grondtypen volgens de classificatie van Stuyfzand en bepaling van de redoxzones (Walraevens et 
al., 2006) 

 x y m 
TAW 
nul-
punt 

m 
TAW 
maaiv
eld 

Top 
filter 
(m-
mv) 

Basis 
filter 
(m-
mv) 

Top 
filter 
(m 
TAW) 

Basis 
filter 
(m 
TAW) 

Een-
heid 

Stuyfza
nd 

Re
do
x 

 
Grondwater 
PB13 34725 204560 5,800 5,020 -

9,40
0 

-
9,90
0 

-
4,38
0 

-
4,88
0 

A F3 Ca-
HCO3 
0 

Fe
-
re
d 

A13 34725 204560 5,418 5,020 -0,19 -1,6 4,83
0 

3,42
0 

A F3 Ca-
HCO3 
0 

Fe
-
re
d 

 
Oppervlaktewater 
Grote 
poel 

34780 204595        F2 Ca-
HCO3 0 

Fe
-
re
d 

Kleine 
poel 

34694 204438        F3 
CaHCO
3 0 

Fe
-
re
d 

Res-
ervoir 

34658 204492        F2 Ca-
HCO3 + 

Fe
-
re
d 

 
De grondwaterkwaliteitsverdeling in het grondwaterreservoir wordt bepaald door 
het stromingspatroon.  
 
Het grondwaterreservoir is verzadigd met marien water, dat geleidelijk verzoet 
wordt vanuit de duinen. De zoute poriënoplossing wordt grotendeels uitgespoeld. 
Dit gebeurt het snelst in de doorlatende lagen. De aanwezigheid van slecht doorla-
tende lagen vertraagt deze uitspoeling en de zoute poriënoplossing wordt er gelei-
delijk verdund. 
 
Een tweede fase in dit verzoetingsproces wordt gekenmerkt door kationuitwisse-
ling. Deze treedt hoofdzakelijk op waar het infiltrerende water klei ontmoet op zijn 
weg. Klei bezit namelijk een aanzienlijke hogere kationuitwisselingscapaciteit dan 
zandlagen. 
 
Als eerste wordt het Na+-ion van de klei uitgewisseld tegen Ca2+-ionen van het wa-
ter. Deze Na+-uitwisseling vormt de belangrijkste fase van de kationenuitwisseling, 
en geeft aanleiding tot het NaHCO3-watertype. 
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Door de drastische verlaging van het Ca2+-gehalte (Ca2+ wordt aan de klei geadsor-
beerd) kan een tweede fase van kalkoplossing optreden, waardoor de HCO3- -
concentratie en de pH stijgen. 
 
Nadat Na+ grotendeels van de kleioppervlakken is verdwenen, treedt uitwisseling 
op van geadsorbeerd K+ en Mg2+, die eveneens uitgewisseld worden voor Ca2+ uit 
het water. Op deze wijze ontstaat MgHCO3-water. Het MgHCO3-water is zoet en 
hard, met Cl- -gehalten van gemiddeld minder dan 100 mg/l. Ook NH4+ blijkt uit-
gewisseld te zijn waardoor de concentraties hoger zijn (> 1 mg/l) (Walraevens, 
1987). 
 
In de laatste kationenuitwisselingsfase krijgen de uitgewisselde kationen niet meer 
het overwicht op Ca2+, zodat dit het dominante kation blijft. Aan de hand van de 
classificatie van Stuyfzand (1986) kan dit watertype (CaHCO3+) evenwel onder-
scheiden worden van het CaHCO3 0-watertype, waarin zich geen kationenuitwis-
seling meer voordoet. Het CaHCO3+ watertype doet zich voor in het voedingsge-
bied, gekenmerkt door een neerwaartse grondwaterstroming.  
 
Het CaHCO3 0-water dankt zijn ontstaan aan de oplossing van kalk (dat onder-
meer aanwezig is onder de vorm van schelp(fragmenten)) onder invloed van CO2 
uit de bodematmosfeer, en vrije zuren, bijvoorbeeld ontstaan bij pyrietoxidatie. 
Het CaHCO3 0-watertype komt voornamelijk voor ter hoogte van de watertafel. 
(Walraevens et al., 2006) 
 
Analyse geeft voor ‘Groenendijk’ de volgende resultaten (Walraevens et al., 2006): 
 
 Zowel het oppervlaktewater als het grondwater is basisch. 
 Het grondwater afkomstig van de ondiepe en middeldiepe peilbuizen is overwe-

gend oligotroof. De N-concentratie in het grondwater is dus kleiner dan 1 mg 
N/l en het water is voedselarm. 

 Voor wat het oppervlaktewater betreft, is de kleine poel hypertroof (> 0,14 mg 
P/l & > 3 mg N/l) en dus zeer voedselrijk. De grote poel is matig voedselrijk of 
mesotroof (0,04 en 0,10 mg P/l). Ondanks de hoge concentraties aan fosfaat 
(3,23 mg P/l), is het reservoir oligotroof, omdat stikstof hier de beperkende fac-
tor is. 

 Zowel alle grondwaterstalen als de stalen van het oppervlaktewater zijn zoet. 
 Wat de positionele standplaatsparameter betreft, zijn de stalen glyphotroof 

16(met verlaging van het Ca2+-gehalte en duidelijke bijmenging van een mariene 
bronterm) en rheotroof17. 

 

                                           
16 = Ionenratio (= IR in %) < geleidbaarheid (=EGV in mS/m), EGV > 100 
17 = Ionenratio (= IR in %) < geleidbaarheid (=EGV in mS/m), IR > 40 & EGV < 100 
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Grondwater 
 
Op basis van de analyseresultaten werd de evolutie van de grondwaterkwaliteit 
bepaald: 
 
 In het gebied komen F-CaHCO3 0-watertypen en het F-CaHCO3+ watertype 

voor. 
 De gemeten pH varieert, maar is overal basisch. 
 In Groenendijk is de geleidbaarheid vergelijkbaar in de ondiepe en middeldiepe 

peilbuizen. Ze bedraagt ongeveer 1000 µS/cm. 
 De temperatuur van het grondwater in de PB’s is vergelijkbaar met de gemid-

delde grondwatertemperatuur. (=11°C). 
 De chlorideconcentraties bedragen < 100 mg/l, de Na+ concentraties < 50 

mg/l. De gemeten concentratie Fe in de peilbuis is hoger ter hoogte van de wa-
tertafel dan in de middeldiepe peilbuis (PB13= 3,63 mg/l, A13= 20,74 mg/l)). 
De lage ijzergehalten in de middeldiepe peilbuizen zijn geassocieerd met lage 
sulfaatgehalten als gevolg van sulfaatreductie. De hierbij gevormde sulfiden 
hebben het ijzer doen neerslaan. Het hoge ijzergehalte ter hoogte van de water-
tafel wijst op een opwaartse grondstroming. De concentraties aan SO42 zijn ho-
ger dan 150 mg/l en de hoeveelheid NO3-, gevormd door oxidatie van orga-
nisch materiaal, is relatief laag. De hoogste concentratie aan PO43- komt voor 
in de middeldiepe peilbuis (= 1,3324 mg/l). Ter hoogte van de watertafel wordt 
een concentratie van 0,0897 mg/l gemeten. 

 
Oppervlaktewater 
 
De analyseresultaten van de 3 oppervlaktewaterstalen tonen aan dat er verschillen 
zijn in kwaliteit: 
 
 De gemeten concentratie aan PO43- in het reservoir is extreem hoog (9,9 mg/l). 

Deze concentratie is toe te schrijven aan het voormalige slibbezinkingsbekken. 
 De kwaliteit van het oppervlaktewater in de kleine poel toont meer mariene in-

vloed zoals blijkt uit zijn hogere concentratie aan Cl-, K+, Ca2+, Mg2+, en NH4+ 
dan vastgesteld in de grote poel. 

 

2.1.7 Historiek 
 
Tot de 14de eeuw bestond het estuarium van de IJzer uit 2 mondingsgeulen. Het 
gebied is gelegen in de vroegere westelijke tak van het fossiel estuarium van de IJ-
zer (‘Vloedgat’) dat uitmondde in de zee ter hoogte van het huidige Oostduinkerke-
bad. In de Vroege Middeleeuwen vormde zich een smalle duintong langs de zuide-
lijke oever van het toenmalige IJzerestuarium. De lage, lichtgolvende en grazige 
kopjesduinen van de ‘Oostvoorduinen’ zijn hiervan een relict. In het estuarium zelf 
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vormden zich geleidelijk een aantal bij eb droogvallende zandplaten tussen de 
stroomgeulen. 
Omstreeks 1300 werd dwars op deze westelijke mondingsgeul van de IJzer een 
dijk (“Groenendijk”) opgeworpen waardoor de gronden die landinwaarts t.o.v. die 
dijk waren gelegen in cultuur konden worden genomen (“Lenspolder”). Het buiten-
dijks gebleven deel van de geul vormde een getij-onderhevige slufter, waar zich 
nog voor de boven vermelde indijking een vissersgemeenschap had gevestigd op de 
lage duinen langs de zuidwestelijke oever van de geul. Het vissersdorp noemde 
zich “Nieuwe Yde” (de huidige Spelleplekke). De slufter verzandde en slibde tussen 
de 14de en de 16de eeuw geleidelijk dicht en maakte plaats voor een nieuw duinen-
landschap. Het vissersdorp “Nieuwe Yde” verdween. 
Ingesloten tussen deze nieuwe duinen in het noorden en de vroegmiddeleeuwse 
kopjesduinen in het zuiden bleef een deel van de Vloedgatdepressie bewaard als 
een langgerekte kuip. Het zoete en kalkrijke grondwater kwelt hier vanuit de om-
ringende hogere duinen naar de oppervlakte en voedt één van de weinige duinbe-
ken van het land, de Beek-zonder-naam. 
 

 
Figuur 42: Historische kaart (Termote, 1992) 

 
Het gebied, dat eeuwenlang gebruikt werd als natte hooilanden, werd grotendeels 
bebost in de jaren 1920-1930 met Elzen en Populieren en is gekend als het ‘Han-
necartbos’. In de loop van de 19de eeuw ontwikkelde zich langs de zeekant, tussen 
het huidige Oostduinkerke-bad en Nieuwpoort-bad, het uitgestrekte loopduin van 
de ‘Karthuizerduinen’, een vrijwel onbegroeide zandmassa die de oudere duin-
landschappen op haar weg aan grote snelheid overstoof. Momenteel is het echter 
versnipperd tot een aantal stuivende hoefijzervormige paraboolduinen met tussen-
liggende begroeide laagtes of pannen. ‘De Plaatsduinen’, de meest oostelijke en 
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nog actief stuivende uitloper van een verder grotendeels gestabiliseerde laatmid-
deleeuwse duinvormingsfase zijn vergelijkbaar. De vorming van loop- en parabool-
duinen werd in de afgelopen eeuw allicht ingezet en in stand gehouden door een 
combinatie van klimaatsomstandigheden en menselijk, waaronder toenemende 
veeweiden. De Zeebermduinen vertegenwoordigen de jongste fase in de duinvor-
ming. In dit meest zeewaarts gelegen deelgebied van het “Ter Yde”-duinencomplex 
bleef de natuurlijke overgang van strand naar duinen bewaard, een zeldzaamheid 
aan onze huidige kust. Tegen het strand met embryonale duintjes ligt een met 
windgaten bezaaide, gekerfde zeereep. Een wat chaotische voorduinzone verbindt 
de zeereep met het paraboolduinlandschap aan de overkant van de Koninklijke 
baan. In de loop van de 20ste eeuw kromp het uitgestrekt duinengebied in tenge-
volge van verstedelijiking: flatgebouwen, villawijken, vakantiedorpen, vakantiecen-
tra, campings, verharde wegen en uitendelijk werden zelfs een waterzuiveringssta-
tion op de duin opgetrokken. Bovendien verlieten de boeren de duinen onder de 
toenemende druk van het toerisme waardoor er een einde kwam aan de extensieve 
begrazing van het gebied. De voormalige soortenrijke graslanden degradeerden 
door de invasie van Duindoorn of door het ontstaan van grassteppes. (Van Nieu-
wenhuyse et al., 2006) 
 

2.1.8 Vegetatie en flora 
 

2.1.8.1 Vegetatie 
 

2.1.8.1.1 Vegetatiekaart (Grontmij Verschave NV, 2003) 
 
Op de vegetatiekaart (figuur 41) zijn de verschillende vegetatietypes terug te vin-
den die op het terrein kunnen onderscheiden worden. Alle plantengemeenschap-
pen komen in min of meer sterk verarmde vorm of als rompgemeenschap voor. Dit 
is zeker het geval in de zones rond de infrastructuur en in de zones die te lijden 
hebben onder de beschaduwing van de aanwezige bomen. De beschaduwing van 
deze bomen leidt tot het verdwijnen van meer lichtminnende soorten. Tevens zorgt 
de bladval voor een eutrofiëring van bepaalde delen van het terrein. Door de over-
wegende westenwinden is dit voornamelijk ten oosten van de bomen het geval. 
Daarnaast zijn vooral de intensieve begrazing, de bemesting en het gebruik van 
herbiciden gedurende het afgelopen decennium verantwoordelijk voor een sterke 
verarming van de vegetatie. 
De vegetatiekundig interessantste zones komen in het noordwestelijke gedeelte 
van het terrein voor waar nog graslandresten van het Dotterverbond (Calthion pa-
lustris) zijn te vinden. De laagste, ‘s winters overstroomde terreindelen dragen 
momenteel een vrij arme vegetatie van het type Lychnido-Hypericetum tetrapteri, 
lokaal o.a. gedomineerd door Padderus (Juncus subnodulosus). De vegetatie van 
de wat drogere, niet of weinig geïnundeerde zones kan worden beschouwd als een 
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Ratelaar- Harlekijnhooiweide (Rinantho-Orchietum morionis), weliswaar in sterk 
verarmde vorm. 
 

 
Figuur 43: Vegetatiekartering 'Groenendijk' (Grontmij Verschave NV, 2003) 

 
Waar vroeger nog Brede orchis (Dactylorchiza fistulosa), Kleine ratelaar (Rhinan-
thus minor) en – wie weet – ook Harlekijn (Orchis morio) te vinden waren in deze 
zone, zijn deze nu volledig verdwenen, terwijl eertijds kenmerkende soorten als 
Gulden sleutelbloem (Primula veris) en Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) 
nog slechts met enkele exemplaren voorkomen. Het zijn echter nog steeds de 
meest bloemrijke terreindelen (door o.a. Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)), 
met een kleine restpopulatie van de Aandachtsoort Zwarte zegge (Carex nigra). 
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In de sterker door begrazing en betreding beïnvloede zones vindt men in de natte-
re, frequent in de winter geïnundeerde stukken diverse vormen van Zilverschoon-
grasland (Lolio-Potentillion anserinae). De best ontwikkelde delen in enkele natte ‘s 
winters frequent overstroomde kommen (landschappelijke positie te vergelijken 
met deze van het Lychido-Hypericetum tetrapteri), dragen een vegetatie van het Zil-
verschoonverbond (Trifolio fragiferi-Agrostietum), met o.a. Pijptorkruid (Oenanthe 
fistulosa), Knikkende vossestaart (Alopecurus geniculatus) en Groot moerasscherm 
(Apium nodiflorum). 
 
Elders in het terrein (o.a. de zone ten zuiden van de grote poel) zijn soortenarmere 
rompgemeenschappen van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) terug te 
vinden, soms met belangwekkende soorten als Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) 
of Platte rus (Juncus compressus). Ook komen vochtige Kamgrasweiden (Lolio-
Cynosuretum lotetosum en rompgemeenschappen) of Glanshaverruigtes (rompge-
meenschap Arrhenatherion elatioris) voor. 
 
Het verarmde duinkalkgrasland (rompgemeenschappen van het Polygalo-
Koelerion) bevindt zich op de minder humeuze, kalkrijke, droge zandgronden. Dit 
is o.a. het geval in de zone met fossiele duintjes in het zuidoosten van het studie-
gebied en de opgehoogde zandige delen rond de diverse installaties. Kenmerkende 
nog aanwezige soorten zijn o.a. Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Geel wal-
stro (Galium verum) en Gewone veldbies (Luzula campestris). 
 
Bomen 
Op het terrein werden in het verleden een groot aantal bomen aangeplant. (zie 
kaart 8). Kenmerkend zijn de lange rijen Italiaanse populier (Populus nigra var. Ita-
lica) en de wilgen (Salix alba). Ten oosten van de toegangsweg, langs de zuidzijde 
van het terrein en in het centrale gedeelte ten oosten van de slibbekkens vinden 
we een groot aantal Grauwe abelen (Populus canescens). Rond de beluchtingsbek-
kens vindt men enkele dennen (Pinus nigra) terug. De natuurwaarde van de popu-
lieren en abelen is vrij gering. In de noordwestelijke punt beschaduwen ze door 
hun standplaats een gedeelte van de waardevolle zones met het verarmde Ri-
nantho-Orchietum morionis. 
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Figuur 44: Situering bomen(Grontmij Verschave NV, 2003) 

 
 
Enkele meer waardevolle bomen komen verspreid over het terrein voor. Ten oosten 
van de toegangsweg staan enkele olmen (Ulmus minor). Ter hoogte van de noord-
oostelijke poel komen enkele Marilandica’s (Populus x canadensis cv. Marilandica) 
voor. Deze oude populierenvariëteit heeft een zekere cultuurhistorische waarde. 
Door hun, voor populieren, relatief vertakte groeiwijze bieden zij ook een zekere 
ecologische waarde. De twee oostelijke exemplaren geven echter een belangrijke 
bladval in de daar aanwezige poel. 
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Bestaande poelen 
De actuele natuurwaarde van de poelen wordt in hoge mate gehypothekeerd door 
het frequente droogvallen tijdens de zomermaanden. De noordoostelijke poel heeft 
momenteel een zeer eutroof karakter. Hier werden onder andere Zanichellia (Zani-
chellia palustris) en Rode Waterereprijs (Veronica catenata) waargenomen. Op de 
oevers vindt men er Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) en Gewone waterbies 
(Eleocharis palustris). De kleinere westelijke poel is qua natuurwaarde vergelijk-
baar met de grotere noordoostelijke poel. De oevers werden wel meer betreden 
door de runderen en schapen die het terrein begraasden. 
 
Slibbekkens 
De slibbekkens kunnen eerder als moeras dan als poel beschouwd worden. Het 
bodempeil is er vrij hoog zodat zij gedurende langere gedeeltes van het jaar (vnl. 
zomer en najaar) droogvallen. De slibbekkens bevatten een dunne laag slib en zijn 
daardoor relatief voedselrijk. Er is een belangrijke opslag van Schietwilg (Salix al-
ba). Verder zijn o.a. Watermunt (Mentha aquatica), Moeraszuring (Rumex palus-
tris), Gewone waterbies (Eleocharis palustris), Padderus (Juncus subnodulosus), 
Waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Riet (Phragmites australis), Veenwortel (Po-
lygonum amphibium) en Lisdodde (Typha) in de slibbekkens aanwezig. In het 
noordelijke slibbekken komen t.h.v. het gemetselde muurtje enkele vierkante me-
ters Bosbies (Scirpus silvaticus) voor. In de moslaag is Sikkelmos (Drepanocladus 
aduncus) dominant. 
 
In het kader van de monitoringsstudie volgt een update van de vegetatiekaart na 
de werkzaamheden in het kader van FEYDRA. Hiervoor verwijzen we naar het 3e 
tussentijds rapport van de ‘Wetenschappelijke monitoring van de natuurherstel-
maatreglen uitgevoerd in het kader van het LIFE-nature project FEYDRA’. 
 

2.1.8.1.2 Vegetatieopnamen 
 
In het kader van de ‘FEYDRA’-monitoringsstudie zijn op verschillende plaatsen 
PQ’s uitgezet en vegetatieopnames uitgevoerd. De benaming van de PQ’s is over-
genomen uit deze studie. Voor de ligging ervan verwijzen we naar figuur 31. 
 
Opname PQ13: Hooiweide (ref.grasland) 
 
Het permanent kwadraat (PQ13) bevindt zich op Lambert-coördinaten 
x:34725.7400, y:204559 en z:5.2430 en heeft een oppervlakte van 15 x 15 m. Qua 
markering is het basishoekpunt de meest noordelijk gelegen paal. Het 2de hoek-
punt ligt ongeveer 15 m naar het zuiden, evenwijdig met het slootje. Het 3de ligt 
ongeveer 15 m naar het oosten, loodrecht op het slootje. De peilbuis is geen hoek-
punt. In het kwadraat bevinden zich een diepe en een ondiepe proefbuis. De bo-
dem bestaat uit humeus vochtig duinzand. De helling is vlak en expositie ont-
breekt. 
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De vegetatieopname vond plaats op 26/08/2004 werd aangevuld op 16 juni 2005. 
Naast de soorten in onderstaande tabel 7 werden volgende planten in buurt 
waargenomen: Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) in en op oever van 
aangrenzend slootje, Biezeknoppen (Juncus conglomeratus), Moerasrolklaver (Lo-
tus pedunculatus) en Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa). De totale bedekking van 
het proefvlak bedroeg 99 %, de kruidbedekking 99 %, de mosbedekking 2 % en de 
strooiselbedekking 50 %. Voor het kwadraat kunnen volgende opmerkingen wor-
den genoteerd: de vegetatie was erg geslagen, er was nauwelijks mos, het proef-
vlak was homogeen, Padderus kwam verspreid over heel het proefvlak voor, Ge-
streepte witbol (Holcus lanatus), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en 
Fioringras (Agrostis stolonifera) waren codominant, uit de vegetatie in het proef-
vlak zelf is een exacte syntaxonomische aanduiding moeilijk en is het voorkomen 
van Lychnido-Hypericetum tetrapteri' binnen het Calthion argumenteerbaar 
 
De vegetatie van dit proefvlak telt een groot aantal graslandsoorten van vochtig, 
matig voedselrijk grasland, die echter niet watergebonden zijn: Gewone hoorn-
bloem (Cerastium fontanum), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Vogelwikke (Vicia 
cracca), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Rode klaver (Trifolium pratense), 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Veldzuring (Rumex acetosa), Beemdlang-
bloem (Festuca pratensis), Knoopkruid (Centaurea jacea) en Pinksterbloem (Card-
amine pratensis). Daarnaast komen er een aantal graslandsoorten voor die wel wa-
tergebonden zijn, zoals Lidrus (Equisetum palustre), Tweerijige zegge (Carex disti-
cha), Paddenrus (Juncus subnodulosus) en orchideeën van het geslacht Dacty-
lorhiza. Deze zijn nauwelijks als zuivere soort te benoemen, door de hybridisatie in 
dit milieu, in dit geslacht. Ook moerassoorten als Watermunt (Mentha aquatica), 
Gewone waterbies (Eleocharis palustris) en Moeraswalstro (Galium palustre) wijzen 
op permanent hoge grondwaterstanden. Deze soortensamenstelling is als een Dot-
terverbond-grasland (Calthion palustris) te benoemen. Een extra Calthion-soort, 
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is waarschijnlijk pas vrij recent aange-
voerd door de maaimachines, die het zaad van de soort van andere percelen mee-
brachten. Met de aanwezigheid van soorten als Echte Koekoeksbloem (Lychnis 
flos-cuculi), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) en Gevleugeld hertshooi (Hyperi-
cum quadrangulum) in het proefvlak, of in de onmiddellijke omgeving is het trou-
wens duidelijk dat het PQ tot de Associatie van de Echte koekoeksbloem en Ge-
vleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) behoort. Het is in Vlaanderen 
bovendien vrij uitzonderlijk de verschillende kenmerkende soorten van deze asso-
ciatie, met name Dactylorhiza’s en Gevleugeld hertshooi samen voorkomen. In 
2003 en mogelijk nog in 2004 is in Groenendijk ook nog Zwarte zegge (Carex ni-
gra) in een depressie gevonden. Ook deze verwijst naar mogelijkheden richting Ly-
chnido-Hypericetum. Recent zou ook de populatie Gulden sleutelbloem (Primula 
veris) weer in uitbreiding zijn, wat dan weer verwijst naar de potenties voor een 
Rhinanto-Orchietum morionis. 
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In kader van de monitoringstudie worden tot 2007 nog extra gegevens verzameld. 
Hiervoor verwijzen we naar het eindrapport van de monitoringsstudie dat wordt 
verwacht in 2008. 
 
Onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor PQ13: 
 

Tabel 7: Soortenlijst voor  PQ13 (Walraevens et al., 2006) 

PQ13: Soortenlijst 
Soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea) 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem a2 
Rumex acetosa Veldzuring a2 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem a2 
Trifolium pratense Rode klaver a2 
Cardamine pratensis Pinksterbloem a1 
Centaurea jacea Zwart knoopkruid p1 
Festuca pratensis Beemdlangbloem m2 
Vicia cracca Vogelwikke a2 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus a1 
   
Soorten van de Pijpestrootjes-orde (Molinietalia) 
Equisetum palustre Lidrus a1 
   
Soorten van het Dotterverbond (Calthion palustris) 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar p1 
Dacthylorhiza sp. Brede orchis-complex p1 
Carex disticha Tweerijige zegge m4 
   
Soorten van de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld 
hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) 
Dacthylorhiza sp. Brede orchis-complex p1 
   
Diff. Stn. Van de ass. T.o.v. de andere ass. In het verbond 
Juncus subnodulosus Padderus m4 
   
Overige soorten 
Achillea millefolium Duizendblad p1 
Agrostis stolonifera Fioringras 2 
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras m2 
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2 
Bromus hordeaceus Zachte dravik p1 
Carex hirta Ruige zegge p1 
Cirsium arvense Akkerdistel r1 
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1 
Elymus repens Kweek m2 
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PQ13: Soortenlijst 
Festuca rubra Rood zwenkgras m4 
Galium aparine Kleefkruid r1 
Galium palustre Moeraswalstro p1 
Juncus articulatus Zomprus a1 
Juncus inflexus Zeegroene rus p1 
Lolium perenne Engels raaigras p1 
Lysimachia vulgaris Grote wederik r1 
Lythrum salicaria Grote kattestaart r1 
Mentha aquatica Watermunt p1 
Plantago lanceolata Smalle weegbree m4 
Poa trivialis Ruw beemdgras m4 
Polygonum amphibium Veenwortel r1 
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 2 
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 
Symphytum officinale Smeerwortel p1 
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem a2 
Trifolium repens Witte klaver a2 
 
Extra opname: holcusgrasland tegen straat 
 
De t0-situatie in Groenendijk (voor de natuurherstelwerkzaamheden) is alleen door 
een permanent kwadraat in het meest vochtige en waardevolle grasland beschre-
ven (PQ13). Een veel groter gedeelte van het terrein bestond tot 2005 uit tamelijk 
banaal, vrij voedselrijk, vochtig, door Gestreepte witbol (Holcus lanatus) gedomi-
neerd grasland. Deze extra vegetatie-opname geeft een beeld van dit vegetatietype. 
Op de meeste plaatsen is dit graslandtype niet op verbonds- of associatieniveau te 
benoemen. Lokaal is het als Kamgrasland te bestempelen, met soorten als Kam-
gras (Cynosurus cristatus), Veldgerst (Hordeum secalinum) en Madeliefje (Bellis pe-
rennis). Op de meeste plaatsen leunt het dichter bij een slecht ontwikkeld Glans-
haververbond (Arrhenatherion elatioris) aan. 
 
De grootte van dit proefvlak bedroeg 20 x 10 m. De bodem bestaat uit humeus 
duinzand met steenafval. De helling en de expositie zijn vlak. De vegetatieopname 
gebeurde op 16 juni 2005. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 99 %, de 
kruidbedekking 99 %, de mosbedekking < 1 % en de strooiselbedekking 10 %. 
Buiten de opname werden nog Rumex crispus, Lolium multiflorum, Cirsium vulgare 
en Heracleum sphondylium waargenomen. 
 
Onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor het holcusgrasland: 
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Tabel 8: Soortenlijst van de vegetatieopname van het holcusgrasland (Walraevens et al., 2006) 

Soortenlijst: Opname holcusgrasland tegen straat  
   
Soorten van de Klasse er matig voedselrijke gras-
landen (Molinio-Arrhenatheretea) 
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1 
Bellis perennis Madeliefje p1 
Cardamine pratensis Pinksterbloem r1 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 3 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 
Rumex acetosa Veldzuring p1 
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem p1 
Trifolium dubium Kleine klaver r1 
 
Overige soorten 
Agrostis stolonifera Fioringras 5 
Brachythecium rutabu-
lum Gewoon dikkopmos .1 
Bromus hordeaceus Zachte dravik p1 
Bromus sterilis Ijle dravik r1 
Cirsium arvense Akkerdistel p1 
Crepis capillaris Klein streepzaad r1 
Elymus repens Kweek m4 
Festuca rubra Rood zwenkgras a1 
Galium aparine Kleefkruid r1 
Lolium perenne Engels raaigras m4 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver m4 
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 
Populus canescens Grauwe abeel r1 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1 
Stellaria media Vogelmuur r1 
Trifolium repens Witte klaver a2 
Urtica dioica Grote brandnetel p1 
 
Opname na de werken: PQ’s plassen (PQ’ 14-18) 
 
Op deze plaatsen was de infrastructuur van het RWZI-Groenendijk aanwezig tot 
2005. Na de afbraak van het RWZI werden in het voorjaar van 2005 vier nieuwe 
plassen gegraven en twee bestaande poelen geherprofileerd (grote poel en kleine 
poel). De vegetatie ter hoogte van het voormalige slibdroogbekken werd oppervlak-
kig afgegraven (‘geplagd’). Door de aanwezigheid van deze bouwwerken was er 
geen vegetatie aanwezig, of is de eventueel aanwezige vegetatie (bv. van het slib-
droogbekken) nooit beschreven. De t0-situatie is dan ook te beschouwen als een 
sterk antropogeen beïnvloed milieu (natuurtype steenvlak, Asv, Demeulenaere et 
al. 2002). 
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De vochtige oeverzone van de 4 nieuwe plassen werd op 16 juni 2005 als perma-
nent kwadraat bemonsterd. De plassen zijn erg analoog qua vegetatie, omdat er 
naast duinzand ook behoorlijk wat fijn puin in de bodem achterbleef. Ondermeer 
hierdoor is het aandeel akkeronkruiden en ruderale soorten vrij aanzienlijk. Soor-
ten van de Tandzaadklasse kwamen met een beperkter aantal soorten voor (Blaar-
trekkende boterbloem, Moeraskers, Rode ganzevoet). Geen van deze drie soorten-
groepen telde toen bijzondere soorten. Bij de vierde poel (de meest westelijke) is 
veel minder puin aanwezig, waardoor deze drie soortengroepen ontbraken. Hier 
waren wel soorten van het Zilverschoonverbond aanwezig, die deze poel gemeen-
schappelijk heeft met de andere drie. Ook hier ging het voorlopig echter nog maar 
om de algemeenste soorten van dit verbond, zoals Fioringras, Geknikte vos-
sestaart, Ruige zegge, Zilverschoon en Krulzuring. Echte typische duinsoorten 
ontbraken toen nog. In de meest westelijke poel (deze met minst steenpuin) kwa-
men in het water wel reeds kranswieren en Zannichellia (Zannichellia palustris 
subspecies pedicellata) voor. Dit zijn meteen ook de interessantste soorten die hier 
toen aangetroffen werden. (Walraevens et al., 2006) 
 
PQ15: Dit permanent kwadraat is gelegen in de plas dichtst bij de straat. De mar-
kering werd rondom de plas op 3 m boven de waterlijn aangebracht. De bodem 
bestaat uit duinzand met steenpuinrestanten. De helling bedraagt 10° en de expo-
sitie is naar alle zijden gericht. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 1 %, 
de kruidbedekking 1 %, de mosbedekking 0 % en de strooiselbedekking 0 %. 
 
PQ16: Dit PQ is gelegen in de 2de plas vanaf de straat. De markering van het PQ 
bevindt zich rondom de plas op 2 m tot boven de waterlijn. De bodem bestaat uit 
duinzand met steenpuinrestanten. De helling bedraagt 20° en de expositie is naar 
alle zijden gericht. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 1 %, de kruid-
bedekking 1 %, de mosbedekking 0 % en de strooiselbedekking 0 %. Voor het 
kwadraat kunnen volgende opmerkingen worden genoteerd: in het water werd 
Veenwortel (Polygonum amphibium) waargenomen en de oever van de plas is stei-
ler dan die van plas 1, waardoor slechts een 2 m brede opname werd gedaan. 
 
PQ17: Dit PQ is gelegen in de 3de plas vanaf de straat. De markering werd rondom 
de plas tot 3 m boven de waterlijn aangebracht. De bodem bestaat uit duinzand 
met steenpuinrestanten. De helling bedraagt 10° en de expositie is naar alle zijden 
gericht. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 20 %, de kruidbedekking 
20 %, de mosbedekking 0 % en de strooiselbedekking 0 %. 
 
PQ18: Dit PQ is gelegen in de 4de plas vanaf de straat (de verste). De markering 
werd rondom de plas 4 m tot boven de waterlijn aangebracht. De bodem bestaat 
uit duinzand met steenpuinrestanten. De helling bedraagt 10° en de expositie is 
naar alle zijden gericht. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 5 %, de 
kruidbedekking 5 %, de mosbedekking < 1 % en de strooiselbedekking 0 %. 
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PQ14: Dit PQ is gelegen in de geprofileerde kleine plas. De markering werd rond-
om de plas 3 m tot boven de waterlijn aangebracht. De bodem bestaat uit duin-
zand met nauwelijks steenpuinrestanten. De helling bedraagt 10° en de expositie 
is naar alle zijden gericht. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 1 %, de 
kruidbedekking 1 %, de mosbedekking 0 % en de strooiselbedekking 0 %. Opmer-
king: in de put zelf werden Characeae en Zannichellia waargenomen. 
 
De onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor PQ’s 14-18: 
 

Tabel 9: Soortenlijst van de PQ’s van de plassen (Walraevens et al., 2006) 

Soortenlijst: PQ’s plassen (PQ's 14-18) 
       

  
PQ 
15 

PQ 
16 

PQ 
17 

PQ 
18 

PQ 
14 

       
Soorten van de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris) 
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool p1     
Cirsium vulgare Speerdistel r1     
Conyza canandensis Canadese fijnstraal   r1 r1  
Sisymbrium officinale Gewone raket p1 r1 p1 p1  
Lactuca serriola Kompassla   p1 r1  
Urtica urens Kleine brandnetel r1 r1 r1   
Ballota nigra Stinkende ballote p1 p1    
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem p1 r1 r1 r1  
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver  r1 r1   
       
Soorten van de Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea mediae) 
Fallopia convolvulus Zwaluwtong r1  p1 r1  
Stellaria media Vogelmuur  r1 r1 p1 p1  
Viola arvensis Akkerviooltje   r1   
Chenopodium album Melganzevoet p1 p1 p1 p1  
Senecio vulgaris Klein kruiskruid   r1   
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje   r1 r1  
Equisetum arvense Heermoes a1 a1 a2 a1  
Anagallis arvensis Rood guichelheil r1 r1 p1 p1  
Papaver rhoeas Grote klaproos  r1 r1   
Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid   r1   
Fumaria officinalis Gewone duivekervel r1  r1   
Solanum nigrum Zwarte nachtschade p1  p1   
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1  r1 r1  
Erodium cicutarium cicu-
tarium Gewone reigersbek    r1  
Mercurialis annua Tuinbingelkruid r1  p1 r1  
Chenopodium polysper-
mum Korrelganzenvoet   r1 r1  
Arabidopsis thaliana Zandraket   r1   
Lamium purpureum Paarse dovenetel   p1   
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Soortenlijst: PQ’s plassen (PQ's 14-18) 
Soorten van de Weegbreeklasse (Plantaginetea majoris) 
Coronopus squamatus Grove varkenskers a1 p1 a1 a1 r1 
Matricaria discoidea Schijfkamille    p1  
Lolium perenne Engels raaigras p1  r1  r1 
Plantago major Grote weegbree   p1 p1  
Poa annua Straatgras r1 r1 p1 p1  
Polygonum aviculare Varkensgras p1  p1 p1  
       
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) 
Agrostis stolonifera Fioringras p1 p1 m2 a2 p1 
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart    r1  
Carex hirta Ruige zegge p1 p1 a2 a2 p1 
Potentilla anserina Zilverschoon p1  p1 r1  
Rumex crispus Krulzuring r1 r1 r1 r1  
       
Soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae) 

Ranunculus sceleratus 
Blaartrekkende boter-
bloem r1 r1 p1 r1  

Rorippa palustris Moeraskers    r1  
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet r1 r1 r1   
       
Overige soorten 
Achillea millefolium Duizendblad   r1 r1  
Agrostis capillaris Gewoon struisgras r1     
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1  r1   
Capsella bursa-pastoris Herderstasje   p1 p1  
Cardamine hirsuta Kleine veldkers  r1 r1 r1 r1 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem    p1 r1 
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem r1     
Cirsium arvense Akkerdistel p1 r1 p1 r1  
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein  r1 r1   
Convolvulus arvensis Akkerwinde r1     
Eleocharis palustris Gewone waterbies     r1 
Elymus repens Kweek p1   p1  
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   r1   
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik   r1  r1 
Erodium cicutarium du-
nense Duinreigersbek r1     
Galium aparine Kleefkruid   r1   
Geranium molle Zachte ooievaarsbek  r1  r1  
Glechoma hederacea Hondsdraf   r1   
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1  p1 p1  
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid    r1  
Juncus articulatus Zomprus   r1 p1  
Juncus bufonius Greppelrus p1 p1 a1 a1 p1 
Lamium album Witte dovenetel r1     
Matricaria inodora Reukloze kamille r1   r1  
Medicago lupulina Hopklaver   p1   
Mentha aquatica Watermunt    r1  
Phascum sp.     1  
Phleum pratense Timoteegras r1     
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Soortenlijst: PQ’s plassen (PQ's 14-18) 
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1  r1   
Poa pratensis Veldbeemdgras  r1    
Poa trivialis Ruw beemdgras    p1  
Polygonum amphibium Veenwortel p1 p1  r1  
Polygonum persicaria Perzikkruid   r1 p1 r1 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1  r1   
Ranunculus acris Scherpe boterbloem    r1  

Ranunculus aquatilis 
Middelste waterranon-
kel   r1 p1  

Ranunculus repens Kruipende boterbloem p1 p1 a1 a2  
Rubus caesius Dauwbraam r1     
Rumex acetosa Veldzuring   r1   
Salix alba Schietwilg    r1  
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg   r1 r1  
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1  r1 r1  
Sparganium erectum Grote egelskop    r1  
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem r1 r1  p1 p1 
Trifolium repens Witte klaver p1 p1 p1  p1 
Urtica dioica Grote brandnetel p1 p1 r1   
Veronica anagallis -
aquatica Rode waterereprijs    p1  
 
 
Extra opname na de werken: geplagd stuk RWZI 
 
De grootte van het proefvlak bedraagt 10 x 10 m. De bodem bestaat uit mineraal 
duinzand met een beetje puin en een aantal humeuze restanten van de vorige bo-
dem. De helling en de expositie zijn vlak. De vegetatieopname gebeurde op 16 juni 
2005. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 40 %, de kruidbedekking 40 
%, de mosbedekking 5 % en de strooiselbedekking 1 %. 
 
Onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor het geplagd stuk: 
 

Tabel 10: Soortenlijst van de vegetatieopname van het geplagd stuk (Walraevens et al., 2006) 

Soortenlijst: Opname geplagd stuk 
   
Soorten van de Weegbreeklasse (Plantaginetea ma-
joris) 
Coronopus squama-
tus Grove varkenskers a2 
Matricaria discoidea Schijfkamille p1 
Plantago major Grote weegbree 1 
Poa annua Straatgras p1 
Trifolium repens Witte klaver a2 
   
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-
Potentillion) 
Agrostis stolonifera Fioringras m4 
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Soortenlijst: Opname geplagd stuk 
Alopecurus genicula-
tus Geknikte vossestaart p1 
Carex hirta Ruige zegge p1 
Rumex crispus Krulzuring r1 
   
Soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripar-
titae) 
Bidens sp. Tandzaad p1 
Ranunculus scelera-
tus 

Blaartrekkende boter-
bloem p1 

Riccia cavernosa Sponswatervorkje .4 
Rorippa palustris Moeraskers a1 
   
Overige soorten   
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 
Cerastium glomera-
tum Kluwenzuring r1 
Chenopodium album Melganzevoet a1 
Cirsium arvense Akkerdistel r1 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1 
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1 
Elymus repens Kweek p1 
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1 
Epilobium parvi-
florum Viltige basterdwederik r1 
Epilobium 
tetragonum Kantige basterdwederik p1 
Hippophae rhamnoi-
des Duindoorn r1 
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 
Juncus bufonius Greppelrus 1 
Lythrum salicaria Grote kattestaart r1 
Matricaria recutita Echte kamille p1 
Medicago lupulina Hopklaver r1 
Phragmites australis Riet r1 
Poa trivialis Ruw beemdgras p1 
Polygonum persicaria Perzikkruid a2 
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel r1 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a1 
Salix alba Schietwilg r1 
Salix cinerea cinerea  Grauwe wilg r1 
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 
 
 
Extra opname na de werken: geplagd stuk RWZI 2 
 
De grootte van het proefvlak bedraagt 2 x 2 m. De bodem bestaat uit duinzand 
met schelpjes. De helling en de expositie: 5° in oostelijke richting. De vegetatieop-
name gebeurde op 27 juni 2005. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 30 
%, de kruidbedekking 30 %, de mosbedekking 0 % en de strooiselbedekking 0 %. 
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Onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor het geplagd stuk: 
 

Tabel 11: Soortenlijst van de vegetatieopname van het 2de geplagd stuk (Walraevens et al., 2006) 

Soortenlijst: Opname geplagd stuk RWZI 2 
   
Soorten van de Weegbreeklasse (Plantaginetea majoris) 
Coronopus squamatus Grove varkenskers m4 
Matricaria discoidea Schijfkamille r1 
Trifolium repens Witte klaver p1 
Poa annua Straatgras r1 
   
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) 
Agrostis stolonifera Fioringras r1 
Carex hirta Ruige zegge r1 
Potentilla anserina Zilverschoon r1 
 
Soorten van de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea 
vulgaris) 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1 
Descurainia sophia Sofiekruid p1 
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem r1 
Bromus sterilis Ijle dravik r1 
 
Soorten van de Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea me-
diae) 
Anagallis arvensis Rood guichelheil p1 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1 
Equisetum arvense Heermoes r1 
Lamium purpureum Paarse dovenetel r1 
Papaver rhoaeas Grote klaproos p1 
Polygonum persicaria Perzikkruid p1 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 
Stellaria media Vogelmuur r1 
 
Overige soorten 
Achillea millefolium Duizendblad r1 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 
Cirsium arvense Akkerdistel p1 
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein r1 
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 
Juncus bufonius Greppelrus p1 
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1 
Polygonum amphibium Veenwortel r1 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 
Rorippa palustris Moeraskers p1 
Rubus caesius Dauwbraam r1 
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Extra opname na de werken: geherprofileerde poel 
 
De markering werd in de oeverzone rondom de put, tot 2,5 m boven de waterlijn 
aangebracht. De bodem bestaat uit vochtig humeus duinzand. De helling bedraagt 
25° en de expositie is naar alle zijden gericht. De vegetatieopname gebeurde op 16 
juni 2005. De totale bedekking van het proefvlak bedroeg 20 %, de kruidbedek-
king 20 %, de mosbedekking < 1 % en de strooiselbedekking < 1 %. Opmerking: in 
het water werd Zannichellia waargenomen. 
 
Onderstaande tabel bevat de waargenomen soorten voor de geherprofileerde poel: 
 

Tabel 12: Soortenlijst van de vegetatieopname van de geherprofileerde poel (Walraevens et al., 2006) 

Soortenlijst: Opname geherprofileerde poel 
   
Soorten van de Weegbreeklasse (Plantaginetea majo-
ris) 
Lolium perenne Engels raaigras r1 
Plantago major Grote weegbree m2 
   
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-
Potentillion) 
Agrostis stolonifera Fioringras m2 
Carex hirta Ruige zegge a2 
Juncus inflexus Zeegroene rus p1 
Potentilla anserina Zilverschoon a2 
Rumex crispus Krulzuring p1 
   
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocari-
cetea) 
Calliergonella cuspidata Puntmos .1 
Hydrocotyle vulgaris Waternavel p1 
   
Soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea triparti-
tae) 

Ranunculus sceleratus 
Blaartrekkende boter-
bloem p1 

Rorippa palustris Moeraskers p1 
   
Overige soorten 
Anagallis arvensis Rood guichelheil p1 
Apium nodiflorum Groot moerasscherm m2 
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p1 
Cardamine pratensis Pinksterbloem r1 
Carex disticha Tweerijige zegge m2 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 
Cirsium arvense Akkerdistel p1 
Eleocharis palustris Gewone waterbies m4 
Elymus repens Kweek m4 
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1 
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Soortenlijst: Opname geherprofileerde poel 
Equisetum arvense Heermoes a1 
Galium palustre Moeraswalstro p1 
Glyceria declinata Getand vlotgras r1 
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 
Juncus bufonius Greppelrus m2 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1 
Mentha aquatica Watermunt p1 
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje a1 
Nasturtium microphyl-
lum Slanke waterkers p1 
Phalaris arundinacea Rietgras p1 
Poa trivialis Ruw beemdgras p1 
Polygonum amphibium Veenwortel r1 
Polygonum persicaria Perzikkruid p1 
Populus x canadensis Canadapopulier p1 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel p1 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem p1 
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem r1 
Urtica dioica Grote brandnetel r1 
Veronica anagallis-
aquatica Rode waterereprijs r1 
Veronica arvensis Veldereprijs r1 
Vicia cracca Vogelwikke a1 
 
 

2.1.8.2 Flora 
 

2.1.8.2.1 Historische gegevens uit de omgeving (Grontmij Verschave NV, 
2003) 

 
Eind 19e – Begin 20e eeuw 
Om een idee te hebben over de potentiële intrinsieke natuurwaarden van het 
RWZI-terrein, wordt teruggegrepen naar excursieverslagen van negentiendeeeuwse 
botanici. Hieruit blijkt dat de weiden en hooilanden van de duinpolder overgangs-
zone uitzonderlijke soortenrijke vegetaties herbergden met onder meer Honds-
kruid (Anacamptis pyramidalis), Harlekijnorchis (Orchis morio), Addertong (Ophio-
glossum vulgatum), Kleine Valeriaan (Valeriana dioica) en Blauwe knoop (Succisa 
pratensis). (Bonte, 1994) 
 
Du Mortier maakt op de overgang duin-polder melding van Wilde peterselie (Petro-
selinum segetum), Fijn goudscherm (Bupleurum tenuissimum), Zilte waterranonkel 
(Ranunculus baudotii), Zannichellia (Zannichellia palustris), Kwelderzegge (Carex 
extensa) en Waardzegge (Carex divisa), Zulte (Aster tripolium), Zeealsem (Artemisia 
maritima). In vochtige valleien beschrijft Massart er talrijke Orchideeën: o.a. 
Groenknolorchis (Liparis loeselii), Honingorchis (Herminium monorchis), Moeras-
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wespeorchis (Epipactis palustris), naast Slanke gentiaan (Gentianella uliginosa), 
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), … 
 
Piré maakt ten westen van de IJzer in de omgeving van Nieuwpoort-stad melding 
van Rode ganzevoet (Chenopodium rubrum), Muurganzevoet (Chenopodium mura-
le), Strandmelde (Atriplex littoralis), Uitstaande melde (Atriplex patula) en Zanni-
chellia (Zannichellia palustris). Op een hooiland, richting duinen, groeien Honds-
kruid (Anacamptis pyramidalis), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Knikkende distel 
(Carduus nutans) en Malrove (Marrubium vulgare). Bij de eerste duinen vindt men 
er Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) en Drienervige zegge (Carex trinervis). 
 
Richting Oostduinkerke trof hij er verder Kalkbedstro (Asperula cynanchica), Wal-
strobremraap (Orobanche caryophyllacea), Knopbies (Schoenus nigricans), Galium 
x ochroleucum, Draadklaver (Trifolium micanthum), Ruige scheefkelk (Arabis hirsu-
ta subsp. hisruta), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris var. oxyptera) en 
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) aan. 
 
In een moeras onderweg groeien Kleine waterweegbree (Baldellia ranunculoïdes), 
Lidsteng (Hippuris vulgaris), Bultkroos (Lemna gibba) en Puntkroos (Lemna trisul-
ca), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Teer guichelheil (Anagallis tenella), 
Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) en Kruipend moerasscherm (Apium repens). 
 
In een half drooggevallen poeltje bevindt zich Kleine watereppe (Berula erecta), 
Groot Moerasscherm (Apium nodiflorum), Grote muggenorchis (Gymnadenia co-
nopsea), Klein warkruid (Cuscuta epithymum), Hopklaver (Medicago lupulina), 
Moeraswalstro (Galium palustre var. elongatum), Gulden sleutelbloem (Primula ve-
ris), Zilte zegge (Carex distans) en Poelruit (Thalictrum flavum). Op bepaalde plaat-
sen in de vochtige duinen werd Parnassia (Parnassia palustris) aangetroffen. 
 
Magnel maakt in de omgeving van het huidige Hannecartbos melding van een ve-
nig grasland met enkele sloten. In de sloten en op de oever vond hij onder andere 
(Rode) waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica cf. ssp. aquatica) en Waterzuring 
(Rumex hydrolapathum). Op de minst vochtige plaatsen treft hij er Kruipend stal-
kruid (Ononis repens), Kruipwilg (Salix repens) en Duingentiaan (Gentiana uligino-
sa) aan. Hij stelde ook een uitgebreide soortenlijst op van het gebied. 
 
Begin 21e eeuw 
Vanaf de negentiende eeuw intensiveerde de landbouwexploitatie: graslanden 
werden opengescheurd tot akkers of verarmden door een sterk opgedreven bemes-
ting kwalitatief tot soortenarme raaigrasweiden. 
In het MER-rapport Ysermonde II18 werd voor het gebied ten oosten van het RWZI-
terrein een uitgebreide soortenlijst van de aangetroffen vaatplanten opgesteld.  

                                           
18 Herrier, 1992 
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Hieronder bevinden zich een aantal zeldzame soorten. Het gaat daarbij vooral om 
soorten van de droge kalkminnende duingraslanden, meer bepaald de halfgesloten 
duingraslanden waarin door intensieve betreding en begrazing een lichte dyna-
miek in stand gehouden wordt. 
 
Men vindt er Kleine leeuweklauw (Aphanes microcarpa), Kleine hoornbloem (Ce-
rastium diffusum), Deens lepelblad (Cochlearia danica), Kleverige reigersbek (Ero-
dium glutinosum), Zanddoddegras (Phleum arenarium), Kegelsilene (Silene conica) 
en Lathyruswikke (Vicia lathyroides). Buiten het bereik van het vee, op iets vochti-
ger substraat, staat de voor de Westkust typische Gewone sleutelbloem (Primula 
veris). Ook de vochtige tot natte milieus herbergen enkele landelijke zeldzaamhe-
den: Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Slanke waterkers (Nasturtium mi-
crophyllum), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Breedbladige orchis (Dactylorchiza 
majalis). 
 
Dat zich in het gebied een vrij grote populatie Breedbladige orchis (Dactylorchiza 
majalis) handhaaft, wijst er op dat het gebied zijn potenties om orchideeënrijke 
graslanden te herbergen, tot op heden nog niet verloren heeft. Ook het voorkomen 
van meer kieskeurige plantensoorten als Gulden sleutelbloem (Primula veris) en 
Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum), wijzen erop dat in drogere milieus de 
ontwikkeling van soortenrijke droogduingraslanden mogelijk is waarin ooit Blauwe 
bremraap (Orobande purpurea) voorkwam.  
 
De grote natuurrijkdom van weleer werden in 1994 slechts in een beperkt aantal 
relictgebieden (o. a. het VNR Groenendijk) teruggevonden. Ze bleven gevrijwaard 
van bemesting en verdroging waardoor ze nog de typische vegetatie, afhankelijk 
van wisselende waterstanden en lichte overstromingen in de winter, herbergden. 
 
In Plan Orchis worden voor deze relictgebieden volgende soorten vermeld: 
Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata), Rietorchis (Dactylorhiza praetermis-
sa), Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis), Pinksterbloem (Cardamine praten-
sis), Gulden sleutelbloem (Primula veris), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Zee-
groene zegge (Carex flacca), Slanke waterkers (Nastursium microphyllum) en Pijp-
torkruid (Oenanthe fistulosa). In of langs verschillende veedrinkpoelen en grachten 
vindt men er Zeegroene rus (Juncus inflexus), Padderus (Juncus subnodulosus), 
Veldrus (Juncus acutiflorus), Gewone waterbies (Eleocharis palustris) en Kat-
testaart (Lythrum). 
 
Meer concrete floragegevens van het voormalige RWZI-terrein zelf zijn pas gekend 
vanaf de jaren ’80 van de 20e eeuw. Hieruit kan echter al geconcludeerd worden 
dat de natuurwaarden sterk zijn verminderd. Momenteel verkeert het RWZI-
terrein tengevolge van talrijke degraderende invloeden, in een vrij sterk verarmde 
toestand. 
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Tot voor enkele jaren werden op het terrein zelf nog grote populaties Gulden sleu-
telbloem (Primula veris), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) en Brede orchis (Dacty-
lorchiza majalis) waargenomen, alsook Zeegroene zegge (Carex flacca) en mogelijk 
ook Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata). Ook Italiaanse aronskelk (Arum 
italicum) werd niet meer waargenomen, maar dit kan een seizoensartefact zijn. 
 
De teloorgang van de floristische waarde is in hoge mate toe te schrijven aan een 
ongunstig beheer. Zo werden stukken van de weiden behandeld met herbiciden 
waardoor vooral het stuk ten zuiden van de noordoostelijke poel in zeer belangrij-
ke mate is verarmd aan dicotylen. Intensieve beweiding met schapen en bemesting 
met kunstmest heeft een verdere verarming van de vegetatie tot gevolg gehad. 
 

2.1.8.2.2 Soortenlijst 
 
In bijlage VI is een soortenlijst van het gebied terug te vinden. Deze soortenlijst is 
gebaseerd op een momentopname van voor de werken (FEYDRA) en na de werken. 
Anno 2005 werden 147 soorten waargenomen in het gebied waarvan 7 kustspeci-
fieke doelsoorten en 5 aandachtssoorten. Er werden 10 Rode lijstsoorten waarge-
nomen, meerbepaald: 
 
Wetensch. naam Ned. naam < 2005 2005 RL-status 
Arum italicum ssp. Italiaanse aronskelk 1  Z 
Carex flacca Zeegroene zegge 1  VZ 
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 1 1 ZZ 
Dactylorhiza sp. Orchis sp. 1 1 Z 
Hippophae rhamnoides Duindoorn  1 VZ 
Hordeum secalinum Veldgerst 1  VZ 
Hydrocotyle vulgaris Waternavel  1 A 
Juncus subnodulosus Padderus 1 1 0 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 1 1 VZ 
Odentites vernus Rode ogentroost 1 1 A 
Ophrys apifera Bijenorchis 1 ? Z 
Picris echioides Dubbelkelk 1  VZ 
Primula veris Gulden sleutelbloem 1 1 Z 
Rhinanthus augustifolia Grote ratelaar 1 1 K 

 
Voor een legende van de Rode lijst-status verwijzen we naar bijlage VII. 
 
Opmerkelijk is ook de vondst van Bosbies (Scirpus sylvaticus). Dit is de enige 
vindplaats aan onze Vlaamse kust.  
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Vergelijking van de soorten voor/na de werken (in het kader van de FEYDRA-
monitoringsstudie, zie 4.1 ‘Gevoerd beheer’) 
 
Uit de soortenkartering voor en na de werken kwamen volgende soorten als 
‘nieuw’ naar voor: Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Zandraket (Arabidop-
sis thaliana), Kleine klis (Arctium minus/pubens), Stinkende ballote (Ballota nigra), 
Tandzaad sp. (Bidens sp.), Kleine veldkers (Cardamine hirsuta), Kluwenhoorn-
bloem (Cerastium glomeratum), Korrelganzevoet (Chenopodium polyspermum), Wit-
te winterpostelein (Claytonia perfoliata), Grove varkenskers (Coronopus squama-
tus), Sofiekruid (Descurainia sophia), Kantige basterdwederik (Epilobium tetrago-
num), Duinreigersbek (Erodium cicutarium dunense), Kroontjeskruid (Euphorbia 
helioscopa), Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Kleefkruid (Galium aparine), 
Getand vlotgras (Glyceria declinata), Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Water-
navel (Hydrocotyle vulgaris), Paarse dovenetel (Lamium purpureum), Schijfkamille 
(Matricaria discoidea), Reukloze kamille (Matricaria inodora), Tuinbingelkruid (Mer-
curialis annua), Akkervergeetmenietje (Myosotis arvensis), Zompvergeetmenietje 
(Myosotis cespitosa), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Bijenorchis 
(Ophrys apifera), Rietgras (Phalaris arundinacea), Klein timoteegras (Phleum berto-
lonii), Avondkoekoeksbloem (Silene latifolia alba), Grote egelskop (Sparganium 
erectum), Kleine brandnetel (Urtica urens), Veldereprijs (Veronica arvensis), Akker-
viooltje (Viola arvensis) en Zannichellia (Zannichellia palustris pedicellata). 
 
Ook hier bestaat de lijst vooral uit eenjarige akkeronkruiden, zonder groot belang 
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Een ruderale soort als Sofiekruid is 
weliswaar bijzonder, maar de vraag is of dit betekenis heeft op langere termijn. 
Echte duinsoorten zijn nog schaars. Voor de werken stond op het terrein nog een 
mini-populatie Duinsterretje, maar die werd niet meer teruggevonden na de wer-
ken. Duinreigersbek dook nieuw op, evenals Duindoorn (Hippophae rhamnoides). 
Meest vermeldenswaard is het opduiken van enkele exemplaren Bijenorchis 
(Ophrys apifera). Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is hier nog maar in de 
loop van de voorbije jaren opgedoken. Ongetwijfeld is de soort met de maaimachi-
nes meegekomen. Zoals beschreven in de permanente kwadraten vallen de nieuwe 
plassen vooralsnog wat tegen, met uitzondering van de kleine poel, waarin reeds 
Zannichellia en kranswieren waargenomen zijn. De oevers zelf zijn voorlopig nog 
wat teleurstellend. In de geherprofileerde grote poel doken Getand vlotgras (Glyce-
ria declinata) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) op als meest meldenswaardige 
nieuwe soorten. Tweerijige zegge (Carex disticha) wist stand te houden. Ook het 
oppervlakkig afgeplagde, voormalige slibdroogbekken biedt momenteel nog geen al 
te grote verrassingen. De meest interessante soorten zijn soorten in de ongewijzig-
de vegetaties, vooral het meest noordelijke natte graslandgedeelte, met Calthion-
elementen (zie PQ13) en het zuidwestelijke grasland, met nog wat kamgrasweide-
elementen. 
 
In het kader van de monitoringsstudie wordt een detailkartering van een aantal 
aandachtssoorten uitgevoerd in het gebied. Voor verspreidingskaartjes verwijzen 
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we naar het tussentijds rapport en het eindrapport van de monitoringsstudie in 
het kader van het LIFE-project FEYDRA. 
 
Tijdens een eigen terreinbezoek op 7 april 2006 werden de volgende soorten waar-
genomen 
 
 Zeegroene zegge (Carex flacca) 
 Waterpunge (Samolus valerandi) 
 Duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) 
 Dwergzegge (Carex oederi) 
 Gulden sleutelbloem (Primula veris) 
 Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) 
 Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) 
 Blauwe van Veurne  
 

2.1.9 Fauna 
 

2.1.9.1 Avifauna 
 
Binnen de perimeter van het VNR ‘Groenendijk’ zijn in 2005 geen broedende vo-
gels waargenomen. Wel is dit een interessant foerageerterrein/rustgebied voor heel 
wat soorten (Bergeend, steltlopers, zwaluwen, roofvogels). Ook komen er in het 
aanpalende domein interessante soorten voor als broedvogel: Putter, Grauwe vlie-
genvanger en Groene specht. 
Door afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur en Bos) werden in 2005 Kleine 
plevier en een koppel Kleine zilverreiger waargenomen in het gebied. 
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Figuur 45: Ligging Simili-duinen (Van Nieuwenhuyse, 2006) 

 
In de nabijgelegen Simili-duinen komen 12 vogelsoorten tot broeden die opgeno-
men zijn in de Rode lijst, verdeeld over de categorieën: 
 
 Met uitsterven bedreigd: Tapuit 
 Bedreigd: Goudvink, Graspieper, Rietgors en Wielewaal 
 Kwetsbaar: Gekraagde roodstaart, Nachtegaal en Patrijs 
 Zeldzaam: Sijs en Cetti’s zanger 
 Achteruitgang: Kneu en Koekoek 
 

Tabel 13: Aantal territoria van alle broedvogels van de Simili-duinen (naar Bonte et al., 2001) 

Vogelsoort Rode lijst19 Simli-duinen (40 ha) 
Braamsluiper  2 
Cetti’s zanger Z 1 
Ekster  4 
Fazant  2 
Fitis  7 
Grasmus  18 
Groenling  1 
Heggenmus  15 
Houtduif  6 
Kneu A 11 
Koekoek A 1 

                                           
19 = volgens Devos et al. 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  81 

Vogelsoort Rode lijst Simli-duinen (40 ha) 
Koolmees  5 
Nachtegaal K 7 
Pimpelmees  4 
Roodborst  2 
Spreeuw  1 
Staartmees  1 
Tjiftjaf  8 
Tortel  1 
Tuinfluiter  3 
Vink  2 
Winterkoning  10 
Zanglijster  1 
Zwarte kraai  3 
Zwartkop  4 
Totaal aantal territoria  120 
Totaal aantal soorten  25 
Aantal Rode lijst-soorten  4 

 
 

2.1.9.2 Zoogdieren (Walraevens et al., 2006) 
 
In 2004-2005 werden in de omgeving van PQ13 2 kleine zoogdiersoorten waarge-
nomen: Aardmuis (Microtus agrestis) en Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus). 
 
De Aardmuis (Microtus agrestis) blijkt een voorkeur te hebben voor rietruigtes (De 
Mayer & Velter in Provoost & Bonte, 2004). 
 

2.1.9.3 Amfibieën 
 
De waarnemingen volgens verschillende gegevensbronnen: 
 
1° Databank Amfibieën en Reptielen (door Dirk Bauwens bijgehouden op het Insti-
tuut voor Natuurbehoud) 
 
Kilometerhok cO –41-13: Simili-duinen en Groenendijk 

 
In 1976 is hier Kamsalamander (Triturus cristatus) waargenomen, evenals Gewone 
pad (Bufo bufo) en Kleine watersalamander (Triturus vulgaris). 
 
Voorts zijn er nog meldingen van Kamsalamander van ‘Groenendijk’ (1990) en 
Nieuwpoort (1990). 
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De Rugstreeppad (Bufo calamita) is buiten de al genoemde locatie ook gevonden in 
de Similiduinen (1990). 
 
2° Waarnemingen door het Laboratorium voor toegepaste Geologie en Hydrogeolo-
gie van de UGent in het kader van de monitoring van het LIFE-nature project 
FEYDRA 
 
Waarnemingen in september 2004 betreffen een Kleine watersalamander en een 
Gewone pad in het grasland PQ13. Mogelijk vormt de ondiepe poel daar de voort-
plantingslocatie. 
 
In de grote poel (reeds bestaand voor de werkzaamheden) worden jaarlijks mas-
saal ‘kikkervisjes’ van Gewone Pad waargenomen. Anno 2005 zijn er nog geen am-
fibieën waargenomen in de nieuw gegraven poelen, met uitzondering van een 
waarneming van een juveniele Kleine watersalamander op de oever van een nieuw 
gegraven poel in september 2005 
 
Al is de Kamsalamander anno 2005 niet aangetroffen in het gebied, de aanwezig-
heid in de nabije omgeving betekent dat er kans op herkolonisatie is in het studie-
gebied, na de uitgevoerde herstelmaatregelen. 
 
Bij een terreinbezoek op 17 mei 2006 werd een Groene kikker auditief waargeno-
men, evenals talloze “kikkervisjes” van de Gewone pad (Bufo bufo). 
 

2.1.9.4 Reptielen 
 
In de Vlaamse kustduinen komt slechts 1 reptielensoort voor: de Levendbarende 
hagedis (Lacerta vivipara). 
 
De Levendbarende hagedis heeft vochtige heide met boomopslag als voorkeursbio-
toop, maar ook droge heide, open plekken in bossen en schrale graslanden wor-
den bewoond. Daarnaast zijn ze in een breed gamma aan lijnvormige landschaps-
elementen te vinden (bosranden, holle wegen, spoorwegbermen en houtkanten). 
 
In de duinen verkiezen de dieren gevarieerde, structuurrijke en relatief dichte ve-
getaties zoals Gewoon struisriet (Calamagrostis epigejos). Ook de dijken op de 
overgang van duinen naar polder zijn in trek, terwijl ze in de kustpolders volledig 
ontbreekt (Bauwens in: Provoost & Bonte, 2004). 
 
De Levendbarende hagedis komt verspreid over Vlaanderen voor (Bauwens & 
Claus, 1996) en verspreid in de hele kuststreek (Bauwens in: Provoost & Bonte, 
2004). 
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In de databank (Instituut voor Natuurbehoud, med. Dirk Bauwens) zit een waar-
neming van 1976 in Monobloc, net ten zuiden van het VNR Hannecartbos, en van 
Groenendijk. 
 
In de wijdere omgeving is de soort ook waargenomen in Kattesas (Nieuwpoort), Pa-
lingbrug (Nieuwpoort) en de IJzermonding (Nieuwpoort). 
 

2.1.9.5 Dagvlinders 
 
In het gebied zijn in 2005 in totaal 14 dagvlindersoorten genoteerd. Hierbij waren 
echter geen Rode-lijstsoorten, maar wel de 3 soorten die samen een goede indica-
tie vormen voor schrale terreinen: Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), Kleine 
vuurvlinder (Lycaena phlaeas) en Hooibeestje (Coenonympha pamphilus). 
 

Tabel 14: Dagvlinderwaarnemingen 2005 (Lambrechts, 2005) 

Datum Soort  Aantal Locatie 
08-06-05 Atalanta 1 ‘Groenendijk’ 
04-08-05 Atalanta 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Bont zandoogje 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Bruin zandoogje 2 op Akkerdistel langs nieuwe asfaltweg 
04-08-05 Bruin zandoogje 2 pioniervegetatie rond plassen 
04-08-05 Bruin zandoogje >30 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Dagpauwoog 1 op Akkerdistel langs nieuwe asfaltweg 
08-06-05 Distelvlinder 1 ‘Groenendijk’ 
04-08-05 Hooibeest 1 rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem 
08-06-05 Icarusblauwtje 1w ‘Groenendijk’ 
04-08-05 Icarusblauwtje 2 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Klein geaderd witje 1 op Akkerdistel langs nieuwe asfaltweg 
08-06-05 Klein koolwitje 1 ‘Groenendijk’ 
04-08-05 Klein koolwitje 3 op Akkerdistel langs nieuwe asfaltweg 
04-08-05 Klein koolwitje 10 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Kleine vos 1 pioniervegetatie rond plassen 
04-08-05 Kleine vos 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Kleine vuurvlinder 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Landkaartje 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
04-08-05 Oranje zandoogje 2 op Akkerdistel langs nieuwe asfaltweg 
04-08-05 Oranje zandoogje 1 pioniervegetatie rond plassen 
04-08-05 Oranje zandoogje 20 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland 
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2.1.9.6 Nachtvlinders 
 
In Groenendijk werden in 2005 volgende soorten waargenomen: 
 

1. Regenboogvlindertje (Pleuryoptya ruralis) (27 juni 2005) 
2. Agriphila tristella op 16/06/2005: waardplant rups= grassen 
3. Gamma-uil (Autographa gamma) op 02/08/2005: waardplant rups= poly-

faag 
4. Chrysoteucha culmella op 27/06/2005: waardplant rups= grassen 
5. Kolibrivlinder (Macroglossum stellatarum) op 27/06/2005: waardplanten 

rups= Galium, Rubia 
6. Klaverspanner (Semiothisa clathrata) op 31/08/2004: waardplanten rups= 

Trifolium, Lotus, Medicago 
 

2.1.9.7 Sprinkhanen 
 
Uit onderzoek van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
van de Universiteit Gent in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap 
voor Natuur en Bos) in het kader van het LIFE-nature project FEYDRA van 2004 
is gebleken dat de volgende soorten voorkomen in ‘Groenendijk’: 
 
Van de Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) is op 4 augustus 2005 een 
populatie ontdekt in het grasland in het noordoostelijk deel van Groenendijk. Er 
zijn een 5-tal zingende mannetjes gehoord en er is 1 wijfje waargenomen. Het 
grasland was op dat moment pas gemaaid en het maaisel afgevoerd en dat heeft 
de populaties sprinkhanen zonder twijfel gedecimeerd. In de niet-gemaaide rand 
was de Krasser (Chorthippus parallelus) talrijk, in het grasland zelf was ze schaars 
terwijl ze er in grote aantallen te verwachten is. 
 
Het Zeggedoorntje (Tetrix subulata) is in 2004 via een sleepvangst gevangen in een 
natte slenk in het grasland in Groenendijk. 
 
Het Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis), een algemene soort in Vlaanderen 
in natte ruigte en ruigere delen van natte graslanden, is niet waargenomen. Op-
merkelijk is dat het Zuidelijk spitskopje, dat doorgaans drogere plaatsen bezet, 
herhaaldelijk is aangetroffen op plaatsen waar men het Gewoon spitskopje zou 
verwachten: nl. in een stukje rietvegetatie in de zoom van het grasland van Groe-
nendijk. 
 
Ter hoogte van het holcusgrasland werd een Struiksprinkhaan (Leptophyes punc-
tatissima) waargenomen. De Struiksprinkhaan maakt een geluid dat voor de mens 
nauwelijks hoorbaar is en dat maakt haar moeilijk inventariseerbaar. Men kan 
een bat-detector gebruiken of slepen met een net. De soort is verspreid over 
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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 waarschijnlijk in de categorie 
‘momenteel niet bedreigd’ thuis in plaats van ‘zeldzaam’, wat enkel een gevolg is 
van ‘onderbemonstering’. 
 

2.1.9.8 Slakken 
 
Het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit 
Gent in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur en 
Bos) in het kader van het LIFE-nature project FEYDRA nam in 2004 volgende 
soorten waar: 
 

Tabel 15: Slakken van hand- en zeefvangsten (Walraevens et al., 2006) 

 PQ13 PQ13’ 
Fijngeribde grasslak  2/0 
Slanke duinhoorn  2/0 
Fraaie jachthoornslak 1/0  

 

2.1.9.9 Spinnen 
 
In 2004 werd in het VNR ‘Groendijk’ een spinneninventarisatie uitgevoerd met bo-
demvallen. Datzelfde jaar werd nog een onderzoek uitgevoerd via sleep- en hand-
vangsten. In 2005 werd enkel geïnventariseerd met bodemvallen. De onderstaande 
tabellen bevatten de waargenomen soorten. 
 

Tabel 16: Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2004 (Walraevens et al., 2006) 

Soort RL-cat.20 PQ13 
Bathyphantes gracilis  13 
Clubiona phragmites  1 
Dicymbium nigrum  8 
Erigone atra  5 
Erigone dentipalpis  1 
Gongylidiellum vivum  1 
Oedothorax fuscus  47 
Oedothorax retusus  56 
Ozyptila sanctuaria B 4 
Pachygnatha clercki  20 
Pachygnatha degeeri  4 
Palludiphantes ericaeus  1 
Pardosa amentata  4 

                                           
20= Rode lijst categorie 
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Soort RL-cat. PQ13 
Pardosa pullata  4 
Pirata hygrophilus  1 
Pirata latitans  2 
Tenuiphantes tenuis  3 
Tenuiphantes zimmermanni  1 
Trochosa terricola  1 
Aantal individuen  177 
Aantal soorten  19 
Aantal Rode lijstsoorten  1 

 

Tabel 17: Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2005 (Walraevens et al., 2006) 

Soort RL-cat. PQ13 PQ14 
Agyneta decora  14 1 
Alopecosa cuneata K 1  
Alopecosa pulverulenta  66  
Araniella cucurbitina  1  
Arctosa leopardus K 80 1 
Baryphyma pratense K 2  
Bathyphantes gracilis  15 9 
Ceratinella brevis  1  
Clubiona reclusa  1  
Dicymbium nigrum  16  
Diplocephalus permixtus  1  
Erigona atra  31 10 
Erigona dentipalpis  12 17 
Gongylidiellum vivum  2  
Lophomma punctatum  1  
Micaria pulicaria  1  
Oedothorax apicatus   34 
Oedothorax fuscus  46 10 
Oedothorax retusus  30 21 
Ozyptila sanctuaria B 15  
Pachygnatha clercki  5  
Pachygnatha degeeri  92  
Palludiphantes ericaeus  1  
Palludiphantes palludis  2 1 
Pardosa amentata  43  
Pardosa monticola B  1 
Pardosa palustris  224 3 
Pardosa pullata  66  
Pirata hygrophilus  9  
Pirata latitans  8  
Pirata piraticus  10 2 
Pocadicnemis juncea  1  
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Soort RL-cat. PQ13 PQ14 
Prinerigone vagans  1 10 
Robertus lividus  1  
Tenuiphantes tenuis  28 15 
Tetragnatha extensa  2  
Tiso vagans  4  
Trochosa terricola  2  
Xysticus cristatus  38  
Xysticus kochi  22 1 
Aantal individuen  895 136 
Aantal soorten  38 15 
Aantal Rode lijst individu-
en 

 98 2 

Aantal Rode lijstsoorten  4 2 

 

Tabel 18: Vangsten van spinnen via sleep- en handvangsten in 2004 (Walraevens et al., 2006) 

Locatie Soort Geslacht Aantal Opmerkin-
gen 

PQ13 Larinoides 
species 

Juvenielen  Sleepvangst 
aan poel 

PQ13 Pisaura mira-
bilis 

Juvenielen  Sleepvangst 
aan poel 

PQ13 Tetragnatha 
extensa 

m 1 Sleepvangst 
aan poel 

PQ14 Bathyphantes 
gracilis 

 1 Handvangst 

PQ14 Erigona den-
tipalpis 

 8 Handvangst 

PQ14 Pachygnatha 
clercki 

 1 Handvangst 

PQ14 Prinerigone 
vagans 

 1 Handvangst 

PQ14 Tenuiphantes 
tenuis 

 2 Handvangst 

PQ14 Tetragnatha 
extensa 

 1 Handvangst 

 
 
Er zijn in totaal 5 spinnensoorten gevonden die zijn opgenomen in de Vlaamse 
Rode lijst (Maelfait et al., 1998), verdeeld over de categorieën: 
 
 Bedreigd: Ozyptila sanctuaria, Duinwolfspin (Pardosa monticola) 
 Kwetsbaar: Alopecosa cuneata, Moeraswolfspin (Arctosa leopardus), Baryphy-

ma pratense 
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Figuur 46: Alopecosa cuneata (Marcus Schmitt, 1998) 

 
Het grasland in Groenendijk (PQ13) is een locatie met een hoog aantallen spinnen, 
zowel in 2004 (177 ex.) als in 2005 (895 ex.). Vermits dit veroorzaakt wordt door 
vrij hoge aantallen van enkele zeer algemene soorten, heeft dit niet veel ecolo-
gische waarde. 
 
Hetzelfde patroon zien we als we het aantal soorten beschouwen: 19 soorten in 
2004 en 38 soorten in 2005. 
 
In PQ14, aan de rand van de poelen, werden in 2005 al 15 spinnensoorten met 
bodemvallen gevangen. Sleepvangsten leverden er 2 extra soorten op (Pachygna-
tha clercki en Tetragnatha extensa). Vooral de 2 Rode-lijstsoorten zijn vermel-
denswaard: de Moswolfspin (Arctosa leopardus) en de Duinwolfspin (Pardosa mon-
ticola). Van beide soorten is echter maar 1 exemplaar gevangen. Eerstgenoemde 
komt talrijk voor in het referentiegrasland PQ13 het ging in PQ14 dus om een 
zwervend dier van die locatie. De Duinwolfspin is merkwaardigerwijs niet bekend 
van PQ13. 
 
SOORTBESPREKINGEN 
 
Rode lijst ‘bedreigd’ 
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We gaan iets dieper in op de ecologie en verspreiding van enkele bedreigde soorten 
en vervolgens op enkele overige soorten met specifieke ecologische vereisten.  
 
De Bleke bodemkrabspin (Ozyptila sanctuaria) heeft volgens Maelfait et al. (1998) 
een voorkeur voor droge, voedselarme graslanden met graspollen. Roberts (1998) 
meldt vindplaatsen in Nederlands Limburg en in België vooral in de duinen en het 
zuiden. Van Helsdingen (1999) vermeldt voor Nederland 3 vindplaatsen in Lim-
burg en 1 in Zuid-Holland. De eerste waarnemingen voor Belgisch Limburg date-
ren van 1999 in snelwegbermen van de E314 in Zonhoven, Houthalen en Maas-
mechelen (Lambrechts et al., 2000). In 2 droge, voedselarme graslanden met zeer 
korte vegetatie en in een berm waar een korte grasvegetatie afwisselt met hogere 
vegetatie van Struikheide, Pijpestro en Brem, is telkens 1 ex. gevangen. 
 
De soort is aangetroffen in het door natuurherstel niet verstoorde grasland in 
Groenendijk (PQ13, 4 ex. in 2004 en 15 ex. in 2005). 
 
Overige soorten 
 
De Grote dikkaak (Pachygnatha clercki) staat bekend als een soort van natte 
plaatsen (Roberts, 1998). Het is de derde talrijkst gevangen soort in 2004 (20 ex.). 
 
De talrijkst gevangen soort in 2004 is Oedothorax retusus (56 ex.). Net als de zus-
tersoort O. fuscus en de 2 Erigone-soorten E. atra en E. dentipalpis is in de wijde 
omgeving enkel in het grasland PQ13 gevonden. De 4 soorten staan bekend als 
‘storingsindicatoren’. Maaibeheer kan in dit geval als de storingsfactor beschouwd 
worden.  
 

2.1.9.10 Loopkevers 
 
In 2004 en 2005 werden loopkevervangsten uitgevoerd met bodemvallen en hand-
vangsten. De resultaten worden weergegeven in onderstaande tabellen met, indien 
van toepassing, vermelding van de Rode lijststatus. 
 

Tabel 19: Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2004 (Walraevens et al., 2006) 

Soort PQ13 
Amara aenea 1 
Amara familiaris 1 
Calathus fuscipes 1 
Pterostichus diligens 3 
Pterostichus vernalis 1 
Aantal individuen 7 
Aantal soorten 5 
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Tabel 20: Vangsten van loopkevers via handvangsten op 10/09/2004 (Walraevens et al., 2006) 

Locatie Soort Sex Aantal 
PQ13 Acupalpus parvulus M 1 
PQ13 Acupalpus parvulus V 4 
PQ13 Amara communis M 1 
PQ13 Anisodactylus binotatus M 1 
PQ13 Pterostichus nigrita M 2 
PQ13 Pterostichus nigrita V 2 

 

Tabel 21: Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2005 (Walraevens et al., 2006) 

Soort RL-cat. PQ13 PQ14 
Acupalpus apricaria   2 
Acupalpus dubius  3  
Acupalpus parvulus  1  
Amara communis  90  
Amara consularis Z 1  
Amara familiaris  8  
Amara fulva   2 
Amara lunicollis  1  
Amara similata   37 
Amara tibialis Z 2  
Anisodactylus binotatus  30 1 
Bembidion quadrimacula-
tum 

  1 

Bembidion tetracolum  1  
Bradycellus harpalinus   2 
Calathus erratus   2 
Calathus fuscipes  1 9 
Calathus melanocephalus  1  
Calathus mollis Z  1 
Clivina fossor  3  
Dyschirius globosus  5  
Elaphrus cupreus   1 
Harpalus affinis   10 
Harpalus tardus  1  
Loricera pilicornus  1  
Nebria brevicollis  4  
Peocilus versicolor  2  
Pseudoophonus rufipes   6 
Pterostichus diligens  2  
Pterostichus strenuus  3  
Pterostichus vernalis  3  
Stenolophus teutonus   2 
Aantal individuen  163  
Aantal soorten  20  
Aantal Rode lijstsoorten  2  
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Soort RL-cat PQ14 
Acupalpus flavicollis  1 
Agonum marginatum  1 
Bembidion articulatum  1 
Bembidion femoratum  2 
Bembidion lampros   
Bembidion quadrimaculatum   
Bembidion quadripustulatum Z 2 
Bembidion tetracolum  3 
Bembidion tetragrammum   
Calathus cinctus K 1 
Elaphrus cupreus   
Elaphrus riparius  8 
Loricera pilicornis  1 
Nebria brevicollis  1 
Notiophilus biguttatus  1 
Notiophilus substriatus  1 
Omophron limbatum  8 
Stenolophus teutonus   
Aantal individuen  31 
Aantal soorten  13 
Aantal Rode lijstsoorten 2  

 
In het referentiegrasland (PQ13) zijn 20 soorten gevonden, waaronder 2 Rode lijst-
soorten, Amara consularis en Amara tibialis, maar wel in lage aantallen (1-2 ex.) 
 
SOORTBESPREKINGEN 
 
Rode lijst ‘zeldzaam’ 
 
Amara consularis is xerofiel (= droogteminnend) en bewoont droge, open terrei-
nen met spaarzame vegetatie maar wel vaak humusrijke bodem (vb. verlaten ak-
kers en ruderale terreinen, ook in droge heide). De soort is in België en Nederland 
beduidend achteruit gegaan (Turin, 2000). 
 
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 (Tu-
rin, 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed kunnen verbreiden. 
 
In de pioniervegetaties op de zandige oever (PQ14) zijn 13 soorten gevangen met 
bodemvallen. Hiervan is 1 soort opgenomen in de Rode lijst: Calathus mollis. Voor 
de natuurherstelmaatregelen kwam deze soort vermoedelijk niet voor gezien er 
geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soort. Het gaat hier waarschijnlijk om 
een zwerver vanuit de grote populatie in het VNR Ter Yde. 
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Een andere interessante soort is Amara fulva, een stenotope soort van droge 
schrale terreinen.  
Opmerkelijk is dat alle gevangen soorten typisch zijn voor droge, schrale of rude-
rale terreinen. Er zijn geen typische oeversoorten gevangen. Enkel voor Elaphrus 
cupreus kunnen we de aanwezigheid koppelen aan de waterpartij.  
 
Dankzij grondige handvangsten zijn daar nog 13 extra soorten genoteerd, waarvan 
2 Rode-lijstsoorten: Bembidion quadripustulatum en Calathus cinctus. Doordat we 
gericht in de oeverzone van de poelen zochten, vonden we heel wat soorten die ty-
pisch zijn voor oevers van stilstaand water. Hiervan zijn sommige soorten eerder 
typisch voor oevers van eutrofe waterpartijen (Acupalpis flavicollis, Bembidion arti-
culatum, Bembidion quadripustulatum), andere voor oligotrofe waterpartijen (Ago-
num marginatum, Elaphrus riparius, Omophron limbatum). 
 
SOORTBESPREKINGEN 
 
Rode lijst ‘zeldzaam’ 
 
Calathus mollis is een soort van duinen en stranden die ‘zeldzaam’ is in Vlaan-
deren (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). 
 
Bembidion quadripustulatum is in Vlaanderen in ongeveer evenveel hokken ge-
vonden voor 1950 dan erna (18 resp. 19). De ecologie van de soort is nog niet vol-
ledig duidelijk. Ze is hygrofiel (vochtminnend) en wordt gevonden op open, vochti-
ge tot natte klei en zandige modder, zowel langs stilstaand als stromend water, 
maar ook in leemgroeven en op kalkbodem. Het is een macroptere soort waarvan 
diverse vliegwaarnemingen bekend zijn (Turin, 2000). 
 
Rode lijst ‘kwetsbaar’ 
 
Calathus cinctus wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus on-
derscheiden. Ze heeft een meer zuidelijke verspreiding dan deze. Ze zou ook meer 
aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en wordt in Nederland vooral in weinig be-
meste, 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. Op de Mechelse heide (Maasmechelen, Limburg) bleek zeer dui-
delijk de voorkeur voor open, vegetatie-arme locaties binnen droge heide (Lam-
brechts et al., 2000b). De soort is ook in een zandgroeve ten noordwesten van de 
Mechelse heide gevonden (30 ex.), in Dwerghavervegetaties (Thero-Airion). 
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Ander soorten 
 
Omophron limbatum: In Groenendijk zijn op de oever van pas gegraven poelen 8 
exemplaren van deze makkelijk herkenbare soort geteld bij handvangsten.  
 

2.1.9.11 Mieren 
 
De resultaten van onderzoek naar mieren in het najaar 2004 en in 2005 vindt 
men in onderstaande tabellen. De naamgeving is volgens Boer et al. (2003), de Ro-
de-lijstcategorie volgens Dekoninck et al. (2003). Een zeer groot deel ervan is af-
komstig van recente studies uitgevoerd door AEOLUS (in Limburg) en door W. De-
koninck. De mieren in voorliggende studie zijn door Francois Vankerkhoven gede-
termineerd. (Walraevens et al., 2006) 
 

Tabel 22: Vangsten van mieren met bodemvallen in het najaar van 2004 (Walraevens et al., 2006) 

Soort Ned. naam PQ13 
Lasius playthorax Humusmier 1 
Myrmica scabrinodis Moerassteekmier 2 
Aantal individuen  3 
Aantal soorten  2 

 

Tabel 23: Vangsten van mieren met bodemvallen in 2005 (Walraevens et al., 2006) 

Soort Ned. naam PQ13 PQ14 RL-cat. 
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier 1 1  
Myrmica rubra Gewonde steekmier 1   
Myrmica specioides Duinsteekmier 4  K 
Aantal exemplaren  6   
Aantal soorten  3   
Aantal Rode lijstsoor-
ten 

 1   

 
Mieren zijn in de duinen, waar in de droge, zandige bodem regenwormen ontbre-
ken, van groot belang voor biologische afbraakprocessen. Door hun graafactivitei-
ten zorgen ze voor verluchting, vermenging en mineralogische aanrijking van de 
bodem. 
 
Uit eerdere onderzoeksresultaten bleek dat de meeste soorten mieren zeer gevoelig 
zijn voor beheeringrepen en andere ‘verstoringen’. Onder de mieren zijn er, in te-
genstelling tot spinnen en loopkevers, weinig pioniersoorten en dat zijn zeer alge-
mene soorten. 
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SOORTBESPREKINGEN 
 
De Duinsteekmier bleek present in ‘Groenendijk’ (PQ13). Deze locatie kan als oud 
stabiel graslanden beschouwd worden. Het is een zeer warmteminnende soort die 
in Vlaanderen niet zeldzaam is op zandbodem in de Kempen, de Oost-Vlaamse ri-
vierduinrelicten en in de kustduinen. Ze leeft er in droge graslanden, op duinen en 
in heide (Dekoninck et al., 2003). 
 
In PQ14 werd een ongevleugeld vrouwelijk exemplaar van de Glanzende houtmier 
waargenomen. Het ging waarschijnlijk om een wijfje dat bevrucht is, haar vleugels 
had ‘afgeworpen’ en op zoek was naar een geschikt plekje om een nest te maken 
(als koningin). 
 

2.1.9.12 Libellen 
 
INLEIDING 
 
In de duinen zijn sinds 1990 slechts 24 soorten waargenomen en de Kustduinen 
vormen samen met de Kustpolders de meest libellenarme regio van Vlaanderen 
(De Knijf in Provoost & Bonte, 2004). Nochtans zijn het net voedselarme plassen 
op zandgrond die in potentie zeer rijk zijn aan libellen, zoals in de Kempen. 
 
LITERATUURGEGEVENS (Walraevens et al., 2006) 
 
Vermeldenswaard is de aanwezigheid van Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveo-
lum) en de Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus). Beide hebben een voorkeur 
voor snel opwarmend water met een sterk wisselende waterstand (eerstgenoemde 
ook in drassige graslanden). De eieren kunnen worden afgezet op plaatsen die ’s 
zomers droog staan en pas ’s winters onder water komen. De Geelvlekheidelibel 
staat als ‘achteruitgaand’ genoteerd, maar het is een soort waarvan de aantallen 
van jaar tot jaar sterk wisselen (De Knijf et al., in voorber.). 
 
De overige soorten die in de databank vermeld zijn: Paardenbijter (Aeshna mixta), 
Grote keizerlibel (Anax imperator), Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), Lan-
taarntje (Ischnura elegans), Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum), Steen-
rode heidelibel (Sympetrum vulgatum). 
 
Bonte (1994) onderzocht de libellenfauna van de Westkust. De meest bijzondere 
waarneming was de Geelvlekheidelibel (1 wijfje en 3 mannetjes op 06/08/1994). 
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RECENTE WAARNEMINGEN (Walraevens et al., 2006) 
 
Bij de vegetatieopnames in het kader van de ‘FEYDRA’-monitoringsstudie werden 
ook heel wat libellensoorten waargenomen: 
 
Ter hoogte van PQ13 waren dit: 
 
 Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) (27 juni 2005) 
 Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) (27 juni 2005) 
 Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) (27 juni 2005) 
 
Voor PQ14: 
 
 Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) (27 juni 2005) 
 Azuurjuffer (Coenagrion puella) (27 juni 2005) 
 
Voor de geherprofileerde poel: 
 
 Azuurjuffer (Coenagrion puella) 
 Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) 
 Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) (27 juni 2005) 
 
Na de natuurherstelmaatregelen in Groenendijk is het zeker uitkijken naar het 
voorkomen van de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum). In de zomer van 2003 is 
een flinke populatie van deze als uitgestorven in Vlaanderen beschouwde soort 
ontdekt in recent aangelegde poelen in de Houtsaegerduinen (De Knijf in Provoost 
& Bonte, 2004). 
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Datum Soort Aantal Locatie Opmerkingen 
04-08-05 Bloedrode heidelibel 1 reeds bestaande, uitgediepte poel teneral 
04-08-05 Bloedrode heidelibel 2m  smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland  
04-08-05 Bruinrode heidelibel 1m reeds bestaande, uitgediepte poel  
04-08-05 Bruinrode heidelibel 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland teneral 
04-08-05 Gewone oeverlibel 2m  poel 4 , langs rietveldje  
04-08-05 Gewone oeverlibel 5 poel 5 (de kleine, ronde plas) 4 mannetjes, 1 wijfje ei-afzet 
04-08-05 Grote keizerlibel 1m poel 5 (de kleine, ronde plas)  
04-08-05 Grote keizerlibel 1m rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem  
04-08-05 Kleine roodoogjuffer 1m poel 4 , langs rietveldje op Veenwortel 
04-08-05 Kleine roodoogjuffer 10 poel 5 (de kleine, ronde plas)  
04-08-05 Lantaarntje 1 poel 3  
04-08-05 Lantaarntje 1 poel 4 , langs rietveldje op Veenwortel 
04-08-05 Lantaarntje 1 reeds bestaande, uitgediepte poel  
04-08-05 Paardenbijter 1 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland  
04-08-05 Tengere grasjuffer 1m poel 4 , langs rietveldje op Veenwortel 
04-08-05 Vuurlibel 2m  poel 5 (de kleine, ronde plas)  
04-08-05 Watersnuffel 3 poel 3  
04-08-05 Watersnuffel 2 poel 4 , langs rietveldje op Veenwortel 
04-08-05 Watersnuffel 5m poel 5 (de kleine, ronde plas)  
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 4 reeds bestaande, uitgediepte poel 1 copula 
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 2 smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland  
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 9 rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem  
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Er zijn in het kader van de FEYDRA-monitoringsstudie in 2005 in totaal 15 ver-
schillende libellensoorten waargenomen. Alle soorten zijn algemeen tot zeer alge-
meen in Vlaanderen en momenteel niet bedreigd in Vlaanderen. Enkel de Geel-
vlekheidelibel (Sympetrum flaveolum) is als ‘achteruitgaand’ opgenomen in de 
meest recente, nog niet gepubliceerde Rode lijst (De Knijf et al., in voorbereiding).  
 
De kolonisatie door libellen van de 5 nieuw gegraven poelen en 1 volledig uitge-
baggerde poel van Groenendijk is goed verlopen, zoals hieronder blijkt: 
 
Op 8 juni 2005 was er nog geen enkele libel te bespeuren aan de 5 nieuwe poelen. 
 
Op 4 augustus 2005 waren er al 11 soorten libellen aanwezig: 
 Waterjuffers: Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), Lantaarntje (Ischnura ele-

gans), Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio), Kleine roodoogjuffer (Erythromma 
viridulum) en Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) 

 ‘Echte libellen’: Grote keizerlibel (Anax imperator), Paardenbijter (Aeshna mix-
ta), Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Vuurlibel (Crocothemis ery-
thraea), Bruinrode (Sympetrum striolatum) en Bloedrode heidelibel (Sympetrum 
sanguineum) 

 
Bepaalde soorten kunnen eventueel afkomstig zijn van het aanpalende domein 
(Ter Duinen, revalidatiecentrum) waar enkele waterpartijen en grachten aanwezig 
zijn.  
 
Een aantal soorten hebben echter een echt pionierkarakter en komen naar alle 
waarschijnlijkheid van verder: Tengere grasjuffer, Zwervende pantserjuffer, Kleine 
roodoogjuffer, Vuurlibel en de heidelibellen 
 
SOORTBESPREKINGEN 
 
De Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum) wordt in sommige jaren nauwelijks 
gezien in de Benelux, terwijl ze in andere jaren (o.a. bij sterke oostenwind) mas-
saal westwaarts trekken vanuit hun oostelijke populaties en ’s zomers overal te 
vinden zijn. In de Nederlandse duinstrook was hij in de jaren ’90 algemener dan 
de Bloedrode heidelibel (NVL, 2002). 
 
De soort heeft een voorkeur voor snel opwarmende wateren met een sterk wisse-
lende waterstand, vaak algemeen bij wateren die in de zomer droogvallen. Ook in 
drassige weilanden vindt voortplanting plaats. De eieren worden op zompige óf 
droge plaatsen afgezet, die ’s zomers droog staan en ’s winters onder water komen. 
De larven komen in het voorjaar uit het ei en kunnen zich binnen de 2 maanden 
ontwikkelen. De soort heeft dus een éénjarige levenscyclus (NVL, 2002). Het is 
samen met de Zwervende pantserjuffer (en Tangpantserjuffer) de soort die het best 
aan tijdelijke wateren is aangepast. 
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De Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) is een zuidelijke soort met een zeer 
wisselend voorkomen: in sommige jaren is ze volledig afwezig, maar tijdens warme 
zomers kunnen er invasies optreden. Ze kan vervolgens enkele jaren standhouden 
en vrij algemeen zijn (Bos & Wasscher, 1997). Momenteel is ze algemeen in Neder-
land (NVL, 2002). Ze komt voor aan periodiek droogvallende vennen, duinplassen 
en nieuwe plasjes. Omdat de soort zich pas recent voortplant in Vlaanderen en dit 
(nog) niet jaarlijks, is ze niet opgenomen in de Rode Lijst van 1996 (De Knijf & An-
selin, 1996). Thans wordt ze als niet bedreigd beschouwd (De Knijf et al., in voor-
ber.). 
 
In Groenendijk komt een flinke populatie voor. Er werden minstens 15 verschil-
lende dieren geteld op 4 augustus. Hiervan zaten er maar 2 aan het water, name-
lijk aan de uitgediepte poel die reeds bestond voor de natuurherstelwerkzaamhe-
den. De meeste dieren zaten in het rietveldje dat zich ontwikkelt waar vroeger een 
slibbekken was. 
 
De Tengere grasjuffer is een uitgesproken pioniersoort van ondiep water zonder 
beschaduwing door bomen of struiken. Het is een soort die vaak zwerfgedrag ver-
toont en op die manier gunstige, nieuw ontstane terreinen kan koloniseren. 
 
In de periode 1990-1995 is deze soort maar op 11 plaatsen gevonden in Vlaande-
ren 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, zodat de soort thans als niet bedreigd wordt beschouwd (De Knijf et 
al., in voorber.). Aan de kust is er in 1999 en 2000 een populatie gevonden in de 
Sashul te Heist (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004), maar die verdween nadien 
door verdroging van het voortplantingsbiotoop (Adriaens, 2002). In 2005 is de 
soort waargenomen aan de Oostkust, aan een poel in de Zwinweiden (eigen waar-
neming). 
 
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). 
 
Er werden 2 sterk territoriale mannetjes Vuurlibel waargenomen op 4 augustus 
2005, aan de kleine, ronde, in januari 2005 gegraven poel in Groenendijk. 
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2.1.9.13 Overige ongewervelden 
 
Tijdens de vegetatieopname in het kader van het LIFE-nature project FEYDRA 
werden ter hoogte van PQ13 een gal op Akkerdistel (Cirsium arvense) van de 
distelgalboorvlieg (Urophora cardui) en een gal van galmijt Eriophyidae sp op Smal-
le weegbree (Plantago lanceolata) waargenomen. 
 
De Gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras) werd pas recent waargenomen aan de 
kust en nam in aantal toe (med. M. Leten). Aan de Westkust is het tegenwoordig 
mogelijk om de typische kuiltjes van de larven op geschikte locaties (mul, los 
zand; graag aan steilwandjes) te zien. Aan de verlaten gebouwen van de RWZI zijn 
deze kuiltjes waargenomen voor de afbraak van de gebouwen. 
 
Er is 1 soort Bladsprietkever (Scarabaeidae) gevonden, Hoplia graminicola , in het 
grasland (PQ13). Verder zijn 4 soorten Lieveheersbeesten (Coccinellidae) gevonden 
 

Tabel 24: Vangsten van diersoorten uit diverse groepen in PQ13 in 2005 (Walraevens et al., 2006) 

Soort Datum Aantal Diergroep 
Necrophorus vespillo 22/072005 1 Aaskever 
Necrophorus vespillo 17/09/2005 1 Aaskever 
Silpha obscura 25/05/2005 6 Aaskever 
Silpha obscura 08/06/2005 6 Aaskever 
Silpha obscura 21/06/2005 8 Aaskever 
Silpha obscura 22/07/2005 4 Aaskever 
Hoplia gramminicola 21/06/2005 3 Bladsprietkevers 
Lagria hirta 17/09/2005 1 Lagriidae 
Coccidula rufa 25/05/2005 2 Lieveheersbeesten 
Coccinella 7-punctata 11/05/2005 4 Lieveheersbeesten 
Coccinella 7-punctata 25/05/2005 1 Lieveheersbeesten 
Tytthaspis 7-punctata 25/05/2005 1 Lieveheersbeesten 
Coreus marginatus 17/09/2005 1 Wantsen 

 
Ter hoogte van PQ14 werden 4 soorten lieveheersbeesten in het veld waargenomen 
(zie tabel 25). Volgens de recente atlas (Adriaes & Maes, 2004) zijn deze in Vlaan-
deren: 
 
 Zeer algemeen: 2-stippelig lieveheersbeest (Adalia bipunctata) en 7-stippelig 

lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 
 Algemeen: 11-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 11-punctata) en 16-

puntlieveheersbeest (Tytthaspis 16-punctata) 
 
Bovendien werden we nog 5 extra soorten in de bodemvallen gevonden: het Schit-
terend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica), het Ongevlekt rietkapoentje (Cocci-
dula rufa), Rhyzobius litura, Scymnus frontalis en Scymnus mimulus. De 4 laatste 
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behoren tot de subfamilies van Nepkapoentjes (Coccidulinae) en Dwergkapoentjes 
(Scymninae) die niet systematisch geïnventariseerd zijn in Vlaanderen.  
 
In de atlas staan voor het Ongevlekt rietkapoentje waarnemingen van slechts 5 
UTM-hokken (van 5x5 km) in Vlaanderen, waaronder aan de kust enkel het hok 
waarin het Zwin ligt, alwaar de soort ook gevonden werd. 
 
Het Zestienpuntlieveheersbeest werd op 2 plaatsen in Groenendijk gevonden. 
 
Het 11-stippelig lieveheersbeestje is typisch voor kruidachtige pioniervegetaties 
en kan abundant zijn op kustvlaktes. De soort werd talrijk waargenomen in de pi-
oniersituatie in Groenendijk. 
 
Het Schitterend lieveheersbeestje (C. magnifica) wordt gewoonlijk in de directe 
omgeving van nesten van Rode bosmier gevonden. Ze leeft van bladluizen die door 
de bosmieren gebruikt worden. Het is een zeldzame soort in Vlaanderen (Adriaens 
& Maes, 2004). De enige vindplaats van Rode bosmieren in de duinen (Zwin) is 
verdwenen (Dekoninck & Bonte in Provoost & Bonte, 2004).  
 
Zeer onverwacht werd deze soort in Groenendijk ter hoogt van PQ14 gevonden. De 
soort zou als adult niet aan bosmieren gebonden zijn en is een goede vlieger. Het 
is zelfs mogelijk dat het gevangen dier afkomstig was van Engeland (med. JP. 
Beuckx). 
 
Scymnus mimulus wordt niet vermeld door Adriaens & Maes (2004) en het gaat 
hier om een nieuwe soort voor Vlaanderen. Door Freude, Harde & Lohse wordt de 
soort gerekend tot de fauna van de Benelux. Het is een soort van heide en van 
zandige locaties. Ze eet bladluizen. De soort werd in de bodemvallen in PQ14 ge-
vonden, samen met Scymnus frontalis en Rhyzobius litura, soorten waarvan 
slechts weinig waarnemingen bekend zijn en geen in de kuststreek. 
 

Tabel 25: Vangsten van diersoorten uit diverse groepen in PQ14 in 2005 (Walraevens et al., 2006) 

Soort Datum Aantal Diergroep 
Coccidula rufa 21/06/2005 1 Lieveheersbeesten 
Coccidula rufa 22/07/2005 2 Lieveheersbeesten 
Coccinella 11-punctata 21/06/2005 2 Lieveheersbeesten 
Coccinella 11-punctata 22/07/2005 3 Lieveheersbeesten 
Coccinella 11-punctata 22/07/2205 2 Lieveheersbeesten 
Coccinella 7-punctata 22/07/2005 1 Lieveheersbeesten 
Coccinella 7-punctata 22/07/2005 1 Lieveheersbeesten 
Scymnus sp. 21/06/2005 1 Lieveheersbeesten 
Scymnus sp. 22/07/2005 1 Lieveheersbeesten 
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3 Natuurbehoudsdoelstellingen voor het 
visiegebied ‘Groenendijk’ en het 
Vlaams Natuurreservaat ‘Groenendijk’ 

 

3.1 Visie 
 
De visie voor het Vlaams Natuurreservaat is voornamelijk gesteund op de algeme-
ne principes die uitgewerkt werden in de ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust 
(Provoost & Hoffmann, 1996). 
 
De gebiedsvisie van het gebied tussen de Franse grens en Westende in het kader 
van het geïntegreerd kustzonebeheer (Econnection, 2000) stelt als algemene doel-
stellingen wat betreft de natuurwaarden die van toepassing zijn op ‘Groenendijk’: 
 
 Ontsnippering van het huidig areaal aan duingebieden 
 Herstel en ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden in het duin-

polderovergangsgebied 
 Aankoop van duingebieden en opstellen van Beheerplannen 
 Verwijdering van storende gebouwen en constructies in groengebieden  
 
Planologisch staat het gebied grotendeels ingekleurd als ‘gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen of gemeenschapsvoorziening’. Nabijgelegen gebiedjes met be-
langrijke natuurwaarden zijn aangeduid als woongebied, zowel het gebied zelf als 
de nabijgelegen gebiedjes worden door het Duinendecreet beschermd. Op interna-
tionaal niveau werd het gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 
 

3.1.1.1 Landschapsdoeltype 
 
In de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann, 1996) werden 
4 landschapsdoeltypen gedefinieerd. Voor het VNR ‘Groenendijk’ is enkel het half-
natuurlijk landschap van toepassing. Nagenoeg natuurlijke eenheden, begeleid 
natuurlijke eenheden en multifunctionele eenheden kunnen niet onderscheiden 
worden omdat het gebied o.a. een te beperkte oppervlakte heeft (4 ha 96 a 55 ca) 
en is omgeven door bewoning. 
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3.1.2 Habitatdoeltypes (Natuurdoeltypes) en doelsoorten 
binnen het Vlaams Natuurreservaat ‘Groenendijk’ 

 
Volgende doeltypes worden nagestreefd in het gebied: 
 

1. Mosduin en droog tot mesofiel duingrasland 
2. Natte tot vochtige voedselarme duinvallei 
3. Duinplas 
4. Struweel, mantel- en zoombegroeiing 

 
Deze doeltypes zijn gebaseerd op de doeltypes die onderscheiden worden in de 
‘Ecosysteemvisie van de Vlaamse kust’ (Provoost & Hoffmann, 1996). Deze habi-
tatdoeltypes zijn, waar mogelijk, vertaald naar natuurtypes, vegetatietypes en ha-
bitatdoeltypes van de Europese Habitatrichtlijn. 
 
1) Mosduin en droog tot mesofiel duingrasland 
 
Vegetatietype: Kalkminnend mosduin (Phleo-Tortuletum), Duinkalkgrasland (Poly-
galo-Koelerion), Glanshaverhooiland (Arrhenatheretum elatioris), Droge kamgras-
weide (Lolio-Cynosuretosum luzuletosum campestris) 
Habitatrichtlijntype: (*) 2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties (“Grijze 
duinen”) 
Natuurtypes: 
 
A) Tortulo-Koelerion: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met 
Zanddoddegras (Phleum arenarium) en Groot Duinsterretje (Tortula ruralis 
ssp. ruraliformis) 
 
Dit zijn meestal matig gesloten tot vrijwel gesloten gemeenschappen. In de kruid-
laag kunnen nog wel grote “gaten” zitten, de moslaag is meestal goed ontwik-
keld.Doorgaans is er geen strooisellaag aanwezig, hoewel er soms wel wat “strooi-
selvlekken” kunnen zijn. De mossen vormen een lage begoeiing, die zelden hoger 
dan 5 cm wordt. 
Een belangrijke milieufactor in deze mosduinvegetaties is de zomerdroogte, die 
door de organismen met aangepaste levensstrategieën wordt aangepakt. De mos-
duinplanten kiemen in de herfst, bloeien in het voorjaar en zijn weer verdord tegen 
de zomer. Daarnaast spelen nutriëntenschaarste, doorwortelbaarheid en wateraf-
stotendheid van bepaalde duinbodems een belangrijke rol in de ontwikkeling en 
behoud van deze begroeiingen (Rappe et al., 1996). De mosduinvegetatie komt 
vooral voor op (zeer) kalkrijke zones die dan nog wel regelmatig (zwak) worden on-
derstoven of anderszins mobiel blijven. Muurpeper, Zandzegge en Groot duinster-
retje zijn soorten die geregeld terug te vinden zijn in de mosduinvegetaties. 
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Knelpunten: Overbetreding van kwetsbare mosduinvegetaties 
 
Beheer: Maaien of begrazing 
 
Procesparameters: Bodemontwikkeling 
 
Abiotische randvoorwaarden: 
 
 Hydrologie: grondwaterafhankelijk 
 Bodem: kalkrijk vanaf het oppervlak, soms zeer oppervlakkig ontkalkt; profiel 

vertoont een dunne A-horizont (tot 4cm) al dan niet op een AC-horizont (met 
rhizoïden), A-horizont is waterafstotend  

 Voeselrijkdom: laag tot zeer laag OM- en N-gehalte 
 Zuurtegraad: licht basisch tot licht zuur 
 
Doelsoorten:  
 
 Hogere planten:Muurpeper, Groot duinsterretje, Kleverige reigersbek, Zand-

doddegras, Duinviooltje 
 Broedvogels: Veldleeuwerik 
 Dagvlinders: Kleine parelmoervlinder 
 Kevers: Harpalus vernalis, Calathus ambiguus 
 
B) Polygalo-Koelerion: Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland met Liggend 
bergvlas (Thesium humifosum) en Geel walstro (Galium verum) 
 
Droge tot vochtige duin(kalk)graslanden komen voor in matig droge, niet ver-
struweelde duinzones die al gedurende een langetijd stabiel zijn. Daar vormen ze 
lage, half- tot volledige gesloten vegetatie met veel grassen en overblijvende vaat-
planten. Dit vegetatietype wordt gekenmerkt door een grote soortenrijkdom en het 
belang van invertebraten (loopkevers, vlinders) is groot. De diagnostische soorten 
zijn Liggend bergvlas, Kalkbedstro, Geel zonneroosje en Voorjaarsganzerik. 
 
Knelpunten: Overbetreding van kwetsbare mosduinvegetaties, vergrassing, verrui-
ging, verstruweling, overwoekering door exoten 
 
Beheer: Begrazing met grote zoogdieren (naast begrazing door konijnen) of maaien, 
terug openmaken van verstruweelde graslanden. Waar begrazing onmogelijk is pe-
riodiek maaien. 
 
Procesparameters: 
 
 plaatselijke indicatie voor begrazing: aanwezigheid voor begrazing (waaronder 

konijnen) 
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 indicatie voor afnemende stikstofdepositie; blijkt uit depositiemetingen en toe-
name van dispositiegevoelige (en dikwijls ook kalkminnende) soorten (zoals 
Grote tijm, Fakkelgras, …) 

 plaatselijke indicatie voor rust: aanwezigheid broedvogels 
 bodemontwikkeling 
 
Abiotische randvoorwaarden: 
 
Hydrologie: de hoogte van de watertafel is limiterend 
 
Doelsoorten: 
 
 Hogere planten: Liggend bergvlas, Kalkbedstro, Geel zonneroosje, Voorjaars-

ganzerik, Gewone vleugelbloem 
 Broedvogels: Tapuit, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, Graspieper 
 Dagvlinders: Bruin blauwtje, Grote en kleine parelmoervlinder, Heivlinder 
 
2) Natte tot vochtige voedselarme duinvallei 
 
Vegetatietypes: Waterpunge-Oeverkruidvegetatie (Samolo-Littorelletum), Padde-
rusvegetatie (RG Juncus subnodulosus [Magnocaricion]), Tandzaadvegetatie (Bi-
dentetalia), Waterbiesvegetatie (RG Parvocaricetea/Lolio- Potentillion?), Riet- of 
zeggenmoeras (Phragmitetalia), Sierlijke vetmuurvegetatie (Centaurio-Saginetum), 
Duinkalkmoeras (Parnassio-Juncetum atricapilli, Junco baltici-Schoenetum, div. 
RG), Riet- of zeggenmoeras (Phragmitetalia), natte ruigte (Convolvulo-
Filependuletea), Koekoeksbloem-Hertshooivegetatie (Lychnido-Hypericetum tetrap-
teri), licht ontkalkt duinmoeras (Caricetum trinervi-nigrae), Zilverschoongrasland 
(Trifolio fragiferi-Agrostietum), Sierlijke vetmuurvegetatie (Centaurio-Saginetum), 
Vochtige duinvalleivegetatie (RG Carex flacca [Caricion davallianae]), Ratelaar-
Harlekijnhooiweide (Rinantho-Orchietum morionis), Vochtige kamgrasweide (Lolio-
Cynosuretum lotetosum uliginosi) 
Habitatrichtlijntype: 2190 Vochtige duinvalleien, (2192 Pioniervegetaties van 
duinvalleien, 2193 Duinvalleimoerassen, 2194 Duinvalleigraslanden), 7230 Alka-
lisch laagveen 
Natuurtype: Caricion davallianae: Pioniersvegetaties van vochtige duinvallei-
en met Parnassia (Parnassia palustris) 
 
De vochtige duinvalleien worden gekenmerkt door kruiden- en dwergstruikvegeta-
ties van vochtige duinvalleien met minerale humeuze bodem (A-horizont). De vege-
tatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van pioniersoorten (russen, zeggen, 
grassen) en/of dwergstruwelen. De diagnostische soorten voor dit natuurtype zijn 
Parnassia, Dwergzegge, Moeraswespenorchis, Drienervige zegge, Slanke Gentiaan 
en Knopbies. 
 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  105 

Knelpunten: uitdoven van de natuurlijke dynamiek van vorming van nieuwe pan-
nen door het deflatie/accumulatieproces, verstruweling 
 
Beheer: initieel ontstruwelen, afplaggen gevolgd door maaien en/of begrazen 
 
Procesparameters: 
 
 Bodem is plaatselijk waterverzadigd in de winter, in de zomer deels waterver-

zadigd 
 
Abiotische randvoorwaarden: 
 
 Hydrologie: GHG21= 0 +/- mv; GVG22= 0 +/- mv; GLG23= 120 cm – mv 
 
 Bodem (gegevens Westhoek): in de recentelijk gestabiliseerde systemen verto-

nen de profielen zeer dunne A-horizonten (> 3 cm), de bodems zijn kalkrijk 
vanaf het oppervlak; bij langer gestabiliseerde systemen heeft er zich een zeer 
dunne A-horizont of H-horizont ontwikkeld die licht ontkalkt kan zijn. 

 
 Voeselrijkdom: OM- en N-gehaltes zeer laag in recentelijk gestabiliseerde sys-

temen tot zeer hoog in oudere systemen. 
 
 Zuurtegraad: sterk basis tot licht zuur 
 
Doelsoorten: 
 
 Hogere planten: Drienervige zegge, Rond wintergroen, Moeraswespenorchis, 

Parnassia,… 
 Broedvogels: Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, Watersnip 
 Amfibieën: Rugstreeppad 
 Dagvlinders: Bruin blauwtje, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleie parel-

moervlinder 
 
Dotterbloemhooiland: Associatie van Harlekijn en Ratelaar (Rhinantho-
Orchietum morionis) 
 
Deze associatie van het Dotterverbond wordt gekenmerkt door de selectieve soort 
Harlekijn (Ochis morio) (Zwaenepoel et al., 2002). Kleine ratelaar (Rhinanthus mi-
nor) en Gewone veldbies (Luzula campestris) differentiëren de associatie van de 
andere associaties binnen het verbond. Grote ratelaar, Brede orchis, Echte koe-

                                           
21 = Gemiddelde hoogste grondwaterstand 
22 = Gemiddelde voorjaarswaterstand 
23 = Gemiddelde laagste grondwaterstand 
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koeksbloem, Gevleugeld hertshooi en Tweerijige zegge verantwoorden de plaatsing 
binnen het Dotterverbond. 
 
Beheer: hooiland met nabeweiding 
 
Procesparameters: 
 
 Minimaal 10 % bedekking met freatofyten 
 Verschralingsindicatoren 
 Graslandindicatoren van minder bemeste graslanden 
 
Abiotische randvoorwaarden: 
 
 Hydrologie: GHG= deze associatie verdraagt geen overstromingen; GLG: 60 cm 

tot 100 cm – mv (Zwaenepoel et al., 2002) 
 
 Bodem: zand tot sterk zandige klei met oppervlakkige verzuring op kalkrijke 

ondergrond 
 
 Voeselrijkdom: mesotroof (NO3: 1-2 mg N/l; 0,04-0,1 PO4 mg P/l, C/N:20-35, 

C/P: 300-700) 
 
 Zuurtegraad: zwak zuur – zwak basisch 
 
Doelsoorten: 
 
 Hogere planten: Tweerijige zegge, Kleine ratelaar, Gewone veldbies, Echte koe-

koeksbloem, Gevleugeld hertshooi (Harlekijn: weinig waarschijnlijk) 
 Broedvogels: Paapje, Roodborsttapuit, Graspieper, Veldleeuwerik, Gele kwik-

staart 
 
3) Duinplas 
 
Vegetatietypes: Kranswiervegetatie (Charetalia hispidae), Kleine fonteinkruidenve-
getatie (Parvopotamion), Grote fonteinkruidenvegetatie (Magnopotamion), Eende-
kroosvegetatie (Lemnetalia minoris), … 
Habitatrichtlijntypes: 2191 Duinvalleipoelen, 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe 
wateren met benthische Chara sp. vegetaties 
Natuurtype: Gemeenschappen van zoet, open water en periodiek droogvallen-
de bodem 
 
Natuurlijke waterplassen ontbreken in de Vlaamse duinen. Kenmerkend voor de 
half-natuurlijke waterplassen in de duinen zijn de oligotrofe en kalkrijke water-
kwaliteit, de grote seizoensfluctuaties en de zandige bodem. 
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Knelpunten: Dieper graven zal noodzakelijk zijn 
 
Beheer: evt. ruimen tegen eutrofiëring en verlanding 
 
Procesparameters: 
 
 Permanente aanwezigheid van zoet water 
 Indicatoren oligotroof water 
 
Doelsoorten: 
 
 Planten: Kranswieren (Chara vulgaris, C. Globularis), Waterranonkels (Ranun-

culus sp.) en fonteinkruiden 
 
Amfibieën: Kamsalamander, Rugstreeppad 
 
4) Struweel, mantel- en zoombegroeiing 
 
Vegetatietypes: Vochtig kalkminnend struweel (Berberidion), Droog kalkminnend 
struweel (Berberidion), Grauwe wilgenstruweel (Salicion cinereae), Schietwilgen-
struweel (Salicion albae) 
Habitatrichtlijntype: 2160 Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides), 2170 
Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria), 6430 Voedselrijke 
zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones 
Natuurtypes: 
 
A) Vochtig kruipwilgstruweel (Salix repens) met Rond wintergroen (Pyrola 
rotundifolia) 
 
Dit is een plantengemeenschap van vochtige tot droge standplaatsen (duinvalleien) 
in kalkrijke duinen. Kruipwilg is in staat om enigszins mee te groeien met de ver-
stuiving. De begroeiing bestaat doorgaans uit een (dwerg)struiklaag in hoofdzaak 
gevormd door Kruipwilg, waartussen en waaronder zich grassen en andere krui-
den vestigen. Vochtig en droog Kruipwilgstruweel kan worden door- en overgroeid 
met Duindoorn, waardoor er een geweven mozaïek van deze 2 vegetatietypen ge-
vormd wordt. Diagnostische soorten zijn Rond wintergroen en Kaal stofzaad. Bij 
ongestoorde ontwikkeling volgen deze Kruipwilgstruwelen de pioniersgemeenschap 
van vochtige duinvalleien met Parnassia op. 
 
Beheer: Begrazing of periodiek afzetten (om de 10 à 15 jaar) 
 
Doelsoorten: 
 
 Hogere planten: Kruipwilg, Rond wintergroen 
 Broedvogels: Bosrietzanger, Rietgors 
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B) Berberidion vulgaris: (Matig) kalkrijke struwelen met duindoorn (Hippop-
hae rhamnoides) en Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
 
Struweelgemeenschap die groeit op matig kalkrijke, droge tot natte min of meer 
humeuze zandbodems. Door bladval en N2-fixatie ontstaan stikstofrijke bodems, 
waarvan Vlier graag gebruik maakt om zich te vestigen. De struiklaag kan o.a. 
Duindoorn, Sleedoorn, Vlier, Dauwbraam, Hondsroos, Eénstijlige meidoorn en 
Wilde liguster bevatten. Daarvan zijn de eerste 3 genoemde soorten (vrij) constant 
in huidige duinstruwelen. Binnen dit struweel zijn de volgende kruiden te vin-
den:Grote brandnetel, Jacobskruiskruid, Kleefkruid en Gestreepte witbol. 
 
Beheer: niets doen, begrazing of periodiek afzetten (om de 10 à15 jaar) 
 
Doelsoorten: 
 
 Hogere planten: Duindoorn, Wilde liguster, Hondsroos, Sleedoorn 
 Broedvogels: Nachtegaal, Braamsluiper, Fluiter, Sprinkhaanzanger, Grasmus 
 Overwinterende vogels: Houtsnip, Sperwergrasmus 
 
 
Door werd door Marc Leten een schematisch overzicht opgesteld van de potentieel 
aanwezige vegetatietypen op het terrein. Op theoretische gronden werden een vijf-
tal ontwikkelingsreeksen onderscheiden in het domein, gebaseerd op de ligging 
van het maaiveld t.o.v. een gemiddelde winterse grondwaterstand. 
 
Naar analogie met de hydrologie in het nabijgelegen VNR Hannecartbos werd ver-
ondersteld dat de winterse grondwaterstanden slechts binnen een relatief beperkt 
traject fluctueren als gevolg van het aftoppen van de hoogste waarden door opper-
vlakkige drainage. Vertrekkend van een gemiddelde winterse grondwaterstand (en 
een capillaire stijghoogte in duinzand van ca. 40 cm) konden zo een vijftal ‘vocht-
klassen’ worden onderscheiden, variërend van (semi-)permanent geïnundeerd tot 
(semi-)permanent buiten de invloedsfeer van het grondwater. 
 
Aan deze vijf ‘vochtklassen’ werden vijf ontwikkelingsreeksen gekoppeld, die lopen 
van pioniersituaties op minerale bodem, via ‘rijpe’ stadia (met beperkte bodem-
vorming en zonder grote nutriëntenaanrijking) en ‘oude, aangerijkte’ stadia (op na-
tuurlijke wijze aangerijkt door bodemvorming of kunstmatig door één of andere 
vorm van bemesting). Binnen de ‘oude en/of aangerijkte’ stadia werd nog opge-
splitst naar beheervorm: ‘niets doen’ (theoretische eindigend in een climax-
stadium), ‘hooien’ (ev. met nabegrazing, maar zonder bemesting) en ‘(semi-
)permanent begrazen’. 
 
De ontwikkelingsduur van de beschreven stadia variëert onderling en is niet exact 
te voorspellen, maar voor de hoger gelegen reeksen kan (mits tegengaan van 
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boom- en struikopslag) worden gedacht aan een ‘pionierstadium’ van 0-5 à 10 jaar 
en een ‘rijp stadium’ van 5 à 10-ca. 50 jaar. Beheersingrepen (b.v. maaien) kun-
nen deze levensduur verlengen en door afplaggen van de zode kan worden terug-
gekeerd naar een vroeger stadium. 
 
De prognoses uit tabel 25 zijn gebaseerd op informatie over de vegetatie voor de 
natuurherstelwerken (FEYDRA) en het beperkte aantal waterpeilmetingen in het 
gebied, de (grasland)vegetatie en hydrologie van het nabijgelegen VNR Hannecart-
bos (cfr. Beheerplan VNR Hannecartbos: Hoffman et al., 1999) en de literatuur: 
Schamineé et al. (1995 e.v.), Vandenbussche et al. (2002) en Beets et al. (2000, 
2001 & 2002). De syntaxonomie en nomenclatuur van de vegetatietypes volgen 
vnl. Schamineé c.s., aangevuld met een aantal uit Beets et al.(l.c.) overgenomen 
types (vnl. rompgemeenschappen (= RG)). Waar mogelijk worden de verwachte ve-
getatietypes onderscheiden op het niveau van associatie of rompgemeenschap, zo-
niet wordt gerefereerd naar hogere niveau’s (verbond, orde). 
 
Het hier gepresenteerde schema is oriënterend en zeker niet absoluut voorspel-
lend, en werd opgemaakt met een qua nutriëntengehalte en substraatkwaliteit op-
timaal veronderstelde uitgangstoestand na inrichting. Ook de identificatie van een 
vegetatie-eenheid met een ‘vochtklasse’ gebaseerd op een gemiddelde winterse 
grondwaterstand moet met enig voorbehoud worden geïnterpreteerd. 
 
Tenslotte heeft het schema ook enkel betrekking op de 95% van het VNR ‘Groe-
nendijk’ met een (dik) zandpakket aan de oppervlakte (fossiele strandvlakte en 
duintjes), niet op het kleiige deel van het gebied (ZO-hoek). Het ‘rijpe’ stadium van 
de ontwikkelingsreeks in deze zone (enkel ‘vochtige’ tot ‘droog’) valt min of meer 
samen met deze van het met nutriënten aangerijkte zandsubstraat. 
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Tabel 26: Overzicht van de potentieel aanwezige vegetatietypen op het terrein (verschillende successiestadia) (Grontmij Verschave, 2003) 

Reeks Vochtklasse Gem. 
grondwater- 
stand 
winter 

Pionierstadium ‘Rijp’ stadium (zo no-
dig maaien of hooien) 

‘Oud’ en/of matig aangerijkt stadium (kruidachtig) 

     ‘Niets doen’ Hooien Grazen 
A (Semi)permanent 

overstroomd 
> +0,6 m Kranswiervegetatie 

(Charetalia hispidae) 
Kranswiervegetatie 
(Charetalia hispidae), 
Kleine fonteinkruiden-
vegetatie (Parvopotami-
on) 

Grote fonteinkruiden-
vegetatie (Magnopota-
mion), Eendekroosvege-
tatie (Lemnetalia mino-
ris), … 

- - 

B Droogvallend +0,6 à +0,3 
m 

Waterpunge-
Oeverkruidvegetatie 
(Samolo-
Littorelletum) 

Padderusvegetatie (RG 
Juncus subnodulosus 
[Magnocaricion]), … 

Tandzaadvegetatie (Bi-
dentetalia), Waterbies-
vegetatie (RG Parvo-
caricetea/Lolio- Potenti-
llion?), Riet- of zeg-
genmoeras (Phragmi-
tetalia) 

- - 
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Reeks Vochtklasse Gem. grond-

water- 
stand 
winter 

Pionierstadium ‘Rijp’ stadium (zo 
nodig maaien of 
hooien) 

‘Oud’ en/of matig 
aangerijkt stadium 
(kruidachtig) 

  

     ‘Niets doen’ Hooien Grazen 
C Winterse inunda-

tie 
+0,3 à 0,0 m Sierlijke vetmuurve-

getatie (Centaurio-
Saginetum) 

Duinkalkmoeras 
(Parnassio-Juncetum 
atricapilli, Junco 
baltici-Schoenetum, 
div. RG) 

Riet- of zeggenmoe-
ras (Phragmitetalia), 
natte ruigte (Convol-
vulo-Filependuletea), 
Grauwe wilgenstru-
weel (Salicion cine-
reae), Schietwilgen-
struweel (Salicion 
albae) 

Koekoeksbloem-
Hertshooivegetatie 
(Lychnido-
Hypericetum tetrap-
teri) , licht ontkalkt 
duinmoeras (Carice-
tum trinervi-nigrae) 

Zilverschoongrasland 
(Trifolio fragiferi-
Agrostietum) 

D Vochtig, slechts 
incidenteel over-
stroomd 

0,0 -0,4 m Sierlijke vetmuurvege-
tatie (Centaurio-
Saginetum) 

Vochtige duinval-
leivegetatie (RG Ca-
rex flacca [Caricion 
davallianae]), … 

Vochtig kalkmin-
nend struweel (Ber-
beridion), Essen-
Iepenbos (Fraxino-
Ulmetum) 

Ratelaar-
Harlekijnhooiweide 
(Rinantho-Orchietum 
morionis) 

Vochtige kamgrasweide 
(Lolio-Cynosuretum 
lotetosum uliginosi) 

E Buiten grondwa-
terinvloed 

-0,4 à -1,2 m Kalkminnend mos-
duin (Phleo-
Tortuletum) 

Duinkalkgrasland 
(Polygalo-Koelerion) 

Droog kalkminnend 
struweel (Berberidi-
on), Abelen-Iepenbos 
(Violo odoratae-
Ulmetum), Eiken-
Beukenbos (Querco-
Fagetum) 

Glanshaverhooiland 
(Arrhenatheretum 
elatioris) 

Droge kamgrasweide 
(Lolio-Cynosuretosum 
luzuletosum campestris) 
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Tabel 27: Overzicht van de potentieel aanwezige EU-Habitattypes op het terrein (verschillende successiestadia) (Grontmij Verschave, 2003) 

Reeks Vochtklasse Gem. 
grond-
water- 
stand 
winter 

Pionierstadium ‘Rijp’ stadium (zo nodig 
maaien of hooien) 

‘Oud’ en/of matig aangerijkt stadium (kruidachtig) 

     ‘Niets doen’ Hooien Grazen 
A (Se-

mi)permanent 
overstroomd 

> +0,6 m 2191 Vochtige duinval-
leien – duinpoelen (incl. 
3140 Kalkhoudende 
oligomesotrofe stil-
staande wateren met 
benthische Chara spp-
vegetaties) 

2191 Vochtige duinvallei-
en - duinpoelen (incl. 
3140 Kalkhoudende oli-
gomesotrofe stilstaande 
wateren met benthische 
Chara spp-vegetaties) 

[2191 Vochtige duinvalleien – 
duinpoelen (incl. 3140 Kalk-
houdende oligo-mesotrofe stil-
staande wateren met benthi-
sche Chara sppvegetaties)]? 

  

B Droogvallend +0,6 à 
+0,3 m 

2192 Vochtige duinval-
leien- pioniervegetaties 
(incl. 3130 Oligotrofe tot 
mesotrofe stilstaande 
wateren met vegetatie 
behorend tot de Littorel-
letalia uniflora en/of de 
Isoëto-Nanojuncetea) 

2192 Vochtige duinvallei-
en – pioniervegetaties 
(incl. 3130 Oligotrofe tot 
mesotrofe stilstaande wa-
teren met vegetatie beho-
rend tot de Littorelletalia 
uniflora en/of de Isoëto-
Nanojuncetea) 

(2193 Vochtige duinvalleien-
duinmoeras)? 
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Reeks Vochtklasse Gem. 

grond-
water- 
stand 
winter 

Pionierstadium ‘Rijp’ stadium (zo nodig 
maaien of hooien) 

‘Oud’ en/of matig aangerijkt 
stadium (kruidachtig) 

  

     ‘Niets doen’ Hooien Grazen 
C Winterse inun-

datie 
+0,3 à 
0,0 m 

2192 Vochtige duinval-
leien-pioniervegetaties 

2193 Vochtige duinvallei-
en-duinmoeras 

2193 Vochtige duinvalleien – 
duinmoeras (incl. 6430 Voed-
selrijke zoomvormende ruig-
ten van het laagland en van 
de montane en alpiene zones) 

2194 Voch-
tige duinval-
leien – duin-
valleigras-
landen 

2194 Vochtige 
duinvalleien – duin-
valleigraslanden 

D Vochtig, slechts 
incidenteel 
overstroomd 

0,0 à -
0,4 m 

2192 Vochtige duinval-
leien-pioniervegetaties 

2193 Vochtige duinvallei-
en-duinmoeras 

[2193 Vochtige duinvalleien – 
duinmoeras (incl. 6430 Voed-
selrijke zoomvormende ruig-
ten van het laagland en van 
de montane en alpiene zo-
nes)]?, 2160 Duinen met Hip-
pophae rhamnoides, 2180 Be-
boste duinen van het Atlanti-
sche, Continentale en Boreale 
Kustgebied 

2194 Voch-
tige duinval-
leien – duin-
valleigras-
landen 
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Reeks Vochtklasse Gem. 

grond-
water- 
stand 
winter 

Pionierstadium ‘Rijp’ stadium (zo nodig 
maaien of hooien) 

‘Oud’ en/of matig aangerijkt 
stadium (kruidachtig) 

  

     ‘Niets doen’ Hooien Grazen 
E Buiten grond-

waterinvloed 
-0,4 à -
1,2 m 

2130 Vastgelegde dui-
nen met kruidvegetatie 
(grijze duinen) 

2130 Vastgelegde duinen 
met kruidvegetatie (grijze 
duinen) 

2160 Duinen met Hippophae 
rhamnoides, 2180 Beboste 
duinen van het Atlantische, 
Continentale en Boreale Kust-
gebied 

[2130 Vast-
gelegde dui-
nen met 
kruidvegeta-
tie (grijze 
duinen)]? 

[2130 Vastgelegde 
duinen met kruid-
vegetatie (grijze 
duinen)]? 
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4 Beheer van het Vlaams Natuurreservaat 
‘Groenendijk’ 

4.1 Gevoerd beheer 
 
Het noordelijk deel van ‘Groenendijk’ was tot in de jaren ’90 een hooiland. Dit ge-
bied werd door Natuurpunt v.z.w gedeeltelijk als reservaat beheerd. Daarna is de 
vegetatie grondig gedegradeerd door het beheer van een Aquafin-werknemer, die 
hier schapenbegrazing invoerde, maar ook gif spoot tegen distels, alsook bemes-
ting toepaste. Ondermeer Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is hierdoor achteruit 
gegaan. In 2003 werd deze vegetatie rond eind augustus, begin september ge-
maaid door AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap voor Natuur en Bos) en van-
af 15 september 2003 nabegraasd door een stier en zeven vaarzen van het West-
Vlaamse Roodvee-ras. Op 15 december 2003 werd het vee weer van het grasland 
verwijderd. Afhankelijk van de nadruk die hier gelegd wordt op het hooibeheer of 
op de nabegrazing kan de vegetatie wellicht meer richting Lychnido-Hypericetum 
tetrapteri overhellen (maaibeheer dominant), dan wel richting Rhinantho-Orchietum 
morionis (begrazing dominant). 
 

 
Figuur 47: Luchtfoto voormalige RWZI 'Groenendijk' (GIS-west) 
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Ter hoogte van PQ14-18 was de infrastructuur van het oud waterzuiveringsstation 
van Nieuwpoort aanwezig tot 10 januari 2005. Die dag startte de afbraak van het 
waterzuiveringsstation, als onderdeel van het LIFE-natuurproject FEYDRA. Na de 
afbraak van het RWZI werden in het voorjaar van 2005 vier nieuwe plassen gegra-
ven en twee bestaande poelen geherprofileerd (grote poel en kleine poel). De vege-
tatie ter hoogte van het voormalige slibdroogbekken werd oppervlakkig afgegraven 
(‘geplagd’). Ter hoogte van de voormalige toegangsweg werden lage duintjes aange-
legd. 
 

 
Figuur 48: Beeld na de herinrichting (Grontmij Verschave, 2003) 

 
In het gebied wil het life-FEYDRA project de ecologisch waardevolle kalkmoerassen 
en duinpoelen met hun typische flora en fauna herstellen over een oppervlakte 
van 5 ha door de eerdergenoemde afbraak van het oude waterzuiveringsstation 
van Nieuwpoort en de daaropvolgende herprofilering van het terrein. Vooraleer de 
afbraakwerken van start gingen, werd alles goed voorbereid: de opmaak van het 
bestek van de werken, de evaluatie van de offertes en de opvolging van de werf 
werden uitbesteed aan een ervaren ingenieursbureau. De afbraakwerken eindig-
den in juni 2005. 
 
In een eerste fase van de afbraakwerken werden alle gevaarlijke stoffen verwijderd 
en afgevoerd. In een 2e fase werden de gebouwen en de infrastructuur van het wa-
terzuiveringsstation gesloopt en werd alle afbraakmateriaal uit het terrein verwij-
derd. Na de uitvoering van de afbraakwerken kreeg het vrijgemaakte terrein een 
reliëf dat optimaal is voor de ontwikkeling van waardevol kalkmoeras, duinplas-
sen, mosduinen en duingraslanden. 
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Figuur 49: Slibdroogbedden en slibgistingstanks voormalige RWZI 'Groenendijk' (Van Nieuwenhuyse, 2003) 

 
Vanaf de nazomer van 2005 werd in het volledige natuurdomein ‘Groenendijk’ een 
maai- en begrazingsbeheer ingesteld. In het najaar van 2005 werden 4 Koniks als 
grazers ingevoerd. De dieren werden op 20 april 2006 weer verwijderd. 
 
In bijlage VII volgt een overzicht van de beheersingrepen in het VNR ‘Groenen-
dijk’. 
 
 

 
Figuur 50: Zicht op de grote poel vanuit de voormalige RWZI van Nieuwpoort (Van Nieuwenhuyse, 2003) 

 



 

________________________________________________________________________________ 
Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat Groenendijk  118 

4.2 Globale zonering van het beheer 
De beheersmaatregelen beperken zich tot 1 vorm van beheer, nl. patroonbeheer. 
Met behulp van deels mechanische middelen word actief gestreefd naar behoud 
en/of herstel van een aantal specifieke, in Vlaamse context zeldzame of bedreigde 
habitats met hun kenmerkende soorten en abiotische componenten. De huidige 
en potentiële natuurbehoudswaarden kunnen hier niet worden gegarandeerd, 
resp. gerealiseerd, zonder ingrijpende sturende maatregelen.Het beheer is vooral 
gericht op het actief instandhouden en uitbreiden van lokaal en internationaal be-
dreigde habitats. 

4.3 Concrete beheersmaatregelen 
Een kostenraming van het voorziene beheer is opgenomen in Bijlage X 

4.3.1 Eénmalig beheer 
 
Het éénmalig beheer beperkt zich tot de volgende ingrepen: 
 
 Vooraan in het gebied (ter hoogte van de Victorlaan) wordt een vangkraal voor-

zien.(zie figuur 47) 
 De tracé’s van de dienstwegen worden vastgelegd (zie figuur 47). Deze zullen 

enkel worden gebruikt in functie van beheersingrepen en het opmeten van 
peilbuizen. 

 Er wordt een locatie vastgelegd waar eventuele bijvoedering kan gebeuren ( dit 
zal slechts gebeuren in uitzonderlijke gevallen). Op die manier wordt nutriën-
tenaanrijking zoveel mogelijk vermeden 

 De afgestorven bomen aan de zuidoostelijke zijde worden verwijderd. 
 De Gladde iepen (Ulmus minor) langs de oostelijke zijde van het gebied, ter 

hoogte van de 2e geherprofileerde poel (gezien vanaf de Victorlaan), worden af-
geschermd tegen dierenvraat. Hiervoor worden ze afgerasterd. De Gladde iepen 
(Ulmus minor) worden onderworpen aan een hakhoutbeheer, zodat ze niet zou-
den kunnen afsterven door de olmenziekte24 die enkel volwassen iepen treft. 
Hakhoutbeheer is een bedrijfsvorm waarbij bomen met een groot regeneratie-
vermogen met een korte omlooptijd van 5-10 jaar worden gekapt.De jonge ge-
neratie bestaat uit uitlopers van de afgekapte stronken (= stobben of stoven). 

 Van de aanwezige knotwilgen aan de westelijke zijde van het reservaat werd bij 
de opmaak van dit Beheerplan een inventaris opgemaakt van welke bomen 
groeiden en welke niet. De levenskrachtige exemplaren worden behouden. Ze 
dienen om de 5 à 10 jaar geknot te worden. Voor het voorkomen van proble-

                                           
24 De Olmenziekte wordt veroorzaakt door een zwam (Ceratomella ulmi) en overgebracht 
door iepenspintkevers. Zo'n zieke olm gaat ten onder aan zijn eigen afweersysteem. De ge-
infecteerde vaten worden door de boom afgegrendeld, waardoor ze geen sap meer kunnen 
transporteren. Uiteindelijk verhongert de boom. (Veselinfo, maart 1995) 
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men met uitzaaiing door vrouwelijke wilgenexemplaren wordt best om de 5 jaar 
geknot. De niet vitale exemplaren werden na de inventaris verwijderd. 

 Het strooisel onder de bomen aan de westelijke grens van het reservaat dient te 
worden verwijderd. 

 Aan diezelfde zijde kan eventueel een houtkantaanplant komen met Sleedoorn 
(Prunus spinosa) en/of Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). Hiervoor 
wordt zoveel mogelijk plantmateriaal gerecupereerd uit de gebieden in eigen 
beheer (vooral Sleedoorn, Olm, evt. Eénstijlige meidoorn, ….). 

 

 
Figuur 51: Eénmalige beheersingrepen 

 

4.3.2 Onderhoudsbeheer 
 

4.3.2.1 Maaibeheer 
 
Maaien is het verwijderen van het bovengrondse, organische plantenmateriaal tot 
op een bepaalde hoogte (door het te snijden). Daarbij wordt, indien het maaisel (en 
dus de nutriënten) afgevoerd wordt, een aanzienlijke hoeveelheid voedingsstoffen 
(stikstof N, fosfor P en kalium K) aan het systeem onttrokken (= verschraling). 
Maaien moet dus steeds gevolgd worden door afvoer van het maaisel. Bij niet af-
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voeren komen de nutriënten immers weer in omloop na afbraak van het strooisel. 
Dat strooisel verhindert bovendien de lichtinval op de bodem met negatief vervolg 
voor het kiemen van planten. 
Maaien gebeurt het best met een zeis of een bosmaaier, aangezien werken met een 
klepelmaaier, cirkelmaaier of maaibalk vaak tot sterfte van onder de fauna en in 
natte terreinen tot bodemverdichting, en in geaccidenteerde terreinen tot bodem-
verschraling leidt.Zo verpulvert een klepelmaaier het gras waardoor het merendeel 
van de voedingsstoffen zich in de bovengrondse delen van de plant bevindt. Daar-
naast is het in schrale vegetaties ook van belang dat de aanwezige planten ook 
hun zaadzetting kunnen voltooien. Voor natte schrale vegetaties is het ideale tijd-
stip juli-augustus. Voor droge schrale vegetaties is dat september-oktober. 
 
Er werd geopteerd voor het type ‘hooibeheer met nabeweiding’: Hievoor dienen vol-
gende maatregelen worden ondernomen. 
 
 Alle graslanden dienen eind augustus-begin september gemaaid te worden. 
 Het grasland vooraan het reservaat (tegen de Victorlaan) en het grasland aan 

de westelijke zijde van het gebied krijgen nog een extra maaibeurt in mei (zie 
figuur 52). Hierbij moet voorzichtig te werk worden gegaan om eventuele broe-
dende vogels niet te verstoren. Het tijdstip is zo vastgelegd dat de dominante 
Gestreepte witbol wordt verwijderd zodat deze niet meer kan uitzaaien. Dit gras 
is immers één van de weinige soorten die een permanente zaadvoorraad in de 
bodem kan opbouwen. Op die manier houdt de soort zichzelf als dominant in 
stand. Op de plaatsen met delicate soorten zoals orchideeën, e.d. werd daarom 
besloten om 2 keer per jaar te maaien zodat de witbol niet meer uitzaait en an-
dere grassen en kruiden zich gemakkelijker kunnen vestigen. (Walraevens et 
al., 2006) 

 In augustus dient de noord-westelijk gelegen depressie (het voormalige slib-
droogbekken) te worden gemaaid om dominantie van riet tegen te gaan en zo 
het beoogde habitat ‘kalkmoeras’ te verkrijgen (zie figuur 52). 

 Over gans het terrein dient oppervlakkig puin geruimd te worden (= restanten 
van de afbraakwerken). 

 Bij het maaien is het, naar dagvlinders toe, interessant een zoom te maken 
(van ca. 2 m) langs het grasland op de grens (zie figuur 52) met het aanpalend 
domein waar diverse interessante voedselplanten zoals Leverkruid, Heelblaadje 
en Akkerdistel staan voor deze diergroep. De zoom mag niet te breed zijn, want 
het jaarlijks maaien van het grasland in het voorjaar of voorzomer is belangrijk 
om het voldoende voedselarm te houden/maken, opdat het geschikt zou 
zijn/worden voor belangrijke dagvlindersoorten (Hooibeestje) en andere onge-
wervelden. (Walraevens et al., 2006) 

 Distels dienen, indien nodig, gemaaid te worden. 
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Figuur 52: Situering maaibeheer 

 

4.3.2.2 Begrazingsbeheer 
 
De geïntroduceerde hoefdieren in de Vlaamse kustduinen dragen substantieel en 
in positieve zin bij tot de initiële doelstellingen van begrazingsbeheer (Hoffmann et 
al., 2005). 
 
De specifieke ervaringen in de kustduinreservaten leren volgende, voor het beheer 
rechtsreeks belangrijke kenmerken van de ingezette herbivoren (Hoffmann et al., 
2005): 
 
 Ze helpen de dominantie van ruige, strooisel accumulerende graminoïden25, 

zoals Duinriet (Calamagrostis epigejos), Gestreepte witbol (Holcus lanathus), 
Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Zandzegge (Carex arenaria) en andere te 
onderdrukken, en stellen daarmee doelsoorten van duingraslanden (Polygalo-
Koelerion) in staat om openingen in de grasmat te koloniseren. 

 Endozoöchore26 en epizoöchore27 verbreiding hebben daarenboven een versnel-
lend effect op de aankomst van doelsoorten in doelgebieden, bvb. de opening in 

                                           
25 = Grasachtigen en schijngrassen 
26 = Verbreiding van plantenzaden via de uitwerpselen van dieren 
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de grasmat van ruig gras gedomineerde vegetaties en struweelontginningszo-
nes. Grasmatopeningen worden bovendien geïnduceerd door de dieren zelf 
door betreding, oppervlakkige graaf- en rolactiviteiten. 

 De impact van de grazers op struweeluitbreiding, laat staan struweelinkrim-
ping is gering, hoewel het Schots hooglandrund wel degelijk een significante 
impact heeft op de struweelstructuur en uiteindelijk op de struweeloppervlak-
te. De paardachtigen acteren slechts als volgers, nadat runderen openingen 
hebben gecreëerd in het struweel. Ezels ageren intermediair tussen rund en 
paardachtigen, maar zullen op het struweel toch aanzienlijk minder impact 
hebben dan runderen. 

 Samen met runderen, vertonen ezels beperkte browse-activiteit. Beide eten 
spaarzaam de aanwezige kiemplanten en juvenielen van boomsoorten (vooral 
Fraxinus excelsior), waardoor ze zeker een impact zullen hebben op de verbos-
sing(ssnelheid). De ezels in de Houtsaegerduinen blonken uit in het begrazen 
van exoten zoals Syringa vulgaris, Fallopia aubertii (beide zeer frequent aange-
vreten en sinds de ezelintroductie significant achteruitgegaan in de Houtsae-
gerduinen), Rosa rugosa (af en toe aangevreten) en Robinia pseudacasia (zeld-
zaam een aantal happen) (Deconinck, 1998; Hoffmann et al., 2001) 

 
Aangezien het behoud van de poelen en de bijhorende vegetatie het doel vormen in 
‘Groenendijk’, werd niet gekozen voor een begrazing met runderen. Er werd voor 
Koniks geopteerd, aangezien die minder diep te water gaan dan runderen en zo 
een minder grote verstoring van de beoogde habitats teweegbrengen. 
 
Koniks 
 
 Koniks zijn in staat om jaarrond te overleven in Westhoek-noord. Er zijn indi-

caties dat de dieren in slechte winters aan de bovengrens van hun mogelijkhe-
den leven (Cosyns et al., 2001). Koniks vertonen van alle ingezette diersoorten 
de langste graastijden (tot > 75 %), die ze in het laagproductieve winterseizoen 
blijkbaar niet meer kunnen verhogen. De slechte conditie van één van de lacte-
rende merries in de winter 1999-2000 kan geïnterpreteerd worden als een 
vorm van nutritieve stress en de onmogelijkheid om de inname van voedsel 
verder te verhogen. We veronderstellen dan ook dat Koniks een voedingsstrate-
gie toepassen die gebaseerd is op maximale inname van voedsel van hoge kwa-
liteit en wanneer meest beschikbaar (late voorjaar, zomer en vroege herfst) en 
dat ze in de resterende tijd van ontoereikende voedselbeschikbaarheid moeten 
vertrouwen op hun lichaamsreserves. 

 Ze maken nauwelijks gebruik van en hebben daardoor weinig impact op het 
struweel. 

 Ze zijn door hun gestalte en nervositeit wel minder geschikt voor de confronta-
tie met publiek. 

 

                                                                                                                                 
27 = Verbreiding van zaden of vruchten via de poten, de vacht enz. van dieren 
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Figuur 53: Konikspaarden (VBNC De Nachtegaal) 

 
Voor het reservaat wordt het begrazingsregime ‘Hooibeheer met nabeweiding’ ge-
kozen. Hierdoor krijgen de beoogde vegetatietypes zoals de Associatie van Harle-
kijn en Ratelaar (Rhinantho-Orchietum morionis) alle kansen. Het vrijgekomen 
plantenmateriaal kan (gedeeltelijk) gebruikt worden voor het voeden van de eigen 
beesten in de winter, wanneer een voedselschaarste optreedt. 
De grazers worden ingeschaard in de winter, nl. van augustus tot april. 
 
Hierbij is het vooral belangrijk dat de graslanden door de keuze van begrazing kort 
uit de winter komen. Zo onstaat genoeg kiemkracht voor de orchideeën. 
 
In functie van de vegetatieontwikkeling (goede of slechte ontwikkeling van de be-
oogde habitats) kan in de toekomst afgeweken worden van het hier boven vermel-
de begrazingsregime (andere grazer, ander tijdstip). Het hier boven vermelde be-
grazingsregime omvat immers slechts richtlijnen waarvan kan worden afgeweken.  
 
 Indien de begrazing te veel schade aanricht aan de oevers van de poelen, zullen 

de poelen gedeeltelijk worden uitgerasterd, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn 
voor de vegetatieontwikkeling.Door de poelen voor de helft af te schermen 
wordt de vegetatie in dit deel dan gevrijwaard van vertrappeling door grazers, 
maar kan het andere deel nog worden begraasd. Ook moet extra aandacht aan 
de Bosbies in het voormalige slibdroogbekken worden geschonken. Het VNR 
‘Groenendijk’ is immers de enige groeiplaats voor de soort aan de Vlaamse 
Kust. Indien blijkt dat deze preferentieel wordt begraasd, zal deze worden uit-
gerasterd als bescherming tegen de vraat. 
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Figuur 54: Bosbies (Van Nieuwenhuyse, 2003) 

 
 Ter hoogte van de vangkraal kan, indien nodig, worden bijgevoederd. Het dient 

wel gezegd dat dit zoveel mogelijk zal worden vermeden en dus enkel zal wor-
den toegepast in geval van extreme voedselschaarste. 

 
 Ten slotte dienen de afsluitingen onderhouden te worden. 
 

4.3.2.3 Verwijderen van exoten en invasieve soorten 
 
Verwijderen van Abelen, Populieren, Wilgen en andere exoten en invasieve soorten 
die een probleem vormen in de toekomst gebeurt door kappen met eventueel na-
behandelen met glyfosaat. Er zijn 3 mogelijke methoden: 
 

1. Hak & spuit-methode: Deze methode is goed voor bomen met een omtrek 
van minder dan 20 cm. Bij dikkere exemplaren heeft ze minder effekt. Er 
worden 2 wonden ('hak') gemaakt, die groot genoeg zijn. Het spuiten moet 
wel bij minimum 10°C gebeuren en het mag niet regenen. Deze behandeling 
heeft het voordeel dat de bomen op stam blijven staan. Dit geeft veel minder 
werk en geen wirwar aan dode takken op de grond. De wonden worden dan 
bestreken met pure glyfosaat (met een borstel) of met 20% water erbij (met 
de spuit). De hak en spuit-methode is qua effektiviteit vergelijkbaar met de 
stobbebehandeling. (mond. med. Johan Lamaire, 2006) 

 
2. Stobbebehandeling: Deze methode gebeurt best in najaar. Experimenten 

met winterbehandeling vinden deze winter plaats in de Westkust. Het na-
deel aan deze behandeling is dat ze veel werk met zich meebrengt door de 
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afvoer van de wirwar van takken op de grond. Deze methode moet ook wor-
den toegepast bij de neerwaartse sapstroom in het najaar (eind augustus, 
september). (mond. med. Johan Lamaire, 2006) 

 
3. Trekken van zaailingen 

 
Voor de verwijdering van Abelen heeft deze methode echter het nadeel dat deze 
bomen wortelopslag vormen. Zelfs bij intensieve behandeling blijven er quasi altijd 
jonge uitlopers over die de glyfosaatwerking overleven. 
 
Populieren brengen dan weer een ander probleem met zich mee. Bij dikkere exem-
plaren kan de schors onregelmatig gevormd zijn. Het hakken dient dan zo te ge-
beuren dat de diepere delen ook worden aangesneden, zodat de vaatbundels over-
al worden afsloten. Zoniet vormen zich op deze plaatsen uitlopers. 
 
Voor beide soorten is deze methode dus niet volledig efficiënt, doch ze biedt de 
beste resultaten.(mond. med. Marc Leten, 2006) 
 
Binnen het gebied komt de Blauwe van Veurne voor. Deze zeldzame populierenva-
riëteit wordt behouden om cultuurhistorische redenen. 
 

4.3.3 Communicatie en educatie 
 

4.3.3.1 Organisatie van geleide wandelingen 
 
De organisatie en planning van deze wandelingen wordt gecoördineerd door het 
Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) die instaat voor natuureducatief medege-
bruik van de Vlaamse natuurreservaten. Dit zal gebeuren vanuit het Vlaams Be-
zoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ van het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB). 
 

4.3.3.2 Aanmaak informatiefolder 
 
Er zal een informatiefolder worden aangemaakt met uitleg over het gebied, de ty-
pische vegetatie en de fauna, de inrichtingsmaatregelen, de historische waarde… 
Ook de toegankelijkheidsregels zullen vermeld staan. 
 

4.3.3.3 Plaatsen infobord 
 
 Aan het Vlaams Natuurreservaat ‘Groenendijk’ zullen infobordjes worden ge-

plaatst die aangeven dat het gebied een Vlaams natuurreservaat is, dat be-
heerd wordt door het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB). Op de bordjes zul-
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len contactadres(sen), verantwoording van het beheer en een agenda van de ge-
leide wandelingen worden vermeld. 

 Aan de ingang van Groenendijk zal een infobord met uitleg over het gebied, de 
typische vegetatie en fauna, flora, inrichtingsmaatregelen, de historische waar-
de, ... worden geplaatst. 

 Bij het infopaneel zal een folderbakje geplaatst worden zodat wandelaars 
steeds een infofolder kunnen meenemen. 

 

4.4 Opsomming van de meldings- en vergunnings-
plichtige activiteiten binnen het Vlaams Na-
tuurreservaat ‘Groenendijk’ 

 
Geen van de nog uit te voeren beheersmaatregelen is vergunningsplichtig. 
 

4.5 Monitoring en beheersevaluatie 
 
Monitoring is reeds opgestart in kader van het FEYDRA project (Walraevens et al., 
2006).De monitoring loopt van augustus 2004 tot augustus 2008. Daarna zal mo-
nitoring van het gebied deel uitmaken van het TWOL-project “Permanente Inven-
tarisatie van de Vlaamse Natuurreservaten aan de Kust (PINK)”, dat aanvangt in 
2007. De PQ’s en de waterpeilen zullen na afloop van deze studie verder worden 
opvolgd. In het kader daarvan zullen onder meer de aandachtssoorten verder wor-
den gekarteerd volgens de detailkarteringsmethode van INBO (zie www.inbo.be) 
 

4.6 Openstellingsplan voor het Vlaams Natuurreser-
vaat ‘Groenendijk’ 

 
Het Vlaams Natuurreservaat ‘Groenendijk’ is enkel via geleide wandelingen toe-
gankelijk. De organisatie van deze geleide wandelingen zal gebeuren vanuit het 
Vlaams Bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ van het Agentschap voor Natuur & Bos 
(ANB). 
 

4.7 Ontheffingen voor het Vlaams Natuurreservaat 
‘Groenendijk’ 
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 Voor het uitvoeren van de hierboven opgesomde maatregelen wordt een onhef-
fing van 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 beheersmaatregelen vereisen eveneens een opheffing van een aan-
tal 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) ge-
wijzigd bij decreet van 19 juli 2002’ . Art.34, §1 van het laatste decreet ver-
meldt: ‘Het Beheerplan vermeldt de maatregelen die worden getroffen voor het 
beheer en de inrichting van het gebied, waarbij voor redenen van natuurbe-
houd en natuureducatie kan worden afgeweken van de voorschriften van dit 
decreet, inzonderheid van artikel 35’. 
We zullen nu een opsomming geven van de verbodsbepalingen uit art. 35, §2 
met aanduiding in het vet van diegene waarvan een opheffing wordt gevraagd 
in functie van de beheersmaatregelen. 

 
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 constructies28 te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze dan ook; 
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perio-
den 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 vernielen; 
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- en 
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 
a.g.v. 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, he-
likopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 
 
Op art. 35, §2, 8°wordt een opheffing gevraagd zodat maaisel en strooisel zouden 
kunnen weggewerkt worden in het geval dat er geen andere oplossingen worden 
gevonden. Wel zullen eerst alle mogelijke alternatieven voor het verwijderen en 
                                           
28 In dit geval een vangkraal 
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verwerken van het beheersafval worden onderzocht. Wanneer er echter geen alter-
natieven voor handen zijn, moet het branden van het beheersafval echter mogelijk 
zijn. Het laten liggen van maaisel geeft immers een significante, negatieve impact 
op de waardevolle, schrale vegetaties. Maar het maken van vuur wordt zoveel mo-
gelijk vermeden. 
 
Bijkomende ontheffingen (die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de be-
heersmaatregelen): 
 
 Art. 35, §2, 5°: naast de ontheffing voor het uitvoeren van de beheersmaatrege-

len, wordt ook een ontheffing gevraagd voor: 
o Wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerseva-

luatie): Wanneer derden dieren willen vangen of doden voor weten-
schappelijk onderzoek dienen deze wel over de nodige toelatingen te 
beschikken (o.a. een machtiging van afdeling Natuur). Doden van 
fauna voor wetenschappelijke doeleinden wordt enkel toegestaan in-
dien er geen andere methoden beschikbaar zijn. 

o Bij eventuele overpopulatie van een bepaalde diersoort die een be-
dreiging vormt voor het duinenecosysteem of populaties van be-
schermde dieren of plantensoorten, moet het vangen en doden van 
dieren mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. We verwijzen naar 
de in opmaak zijnde dienstnota over het vangen en doden van dieren 
in Vlaamse natuurreservaten en natuurdomeinen. 
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Bijlagen 
 

Lijst van bijlagen: 
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Bijlage IV: 
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Bijlage V: 
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Bijlage VI: 
 
Wetensch. naam Nederlandse naam < 2005 2005 Ecotoop 
Achillea millefolium Duizendblad 1 1  
Agrostis cappilaris Gewoon struisgras 1 1  
Agrostis stolonifera Fioringras 1 1  
Allium vineale Kraailook    
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart 1 1  
Anagallis arvensis Rood guichelheil  1  
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 1 1  
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1   
Apium nodiflorum  Groot moerasscherm  1  
Aribidopsis thaliana Zandraket  1  
Arctium mior/pubens Kleine/Gewone klis  1  
Arenaria serpyllifolia Zandmuur 1   
Arhenatherum elatius Glanshaver 1 1  
Arum italicum ssp? Italiaanse aronskelk 1  Bos 
Ballota nigra Zwarte ballote  1  
Bellis perennis Madeliefje 1 1  
Bidens sp. Tandzaad sp.  1  
Bromus hordeaceus Zachte dravik 1 1  
Bromus secalinus Dreps 1   
Bromus sterilis IJle dravik 1 1  
Bryonia dioica Heggenrank 1   
Calamagrostis epigeios Gewoon struisriet 1   
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 1 1  
Cardamine hirsuta Kleine veldkers  1  
Cardamine pratensis Pinksterblome 1 1  
Carex disticha Tweerijige zegge 1 1  
Carex flacca Zeegroene zegge 1  Duinvallei 
Carex hirta Ruige zegge 1 1  
Carex nigra Zwarte zegge 1   
Carex riparia Oeverzegge 1   
Centaurea jacea Knoopkruid 1 1  
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 1 1  
Cerastium arvense Akkerhoornbloem 1   
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 1 1  
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem  1  
Chenopodium album Melganzevoet 1 1  
Chenopodium polyspermum Uitstaande melde  1  
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet 1 1  
Cirsium arvense Akkerdistel 1 1  
Cirsium vulgare Speerdistel 1 1  
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein  1  
Convolvulus arvensis Akkerwinde 1 1  
Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 1  
Coronopus didymus Kleine varkenskers 1   
Coronopus squamatus Grote verkenskers  1  
Crepis capillaris Klein streepzaad 1 1  
Cynosurus cristatus Beemdkamgras 1 1  
Dactylis glomerata Gewone kropaar 1 1  
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 1 1 Duinvallei 
Dactylorhiza sp. Orchis sp. 1 1 Duinvallei 
Daucus carota Peen 1   
Descurainia sophia Sofiekruid  1 Droge ruigte 
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1 1  
Eleocharis palustris Gewone waterbies 1 1  
Elymus repens Kweek 1 1  
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Wetensch. naam Nederlandse naam < 2005 2005 Ecotoop 
Epilobium angustifolium Wilgenroosje 1 1  
Epilobium hirsitum Harig wilgenroosje 1 1  
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 1 1  
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik  1  
Equisetum arvense Heermoes 1 1  
Equisetum palustre Lidrus 1 1  
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek 1 1  
Erodium cicutarium dunense Duinreigerbek  1  
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 1 1  
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1   
Euphorbia helioscopia Krootjeskruid  1  
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 1   
Festuca pratensis Beemdlangbloem 1 1  
Festuca rubra Rood zwenkgras 1 1  
Fumaria officinalis Gewone duivekervel  1  
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 1   
Galium aparine Kleefkruid  1  
Galium palustre Moeraswalstro 1 1  
Galium verum Echt walstro 1   
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1  
Glechoma hederacea Hondsdraf 1 1  
Glyceria declinata Geplooid vlotgras  1  
Hedera helix Klimop 1   
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 1   
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 1   
Hippophae rhamnoides Duindoorn  1 Struweel 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1  
Horeum murinum Kruipertje 1   
Horeum secalinum Veldgerst 1   
Hydrocotyle vulgaris Waternavel  1 Vochtig schraalland 
Hyericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi 1 1  
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid 1 1  
Juncus articulatus Zomprus 1 1  
Juncus bufonius Greppelrus 1 1  
Juncus compressus Platte rus 1   
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1   
Juncus inflexus Zeegroene rus 1 1  
Juncus subnodulosus Padderus 1 1 Duinvallei 
Lactuca seriola Kompassia 1 1  
Lamium album Witte dovenetel 1 1  
Lamium purpureum Paarse dovenetel  1  
Lapsana communis Akkerkool 1   
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 1  
Lemna minor Klein kroos 1   
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1   
Lolium miltiflorum Italiaans raaigras  1  
Lolium perenne Engels raaigras 1 1  
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 1 1  
Lotus uliginosus Moerasrolklaver 1 1  
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 1 1  
Lycopus europaeus Wolfspoot 1   
Lysimachia vulgaris Gewone wederik 1 1  
Lythrum salicaria Grote kattestaart 1 1  
Malus domesticus (Gecultiveerde) appel 1   
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1   
Matricaria discoidea Schijfkamille  1  
Matricaria inodora Reukloze kamille  1  
Matricaria recutita  Echte kamille 1 1  
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Wetensch. naam Nederlandse naam < 2005 2005 Ecotoop 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 1 1  
Medicago lupulina Hopklaver 1 1  
Melissa officinalis Citroenmellise 1   
Mentha aquatica Watermunt 1 1  
Mercurialis annua Tuinbingelkruid  1  
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje  1  
Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-nietje  1  
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers  1  
Odentites vernus Rode ogenstroost  1 Duinvallei 
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid 1   
Ophrys apifera Bijenorchis 1 ?  
Papaver rhoeas Grote klaproos 1 1  
Phalaris arundinacea Rietgras  1  
Phleum bertolonii Klein timoteegras  1 Duingrasland 
Phleum pratense Timoteegras 1 1  
Phragmites australis Riet 1 1  
Picris echioides Dubbelkelk 1  Droge ruimte 
Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1  
Plantago major Grote weegbree 1 1  
Poa annua Straatgras 1 1  
Poa pratensis Veldbeemdgras 1 1  
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1  
Polygonum amphibium Veenwortel 1 1  
Polygonum aviculare Varkensgras 1 1  
Polygonum convolvulus Zwaluwtong 1 1  
Polygonum persicaria Perzikkruid 1 1  
Populus canescens Grauwe abeel 1 1  
Populus nigra ‘italica’ Italiaanse populier 1   
Populus x Canadensis oude kloon Canadapopulier 1 1  
Potentilla anserina Zilverschoon 1 1  
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 1 1  
Primula veris Gulden sleutelbloem 1 1  
Prunella vulgaris Gewone brunel 1   
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 1 1  
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1  
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel 1 1  
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1  
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 1 1  
Rhinanthus angustifolia Grote ratelaar  1 Vochtig schraalland 
Ribes uva-crispa Kruisbes 1   
Rorippa palustris Moeraskers 1 1  
Rosa canina dumalis Hondsroos 1   
Rosa corymbifera Heggenroos 1   
Rosa tormentella Schijnheggenroos 1   
Rubus caesius Dauwbraam 1 1  
Rumex acetosa Veldzuring 1 1  
Rumex acetosella Schapenzuring 1   
Rumex crispus Krulzuring 1 1  
Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1  
Salix alba Schietwilg 1 1  
Salix caprea Boswilg 1   
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg 1 1  
Salix daphnoides Berijpte wilg 1   
Salix fragilis ‘Furcata’ Kraakwilg cv ‘furcata’ 1   
Salix x rubens Schiet x Kraakwilg 1   
Sambucus nigra Vlier 1   
Scirpus sylvaticus Bosbies 1   
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid 1 1  
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Wetensch. naam Nederlandse naam < 2005 2005 Ecotoop 
Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1 1  
Setaria verticillata variëteit verticil-
lata 

Kransnaaldaar 1   

Silene alba Avondkoekoeksbloem 1 1  
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem  1  
Sisymbrium officinale Gewone raket 1 1  
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 1 1  
Sonchus asper Brosse melkdistel 1 1  
Sparganium erectum Grote egelskop  1  
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos 1   
Stellaria graminea Grasmuur 1 1  
Stellaria media Vogelmuur 1 1  
Symphytum officinale Smeerwortel 1 1  
Syringa vulgaris Sering 1   
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem 1 1  
Trifolium dubium Kleine klaver 1   
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 1   
Trifolium pratense Rode klaver 1 1  
Trifolium repens Witte klaver 1 1  
Typha latifolia Grote lisdodde 1   
Ulmus minor Veldiep 1   
Urtica dioica Grote brandnetel 1 1  
Urtica urens Kleine brandnetel  1  
Veronica anagallis aquatica ssp. 
aquatica 

Rode waterereprijs 1 1  

Veronica arvensis Veldereprijs  1  
Vicia cracca Vogelwikke 1 1  
Viola arvensis Akkerviooltje  1  
Zannichellia palustris Zannichellia  1 Water 
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Bijlage VII: 
 
B: Bedreigd 
 
K: Kwetsbaar 
 
ZZ: Zeer zeldzaam 
 
Z: Zeldzaam 
 
VZ: Vrij zeldzaam 
 
A: Achteruitgaand 
 
O: Onvoldoende gekend 
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Bijlage VIII: 
 

 

Locatie Datum 
Week 
begin 

Week 
einde 

Aantal 
manuren Beheersmaatregelen + opmerkingen 

ANNO 2003 

INRICHTINGSTAKEN 

 
Begin 
2003    

Inrichten gebouwen voor arbeidersploeg 
Koksijde-Nieuwpoort 

Plaatsen van afsluitingen 

 
Mei-juni 
2003    

Verbeteren raster met niuwe houten palen en 
prikkeldraad (i.f.v. begrazing) 

MAAIBEHEER      

 
Aug-sept 
2003    

Maaien open graslanden + hooien in kleine 
balen 

HOUTBEHEER 

 
Mei-juni 
2003    

Opruimen omvergewaaide bomen op afsluiting 
 

BEGRAZINGSBEHEER      

 

15 sept 
t/m 15 
dec 2003    

Inscharen stier + 7 vaarzen van West-Vlaams 
Roodveeras 

ANNO 2004 

HOOIBEHEER 

Hooien met tractor 

 2004 37 38 5,5 Hooien met tractor 

Afvoer maaisel 

 2004 37 37 9 Afvoer geperste hooibalen 

HOUTBEHEER 

 2004    Opruimen omvergewaaide bomen op raster 
 2004 26 27 1 Kappen bomen 

INRICHTINGSTAKEN 

Herstellen van afsluitingen 

 2004 18 18 1 Herstellen afsluitingen 
      
 2004 17 17 1 Afvoer ruwe humus 

POELENBEHEER 

 
Voorjaar 
2005    

- Graven 4 nieuwe poelen + herprofileren 2 
bestaande poelen 
- Afplaggen vegetatie t.h.v. voormalige slib-
droogbekken 

BEHEER INFRASTRUCTUUR 

 
Najaar 
2004    

Ontmantelen werkplatts in gebouwen + over-
brengen naar Polderstraat 

 
10-jan-
2005    Afbraak waterzuiveringsstation 
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Locatie Datum 
Week 
begin 

Week 
einde 

Aantal 
manuren Beheersmaatregelen + opmerkingen 

ANNO 2005 

MAAIBEHEER 

Maaien met handgereedschap 

bezinkingsbekkens 05-jul-05 35 36 5 Niet maaien (zone bosbies en padderus niet!!) 
bezinkingsbekkens 17-nov-05 47 48 0,5 Maaien zone met bosbies, incl afvoer maaisel 

Maaien met tractor 
orchideeenrijk deel 17-okt-05 42 43 1 deels ook met bosmaaier/motoculteur 

Afvoer maaisel 
orchideeënrijk deel 17-okt-05 43 44 4  
riet bosbiessi-
te/abelenopslag 01-dec-05 48 48 2  

HOOIBEHEER 

Hooien met tractor 
volledig domein 05-jul-05 28 28 3,5 maaien, keren en in zwad leggen 

Afvoer maaisel 
volledig domein 05-jul-05 29 29 8,5 circa 800 balen afgevoerd naar boerderij 

STRUWEELBEHEER 

Opruimen strooisel 
takhout uit grote poel 05-jul-05     

gemaaide abelenopslag 01-dec-05 50 50 2  

Bestrijden opslag 
wilgentakken 05-jul-05    uitrapen wilgentakken uit bezinkingsbekkens 
abelen/populierenopslag 03-okt-05 41 48 3 incl afvoer 

INRICHTINGSTAKEN 

Plaatsen van afsluitingen 
plaatsing resterende 
afsluiting 17-nov-05 48 48 5  

ONDERSTEUNENDE TAKEN 

Varia 
bescherming peilbuizen 01-dec-05 48 48 1  

BEGRAZINGSBEHEER 

 
Najaar 
2005    Invoeren 4 Koniks als grazers 

 
20-apr-
2005    Verwijderen 4 Koniks 
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Bijlage IX: 
 
Het Vlaams natuurreservaat ‘Groenendijk’ is gelegen in de Provincie West-
Vlaanderen, op het grondgebied van de stad Nieuwpoort. Het gebied ligt ingesloten 
tussen de Victorlaan en de Louisweg en het aangrenzende domein “Ter Duinen”. 
Het maakt deel uit van de fossiele strandvlakte van Groenendijk. Deze primaire 
duinenvallei is gelegen binnen de bodemkundige Duinstreek. Ze is ontstaan door 
afsnoering door de hoge paraboolduinen van Oostduinkerke en Nieuwpoort van 
een achterduinse strandvlakte die tot 1300 deel uitmaakte van de westelijke tak 
van het estuarium van de IJzer. 
De totale oppervlakte van het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” bedraagt 4 
ha 96 a 55 ca. 
 
Het VNR ‘Groenendijk’ wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos 
van de Vlaamse Overheid. De natuurwachter ter plaatse is Guy Vileyn. (voor meer 
gegevens: zie pagina 5) 
 
Qua beheer werd voor het VNR ‘Groenendijk’ geopteerd voor het type ‘hooibeheer 
met nabeweiding’. Dit houdt in dat alle graslanden eind augustus-begin septem-
ber dienen te worden gemaaid. Het grasland vooraan het reservaat (tegen de Vic-
torlaan) en het grasland aan de westelijke zijde van het gebied krijgen nog een ex-
tra maaibeurt in mei, zodat de dominante Gestreepte witbol wordt verwijderd 
vooraleer deze kan uitzaaien en de beoogde vegetatie kan ontwikkelen. In augus-
tus dient de noord-westelijk gelegen depressie te worden gemaaid om dominantie 
van riet tegen te gaan en zo het beoogde habitat ‘kalkmoeras’ te verkrijgen. Aange-
zien het behoud van de poelen en de bijhorende vegetatie het doel vormen in 
‘Groenendijk’, werd voor de begrazing voor Koniks geopteerd. Deze gaan minder 
diep te water dan bijvb.runderen en brengen zo een minder grote verstoring van 
de beoogde habitats teweeg. 
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