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1 Identificatie van het bos
1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
1.1.1 Eigendom
Dit bosbeheerplan behandelt de waterwinning Sint-André, die hierna wordt aangeduid met de term
‘studiegebied’. De waterwinning Sint-André heeft een totale oppervlakte van 123 ha 51a 40ca en is
gelegen op het grondgebied van de fusiegemeente Koksijde; deels op het grondgebied van de
deelgemeente Oostduinkerke (36 ha 37 a 29 ca) en deels op het grondgebied van de deelgemeente
Koksijde (87 ha 14 a 11 ca).
Een geografische situering en afbakening van het studiegebied wordt weergegeven op Kaart 1 en Kaart
2.
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht C.V., Doornpannestraat 1 te
8670 Koksijde is de enige eigenaar van het studiegebied en indiener van het voorliggende
bosbeheerplan.
Dit beheerplan werd opgemaakt door ESHER bvba, Sint-Annaplein 33 te 9000 Gent.

1.1.2 Zakelijke en persoonlijke rechten
1.1.2.1 Waterwinning
De waterwinning in het studiegebied werd eind december 2004 hervergund. De vergunning blijft
geldig tot 2018 en slaat op de volgende capaciteit :
o
o
o

infiltratie en terugwinning via zuigput 2 van 2.500.000 kubieke meter per jaar;
winning van 1.000.000 kubieke meter per jaar natuurlijk grondwater via zuigput 2;
winning van 700.000 kubieke meter per jaar natuurlijk grondwater via zuigput 1.

1.1.2.2 Jachtrecht
Het jachtrecht op het studiegebied behoort toe aan de eigenaar, die het evenwel niet uitoefent. Tot op
heden werd ook geen bestrijding van dieren uitgeoefend in het studiegebied.

1.1.2.3 Erfdienstbaarheden
In het studiegebied gelden actueel geen erfdienstbaarheden.

1.2 Kadastraal overzicht
Een kadastraal overzicht van de percelen die deel uitmaken van het studiegebied wordt weergegeven
in Bijlage 1. Een uittreksel uit de kadastrale legger, met de onderverdeling van het studiegebied in
percelen is opgenomen onder Kaart 4.

1.3 Situatieplan
Voor een situatieplan wordt hier verwezen naar Kaart 1 en Kaart 2.
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1.4 Situering
1.4.1 Algemeen – administratief
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht (IWVA) is de beheerder van het
studiegebied en tevens indiener van dit beheerplan.
Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde
Tel: 058/533 833
Fax: 058/533 839
E-mail: info@iwva.be
In de regio van het studiegebied is momenteel geen bosgroep werkzaam. De beheerder van het
studiegebied is dan ook geen lid van een bosgroep.

1.4.2 Relatie met de andere groene domeinen
De groene domeinen in de ruime omgeving van het studiegebied worden weergegeven op Kaart 1.

1.4.2.1 Schaalniveau Westkust
Algemeen kan gesteld worden dat het studiegebied gelegen is in het centrum van een twee kilometer
brede band van duingebieden die zich uitstrekt vanaf Nieuwpoort tot aan de Franse grens, en die
hierna aangeduid wordt met de benaming ‘Westkust’.
De Westkust is –in het bijzonder in het zomerseizoen- onderhevig aan een intensieve toeristische en
recreatieve druk, die hier geresulteerd heeft in een sterke versnippering en degeneratie van de
karakteristieke natuurlijke structuur. Deze druk is het meest intens ter hoogte van de woon- en
verblijfskernen, ter hoogte van het strand en ter hoogte van de zeereepduinen.
De duinen van het studiegebied sluiten niet onmiddellijk aan op het strand en vervullen dus geen
zeewerende functie. Ze zijn evenwel onderhevig aan een toeristische en recreatieve druk, die zich hier
voornamelijk uit in zacht recreatieve activiteiten zoals wandelen, natuurexploratie, joggen en fietsen.
Gezien de relatief sterke densiteit aan duinen in de omgeving van het studiegebied worden deze
recreatieve activiteiten in belangrijke mate gespreid in de ruimte. Ten gevolge van de relatief goed
uitgebouwde recreatieve infrastructuur van het studiegebied (bezoekerscentrum, paden, recreatieve
routes, infoborden, parking, …) treedt hier wel een concentratie van de recreanten uit de omgeving
op.

1.4.2.2 Gemeentelijk schaalniveau
Op kleinere schaal kan gesteld dat het studiegebied en de onmiddellijk aangrenzende duingronden
het bijna 200 ha groot, aaneengesloten duingebied ‚De Doornpanne‛ vormen. De aflijning van dit
duingebied wordt weergegeven op Kaart 2. ‚De Doornpanne‛ wordt in het noorden begrensd door de
Koninklijke baan, in het oosten door de bewoning van Oostduinkerke en het duingebied ‚De Witte
Burg‛, in het zuiden door aangrenzende campings en in het westen door de bebouwing van Koksijdebad.
Naast het studiegebied zijn ook andere delen van ‚De Doornpanne‛ in openbaar bezit (zie Kaart 2).
Het betreft vooreerst 17,6 ha van de zuidwestelijke hoek van de Doornpanne, grenzend aan het
duingebied ‚De Hoge Blekker‛ dat in eigendom is van AMINAL Afdeling Bos & Groen en in beheer
van AMINAL Afdeling Natuur. Daarnaast zijn ook enkele percelen gelegen tussen het studiegebied
en de Koninklijke baan in bezit van diverse openbare besturen zoals AMINAL Afdeling Natuur (2,3
ha), de gemeente Koksijde (0,1 ha) en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM; 0,2 ha). Ten slotte is
ook het gedeelte van de Doornpanne gelegen net ten zuiden van het studiegebied grotendeels in
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openbaar bezit. AMINAL Afdeling Natuur bezit hier 8,3 ha; de Provincie West-Vlaanderen bezit hier
2,2 ha. In deze gebieden is er momenteel nog geen natuurbeheer.
Ook de aan de Doornpanne grenzende duingebieden zijn deels in openbaar bezit. Het betreft hier
voornamelijk de zeewerende ‘Zeebermduinen’ gelegen ten noorden van de Doornpanne. Deze zijn
grotendeels in eigendom van AMINAL Afdeling Natuur (15,4 ha) en gedeeltelijk in eigendom van de
gemeente Koksijde (1,5 ha) en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM; 0,3 ha). Daarnaast zijn
verspreid rond de Doornpanne enkele versnipperde publieke eigendommen aanwezig
De aangrenzende duingebieden ‚Zeebermduinen‛, ‚Doornpanne‛, ‚Witte Burg‛ en ‚Hoge Blekker‛
vormen samen met de Doornpanne een meer dan 300 ha groot, maar relatief versnipperd strand- en
duinencomplex gelegen tussen de bebouwingen van Oostduinkerke- en Koksijde bad. Samen met het
strand- en duinencomplex tussen de woonkernen van Oostduinkerke- en Nieuwpoort-bad en het
binnenduin rond de Noordduinen staat dit strand- en duinencomplex in voor een belangrijk deel van
de aantrekkingskracht van de kustgemeente Koksijde op de toerist en de recreant.

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen
1.5.1 Wegen
De wegen en paden in het studiegebied worden weergegeven op Kaart 5.

1.5.1.1 Openbare wegen
Als openbare wegen dienen de Doornpannestraat en de Guldenzandstraat vermeld, die van noord
naar zuid de grens vormen tussen enerzijds de percelen 2 en 3 en anderzijds de percelen 5 en 6. De
lengte van de Doornpannestraat ter hoogte van het studiegebied bedraagt 360 m, de lengte van de
Guldenzandstraat ter hoogte van het studiegebied bedraagt zo’n 400 m.
Deze openbare wegen zijn niet opgenomen in de Atlas der buurtwegen. Ze worden wel afgebakend
op de kadastrale legger, maar worden hier niet genummerd.

1.5.1.2 Private wegen en paden
Alle overige wegen en paden in het studiegebied zijn private wegen in eigendom en beheer van de
IWVA.
Een deel van deze private wegen en paden draagt evenwel een openbaar karakter. Het betreft hier
wegen die ingeschakeld zijn in het recreatief netwerk van wandel-, fiets en ruiterpaden. Deze wegen
worden weergegeven op Kaart 19.
De overige private wegen en paden zijn niet toegankelijk. Ze worden gebruikt als dienstweg ten
behoeve van de waterwinning. Wegens zware belasting van rollend materieel (tot 12 ton) zijn
bepaalde dienstwegen verhard. Het merendeel van de strikt private wegen betreft evenwel
onverharde zandpaden.

1.5.2 Waterlopen
In het studiegebied zijn geen waterlopen met een afwateringsfunctie aanwezig.
Uit Kaart 5 blijkt evenwel dat in perceel 3 een 200 m lange, oost-west georiënteerde gracht aanwezig is.
Deze gracht is in gebruik als spoelgracht voor herinfiltratie van het spoelwater van de zandfilters
gebruikt bij de drinkwaterproductie (zie § 2.5.1.1).
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1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan
De ruimtelijke bestemmingen van het studiegebied werden vastgelegd in het gewestplan 1 ‘Veurne –
Westkust’ bij KB van 6 december 1976. In het studiegebied zijn geen bijzondere plannen van aanleg
(BPA), algemene plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van kracht. De in het
gewestplan vastgelegde planologische bestemmingen zijn dan ook tot op heden van kracht.
Een uittreksel uit het gewestplan is opgenomen onder Kaart 6.
Uit deze kaart blijkt dat het grootste gedeelte van het studiegebied de bestemming ‘natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten’ (code 702) met overdruk ‘waterwinningsgebied’
(code 1600) draagt.
Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde worden ook wel ‘reservaatsgebieden’ genoemd. Ze
zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu, en moeten in
hun staat bewaard worden wegens hun wetenschappelijke of pedagogische waarde. Enkel die
handelingen en werken die nodig zijn voor de actieve of passieve bescherming van het gebied zijn
hier toegestaan.
In gebieden met de bestemming waterwinningsgebied in overdruk kunnen beperkingen opgelegd
worden met het doel het water te beschermen.
Aan de randen van het studiegebied komt een beperkte oppervlakte aan ‘natuurgebied’ (code 701)
zonder overdruk voor. Net als natuurgebieden met wetenschappelijke waarde zijn deze gebieden
bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.

1.7 Ligging in speciale beschermingszones
1.7.1 Internationale beschermingszones
De afbakening van de internationale beschermingszones in en rond het studiegebied wordt
weergegeven op Kaart 7.

1.7.1.1 EG-Vogelrichtlijngebied
De Europese Vogelrichtlijn dd. 02/04/1979 (79/409/EEG) inzake het behoud van de vogelstand
(instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten) verplicht de lidstaten van de EG om
voor bepaalde vogelsoorten (opgenomen in bijlage I) speciale beschermingsmaatregelen te treffen
door een onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van hun
leefgebieden, het herstel van vernietigde biotopen, de aanleg van biotopen en de instelling van
beschermingszones (o.a. vegetatiebesluit geldt, jacht is beperkt, beperking bemesting,…). De richtlijn
is van toepassing op de vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden.
Bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werden voor Vlaanderen 23 gebieden
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In totaal gaat het om een oppervlakte van 102.237 ha.
Het grootste deel van het studiegebied (96 ha 03 a 83 ca of zo’n 77% van het studiegebied) maakt deel
uit van het ca. 1.115 ha grote Vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ (volgnummer 1, gebiedscode 2.1). Dit
Vogelrichtlijngebied werd aangeduid op basis van in Tabel 1 vermelde soorten. Voor een beschrijving
van het voorkomen van deze soorten in het studiegebied wordt hier verwezen naar paragraaf 2.4.5.1.
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Tabel 1: Soorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied Westkust werd aangeduid als SBZ-V
Soort

Populatiegrootte
in de SBZ-V
Min

Seizoen

Max

Aalscholver

15

Zomer- of wintergast

Aalscholver

15

Wintergast of doortrekker

Bergeend

55

Wintergast of doortrekker

Blauwe kiekendief

Zomer- of wintergast

Blauwe reiger

10

Wintergast of doortrekker

Bosruiter

2

Zomer- of wintergast

Dodaars

20

Wintergast of doortrekker

Drieteenstrandloper

350

Wintergast of doortrekker

Dwergstern

50

Zomer- of wintergast

Fuut

15

Wintergast of doortrekker

Goudplevier

7

Zomer- of wintergast

Goudplevier

7

Wintergast of doortrekker

Grauwe franjepoot

Zomer- of wintergast

Grote stern

50

Zomer- of wintergast

Kemphaan

2

Zomer- of wintergast

Kleine zwaan

Wintergast of doortrekker

Kleine zwaan

Zomer- of wintergast

Kluut

12

Zomer- of wintergast

Knobbelzwaan

4

Wintergast of doortrekker

Kuifeend

125

Wintergast of doortrekker

Meerkoet

350

Wintergast of doortrekker

Nonnetje

20

Wintergast of doortrekker

Pijlstaart

5

Wintergast of doortrekker

Regenwulp

150

Wintergast of doortrekker

Slobeend

5

Wintergast of doortrekker

Smient

20

Wintergast of doortrekker

2

Zomer- of wintergast

Steenloper

50

Wintergast of doortrekker

Tafeleend

30

Wintergast of doortrekker

Velduil

5

Zomer- of wintergast

Visdief

> 500

Zomer- of wintergast

Wilde eend

220

Wintergast of doortrekker

Wintertaling

20

Wintergast of doortrekker

Wulp

815

Wintergast of doortrekker

Zwarte zeeëend

8500

Wintergast of doortrekker

5

Zomer- of wintergast

Sperwergrasmus

Zwartkopmeeuw

1

3

Bovenstaande tabel illustreert dat het Vogelrichtlijngebied ‚Westkust‛ in de eerste plaats werd
aangeduid wegens zijn belang als doortrek- en pleistergebied voor bijlage I soorten.
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Als habitats voor deze soorten in het Vogelrichtlijngebied ‚Westkust‛ worden gemengd bos,
kustduinen en stranden, moerasgebieden, struikgewas en wouden en bossen vermeld. Als
bedreigingen worden hier verstoring van avifauna, grondwaterpomping, recreatie en toerisme en
dier- en plantintroductie vermeld.

1.7.1.2 EG-Habitatrichtlijngebied
Ter uitvoering van de Richtlijn 94/43/EEG inzake de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de
zogenaamde Habitatrichtlijn) werden gebieden afgebakend met een internationale waarde inzake
natuurlijke habitats (bijlage 1 van de richtlijn) en de habitats van soorten (soorten van bijlage 2 van de
richtlijn) en dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd
(bijlage 4 van de richtlijn).
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 werden voor Vlaanderen 38 gebieden of
gebiedscomplexen aangewezen als Habitatrichtlijngebied. In totaal gaat het om een oppervlakte van
101.892 ha.
Het studiegebied is volledig gelegen in deelgebied 10 van het Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden
inclusief IJzermonding en Zwin’ (gebiedscode BE2500001-10). Dit 3.737 ha grote Habitatrichtlijngebied
omvat alle interessante duingebieden aan de Vlaamse kust.
Het Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ werd voorgesteld voor de
in Tabel 2 vermelde habitats en de in Tabel 3 vermelde soorten. Het teken * in deze tabellen geeft aan
dat het een prioritaire habitat of soort betreft. De zowel vet als cursief weergegeven habitats en
soorten komen actueel met zekerheid voor in het studiegebied.
Tabel 2: Habitats voorkomend in het HRG ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’

Code

Habitat

1130

Estuaria

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1310

Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten
(zeekraal) en andere zoutminnende planten

1320

Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartion)

1330

Atlantische schorren (Glaucio-Puccinellietalia maritimae)

2110

Embryonale wandelende duinen

2120

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (Helmgras, witte
duinen)

2130*

Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen)

2150*

Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

2160

Duinen met Hippophae rhamnoides (Duindoorn)

2170

Duinen met Salix repens (Kruipwilg)

2180

Beboste duinen van het Atlantische kustgebied

2190

Vochtige duinvalleien

3140

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetaties
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Tabel 3: Soorten voorkomend in het HRG ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’

Code

Soort

1014

Vertigo angustior (Nauwe korfslak)

1160

Triturus cristatus (Kamsalamander)

1614

Apium repens (Kruipend moerasscherm)

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
De afbakening van de nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden in en om het
studiegebied wordt weergegeven op Kaart 8.

1.7.2.1 VEN
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg het VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van
gebieden van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake
natuurbehoud wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen
van het natuurlijke milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de
aanwezige en potentiële natuurwaarden.
Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in
Ontwikkeling (GENO).
Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd het
volledige studiegebied als GEN geïncludeerd bij het VEN onder de benaming ‘Westkust’. Er werd tot
op heden nog geen natuurrichtplan voor opgemaakt.
Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte
van minstens de helft van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge
natuurkwaliteit bevatten. Het GEN bestaat dus uit nu al belangrijke natuurgebieden. Binnen het GEN
neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur en het natuurlijk milieu te
behouden bij voorrang t.o.v. de andere functies.

1.7.2.2 Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten
In het studiegebied zijn geen beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten aanwezig.

1.7.2.3 Beschermd duingebied
In het studiegebied is geen, krachtens het Duinendecreet, beschermd duingebied aanwezig.
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2 Algemene beschrijving
2.1 Ontstaansgeschiedenis
De huidige complexe verschijningsvorm van het studiegebied –en de gehele Vlaamse kustvlakte- kan
verklaard worden vanuit de ontstaansgeschiedenis van het gebied, dat gedurende de laatste
tienduizend jaar ingrijpend veranderd is op geo(morfo)logisch gebied.
In wat volgt wordt de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte toegelicht (zie § 2.1.1), en
wordt dieper ingegaan op de Jonge duinvorming aan de Vlaamse kust (zie § 2.1.2). Hierbij wordt
vanzelfsprekend bijzondere aandacht besteed aan het studiegebied.
Deze ontstaansgeschiedenis is niet opgenomen in de standaard inhoudstafel van een uitgebreid
bosbeheerplan krachtens de inhoudelijke richtlijn. Ze wordt hier evenwel toch vermeld, gelet op haar
onlosmakelijke band met de reliëf- en landschapsopbouw, de pedologie, de geologie en de
cultuurhistorische aspecten van het studiegebied.

2.1.1 Ontstaan van de Vlaamse kustvlakte
2.1.1.1 Inleiding
Tavernier (1948) lanceerde de theorie van het ontstaan van de Vlaamse kustvlakte onder invloed van
vier duidelijk afgescheiden mariene overstromingsfasen, de zogenaamde Calais – en Duinkerken (I, II,
III) transgressies. Deze theorie (ook wel het transgressiemodel genoemd) werd in de hieropvolgende
jaren aangepast, aangevuld en door talrijke auteurs overgenomen.
Sinds het einde van de jaren ’70 van vorige eeuw kwam er vanuit diverse disciplines evenwel kritiek
op het transgressiemodel. Thans is uit een breed scala aan studies gebleken dat dit model een schema
is dat vrij ver van de realiteit lijkt af te staan, en dat een fictief beeld ophangt van de geologische
ontwikkeling van de Vlaamse kustvlakte. Informatie over weerlegging van het transgressiemodel is
terug te vinden in een artikel van Baeteman (1999).
De huidige visie op het ontstaan van de Vlaamse kustvlakte stelt dat er zich gedurende de voorbije
10.000 jaar geen vier afgescheiden fasen van stijging en daling van het zeeniveau voordeden, maar dat
de zeespiegel in deze periode continu maar stapsgewijs afnemend bleef stijgen. Deze continue
zeespiegelstijging vormt krachtens de door Baeteman ontwikkelde hypothese voor het ontstaan van
de Vlaamse kustvlakte samen met een variabele sedimentaanvoer de motor achter de ontwikkeling
van de Holocene kustvlakte en het studiegebied.
Onderstaande schets van het ontstaan van de Vlaamse kustvlakte en de duinen van het studiegebied
steunt op boven vernoemde recente hypothese i.v.m. het ontstaan van de Vlaamse kustvlakte.

2.1.1.2 Toelichting
Op het einde van de laatste ijstijd (Weichseliaan) bestond de gehele Vlaamse kustvlakte uit een
toendra-achtig golvend landschap met weinig begroeiing. Dit landschap was onderhevig aan
zandstormen, die het tertiaire substraat (Ieperiaanse klei) bedekten met een vijftal meter brede laag
opgewaaid zand (dekzand).
Als gevolg van klimaatverwarming na het Weichseliaan ging het landijs afsmelten. Dit resulteerde in
een vrij snelle zeespiegelstijging (60 à 80 cm /100 jaar).
Deze zeespiegelstijging resulteerde initieel in een verhoging van de grondwatertafel in de Vlaamse
kustvlakte, wat hier aanleiding gaf tot veenvorming (afzetting van zogenaamd basisveen).
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Het waterpeil van de Noordzee steeg zodanig dat de Noordzee ongeveer 10.000 jaar geleden onze
streek bereikte. Dit gebeurde het eerst in het centrale dal van de paleovallei van de IJzer (zie Figuur 1).
Via de geulen in deze vroege wadgebieden verspreidde de getijdenactiviteit zich vrij snel
landinwaarts tot dicht bij de positie van de huidige grens van de kustvlakte. Hierbij werd het
oorspronkelijke veengebied overstroomd en omgevormd tot een actief waddenlandschap. In dit
waddenlandschap werden door het dagelijkse spel van eb en vloed en door de grote aanvoer van
zeezand ten gevolge van de toegenomen stroming vanuit het kanaal grote hoeveelheden zand en slib
afgezet. Plaatselijk werden deze afzettingen dermate dik dat zandbanken ontstonden die boven het
water uitkwamen.

Figuur 1: Landinwaartse uitbreiding van de getijdenvlakte in de eerste helft van het Quartair (Baeteman, 1999)
Het vertragen van de relatieve zeespiegelstijging vanaf 7.500 BP (Before Present) tot ongeveer 7 cm
per eeuw vanaf ca. 5.500/5.000 BP had tot gevolg dat de zandbanken voor de kust zich langzaam aan
konden ontwikkelen tot een zandige kustbarrière met duintjes, die de kustlijn grotendeels afsloten van
de rechtstreekse zee-invloed, met uitzondering van enkele riviermonden. Het getij geraakt ten gevolge
van de aanwezigheid van deze kustbarrière steeds minder landinwaarts, en de invloed van de
getijden op het kustgebied neemt af. Hierdoor kon zich achter de kustbarrière een zoetwatermoeras
met riet ontwikkelen, waarin veenvorming (zogenaamd oppervlakteveen) plaatsvond. Omstreeks
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4.500 jaar geleden was quasi de volledige kustvlakte bedekt met kustveenmoeras, met uitzondering
van kleine stukken bij de opengebleven zeegaten.
Niettegenstaande de nagenoeg stabiele zeespiegelstijging, kwam er naar gelang de plaats, een einde
aan de groei van het verlandingsveen. Dit begon tussen ca. 4.450 BP in de meest zeewaarts gelegen
gebieden en rond 1.500 cal BP (450 n.C.) in de meest landinwaarts gelegen delen van de kustvlakte.
De nieuwe overstroming van de kustvlakte die verantwoordelijk wordt gesteld voor het beëindigen
van de groei van het verlandingsveen was niet zozeer het gevolg van een plotse verhoging van het
zeeniveau, maar resulteerde heel waarschijnlijk uit de natuurlijke evolutie van de sedimentatie in de
kustvlakte. Door de opslibbing van het getijdenbekken van de kustvlakte en de daarop volgende
zeewaartse uitbreiding van het wadgebied waren de sedimentbronnen in de Noordzee opgebruikt.
Dit tekort aan sedimenttoevoer vanuit de Noordzee werd gecompenseerd door erosie van de
Holocene afzettingen van de kustvlakte zelf. De erosie begon via de zeegaten en de grootste open
gebleven getijdengeulen, zoals de paleovallei van de IJzer in het westen van de kustvlakte. De
getijdengeulen werden met andere woorden gereactiveerd en begonnen de getijden meer en meer
landinwaarts te verspreiden. Door de eroderende werking van de geulen werd het waterrijke veen
gedraineerd, wat het veen deed inklinken, waardoor de hoogte van het maaiveld van het kustgebied
begon te dalen. Hierdoor nam de invloed van de getijden op de kustvlakte verder toe en werd het
‘verdrinkende veengebied’ opnieuw omgezet in een waddengebied. Rond 500 jaar na Christus was de
volledige de kustvlakte opnieuw een getijdenlandschap. Dit gebeurde evenwel niet overal
tezelfdertijd en niet t.g.v. echte overstromingen door stijging van het zeeniveau zoals verkeerdelijk
verondersteld werd in het transgressiemodel.

2.1.2 Jonge duinvorming t.h.v. het studiegebied
2.1.2.1 Inleiding
De actuele duingordel ter hoogte van het studiegebied werd gevormd vanaf de 9 de eeuw. Deze
duinvorming werd beïnvloed door diverse factoren; waaronder de relatieve zeespiegelstijging, de
beschikbaarheid van voldoende zandige sedimenten, het eolisch zandtransport ( wind) en de
geomorfologie van een kustvlakte.
Vooreerst is het van belang dat er rond de 9de eeuw op de strandvlakte voldoende zand aanwezig was
om door aanlandige winden (‚onshore winds‛) opgenomen, verplaatst en landinwaarts afgezet te
worden.
Ook het verlanden van het wadgebied en het dichtslibben van grote delen van het
getijdengeulennetwerk heeft een belangrijke rol gespeeld in het duinvormingsproces. Door dit
opslibbingsproces daalde de invloed van de getijden op het wadgebied in die mate, dat er meer zand
zeewaarts op het strand werd afgezet. De aanvoer van zand naar een zo breed mogelijk, stuifgevoelig
strandoppervlak en de aanwezigheid van voldoende sterke winden ( met een snelheid van minstens 4m
per seconde), zorgen vervolgens voor de opstuwing van strandzand en de vorming van hoge duinen
zoals deze momenteel in het studiegebied aanwezig zijn.
Een laatste factor die van belang is in het duinvormingsproces, is de geomorfologie van de kustvlakte.
Duinen zouden zich namelijk in de eerste plaats ontwikkelen langs de mondingen van getijdengeulen,
die als ‚sediment traps‛ werken voor de opvang van strand- en duinzand. Door het breken van de
golven op de uitdijende en trechtervormige oevers in de geulmondingen, werd zand op die oevers
afgezet in verschillende strandruggen, die samen zgn. ‚inlet recurves‛ of boogvormige stranden in de
mondingen van de geulen gingen vormen en die vervolgens de kern en het aangrijpingspunt van de
eolische duinvorming gingen uitmaken. In het kader hiervan is het voorkomen van de Schipgatkreek
ter hoogte van het studiegebied tot voor de Jonge duinvorming vermeldenswaardig (zie Figuur 2).
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Figuur 2: Weergave van de kustvlakte in de Romeinse tijd, waaruit blijkt dat de Schipgatkreek ter hoogte van
het studiegebied uitmondt in de Noordzee (Verhulst, 1995).

2.1.2.2 Toelichting
Op basis hiervan leidt De Ceunynck (1992) twee subfasen binnen de eerste fase van Jonge
duinvorming af. De eerste loopduinfase wordt gesitueerd vanaf de 9 de – 10de eeuw tot eind 11de eeuw,
de tweede in de 13de eeuw.
De Ceunynck (1992) stelt dat de vorming van de jonge duinengordel ter hoogte van het studiegebied
in twee fasen zou hebben plaatsgevonden.
In een eerste fase tussen de 9de en 12de eeuw (Jonge Duinen Ia) zijn van op het droge strand
omvangrijke zandmassa’s landinwaarts gewaaid, die aanleiding gaven tot bewegende ‚loopduin‛
reeksen. Deze loopduinen overstoven een groot gedeelte van de Westkust over een breedte van ca.
1.500 à 2.000 m. Waar de vrije loopduinenreeksen voorbijtrokken ontstond uiteindelijk een min of
meer vlak tot golvend nieuw duingebied van 6 tot 7 m TAW hoog, dat gestabiliseerd werd door
plantengroei.
Ter hoogte van het studiegebied komen twee oude begroeiingsvlakken van de loopduinreeksen uit
deze eerste fase van de jonge duinvorming onder de vorm van overstoven humeuze horizonten voor.
Op basis hiervan leidt De Ceunynck (1992) twee subfasen binnen de eerste fase van Jonge
duinvorming af. De eerste loopduinfase (paleosol op ca 4,5 m TAW) wordt gesitueerd vanaf de 9 de –
10de eeuw tot eind 11de eeuw, de tweede (paleosol op ca 5,5 – 6 m TAW) in de 13de eeuw.
De tweede fase van de Jonge duinvorming in de westelijke kustvlakte is volgens De Ceunynck de
paraboolduinfase die ontstaat uit de vrije duinen in het zog van het loopduinfront onder toenemende
invloed van fixerende vegetatie, die mede in de hand wordt gewerkt door een stijging van de
grondwatertafel onder invloed van een toegenomen infiltratie ten gevolge van een sterke verbreding
van de duinengordel bij het voortschrijden van het loopduinfront. Deze paraboolduinen verplaatsen
zich voornamelijk van 14de tot de 16de eeuw over het in de vorige fase tot stand gekomen
begroeiingsoppervlak.
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Door inwerking van de (voornamelijk zuidoosten-) wind ontstonden in het na de eerste fase van de
duinvorming ontstane vrij vlakke terrein paraboolvormige uitstuivingen. Aan de "kop" van de
parabolen (lijzijde) gaat dit proces gepaard met duinvorming (5-25 m hoog). De uitgestoven vlaktes
worden aan de zijkant begrensd door de "paraboolarmen". Dit zijn overblijfselen van de zijkanten van
de paraboolkop, die honderden meters lang kunnen worden.
De Doornpanne, waar het studiegebied deel van uitmaakt is het resultaat van zo'n grootschalige
uitstuiving. De paraboolkop en restanten van de noordelijke arm zijn nog in het landschap te
herkennen. De zuidelijke arm is waarschijnlijk voor een groot deel afgezand. De bouwwoede die de
duinen vooral vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw teisterde, speelt hierbij de belangrijkste rol (De
Ceunynck, 1992).
Sindsdien bepalen kleinere en secundaire verstuivingen (bijvoorbeeld vanuit de grote paraboolarmen)
het huidige reliëf van het studiegebied. Hoe groot de impact van de mens op het ontstaan van kleinere
zandverstuivingen is, is voor het studiegebied onduidelijk. Wel blijkt dat de vroegere agropastorale
druk in de duinen en het tegenwoordige recreatieve gebruik van de duinen verantwoordelijk kunnen
gesteld worden voor kleinschalige verstuivingen. Daarnaast kunnen natuurlijke processen zoals
windwerking en konijnenvergraving van de duinen deze verstuivingsprocessen versnellen of
initialiseren (Provoost et al. 1996).
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2.2 Cultuurhistorisch overzicht
2.2.1 Historisch overzicht
2.2.1.1 Inleiding
Onder deze paragraaf wordt een historisch overzicht van de landschapsstructuur van het
studiegebied weergegeven. Als tussenstappen om de evolutie van de landschapsstructuur van het
studiegebied te schetsen worden de volgende kaarten en luchtfoto’s gebruikt:
o

de Ferraris kaart (1770-1778)

o

Vandermaelen kaart (ca. 1840)

o

Militaire topografische kaart "Dépot de la Guerre" (ca. 1876)

o

Militaire luchtfoto's (Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917)

o

Topografische kaart NGI 1986

Een uittreksel uit de vermelde historische kaarten is ter illustratie opgenomen in Bijlage 2.

2.2.1.2 de Ferraris kaart (ca. 1775)
Op de kaart van de Ferraris treffen we een aaneengesloten 1,5 à 2 km breed duinencomplex aan ter
hoogte van de Vlaamse Westkust. Ook rondom het studiegebied is de duinengordel nog gaaf; enkel
ter hoogte van Oostduinkerke heeft zich een kleine gemeenschap in de duinen gevormd. Het gebied
tussen Oostduinkerke en Koksijde (de huidige Doornpanne) bestaat uit moerassige weiden.
Het grootste deel van het studiegebied wordt op de Ferraris kaart aangeduid als ‚duin‛. In het
centrale deel van de studiegebied situeerden zich evenwel moerassige weiden. De aanduiding op de
de Ferraris kaart met "duinen" en "moerassige weide" wijst er op dat de duinen omstreeks het einde
van de 18de eeuw een nog vrijwel open karakter hadden.

2.2.1.3 Vandermaelen kaart (ca. 1840)
Op de Vandermaelen kaart zijn binnen het studiegebied, dat volledig onontgonnen blijft, geen grote
wijzigingen ten opzichte van de de Ferraris-kaart merkbaar. Wel is op de Vandermaelen kaart de
verdere uitbouw van Oostduinkerke te merken.

2.2.1.4 Militaire topografische kaart "Dépot de la Guerre" (ca. 1860)
Ook op de kaart ‚Dépot de la Guerre‛ worden naast duinen ook moerassige delen aangeduid binnen
het studiegebied. Voorts valt op deze kaart ook het in gebruik zijn van enkele genivelleerde
akkerpercelen ter hoogte van het actuele infiltratiepand (perceel 7) op. Deze akkerpercelen staan op de
bodemkaart (Kaart 10) aangegeven als genivelleerde duingronden.
Op het eind van de 19de eeuw kent de kust een grote toeristische opmars, niet in het minst
gestimuleerd door het toenmalige koningshuis (Leopold II). Vanaf 1860 ontstaan de eerste kernen met
hotels en villa’s in de omgeving van het studiegebied. Op initiatief van Leopold II wordt vanaf 1885
gestart met de aanleg van de Koninklijke Baan en de kusttram. In 1905 is De Panne met Knokke
verbonden door een kusttram. In deze periode werden ook de verbindingswegen tussen
Oostduinkerke (1876-1897) en Koksijde (1895) met de kust van een verharding voorzien, zodat het
transport vanuit deze kustdorpen naar het strand en de duinen vergemakkelijkt werd. Badplaatsen
ontstonden tevens in deze periode.
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2.2.1.5 Evolutie in de eerste helft 20e eeuw
Na 1900 ontstaat een echte bouwexplosie, wat nog werd versterkt door het voltooien van de
Koninklijke baan (1933). Het duinareaal rondom het studiegebied geraakt steeds meer versnipperd.
In tegenstelling tot heel wat duingebieden in haar onmiddellijke omgeving bleef het eigenlijke
studiegebied -dank zij haar functie als waterwinningsgebied- gespaard van de sterke versnippering
door wegeninfrastructuur en bebouwing in de twintigste eeuw.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het studiegebied, dat gebruikt werd als oefenterrein voor
geallieerde legers, soldatenkampen opgeslagen. Er bestaan restanten van bakstenen waterputten uit
die tijd. Ook werd er vroeger regelmatig oude munitie gevonden in het gebied.
De militaire luchtfoto's (Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917) laten toe om het toenmalige
landschap vrij gedetailleerd te reconstrueren en een vergelijking te maken met de huidige situatie.
Verschillende huidige straten waren toen reeds aanwezig, met name de Doornpannestraat. Ook in het
duingebied was reeds een diffuus padenpatroon aanwezig: zo bestond het huidige "centraal
wandelpad" reeds structureel.
Grote delen van het studiegebied waren stuifduin, met name het NO-deel (momenteel gebouwen en
terreinen IWVA), het NW-deel (momenteel verstruweeld met Duindoorn en Kruipwilg en voormalige
Abeelaanplant), het ZO-deel en het centrale deel. In het centrale deel (momenteel hoofdzakelijk
verstruweeld en met afstervende Berken) kwamen vochtige duinpannen voor, evenals in het ZO-deel
(momenteel grote stuifvlakte).
Ter hoogte van perceel 7 waren de in de 19 de eeuw aangelegde, met houtkanten omzoomde
duinakkers, nog altijd in gebruik.
Her en der in de Doornpanne was legerinfrastructuur aanwezig.
Na de eerste wereldoorlog, in de jaren '21-'22, zou een golfterrein (18 holes) zijn aangelegd in het
studiegebied. De 'greens' waren afgewerkt met gras; tussenin was de begroeiing ruwer. De sterke
verstruweling van het gebied die actueel merkbaar is, was tussen beide wereldoorlogen nog niet
aanwezig, wat kan toegeschreven worden aan een grote begrazingsdruk uitgeoefend door een grote
konijnenpopulatie. Deze konijnen zouden reeds lange tijd massaal aanwezig geweest zijn, zelfs van
vóór de Eerste Wereldoorlog. Op het golfterrein werden de laagste delen, dus deze gebieden die
geregeld nat kwamen te staan, in eerste instantie opgehoogd. Later werd het gebied gedraineerd. Een
deel van deze drainagebuizen kan nog altijd teruggevonden worden. De afwatering gebeurde naar de
polders toe. De huidige burelen van de IWVA waren het vroegere clubhuis van de golfclub.
Tussen 1921 en 1933 bleef het gebied (120 ha) eigendom van de Engelse maatschappij die er de "SaintAndré on Sea Golf Course" uitbaatte. Later werd het clubhuis restaurant ("Père Omer"). De
onmiddellijke omgeving van het clubhuis deed dienst als een soort speelruimte.
In 1936 werd gestart met de aanleg van het "Sint-Andries strand", een functioneel en modernistisch
verkavelingsprojekt ontworpen door de gemeentearchitect L. Bruggeman. Verder dan de verharding
van het stratenplan is men evenwel nooit gekomen, door de plannen om een waterwinning te
realiseren in dit gebied. Het huidige "wegen"patroon in de Doornpanne is een restant van deze
verhardingen. De structuur van de geplande verkaveling is ook duidelijk merkbaar op de
kadasterkaart van het gebied (Kaart 4). De boothotels "La Peniche" en "Hotel Normandie" zijn
gebouwen die uit deze periode stammen.
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2.2.1.6 Periode van 1947 tot 2004
In 1947 werd gestart met de in gebruik name van het studiegebied als waterwinning.
Voor een beschrijving van de inrichtingsmaatregelen die vanaf 1947 in het studiegebied ten behoeve
van deze waterwinning werden genomen wordt hier verwezen naar paragraaf 2.5.
De inrichtingsmaatregelen ten behoeve van recreatie en natuurbehoud worden in wat volgt onder
deze paragraaf toegelicht. Opgemerkt dient dat deze maatregelen stuk voor stuk uitgevoerd werden
ter realisatie van het in 1994 voor het studiegebied opgestelde beheerplan.
In 1995 werd het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛ gebouwd, en werd het volledige studiegebied
omheind. Er werd tevens werk gemaakt van de inrichting van het begrazingsblok (plaatsen van
afsluitingen) ter hoogte van de percelen 1 en 2, dat het zelfde jaar nog in gebruik werd genomen.
In 2002 werden enkele belangrijke inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de recreatieve functie van
het studiegebied ondernomen. Het wandel- en fietspad Witte burg – Hoge blekker werd aangelegd in
schelpenklei. De zuidelijke wandellus werd aangelegd in hakselhout. Ten slotte werd een
natuurleerpad uitgezet, en werden de toegangen van het natuurgebied heringericht, waarbij hier
nieuwe infoborden werden voorzien.

2.2.2 Kenmerken van het vroegere beheer
2.2.2.1 Periode voor Franse revolutie
Reeds van bij het ontstaan van de Jonge duinen in de middeleeuwen is de mens aanwezig ter hoogte
van het studiegebied. Dit blijkt uit de datum van de eerst bekende vermelding van de naam Koksijde
die terugloopt tot 1150. Rond die periode is Koksijde waarschijnlijk een vissersnederzetting
afhankelijk van de abdij Ter Duinen, gelegen aan de verzande monding van de Schipgatkreek. De
invloed van deze vissersnederzetting op het omliggende duingebied kan beoordeeld worden als
gering. Ze werd trouwens tijdens de paraboolduinfase, samen met de Abdij Ter Duinen onder het
zand bedolven.
In 1216 werd de Simoenskapel gebouwd in een gehucht aan de binnenduinrand (het huidige Koksijde
dorp). Later neemt het dorp dat rond deze kapel ontstaat de naam Koksijde over (Geerebaert, 1960).
De activiteiten van de bewoners concentreren zich in de eerste plaats op visserij. De menselijke
invloed op het studiegebied blijft dan ook gering.

2.2.2.2 Franse revolutie – Tweede wereldoorlog
Na de Franse Revolutie (1789) stijgt de menselijke beïnvloeding. Vanaf de Franse Revolutie (1789)
werd het domaniale beheer in de duinen immers opgeheven, waardoor een particuliere aanpak
mogelijk werd. Hierdoor vestigden zich aan de Westkust in toenemende mate vissers en landbouwers
in het duingebied.
Rond 1850 begon de visserij (Yslandvisserij) sterk te verminderen. De yslandvisser evolueerde in
toenemende mate tot boer. Hierbij werden de duinen ingeschakeld in de landbouwbedrijfsvoering. In
de loop van de 19de eeuw bereikt het antropogene gebruik van de duinen van het studiegebied zijn
hoogtepunt.
In de 19de eeuw werd een deel van de duinen van het studiegebied gelegen ter hoogte van het actuele
infiltratiepand genivelleerd en in gebruik genomen als akker, waarop men vooral rogge en
aardappelen teelde (Provoost et al. 1996). Concreet werden de oneffenheden van deze pannen
‚afgezand" en rond de percelen opgeworpen. Deze werden dan beplant met houtkanten om
verstuiving op de akker te beletten. De aangeplante houtwalletjes aan de perceelsranden bestonden
uit struweelsoorten als Zwarte els, Sleedoorn, Meidoorn en/of Sering. Tot op heden is het voormalige
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gebruik van gedeelten van perceel 7 als duinakker merkbaar aan de plaatselijk afwijkende
geomorfologie en aan de aanwezigheid van Sering. Deze sporen vormen een stille getuige van het
vroegere intensieve gebruik van het duingebied.
Waar geen akkerbouw werd verricht, graasde vee (runderen, schapen, paarden of ezels) in het
studiegebied. Volgens een getuigenis (mondelinge mededeling van Karel Puystiens) zouden in het
studiegebied tot vóór de Eerste wereldoorlog koeien hebben gegraasd en werden er hiertoe zelfs
enkele drinkpoelen aangelegd. Specifieke informatie aangaande de hierbij gehanteerde
begrazingsdensiteiten voor het studiegebied is niet voorhanden. Wel is geweten dat tussen de Franse
grens en Nieuwpoort zo'n 240 koeien, 112 ezels, 51 paarden en 450 schapen graasden; wat gemiddeld
overeenkomt met ca. 1 GVE/2-8 ha. Deze begrazingsdichtheid was op het niveau van de begraasbare
zone vrij hoog (er was veel onbegraasbaar open stuifduin) en voldeed wellicht aan de maximale
draagkracht van het terrein. De begrazing heeft een belangrijke invloed gehad op het ontstaan en de
instandhouding van soortenrijke graslandvegetaties in het studiegebied.
Het hierboven geschetste 19de eeuwse, intensieve gebruik van het studiegebied –en de Vlaamse
kustduinen in het algemeen- nam het karakter van overbeweidingen en roofbouw aan, wat niet zelden
resulteerde in het opnieuw actief worden van droge duinmassieven. Deze intensieve menselijke
ingrepen betekenden voor het systeem een dusdanige verstoring dat de vegetatiesuccessie in een
paraclimax-stadium bleef steken (De Raeve, 1991; Leten, 1992). Het is dit stadium dat uitgebreid werd
vereeuwigd op de foto’s van J. Massart uit het begin van de twintigste eeuw (zie Figuur 3). Het was
rijk aan zeer specifieke, momenteel dikwijls zeer zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten.

Figuur 3: Het Massart landschap
Ook in het interbellum lieten landbouwers hun koeien grazen in het studiegebied, waarschijnlijk
voornamelijk op de plaatsen waar vroeger 'greens' (zie § 2.2.1.5) aanwezig waren.
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2.2.2.3 Tweede wereldoorlog - 1994
2.2.2.3.1

Inleiding

De in gebruik name van het studiegebied als waterwinning vlak na de Tweede wereldoorlog (1947)
resulteerde in een sterk wijzigend beheer.
De belangrijkste actieve, directe beheeringrepen op het niveau van de vegetatie zijn de aanplantingen
van populieren langs wegen en enkele verspreide bosaanplantingen. Daarnaast ressorteerden het
wegvallen van het agrarische gebruik van het studiegebied en het onttrekken van grondwater in
belangrijke indirecte vegetatiewijzigingen.
Ten gevolge van het stopzetten van het agrarische gebruik van het studiegebied en ten gevolge van de
afname van de duindynamiek door het beletten van verstuivingen via het aanplanten van
bosbestanden en rijshouthagen evolueerden de lage begroeiingen van open stuifduin, mosduinen,
duinkalkgraslanden, duinroosvegetaties en kalkmoeras in het studiegebied voor een groot deel naar
struweel gedomineerd door Duindoorn (§ 2.2.2.3.2 Verstruweling en verbossing) of naar ruigte (§
2.2.2.3.3 Verruiging en vergrassing).
Ten gevolge van de waterwinning trad bovendien een verlaging van de grondwatertafel in het
studiegebied (2.2.2.3.4 Verdroging) op.

2.2.2.3.2

Verstruweling en verbossing

Op basis van historisch onderzoek stellen Kuijken et al. (1993) dat de oppervlakte
(duindoorn)struweel in de Doornpanne sinds de in gebruik name als waterwingebied sterk is
toegenomen. Deze toename van de oppervlakte begroeid met struweel situeerde zich hoofdzakelijk in
de geomorfologisch jonge of verstoorde delen. Jonge Duindoornstruwelen worden o.m. gekenmerkt
door een nitrificatie een mineralisatie van de standplaats (bodem), waardoor een algemene
floraverarming optreedt en waarbij de karakteristieke soorten voor voedselarme biotopen zoals
mosduinen en duingraslanden verdwijnen.
Ook opslag van de in het studiegebied aangeplante loofhoutsoorten (voornamelijk Witte abeel,
Grauwe abeel en Amerikaanse vogelkers) overgroeiden de lage begroeiingen van het Massartlandschap.
Deze fixerende vegetatie bemoeilijkte in toenemende mate de duinverstuiving in het studiegebied.
Ook ten gevolge van bebouwing, wegaanleg en bebossing in en om het studiegebied werden
verstuivingen in toenemende mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Niet te min bleef
altijd een beperkte verstuiving actief, wat ten dele verklaard kan worden vanuit de intensieve
recreatie. De minder betreden stuifduinen of –kuilen groeiden evenwel in korte tijd dicht met
pionierstruweel.

2.2.2.3.3

Verruiging en vergrassing

Onder verruiging wordt verstaan dat relatief soortenrijke, uit mossen, lage grassen en kruiden of
dwergstruiken bestaande vegetaties evolueren naar soortenarme, uit een dichte mat van veelal hoog
opschietende grassen, schijngrassen of kruiden bestaande begroeiingen (Kuijken et al. 1993).
Vergrassing is hierbij gedefinieerd als de vestiging en/of uitbreiding van grassen als Duinriet in
natuurlijke vegetaties totdat een dominante positie daarbinnen is bereikt (Nijssen 1990).
De oorzaken van verruiging en vergrassing moeten ten dele gezocht worden in het wegvallen van de
voormalige agrarische begrazingsactiviteiten en ten dele in de verdroging veroorzaakt door de
waterwinningsactiviteiten. Op mesofiele graslanden heeft verdroging immers, ten gevolge van de
daling van de grondwatertafel door de waterwinningsactiviteiten, wellicht een licht verruigingseffect
tot gevolg gehad. De verruiging is trouwens niet alleen een gevolg van de algemene verdroging en
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verruiging van duingebieden langs de Vlaamse kust, maar is ook een gevolg van de versnelde
mineralisatie door Duindoorn teweeggebracht.
Een lichte of kleinschalige verruiging kan wel verrijkend werken op het vlak van ongewervelden
(spinnen, insecten) en indirect ook op vogels en kleine predatoren. Dit bleek reeds in het studiegebied
uit het aandeel en de toename van soorten gebonden aan ruigtes (en zomen) (o.m. spinnen en
broedvogels).
Vooral de droge, mesofiele duingraslanden in het deel ten zuiden van de Koninklijke Baan zijn
onderhevig aan verruiging en vergrassing. Vergrassing met o.m. Duinriet, Glanshaver, Kweek, Rood
zwenkgras en/of Zachte haver, treedt nu reeds op in de nog resterende duingraslanden. Na verloop van
tijd zullen deze concurrentiekrachtige grassen de typische duingraslandsoorten verdringen en ontstaan
er monotone, soortenarme vegetaties.

2.2.2.3.4

Verdroging

Ten gevolge van de waterwinning en, in mindere mate de omgevende bebouwing (afgenomen
infiltratie), daalde de grondwatertafel in het studiegebied. In deze verdroogde duingebieden kunnen
niet langer jonge natte en vochtige duinvalleien gegenereerd worden door uitstuiving. Zoals blijkt uit
bovenstaande toelichting nam uitstuiving bovendien zeer sterk af het studiegebied gedurende de
voorbije eeuw ten gevolge van de verstruwelings- en verbossingstendens.

2.2.2.3.5

Overige

Naast deze verstruwelings- en verdrogingstendens spelen ook de sterk verbeterde bereikbaarheid
voor diasporen, microklimatologische veranderingen door toenemende versnippering,
stikstofdepositie uit de lucht, eutrofiëring (hondendrollen), aanplant en uitzaai van exoten enz. –stuk
voor stuk elementen die de eigenheid van het duingebied aantasten- een rol in het veranderingsproces
van de duinen in de voorbije eeuw.
Dit veranderingsproces resulteerde enerzijds in een achteruitgang tot en met het verdwijnen van de
stresstolerante soorten uit het Massart-landschap in het studiegebied. Anderzijds gingen deze
veranderingen samen met de vestiging en/of uitbreiding van vele soorten van hoger gestructureerde
begroeiingen, voedselminnende soorten, exoten, …

2.2.2.3.6

Conclusie

Hoewel de actuele vegetatie van de resterende Vlaamse duingebieden in zekere zin een ‘spontaner’
karakter draagt dan een eeuw voordien (d.i. minder direct in toom gehouden door menselijk
ingrijpen), kan deze ontwikkeling moeilijk als ‘natuurlijk’ worden beschouwd. Het vermoedelijk uit
dit proces resulterende beboste duinlandschap zal ongetwijfeld weinig gemeen hebben met de –zij het
hypothetische – ‘natuurlijke’ toestand. Tegenover het duinlandschap uit het begin van de eeuw
betekent deze evolutie, ondanks bepaalde aanwinsten, ongetwijfeld een globaal verlies aan kwaliteit.
Als besluit kan gesteld dat onder invloed van de typische twintigste eeuwse knelpunten in het
menselijke gebruik van de duinen in het algemeen, en het studiegebied in het bijzonder, het hier
aanwezige ‘jonge paraboolduinlandschap’ evolueerde in de richting van een droog, relatief uniform
duingebied dat grotendeels begroeid is met duinstruweel.

2.2.2.4 1994- heden
In 1994 werd een beheerplan opgesteld voor het studiegebied. Dit beheerplan stelde het stimuleren
van de ecologische functie van het studiegebied als doel. Hierbij werd het Massart landschap als
doeltype vooropgesteld voor de percelen 1 en 2. Voor perceel 7 wordt een patroonbeheer in functie
van het te realiseren infiltratieproject als doelstelling geformuleerd. Voor de overige percelen werd
een spontane vegetatie ontwikkeling vooropgesteld.
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Sinds de opmaak van het beheerplan werden reeds heel wat beheerwerken uitgevoerd ter realisatie
van deze doelstellingen. In wat volgt onder deze paragraaf worden deze beheerwerken bondig
beschreven.
De meest in het oog springende in het beheerplan voorgeschreven beheermaatregel betreft de in
gebruik name van een begrazingsblok vanaf 1995. Via deze begrazing wenst de IWVA de verruiging,
verstruweling en vergrassing van het studiegebied tegen te gaan. Het begrazingsblok beslaat
omzeggens de volledige percelen 1 en 2, en heeft een totale oppervlakte van 28 ha 74 a 78 ca. Er werd
geopteerd voor een begrazing met Shetlandpony’s. In Tabel 4 is de evolutie van het aantal dieren en de
begrazingsintensiteit voor de periode 1996-2004 weergegeven.
Tabel 4: Begrazing in perceel 1 en 2

jaar

aanwezige grazers

# GVE1

# GVE/ha

# ha/GVE

1996

3 Shetlandmerries, 1 Shetlandhengst

3,2

0,11

8,98

1997

5 Shetlandmerries, 1 Shetlandhengst

4,8

0,17

5,99

1998

5 Shetlandmerries, 2 Shetlandhengsten

5,6

0,19

5,13

1999

6 Shetlandmerries, 4 Shetlandhengsten

8

0,28

3,59

2000

7 Shetlandmerries, 3 Shetlandhengsten

8

0,28

3,59

2001

8 Shetlandmerries, 4 Shetlandhengsten

9,6

0,33

2,99

2002

11 Shetlandmerries, 4 Shetlandhengsten

12

0,42

2,40

2003

13 Shetlandmerries, 3 Shetlandhengsten

12,8

0,45

2,25

2004

14 Shetlandmerries, 1 Shetlandhengst

12

0,42

2,40

Gegeven dat Kuijken & al. (1993) een begrazingsdensiteit van 1 GVE per 7 tot 1 GVE per 20 ha als
standaard stellen voor het duingebied, kan gesteld worden dat de in perceel 1 en 2 gehanteerde
begrazingsdensiteiten relatief hoog zijn. Deze relatief hoge begrazingsdensiteiten hebben evenwel een
duidelijk merkbare positieve invloed op de vegetatiestructuur en –samenstelling (zie § 2.4.4.1.3)
zonder dat ze leiden tot voedingstekorten bij de grazers.
In 1995 werd, vooafgaand aan de begrazing, een deel struweel verwijderd. Dit gebeurde onder andere
om de omheining rond te begrazingsblok te kunnen
realiseren.
In 1997 werd de Duindoorn ter hoogte van het actuele
grote grasland in perceel 2 verwijderd via de
stobbebehandeling, waarbij de struiken worden
gekapt en het verse snijvlak wordt ingesmeerd met
glyfosaat (Round-up®). Het hierbij vrijgekomen hout
werd deels verbrand en deels verhakseld en gebruikt
voor de aanleg van dienstpaden.
In 1999 werd ook de Amerikaanse vogelkers in een
deel van het studiegebied (percelen 4-5) bestreden via
stobbebehandeling.

Grazende schetlandpony’s in perceel 2

Een GVE is een eenheid voor begrazingsintensiteit die het vergelijken van begrazingsdichtheden uitgeoefend door
verschillende soorten en rassen grazers mogelijk maakt. Eén GVE komt overeen met een melkkoe van 550 kg met een
melkproductie van 4000 kg met 4% vet. Alle andere soorten en rassen grazers kunnen in GVE uitgedrukt worden. Zo komt een
Shetlandpony overeen met 0,8 GVE’s.
1
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In 2000 werd bij wijze van experiment een deel (oppervlakte) van de dennenaanplant in perceel 3
gekapt en heraangeplant met Zomereik. De in dit jaar in opdracht van Afdeling Natuur opgestelde
gebiedsvisie voor het strand en duinencomplex ‚Het Schipgat, de Doornpanne en de Hoge blekker‛
(Econnection, 2000), waarvan het studiegebied integraal deel uit maakt, vormde een bijkomende
ondersteuning en stimulans voor het uitvoeren van een natuurgericht beheer van het studiegebied.
In 2001 werd plaatselijk gemaaid (maaisel bleef liggen) ten einde de afsluitingen in het gebied vrij te
houden. Tevens werd Amerikaanse vogelkers in een deel van het studiegebied (percelen 4-5)
bestreden via stobbebehandeling.
Een analoge maaibeurt langs de omheiningen werd uitgevoerd in 2003. In dit jaar werd tevens de
stobbebehandeling voor Amerikaanse vogelkers toegepast in het begrazingsblok (percelen 1 en 2).
Ook de opslag in het gekapte Witte abelenbos (perceel 2) werd in dit jaar bestreden, en dit via
bladbehandeling met glyfosaat..
In 2004 werden de oevers van het infiltratiepand, de randen van de afsluitingen van de
begrazingszone en de bermen van het centrale wandelpad en de zuidelijke wandellus gemaaid.
Hierbij werd het maaisel niet afgevoerd. Ook de opslag van Duindoorn in het grote grasland van
perceel 1 en de opslag van Witte abeel (+ stobbebehandeling glyfosaat) in het voormalig abelenbos in
perceel 2 werd gemaaid. Bovendien werden in februari 2004 de Grauwe abelen langs de westelijke
kant van het infiltratiepand gekapt, verzaagd en afgevoerd.
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2.3 Beschrijving van de standplaats
2.3.1 Reliëf en hydrografie
2.3.1.1 Morfochronologie
De duinen aan de Vlaamse kust worden morfochronologisch (= op basis van leeftijd) ingedeeld. Aldus
wordt door Provoost & al. (1996) een onderscheid gemaakt in:
o

Oude Duinen

o

Middeloude duinen

o

Subrecente binnenduinen

o

Jonge duinen

Deze indeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de duingordel vóór de respectievelijke Duinkerke
transgressie 0 (Oude Duinen), tussen de Duinkerke I en II overstromingen (Middeloude duinen), vlak
na de Duinkerke II transgressie (Subrecente binnenduinen) en later na de Duinkerke II transgressie
(Jonge duinen).
Volgens deze, ten gevolge van moderne inzichten in de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse
kustvlakte, gedateerde morfochronologische indeling (zie § 2.1.1) kunnen de duinen van het
studiegebied gerekend worden tot de Jonge Duinen.

2.3.1.2 Morfografie
De morfografie is de studie van de reliëfvormen of combinaties van reliëfvormen. Onderstaande
beschrijving van de morfografie van het studiegebied is integraal gebaseerd op de Gebiedsvisie voor
het duinencomplex ‚Het Schipgat, de Doornpanne en de Hoge blekker‛ (Econnection, 2000).
Morfografische eenheden
Het studiegebied behoort morfografisch tot een paraboolduingordel. Deze morfografische eenheid
wordt gekenmerkt door een U-vormig duin, met twee naar de dominante windrichting gekeerde
armen, die verbonden zijn door een boogvormige duinwal. Een paraboolduin is gebonden aan een
uitblazingsvallei (panne), die open is aan de loefzijde.
Recente geomorfologische evolutie
Binnen de paraboolduinen van het studiegebied is een geringe landwaartse verplaatsing merkbaar
gedurende de voorbije 50 jaar (Econnection, 2000). Onder invloed van de dominante westelijke
winden hebben de duinruggen zich hoofdzakelijk globaal in O-richting verplaatst. De maximale
afstand waarover de duinruggen zich verplaatst hebben bedraagt ca. 40 m, wat dus neerkomt op een
gemiddelde verplaatsingssnelheid van 1 m/j (gemiddeld over een periode van 42 jaar genomen). Deze
snelheid is -in vergelijking met andere duingebieden- relatief laag. In de Panne werden bijvoorbeeld
voor de voorbije 40 jaar stuifsnelheden van ca. 5 tot 10 m/j afgeleid. Deze snelheden gelden wel voor
het Centraal wandelduin in het natuurreservaat De Westhoek, waar de oppervlakte aan kaal zand en
stuivend duin beduidend groter is dan dit in het studiegebied. Bovendien betreft het hier een vrij
loopduin, waar de geomorfologische evolutie in het studiegebied van betrekking is op
paraboolduinen. In paraboolduinen zijn de stuifsnelheden beduidend lager, zoals bijvoorbeeld ook
voor de Plaatsduinen (Oostduinkerke) werd afgeleid: hier werden stuifsnelheden van gemiddeld 2 m/j
afgeleid (Hoffmann et al. 1999).
Opvallend is dat in het studiegebied een sterke versnippering van de paraboolarmen is opgetreden.
Vooral ter hoogte van de zuidelijke arm van het paraboolduin is er een sterke versnippering in
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verschillende delen merkbaar. Het duinfront blijkt hier niet veel verschoven te zijn, maar de
stuifvlakte is daarentegen wel meer uitgestoven.
Op basis van de hierboven geschetste recente geomorfologische evolutie kunnen we stellen dat zich in
het zuiden en het noordwesten van het studiegebied verschillende kleinere verstuivingscomplexen
situeren.

2.3.1.3 Reliëf
Een hoogtelijnenkaart is opgenomen onder Kaart 9.
Uit deze kaart kan opgemaakt worden dat de hoogteligging in het studiegebied varieert tussen 5
mTAW en 25 mTAW.
Ondanks dit relatief grote hoogteverschil is het grootste deel van het studiegebied aanmerkelijk laag
gelegen en vlak.
Locaties met een ligging hoger dan 10 mTAW komen dan ook slechts in beperkte mate voor in het
studiegebied. Ze zijn beperkt tot de westelijke grenszone van het studiegebied. Hierbij worden de
hoogste hoogteliggingen bereikt ter hoogte van de zuidwestelijk grens van het studiegebied tegen de
Hoge Blekker, het hoogste duin van de Vlaamse kust.

2.3.1.4 Hydrografie
De hydrografische structuren van het projectgebied worden weergegeven op Kaart 5.
Uit deze kaart kan opgemaakt worden dat –ten gevolge van de goede drainering (laag
grondwaterpeil, goed permeabele bodem)- echte afwateringsgrachten niet voorkomen in het
studiegebied.
Wel is een 200 m lange, oost-west georiënteerde kunstmatige spoelgracht aanwezig in perceel 3. Via
deze spoelgracht wordt het spoelwater van de zandfilters gebruikt bij de drinkwaterproductie
geherinfiltreerd (zie § 2.5.1.1).
Naast deze spoelgracht komen in het studiegebied twee overige hydrografische elementen voor, met
name een 1.000 m² grote duinpoel gelegen in perceel 3 en het 18.200 m² grote infiltratiepand gelegen
in perceel 7. De poel in perceel 3 was een oude veedrinkpoel die door de IWVA werd vergroot ten
behoeve van zandwinning. Voor verdere toelichting bij de infiltratie wordt hier verwezen naar
paragraaf 2.5.1.2.

2.3.2 Bodem en geologie
2.3.2.1 Bodem
2.3.2.1.1

Bodemkartering van België

Een uittreksel uit de bodemkaart van België (Moorman & Amerijckx, 1950) voor het studiegebied is
opgenomen in Kaart 10.
De bodemkartering ter hoogte van het studiegebied werd uitgevoerd gedurende de jaren 1947-1949.
Er werd hiertoe via oppervlaktewaarneming (vegetatie en reliëf) gekarteerd, gebaseerd op 1 boring
per 5 ha. De belangrijkste criteria voor de indeling van de bodems van de Duinstreek zijn topografie
en hiermee gepaard gaande de bodemvochtigheid en het humusgehalte van de A-horizont,
antropogene beïnvloeding en het al dan niet voorkomen van kleiafzettingen binnen boorbereik.
Volgens de bodemkaart van België behoort het volledige studiegebied tot de Duinstreek. In wat volgt
onder deze paragraaf worden de bodemseries en –types van de Duinstreek die voorkomen in het
studiegebied besproken.
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Bodemserie A: Duinen
Deze serie omvat de gronden die volledig uit duinzand zijn opgebouwd en die over kleine afstanden
grote reliëfverschillen vertonen.
De profielen van deze bodemserie bestaan uit jong, blond duinzand zonder kleideeltjes met een hoog
kalkgehalte (pH>7). Op de onbegroeide gronden van deze bodemserie komt geen humuslaag voor.
Onder begroeiing is de bovengrond licht humushoudend. In het profiel worden soms dunne humeuze
horizonten aangetroffen. Het betreft hier overstoven, oude begroeiingsvlakken. Roestvlekken komen
zelden voor in het profiel van deze bodems, gezien ze meestal droog tot zeer droog zijn. De
korrelgrootte varieert naargelang de (selecterende) windwerking (zie § 2.3.2.1.2).
Deze serie omvat slechts één bodemtype, de hoge duinen
o

Bodemtype A0 of hoge duinen, al dan niet gefixeerd
De hoger gelegen gedeeltes van het studiegebied, in totaal een grote 33 ha (26%) verspreid over
het ganse studiegebied worden op de bodemkaart gekarteerd als hoge duinen.

Bodemserie B: Duingronden
Deze gronden vormen de grotere duinpannen en de lage, kleine duintjes met hoogteverschillen van op geringe afstand- 1 tot 2,5 m. Ze liggen gemiddeld enkele meters lager dan de hoge duingronden
De profielen van deze bodems zijn volledig opgebouwd uit grof duinzand zonder kleideeltjes. Ze zijn
evenwel steeds begroeid, waardoor zich hier een humeuze bovenlaag ontwikkelde. De verdere
onderverdeling van deze serie in typen steunt op de waterhuishouding van de profielen.
Zo’n 82,5 ha van de bodems van het studiegebied (65 %) worden op de bodemkaart weergegeven als
duingronden.
Opgemerkt dient dat wegens het sterk variërend microreliëf in het studiegebied de afgrenzing van de
types op de bodemkaart vereenvoudigd is. In de droge duingronden komen lagere nattere plekjes
voor, die strikt genomen als middelmatig vochtige duingronden zouden moeten gekarteerd zijn. De
droge kopjes binnen de als middelmatig vochtige duingrond weergegeven bodems behoren dan weer
tot de droge duingronden. De kaart geeft dus slechts een algemeen beeld van de waterhuishouding
van de duingronden in het studiegebied. Een correcter beeld van de hydrologie van het studiegebied
wordt gegeven onder Figuur 5 en Figuur 6.
o

Bodemtype B1 droge duingrond
De vegetatie op deze bodemtypes bestaat voornamelijk uit duindoorn en droogteresistente
grassen. Roestverschijnselen komen hier slechts voor op meer dan 90 cm diepte. De bovenste
horizont is weinig humeus en lichtbruin van kleur.
Zo’n 36 ha van de bodems van het studiegebied (28,5 %) worden op de bodemkaart weergegeven
als droge duingronden. Ze situeren zich in de eerste plaats ter hoogte van de percelen 6 en 7. In
mindere mate komen ze ook voor langs de zuidelijke grens van de percelen 1, 4 en 5 en langs de
noordelijke grens van perceel 2.

o

Bodemtype B2: middelmatig vochtige duingrond
Op deze bodemtypes neemt men een spontane groei waar van enkele boomsoorten, zoals els en
wilg. Roestverschijnselen komen hier nooit voor op minder dan 30 cm diepte. Het humusgehalte
van de bovenste horizont is intermediair tussen die van de droge en de vochtige duingronden.
Zo’n 13 ha van de bodems van het studiegebied (10 %) worden op de bodemkaart weergegeven
als middelmatig vochtige duingronden. Deze situeren zich omzeggens exclusief in perceel 3. In
beperkte mate komen ze ook voor in perceel 6 en 7.
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Bodemtype B3: vochtige duingrond
In de B3-profielen komen roestverschijnselen tot in de bovengrond voor. De bovenste horizont
van deze bodems is sterk humeus.
Zo’n 33 ha van de bodems van het studiegebied (26 %) worden op de bodemkaart weergegeven
als vochtige duingronden. Deze situeren zich in twee parallelle banden, waarvan de eerste in
perceel 2 gelegen is en de tweede zich van west naar oost uitstrekt over de percelen 1, 4 en 5.

Bodemserie C: Geëgaliseerde duingronden
Deze serie omvat de ten gevolge van menselijk ingrepen geëffende duingronden.
De profielen van deze bodems zijn volledig opgebouwd uit grof duinzand zonder kleideeltjes. Ze zijn
evenwel steeds begroeid, waardoor zich hier een humeuze bovenlaag ontwikkelde. Net zoals bij de
duingronden gebeurt de verdere onderverdeling van deze serie in bodemtypes op basis van de
waterhuishouding van de profielen. Aldus worden droge - (bodemtype C1), middelmatig vochtige (bodemserie C2) en natte (bodemserie C3) geëgaliseerde duingronden onderscheiden. Voor een
beschrijving van de kenmerken van deze bodemseries inzake roestverschijnselen en humusaanrijking
wordt hier verwezen naar de bespreking van de bodemtypes binnen de bodemserie B.
Geëgaliseerde duingronden komen volgens de bodemkaart voor over zo’n 10,5 ha (8%) van het
studiegebied. Het betreft hier grotendeels middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden. Ze
situeren zich omzeggens exclusief in perceel 7, ter hoogte van het infiltratiepand. Ten gevolge van
deze infiltratie staat op heden een groot deel van deze geëgaliseerde gronden onder water, waardoor
de verdere onderverdeling op basis van de waterhuishouding zoals weergegeven op de bodemkaart
niet langer voldoet aan de actuele toestand.
De gedeeltelijke egalisatie van de duingronden in het studiegebied gebeurde bij de ingebruikname
van deze gronden als akker (zie § 2.2.1).

2.3.2.1.2

Fysico-chemische bodemkenmerken

Kalkgehalte
Eén van de belangrijkste chemische bodemkenmerken van de Jonge Duinen is het hoge kalkgehalte,
dat onder meer van belang is voor de instandhouding en creatie van een aantal karakteristieke
duinvegetaties zoals duingrasland en kruipwilgstruweel. Vanuit dit gegeven vormt het kalkgehalte
van de duinbodem een belangrijke determinerende factor voor de potenties van natuur(ontwikkeling
en –herstel) (De Raeve 1991).
Het kalkgehalte in het grootste deel van het studiegebied ligt gemiddeld vrij hoog (gemiddeld hoger
dan 8%) (Depuydt, 1972). Dit relatief (gemiddeld) hoog kalkgehalte wordt in stand gehouden door
overstuivingsprocessen met kalkrijk zand. Deze overstuivingsprocessen nemen af van de zeereep naar
de meer inwaarts gelegen duinen. Globaal kan dan ook gesteld dat het kalkgehalte van de bodem in
het studiegebied afneemt van de zeereep naar de landinwaartse delen.
Plaatselijk wordt dit patroon in het kalkgehalte evenwel gemaskeerd door antropogene ingrepen. Zo
hebben de verstoorde duinkalkgraslanden in het studiegebied een vrij hoog kalkgehalte, omdat
voortdurend nieuw kalkrijk materiaal wordt aangevoerd. Door verstoring zullen deze bodems echter
sneller ontkalken, wat o.m. het geval is in door recreatie verstoorde bodems, bodems onder struweel
en onder voormalige duinakkertjes.
Korrelgrootte
Het duinzand is het voornaamste bestanddeel van de bodems uit de Duinstreek. Bepalingen van de
korrelgrootte van dit zand werden verricht door Depuydt (1972). Voor het duinzand van het
studiegebied bedroeg de gemiddelde korrelgrootte 160 m.
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Capillaire opstijging
De capillaire opstijging in zandbodems van het studiegebied zou ca. 40 cm bedragen (Ampe 1991).

2.3.2.2 Verstuiving en overstuiving
2.3.2.2.1

Toelichting

Verstuivingen zijn erosieve processen waarbij zand door windwerking wordt weggeblazen. Het
hierbij weggeblazen zand kan bij afzetting aanleiding geven tot overstuivingen (Provoost & al., 1996
a).
Verstuivingen ontstaan in een onbegroeid terrein op het moment dat het plantendek beschadigd
wordt of op een natuurlijke manier degradeert en de lokale windsnelheid groot genoeg is voor de
opname en het transport van zand. Door de beheerder beïnvloedbare factoren die een invloed hebben
op het optreden van (o)verstuiving zijn de grondwaterstand, de vegetatie en de aanwezigheid van
invloeden zoals betreding, begrazing, afgraving of obstructie.

2.3.2.2.2

Potenties voor verstuiving in het studiegebied

Er wordt door Provoost & al (1996) een
onderscheid
gemaakt
tussen
grootschalige en kleinschalige verstuivingsprocessen. Grootschalige verstuivingsprocessen zijn enkel mogelijk in
verstuivingsgebieden groter dan 1 ha.
Uit Figuur 4 blijkt dat potenties voor
verstuivingsgebieden met een dergelijke
omvang niet aanwezig zijn in het
studiegebied. Vermeldenswaardig in deze
optiek is evenwel dat een dergelijke
grootschalige verstuiving wel aanwezig is
ter hoogte van de Witte burg, een
duingebied gelegen ten zuidoosten van
het studiegebied.
Volgens Provoost & al. (1996) zijn
mogelijkheden
voor
kleinschalige
verstuivingen wel aanwezig in het
studiegebied, en dit met name in de
zuidwestelijke hoek van perceel 1 en in
het zuiden van de percelen 4 en 5.

2.3.2.2.3

Figuur 4: Potenties voor verstuiving in het studiegebied (rood
omlijnd; naar Provoost& al, 1996)

(O)verstuiving in het studiegebied

Om een beeld te krijgen van de actuele verstuivingspatronen in het studiegebied, werd op basis van
de vegetatiekaart een selectie gemaakt van vegetatietypes indicerend voor verstuiving (O - Niet of
nauwelijks begroeid (stuivend) zand en A1 - Helmduin) en verstuivingsindicerende subeenheden (a
en o). Deze selectie wordt weergegeven op Kaart 15, die zowel de stuifduinen waar een vrije
(onbelemmerde) verstuiving aanwezig is, als de door vegetatie gefixeerde stuifduinen toont.
De door de vegetatie gefixeerde duinen kunnen verder onderverdeeld worden op basis van de aard
van de fixerende vegetatie. Concreet wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen vergrassing of
verruiging, ontwikkeling naar mosduinen, opslag van inheemse houtige soorten (vnl. Duindoorn en
Kruipwilg) en opslag van uitheemse houtige soorten (vnl. Abeel en Populier).
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Naast de fixatie door de vegetatie zijn in het studiegebied antropogeen gestuurde fixerende
maatregelen aanwezig die verstuiving belemmeren. Het betreft hier met name de aanwezigheid van
(half)verharde wegen en overige infrastructuur.

2.3.2.3 Geologie
De dagzomende lagen in het studiegebied behoren tot het Quartair. Vroegere geologische lagen
komen ter hoogte van het studiegebied niet aan de oppervlakte. De tertiaire lagen in het studiegebied
zijn evenwel van belang voor de hydrologie van het gebied. Een bespreking van de vroegere
afzettingen (Paleozoïcum en Mesozoïcum) is evenwel niet relevant in het kader van het voorliggende
beheerplan.
Onderstaande bespreking van de geologie van het studiegebied beperkt zich dan ook tot de tertiaire
en quartaire afzettingen. Ze is voornamelijk gebaseerd op de diverse boringen uitgevoerd in het
studiegebied en ter beschikking gesteld op de Databank Ondergrond Vlaanderen
(http:/dov.vlaanderen.be).

2.3.2.3.1

Tertiair

De basis van het Tertiair ligt ter hoogte van het studiegebied op -185 mTAW tot -170 mTAW. De
oudste tertiaire afzettingen behoren tot de Landen Groep. Ze zijn afgezet tijdens het Paleoceen. Het
mariene Onder Landeniaan bestaat uit groengrijs kleihoudend fijn zand tot zandhoudende klei. Het
continentale Boven Landeniaan bestaat uit groengrijs schelphoudend fijn zand afgewisseld met laagjes
kleihoudend fijn zand. De begrenzing tussen Onder en Boven Landeniaan situeert zich ter hoogte van
het studiegebied rond de -156 mTAW en -158 mTAW. De top van de Landen Groep is ter hoogte van
het studiegebied gelegen op -124 mTAW tot -140 mTAW.
Op de Landen Groep volgen de Vroeg Eocene afzettingen van de Ieper Groep. Van deze Groep komen
ter hoogte van het studiegebied enkel de afzettingen van de Formatie van Kortrijk voor. Deze bestaan
volledig uit zware grijsblauwe klei. De kleilagen van de Ieper Groep zijn beter bekend onder de naam
Ieperse klei. Het zijn hoofdzakelijk mariene afzettingen. De dikte van de Ieperse kleilagen bedraagt ter
hoogte van het studiegebied circa 105 m. Door het ontbreken van afzettingen uit het Oligoceen en het
Neogeen ter hoogte van het studiegebied, vormen de Vroeg Eocene afzettingen van het Ieperiaan de
top van het Tertiair. Die top is gelegen tussen -30 mTAW en -20 mTAW.

2.3.2.3.2

Quartair

Zoals reeds vermeld dagzomen de quartaire afzettingen ter hoogte van het studiegebied. Het zijn dan
ook deze afzettingen die hier voor het huidige reliëf en de actuele bodemstructuur zorgen. De dikte
van de quartaire afzettingen ter hoogte van het studiegebied schommelt -afhankelijk van de
topografie en de landschapspositie- tussen 25 m en 40 m.
De onderste laag van het quartair, rustend op de tertiaire Ieperse klei, bestaat uit een 1 à 1,5 m dikke
laag middelmatig tot grof zand met grint en schelpfragmenten. De bovenste, dagzomende laag van
het quartair (recent duinzand) bestaat uit geel schelphoudend middelmatig zand. In deze laag worden
ter hoogte van het studiegebied dunne, humeuze horizonten aangetroffen. Het betreft hier overstoven,
oude begroeiingsvlakken. De laag met recent duinzand reikt ter hoogte van het studiegebied tot een
diepte van 4 à 4,5 mTAW.
Voor de lagen gelegen tussen de bovengenoemde basis- en toplaag van het Quartair is binnen het
studiegebied een grote laterale en verticale variatie merkbaar in de afzettingen, die kan voorkomen
tussen dicht bijeengelegen boringen.
Globaal kan gesteld dat deze tussenliggende quartaire afzettingen bestaan uit grijs (sterk)
schelphoudend, plaatselijk leemhoudend, fijn, middelmatig tot grof zand waartussen sporadisch klei-,
leem-, veen- en humeuze lagen voorkomen.
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De hierboven beschreven, complexe opbouw van de Holocene afzettingen ter hoogte van het
studiegebied vindt zijn oorsprong in de complexe ontstaansgeschiedenis die het studiegebied –en de
Vlaamse kustvlakte in haar geheel- de voorbije 11.000 jaar onderging. Deze ontstaansgeschiedenis
werd toegelicht onder paragraaf 2.1.

2.3.2.4 Hydrologie
2.3.2.4.1

Algemeen

Ter hoogte van het studiegebied heerst een neerslagoverschot, wat inhoudt dat de hoeveelheid
neerslag groter is dan de hoeveelheid evapotranspiratie. Lebbe en De Breuck kwantificeerden dit
neerslagoverschot voor de Westkust op ca. 270 mm/jaar (Lebbe & De Breuck, 1980). Ten gevolge van
dit neerslagoverschot vindt in het studiegebied een netto infiltratie van hemelwater plaats. Deze ter
hoogte van het studiegebied -door de grotendeels permeabele quartaire lagen- snel infiltrerende
neerslag stuit op de lager gelegen, slecht doorlatende tertiaire kleilagen.
Doordat de duingronden van het studiegebied hoger liggen dan de omliggende polders en de zee, en
doordat de polders worden gedraineerd is het absolute grondwaterpeil (mTAW) in het studiegebied
hoger dan het grondwaterpeil ter hoogte van de polder en de zee. Hierdoor ontstaat een
grondwaterstroming vanuit het studiegebied, die resulteert in een afvloei van zoet water vanuit de
duinen naar de polders en de zee. Deze zoetwaterafvloei verhindert de instroming van zout water van
onder het strand en de polders in de zoetwaterzak onder de duinen. Na verloop van tijd ontstaat
hierbij een situatie waarbij de zoetwaterzak onder de duinen in dynamisch evenwicht is met het zoute
grondwater in de omgeving. In deze evenwichtssituatie komt het zoete water tot een aanzienlijke
diepte onder zeeniveau voor (Provoost et al. 1996).
Als besluit uit bovenstaande toelichting kan gesteld dat de quartaire afzettingen van het studiegebied
(zie § 2.3.2.3) een belangrijk zoetwaterreservoir vormen.

2.3.2.4.2

Grondwaterpeilen

In 1989 startte de IWVA met het opmeten van het waterpeil in één peilbuis ter hoogte van zuigput 1
(ZP1). Momenteel is in en om het studiegebied een dicht netwerk uitgebouwd bestaande uit 63
peilbuizen. Dit netwerk wordt weergegeven op Kaart 11.
Ter illustratie van de range waarbinnen de grondwaterpeilen van het studiegebied jaarlijks
schommelen is onder Figuur 5 en Figuur 6 een beeld opgenomen met respectievelijk de
grondwaterstanden in het najaar en de grondwaterstanden op het eind van de winter.
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Figuur 5: Grondwaterpeilen in en om het studiegebied (zwart omlijnd) op 1
september 2004
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Figuur 6: Grondwaterpeilen in en om het studiegebied (zwart omlijnd) op 2
februari 2005
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2.3.2.5 Grondwaterkwaliteit
Ten gevolge van de relatief grote breedte van de duinstrook ter hoogte van het studiegebied, vindt
voldoende infiltratie plaats om het zoute grondwater volledig weg te drukken uit de quartaire lagen.
Ter hoogte van het studiegebied komt dan ook geen zout grondwater voor (De Breuck & al., 1974).
Waterkwaliteitsgegevens voor het grondwater van het studiegebied zijn ter illustratie opgenomen in
Tabel 5.
Tabel 5: Gemiddelde kwaliteit van het grondwater in het studiegebied

Parameter

Grondwater gewonnen via
zuiput 1
(oostelijk deel St-André)

Grondwater gewonnen via
zuiput 2
(infiltratiegebied)

pH
EGV (mS/cm)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)
NO3- (mg/l)
totaal PO43 (mg/l)
Na+ (mg/l)
Ca2+ (mg/l)
Mg2+ (mg/l)
NH4+ (mg/l)
K+ (mg/l)

7,52
696
60,7
65
<1
0,2
45,9
113
6,8
0,47
4,8

7,68
251
12,3
20,1
1
0,2
15,9
42
2,1
0,18
2,3

2.3.2.6 Grondwaterkwetsbaarheid
Grondwaterkwetsbaarheid is de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste
watervoerende laag door stoffen die van op het maaiveld in de grond dringen. Drie factoren bepalen
de grondwaterkwetsbaarheid: de aard van de watervoerende laag, de aard van de deklaag en de dikte
van de onverzadigde zone die het grondwater kan beschermen.
Op de grondwaterkwetsbaarheidskaarten (Baeten & Loy, 1987) wordt gans het studiegebied
aangeduid als zijnde zeer kwetsbaar voor grondwaterverontreiniging. De reden hiervoor is enerzijds
het ontbreken van een slecht doorlatende deklaag en anderzijds de geringe dikte van de
wateronverzadigde laag (< 10 m). Hierdoor kan elke verontreiniging aan het maaiveld ter hoogte van
het studiegebied ongehinderd in het grondwaterreservoir terechtkomen.
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2.4 Beschrijving van het biotisch milieu
2.4.1 Bestandskaart
Een bestandskaart is opgenomen onder Kaart 3.
Uit deze kaart blijkt dat het studiegebied onderverdeeld is in 7 percelen. Deze onderverdeling in
percelen steunt op de eigendomsgrenzen van het studiegebied en op bestaande, in het veld duidelijk
waarneembare wegen en paden.
Deze percelen worden verder onderverdeeld in bestanden. Deze bestanden kunnen gedefiniëerd
worden als de kleinste beheereenheden. Bij de onderverdeling van de percelen in bestanden wordt
geopteerd om binnen één perceel telkens de aaneengesloten oppervlaktes van enerzijds opgaand loofof naaldhout en van anderzijds overige vegetaties (open duin, grasland, struweel) aan te duiden als
afzonderlijke bestanden. De aaneengesloten oppervlakten aan overige vegetaties worden in de regel
niet verder opgedeeld in bestanden. Dit gebeurt echter toch in perceel 1, dat verder wordt opgedeeld
in twee bestanden, aangezien hier een duidelijk verschil is in het huidige en toekomstige beheer van
de westelijke rand van het perceel (nulbeheer, bestand 1b) en het overige deel van het perceel
(extensieve begrazing, bestand 1a).
In Tabel 6 worden de aldus bekomen percelen, bestanden, hun oppervlakte en hun structuur
weergegeven.
Tabel 6: Overzichtstabel percelen en bestanden
perceel

bestand

oppervlakte (m²)

structuur

1a

163.309

duinstruweel/-grasland

1b

29.050

duinstruweel/-grasland

2a

124.167

duinstruweel/-grasland

3a

169.366

duinstruweel/-grasland

3b

27.646

bos (naaldhout)

3c

10.771

bos (naaldhout)

3d

17.633

bos (loofhout)

3e

3.641

bos (loofhout)

4

4a

142.435

duinstruweel/-grasland

5

5a

182.050

duinstruweel/-grasland

6a

78.344

duinstruweel/-grasland

6b

2.117

bos (loofhout)

7a

234.698

duinstruweel/-grasland

7b

16.755

bos (loof- + naaldhout)

7c

1.621

bos (loofhout)

7d

1.530

bos (loofhout)

7e

30.114

bos (loofhout)

1
2

3

6

7
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2.4.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
2.4.2.1 Aaneengesloten bosoppervlakten
Voorliggende bosbouwkundige beschrijving van de bestanden beperkt zich tot de bestanden
gedomineerd door opgaand bos. Dergelijke bestanden komen in het studiegebied voor in de percelen
3 en 7.
In perceel 3 betreft het enerzijds twee aaneengesloten jonge
aanplanten van Oostenrijkse den en -ter hoogte van de
dienstgebouwen van de IWVA- Grove den (bosbestanden 3b,
3c en 3e) en anderzijds een gemengd loofbos gedomineerd
door Grauwe abeel en Zwarte els (bosbestand 3d ).
In perceel 7 betreft het vooreerst twee kleinere bestanden met
volledige dominantie van Grauwe abeel (perceel 7c en 7d);
anderzijds een groter bestand gedomineerd door Grauwe
Rand van bestand 3b
abeel met beperkte inmenging van populier en naaldhout
(bosbestand 7b) en ten slotte een loofbos gedomineerd door Canadese populier en Zwarte els
(bosbestand 7e).
In de grotere bestanden (3b, 3c, 3d, 7b en 7e) werden volgende inventarisaties uitgevoerd:
o

Algemene kenmerken

o

Dendrometrische kenmerken
In elk van de grotere aaneengesloten beboste oppervlaktes werd een bosbouwkundige opname
(proefvlak hooghout) uitgevoerd, waarbij de methodiek van de technische richtlijn (Afdeling Bos
& Groen, 2004) werd gevolgd. De exacte locatie van de centerpunten van deze proefvlakken
worden weergegeven op Kaart 12.

o

Vegetatie
In elk van de grotere aaneengesloten beboste oppervlaktes werd een vegetatieopname uitgevoerd,
waarbij de methodiek van de technische richtlijn (Afdeling Bos & Groen, 2004) werd gevolgd. De
centerpunten van deze vegetatieopnames situeren zich op de zelfde locatie als de centerpunten
van de bosbouwkundige opnames, die worden weergegeven op Kaart 12.

De resultaten van deze inventarisaties worden voor elk van deze bestanden samengevat in een
afzonderlijke fiche. Deze fiches zijn opgenomen in Bijlage 3.

2.4.2.2 Verspreide boomgroepen
Naast de in voorgaande paragraaf behandelde grotere aaneengesloten beboste oppervlaktes komen
sterk verspreid over het gehele studiegebied enkele kleinere lijn- of puntvormige beboste zones voor.
In deze zones werden geen bosbouwkundige opnames uitgevoerd.
Enerzijds betreft dit bomenrijen, hoofdzakelijk bestaande uit Canadese populier die langsheen enkele
wegen en paden in het studiegebied werden aangeplant. Daarnaast komen enkele lijnvormige
populierbestanden voor die niet langs wegen gesitueerd zijn. Deze zijn afkomstig van oude,
uitgeschoten rijshoutaanplantingen. Ten slotte komen er verspreid over het gehele studiegebied
kleinere (1-15 a), solitaire aanplanten voor.

2.4.2.3 Knelpunten
Uit bovenstaande beschrijving van de beboste oppervlaktes van het studiegebied kan besloten worden
dat deze stuk voor stuk aangeplant werden. De drie voornaamste objectieven voor bebossing van
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duingebieden waren in het verleden duinfixatie, economische bosbouw en recreatie. De aanplant
gebeurde volledig met gebiedsvreemde soorten. Deze aangeplante gebiedsvreemde soorten
domineren tot op heden in de bovenetage. In de loop der tijd heeft zich evenwel plaatselijk een
spontane onderetage gevormd bestaande uit Zwarte els (bestand 3d, 7e), Eenstijlige meidoorn
(bestand 3d), Vlier (bestand 3b, 3c, 7e) , Zomereik (bestand 3d) en Kardinaalmuts (bestand 3d).
De dominante gebiedsvreemde boomsoorten in de aanplantingen van het studiegebied vormen een
probleem voor het natuurbehoud. Vooreerst resulteren ze via bladval in ruderalisatie van de schralere
duinvegetaties. Daarnaast kan ook hun invasieve uitbreiding (o.m. Grauwe abeel, Witte abeel,
Amerikaanse vogelkers, Gewone esdoorn) nefast zijn voor open stuifduinen, mosduinen en mesofiele
duingraslanden.
Deze gebiedsvreemde aanplanten vervlakken en verlagen ten slotte de specificiteit van het duinmilieu
door het belemmeren van verstuiving en het temperen van het karakteristieke microklimaat.

2.4.3 Vegetatie
Om een duidelijk beeld te krijgen van de vegetatie van het studiegebied werd ten behoeve van het
voorliggende beheerplan een gedetailleerde vegetatiekaart van het studiegebied opgemaakt.

2.4.3.1 Methodiek
2.4.3.1.1

Aanmaak veldkaarten

De aanmaak van de veldkaarten gebeurde aan de hand van False Colour Orthofoto’s van het
studiegebied, genomen in de zomer van 2004.
Deze foto’s werden bewerkt met het programma Ecognition. Hierdoor werden de beelden op een
geatomatiseerde manier gesegmenteerd.
De op deze manier bekomen polygonenkaart werd vervolgens manueel bewerkt in ArcView ten einde
ongewenste polygonen (schaduwen en dergelijke) te verwijderen.

2.4.3.1.2

Veldwerk

Met de aldus bekomen veldkaarten afgedrukt op schaal 1/2000 werd in mei en juni 2005 op het terrein
gegaan, waar aan elke polygoon een codering werd toegekend. Indien vereist werden de op voorhand
gedigitaliseerde polygonen verder uitgesplitst of samen gevoegd op basis van veldwaarnemingen.
Bij het toekennen van een karteercode werd gebruik gemaakt van de vegetatiecode voor
kustecosystemen versie 20.03.1997 opgesteld door Marc Leten, die opgenomen is in Bijlage 4. Deze
vegetatiecode is niet gebaseerd op een bestaande vegetatiekundige of landschapsecologische
typologie, maar is veeleer een pragmatische, gestandaardiseerde beschrijving van de vegetatieeenheden aan de Vlaamse kust.
In de vegetatiecode voor kustecosystemen worden eerst grotere vegetatietypes ( hoofdeenheden)
onderscheiden. Deze primaire onderverdeling gebeurt op basis van sleutelsoorten (bv. Helm,
Duindoorn,…) of sleutelfactoren (bv. antropogene bebouwing, beplanting,…). De hoofdeenheden worden
aangeduid door een hoofdletter.
De hoofdeenheden worden op hun beurt verder onderverdeeld in subeenheden, en dat op basis van
structuurkenmerken of secundaire sleutelsoorten of -factoren. De op deze manier bekomen
subeenheden worden aangeduid door middel van cijfers.
De code biedt de mogelijkheid tot het combineren van verschillende hoofd- en subeenheden,
waardoor ze een zeer accurate beschrijving van de vegetaties in het studiegebied mogelijk maakt.
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2.4.3.1.3

Verwerking veldgegevens

De codering voor elk vegetatievlak werd ingegeven in een GIS systeem (ArcView 3.2) waarbij er voor
werd geopteerd om –naast de code in haar geheel- elke afzonderlijke hoofd- en subcodes in een aparte
kolom op te nemen. Hierbij werd bovendien aangegeven of bebaalde subcodes naast (menging binnen
één polygoon in horizontale vlak, bv. duingrasland met ingroei van kruipwilgstruweel) dan wel
onder (menging binnen één polygoon in het verticale vlak, bv. duinbos met nitrofiele ondergroei)
elkaar voorkomen. Dit gebeurde concreet door in het GIS systeem afzonderlijke kolommen te
voorzien voor subeenheden die in verticale dan wel in horizontale menging voorkomen.

2.4.3.1.4

Onderbouwing van de vegetatiekaart

De vegetatiekaart wordt onderbouwd met reeds bestaande vegetatieopnames, die ons door het
Instituut voor Natuurbehoud en de IWVA werden ter beschikking gesteld. Deze vegetatieopnames
worden gelokaliseerd op Kaart 12. Ze zijn opgenomen onder Bijlage 5.

2.4.3.2 Resultaten
2.4.3.2.1

Vegetatiekaart

De vegetatiekaart is opgenomen onder Kaart 13.
In het digitale bestand waarop deze kaarten gebaseerd is, zijn naast de hoofdtypes ook de lagere
typologische niveaus (subeenheden) opgenomen. Om Kaart 13 niet te overladen werden die hier
evenwel niet aangeduid. De relevante subeenheden werden wel gevisualiseerd in de onder paragraaf
2.4.3.2.2 besproken afgeleide kaarten.
De op de kaart onderscheiden eenheden worden besproken onder paragraaf 2.4.3.3.

2.4.3.2.2
2.4.3.2.2.1

Afgeleide kaarten
Vegetatiestructuur

Een vegetatiestructuurkaart is opgenomen onder Kaart 14.
Deze structuurkaart werd bekomen door het omzetten van de hoofdcodes van de vegetatiekartering
naar de structuurklassen zoals weergegeven in Tabel 7.
Tabel 7: Structuurklassen
Structuurklasse

Karteercode

Opgaand bos

B, N, Z

Struweel

H, L, P, S, Y

Open vegetatie

A, C, D, G, I, O, R, T, U

Antropogeen

Q,

Water

W

De verdeling van de totale oppervlakte van het studiegebied over de diverse in de vorige paragraaf
toegelichte structuurklassen is opgenomen in Tabel 8. Uit deze tabel blijkt dat bijna 30 % van het
studiegebied ingenomen wordt door open ruimte, en dat meer dan de helft van het studiegebied
(ongeveer 55 %) uit struweel bestaat. Juridisch wordt dit struweel als bos beschouwd, en dit op basis
van de definiëring van bos in het bosdecreet. In de beheervisie voor openbare bossen (en naar
subsidiëring toe) wordt struweel evenwel opgevat als open plek, waardoor gesteld kan worden dat
slechts 13,79 % van het studiegebied uit feitelijk bos bestaat.
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Tabel 8: Verdeling van het studiegebied over de diverse structuurklassen
Structuurklasse

Absolute oppervlakte (ha)

Relatieve oppervlakte (% t.o.v.
totaal)

opgaand bos

16.9946

13,52

struweel

67.9685

54,07

open

36.5234

29,05

water

1.7933

1,43

antropogeen

2.4207

1,93

Totaal

125.7005

100

2.4.3.2.2.2

Verstruweling, vergrassing, verruiging en uitbreiding van exoten

De zones waar de problematiek van verstruweling, vergrassing, verruiging en/of uitbreiding van
exoten zich voordoet worden weergegeven op Kaart 15.
Vanaf de in gebruik name van het studiegebied als waterwinning (1947) tot het in werking treden van
het vorige beheerplan voor het studiegebied (1994) deed zich een ongestoorde verstruweling,
vergrassing en verruiging van de vegetatie en een uitbreiding van exoten voor (zie § 2.2.2.3). Sinds het
in werking treden van het vorige beheerplan worden deze negatieve tendensen in de vegetatie actief
tegen gegaan (zie § 2.2.2.4). Tot op vandaag is de problematiek van verstruweling, vergrassing,
verruiging en uitbreiding van exoten evenwel nog niet volledig overwonnen. Dit blijkt duidelijk uit
Kaart 15 die de locaties weergeeft waar een dergelijke problematiek zich op heden voordoet.
2.4.3.2.2.3

Verstuiving

Een weergave van de verruigde en vergraste delen van het studiegebied is opgenomen onder
2.4.3.3.16.

2.4.3.3 Bespreking vegetatie-eenheden
Onder deze paragraaf worden de vegetatiekundige hoofdeenheden die voorkomen in het
studiegebied beschreven (Beschrijving). Ook de belangrijkste proceslijnen die binnen het studiegebied
leiden en geleid hebben tot het komen en gaan van deze hoofdeenheden ( vegetatiesuccessie) worden in
deze beschrijving bondig toegelicht, daar ze een inzicht leveren in het bestudeerde ecosysteem en als
theoretische achtergrond dienen voor het nemen van beheerbeslissingen. De gegevens gebruikt in
deze beschrijvingen zijn afkomstig van Rappé & al.( 1996); Aggenbank, Grijpstra & Jalink (2002);
Aggenbank & Jalink (1999); Sterckx & Paelinckx (2003); Weeda, & al. (1985, 1987, 1988, 1991 & 1994);
Schaminée, Stortelder & Weeda (1996) en Stortelder, Schaminée & Hommel (1999). Ze werden
aangevuld met eigen waarnemingen van de vegetatie in het studiegebied.
Daarnaast wordt voor elke hoofdeenheid dieper ingegaan op de verdere indeling in subeenheden
(Onderverdeling). Hierbij worden enkel de subeenheden die voorkomen in het studiegebied aangehaald.
Ten slotte wordt er dieper ingegaan op het voorkomen van elke verschillende hoofdeenheid in het
studiegebied (Voorkomen). Hierbij wordt enerzijds de totale oppervlakte van elk hoofdtype binnen het
studiegebied weergegeven. Daarnaast wordt voor elk deelgebied het voorkomen van het betreffende
hoofdtype bondig beschreven. Voor een gedetailleerde weergave van de verspreiding van de
hoofdtypes binnen het studiegebied wordt hier verwezen naar Tabel 9.
Bij wijze van samenvatting worden de vegetaties van het studiegebied met hun oppervlakte en hun
waarde weergegeven in Tabel 9. In bijlage 16 wordt het detail gegeven per perceel.
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Tabel 9: Overzichtstabel van de vegetaties in het studiegebied
oppervlakte
afkorting

vegetatietype

waarde

Natura 2000 code

absoluut
(ha)

relatief
(%)

A

Stuifduinvegetaties

Waardevol

2120

1,2398

0,99

B

Spontane/natuurlijke
loofbossen

Waardevol

Niet van
toepassing

1,5258

1,21

C

Vervilte
duingraslanden

Potentieel
waardevol

Ontwikkelingspotenties naar 2130

0,5690

0,45

D

Hapaxanten

Zeer waardevol

2120 - 2130
(prioritair)

3,1215

2,48

G

Duingrasland

Zeer waardevol

2130 (prioritair)

16,6246

13,23

H

DuindoornVlierstruweel

Waardevol

2160

34,8016

27,70

I

Duinroosvegetatie

Zeer waardevol

2130 (prioritair)

0,9831

0,78

L

Ligusterstruweel

Waardevol

Niet van
toepassing

2,4460

1,95

O

Onbegroeid duin

Waardevol

2120

4,4698

3,56

N

Aanplant van
naaldbomen

Minder waardevol

Niet van
toepassing

6,3900

5,09

P

Gemengde spontane
struwelen

Waardevol

Niet van
toepassing

15,1657

12,07

Q

Urbane oppervlakken

Minder waardevol

Niet van
toepassing

2,1355

1,70

R

Dauwbraamvegetatie

Waardevol

Niet van
toepassing

0,0111

0,01

S

Kruipwilgstruweel

Zeer waardevol

2170

15,4189

12,27

T

Mosduin

Zeer waardevol

2130 (prioritair)

6,9415

5,53

U

Nitrofiele - en
ruigtevegetaties

Minder waardevol

Niet van
toepassing

0,5594

0,51

W

Zoet open water

Zeer waardevol

Niet van
toepassing

1,7933

1,43

X

Cultuurgrasland

Niet van
toepassing

0,2852

0,23

Y

Struweelaanplantinge
n

Minder waardevol

Niet van
toepassing

0,1363

0,11

Z

Aanplant van
loofbomen

Minder waardevol

Niet van
toepassing

10,9990

8,76

125,6171

100

Totaal
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2.4.3.3.1
2.4.3.3.1.1

Stuifduinvegetaties (A)
Beschrijving

Dit hoofdtype omvat stuifduinvegetaties gedomineerd door robuuste, rhizoomgeofietische grassen en
schijngrassen. Dergelijke stuifduinvegetaties komen aan de Vlaamse kust enerzijds voor onder de
vorm van stuifduinvegetaties van zeereepduinen en anderzijds onder de vorm van
stuifduinvegetaties van meer inwaardse, mobiele duinen. Gezien de landinwaartse ligging van het
studiegebied komen stuifduinvegetaties van zeereepduinen hier niet voor. De aanwezige
stuifduinvegetaties betreffen dan ook integraal stuifduinvegetaties van meer inwaardse, mobiele
duinen.
Het min of meer stuivende zand vormt binnen dit hoofdtype de belangrijkste dynamiserende factor,
noodzakelijk voor de instandhouding van dit vegetatietype. Mede door deze verstuivingen is de
bodem van de stuifduinvegetaties relatief humusarm, sterk kalkhoudend en droog t.o.v. de bodems
van de meer gefixeerde vegetaties van het studiegebied. Voorts wordt de bodem van dit type
gekenmerkt door zwak tot matig eutrofe omstandigheden die te wijten zijn aan de overdekking van
strooisel met basenrijk zand en aan het inwaaien van organisch materiaal. Wegens de geringe dekking
van de vegetatie zijn de micro-klimatologische omstandigheden in dit type extreem.
Ten gevolge van de hierboven beschreven extreme abiotische stress en verstoring zijn de
stuifduinvegetaties van het studiegebied eerder soortenarm en relatief homogeen. Ze worden
gedomineerd door enkele goed aan deze extreme condities aangepaste, vrij robuuste,
rhizoomdragende, geofytische (schijn)grassen. Naast deze grassen komen in dit type enkele
therofyten zoals ondermeer Duinvogelmuur, Muurpeper en Zandhoornbloem voor.
De stuifduinvegetaties in het grotendeels door beplanting, begroeiing en infrastructuur gefixeerde
duinlandschap van het studiegebied zijn sterk gefragmenteerd en gedegradeerd.
Binnen het studiegebied werden in het kader van het vastleggingsbeheer zandfixerende
plantensoorten aangeplant. Op deze manier werd vreemd plantenmateriaal in het studiegebied
ingevoerd. Zo werden ondermeer Witte abeel, Grauwe abeel en Canadapopulier in het studiegebied
ingevoerd via aanplant en/of via opslag uit rijshout. In veel gevallen ontwikkelde zich ten gevolge van
deze aanvoer van zandfixerende planten een pioniersbos of een duinstruweel op de oorspronkelijke
stuifduinvegetaties in het studiegebied.
Naast deze door de mens ingevoerde planten zijn ook heel wat plantensoorten op zelfstandige wijze
de stuifduinvegetaties van het studiegebied binnengedrongen. Het betreft hier neofytische en
exotische soorten zoals ondermeer teunisbloemen, Grote zandkool en Bezemkruiskruid.
De onder deze paragraaf beschreven vegetaties behoren tot het Natura 2000 habitat met code 2120
(Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria – witte duinen).
2.4.3.3.1.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende (schijn)grassoort.
Subtypes gekenmerkt door de volgende dominerende soorten komen voor binnen het studiegebied:
o Subtype A1 - Helm: een vitale groei van Helm vereist een aanzienlijke overstuiving. In het
studiegebied –dat in vergelijking met de zeereepduinen een eerder geringe overstuiving vertoontkomen vitale helmduinen gekarakteriseerd door fors uitgroeiende helmpollen dan ook niet voor.
Het betreft hier eerder vegetaties waar kaal zand afgewisseld wordt met ijl staande helmpollen.
o Subtype A3 – Zandzegge: dit type komt in het studiegebied voornamelijk voor in kuilen met
uitstuiving.
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2.4.3.3.1.3

Voorkomen

Stuifduinvegetaties van inwaartse mobiele duinen bedekken ongeveer één procent (1,2 ha) van de
oppervlakte van het studiegebied. Uit een vergelijking van Kaart 13 met Kaart 9 blijkt dat ze beperkt
zijn tot de hoger gelegen delen van het studiegebied. Deze hoger gelegen delen van het studiegebied
met een stuifduinvegetatie situeren zich voornamelijk verspreid in de percelen 4, 5 en 7.

2.4.3.3.2
2.4.3.3.2.1

Spontane/natuurlijke loofbossen en boomopslag (B)
Beschrijving

Onder deze hoofdcode worden alle spontaan ontwikkelde loofbossen en opslag van loofbomen
gecategoriseerd. Aangezien aaneengesloten spontaan ontwikkelde loofbossen niet voorkomen in het
studiegebied betreffen alle vegetatievlakken met deze codering opslag van loofbomen. Opgemerkt
dient dat het in veel gevallen uitzaaiing of opslag uitgaande van aangeplante bomen betreft.
Door de geringe aaneengesloten oppervlakte van de terreingedeeltes met boomopslag is de
onderbegroeiing van deze plaatsen met boomopslag weinig afwijkend van de omgevende vegetatie.
Ze kan bestaan uit (meestal verruigd of vervilt) grasland, ruigte of struweel.
2.4.3.3.2.2

Onderverdeling

De verdere onderveling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominante boomsoort.
o Subtype B1: dominantie van Ruwe berk.
o Subtype B2: dominantie van wilg behalve Kruipwilg, o.m. Schietwilg en Grauwe wilg.
o Subtype B3: dominantie van Gewone esdoorn.
o Subtype B6: dominantie van Gladde iep
o Subtype B8: dominantie van Gewone es
2.4.3.3.2.3

Voorkomen

Sterk verspreid over het ganse studiegebied komt iets meer dan 1,5 ha (1,21 % t.o.v. totale oppervlakte
studiegebied) aan spontane opslag van loofbomen voor. Het betreft hier in de eerste plaats
loofhout/opslag van Gewone esdoorn (37 %), Ruwe berk (32
%), wilg behalve Kruipwilg (25 %) en in mindere mate
loofhout/opslag van Gladde iep (5 %) en Gewone es (0,2 %).
De opslag als hoofdcode komt sterk verspreid over het ganse
studiegebied voor. Op het niveau van de subtypes is evenwel
een duidelijke concentratie merkbaar. Concentraties van Ruwe
berk komen voor ter hoogte van de percelen 1 en 2. Het betreft
hier resten van enkele gedegenereerde bestanden van deze
soort. Opslag van wilg, Gladde iep en Gewone es vertoont een
Gemengd loofhout in bestand 7e
opmerkelijke concentratie in het zuiden van het studiegebied
ter hoogte van de percelen 5 en 7. In de overige delen van het studiegebied komt dergelijke opslag niet
voor. Opslag van Gewone esdoorn komt voornamelijk voor in het westelijke deel van het studiegebied
(percelen 1, 4 en 7).

2.4.3.3.3
2.4.3.3.3.1

Vervilte duingraslanden (C)
Beschrijving

De (matig) droge, gesloten, strooiselrijke en opmerkelijk soortenarme vegetaties die gedomineerd
worden door enkele competitieve (schijn)grassoorten worden hier onder het hoofdtype ‚vervilte
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duingraslanden‛ ondergebracht. De competitiviteit van de (schijn)grassen die dergelijke vegetaties
domineren, resulteert voornamelijk uit hun dichte en hoge habitus, hun meerjarigheid, hun grote
strooiselproductie en hun sterke vegetatieve (klonale) groei.
Vervilte duingraslanden kunnen ondermeer ontstaan door het wegvallen van de belangrijkste
dynamiserende factoren (begrazing en/of overstuiving) in een goed ontwikkeld mesofiel tot droog
duingrasland of in een mosduin. Het zijn immers deze factoren die de verviltende soorten in de
uitgangsvegetaties in bedwang houden. Ook na het plotse afsterven van de oorspronkelijke
(duingrasland)vegetatie ten gevolge van waterstandswisselingen, overstuivingen of branden of na een
plotse hogere nutriëntenbeschikbaarheid, kan een vervilt duingrasland ontstaan. Daarnaast kan
vervilt duingrasland ontstaan door regressieve successie vanuit Wilde liguster- en
Duindoornstruweel, en dat eventueel met behoud van resten van deze uitgangsvegetaties. Ten slotte
kan dergelijk vegetatietype in de duinen ontstaan bij
stabilisatie van de vegetatie volgend op menselijke
ingrepen
(inplantingen,
ruderalisatie,…).
Ondermeer het
vervilte grasland in het
terreingedeelte waar eik werd aangeplant (perceel
3), is op deze manier ontstaan.
De grote strooiselproductie van de dominerende
plantensoorten in vervilt grasland verhindert de
voor verdere successie noodzakelijke kieming van
kruiden en houtachtigen, en stremt aldus de
successie. Hierdoor kan dergelijk vervilt grasland
zeer lang blijven bestaan. Begrazing of maaien kan
hier echter soelaas brengen.

Begrazing dringt de vervilting terug (bestand 1a)

De onder deze paragraaf besproken vegetaties zijn gedegradeerde vormen van habitats met Natura
2000 code 2130 (grijze duinen) die, mits een aangepast beheer, herstelpotenties hebben.
2.4.3.3.3.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende soort(en).
Subtypes gekenmerkt door de volgende dominerende soort(en) komen voor binnen het studiegebied:
o Subtype C1 – Duinriet
o Subtype C2 - Zandzegge
o Subtype C4 – Kweek
2.4.3.3.3.3

Voorkomen

Duingraslanden die als hoofdcode gekarteerd worden als vervilt grasland komen in het studiegebied
slechts voor over een oppervlakte van 0,56 ha (0,45 %).
Hieruit kan evenwel allerminst besloten worden dat er weinig vervilt grasland voorkomt in het
studiegebied. Het merendeel van de vervilte graslanden van het studiegebied zijn in de loop der tijd
evenwel ontstaan uit oorspronkelijk goed ontwikkelde, kortgrazige mesofiele tot droge graslanden na
het wegvallen van het beheer. In de op deze manier vervilte graslanden zijn thans nog duidelijke
elementen van goed ontwikkelde duingraslanden aanwezig. Omwille van deze relicten van goed
ontwikkelde duingraslanden worden deze vervilte graslanden in hoofdcode gekarteerd als mesofiel
tot droog grasland (G), en in nevencode (c) als vervilt grasland.
Van dergelijke vervilte graslanden in nevencode komen in het studiegebied zo’n 10 ha (8 %) voor. Uit
Kaart 15 blijkt dat in de begraasde delen van het studiegebied nagenoeg geen vervilte duingraslanden
voorkomen. In de niet begraasde delen (voornamelijk perceel 4 en 5; in mindere mate ook perceel 3, 6
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en 7) komen dergelijke vervilte graslanden wel frequent voor. Hieruit kan besloten worden dat
begrazing effectief is in het tegengaan van de vervilting van de duingraslanden in het studiegebied.

2.4.3.3.4
2.4.3.3.4.1

Hapaxanten van droge duinhabitats (D)
Beschrijving

Dit hoofdtype omvat diverse ijle vegetaties bestaande uit één maal bloeiende (= hapaxante), lage, éénof tweejarige ruderale kruidachtigen. Vegetaties behorende tot dit hoofdtype worden gekenmerkt
door hun verspreid voorkomen, en dit enerzijds in de tijd en anderzijds in de ruimte. Ze treden
typisch op binnen de eerste jaren na (beëindigen van continue) bodemverstoring. Deze verstoring kan
ondermeer bestaan uit lichte overstuiving, vergraving, betreding door recreanten en grazers, …. Ze
vindt karakteristiek plaats op kleinere ruimtelijke schaal, hoewel ze in het studiegebied ook op grotere
schaal optreedt.
Vegetaties behorende tot dit type vormen successionele overgangssituaties tussen enerzijds
onbegroeid zand (Natura 2000 habitat met code 2120) en anderzijds mosduin of droog, ijl
duingrasland (Natura 2000 habitat met code 2130). Binnen de classificatie van Natura 2000 habitats
horen deze vegetaties dan ook ergens thuis op de overgang van het Natura 2000 habitat met code 2120
(Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria – witte duinen) en het prioritaire
Natura 2000 habitat met code 2130 (Vastgelegde duinen met kruidvegetaties - grijze duinen).
2.4.3.3.4.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype in subtypes is enerzijds gebaseerd op abiotische
factoren zoals expositie en bodemfactoren zoals kalkgehalte, voedselrijkdom en vochtigheidsgraad en
anderzijds op de soorten hapaxanten die karakteristiek zijn voor welbepaalde combinaties van deze
abiotische factoren.
In het studiegebied komen enkel de subtypes karakteristiek voor drogere, kalkrijke omstandigheden
voor. Het betreft concreet de volgende subtypes:
o Subtype D1: Dit subtype omvat de inslagvegetaties van droge, kalkrijke en voedselarme
duinbodems bestaande uit eenjarige grassen en kruiden zoals ondermeer Zanddoddegras,
Zandhoornbloem en Kandelaartje en verder uit (schijn)meerjarigen zoals Muurpeper en
Duinviooltje.
o Subtype D3: Dit subtype bestaat uit warmte minnende hapaxanten van kalkrijke, subruderale
duinen. In het studiegebied treden diverse langbaardgrassen en in minder mate draviksoorten
dominant op binnen dit subtype.
o Subtype D7: Dit subtype bestaat uit sterk stikstofminnende hapaxanten van warme en bezonde
duinen. Het betreft meestal hoger opschietende soorten (Kromhals, Koningskaars, Slangenkruid,
Gewone ossentong, …) dan in de hierboven toegelichte subtypes.
2.4.3.3.4.3

Voorkomen

Dit vegetatietype komt over iets meer dan 3 ha (2,48 %) als hoofdtype voor binnen het studiegebied.
Het treedt hier geconcentreerd op op de plaatsen waar bodemverstoring aanwezig is/was.
De belangrijkste concentratie van vegetaties behorende tot dit type situeert zich ter hoogte van perceel
7. Een mogelijke verklaring voor deze concentratie vormt het gegeven dat dit perceel slechts bij de
aanleg van de infiltratiepanden werd afgesloten voor het publiek. Het open zand dat onder de
recreatiedruk in stand gehouden werd, is momenteel aan het stabiliseren, en wordt thans begroeid
door een ijle mat van kortlevende soorten (vnl. subtypes D3, in mindere mate ook D1). Hoogst
waarschijnlijk is deze toestand slechts tijdelijk, en zullen deze ijle vegetaties de komende jaren
evolueren tot meer gesloten vegetaties zoals mosduin en ijl, droog duingrasland.
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Een andere belangrijke concentratie van dit hoofdtype
situeert zich ter hoogte van de ‘rommelhoek’ in perceel 3
(vnl. subtype D7). Daarnaast komt dit hoofdtype verspreid
voor langs de paden van het studiegebied (vnl. subtype
D1, in mindere mate ook subtype D3). Ten slotte komt dit
type (vnl. subtype D1) als hoofdtype ijl verspreid voor
over het gehele studiegebied als inslagvegetatie in meer
gestabiliseerde vegetaties (mosduin en duingrasland).
Ook als neventype, in combinatie met open zand (O) komt
dit vegetatype relatief frequent voor in het studiegebied.

2.4.3.3.5
2.4.3.3.5.1

Stukje rijk aan hapaxanten (perceel2)

Kalkrijk droog tot mesofiel duingrasland (G)
Beschrijving

Het duingrasland van het studiegebied draagt een grazig, half tot volledig gesloten plantendek waar
voornamelijk grasachtigen zoals Gewoon reukgras, Zachte haver, Veldbeemdgras, Gewone veldbies,
… en overblijvende kruiden zoals Geel walstro, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, … de
structuurbepalende elementen vormen. Ook bladmossen en lichenen –grotendeels dezelfde soorten
als diegene die aangetroffen worden in het mosduin- kunnen een opvallende plaats innemen binnen
deze duingraslandvegetatie. In hun volledig ontwikkelde vorm zijn duingraslanden zeer soortenrijk.
De successie die geleid heeft tot het ontstaan van het duingrasland van de Vlaamse kust is behoorlijk
complex en tot op vandaag nog niet volledig uitgeklaard. Het duingrasland van het studiegebied kan
dan ook via de volgende twee proceslijnen ontstaan zijn, waarvan de eerste de meest waarschijnlijke
is.
In die eerst mogelijke proceslijn wordt het duingrasland gevormd door een consolidatie van de
grasmat gekoppeld aan een toenemende kruidenrijkdom binnen beschutte mosduin- en in mindere
mate helmvegetaties. Begrazing door vee speelt hierbij een sleutelrol. Grasland dat op deze manier
ontstaat, wordt gedurende lange tijd gekenmerkt door het voorkomen van soorten die eerder typisch
zijn voor mos- en helmduin. Waar deze proceslijn voordien vermoedelijk plaatsgreep binnen het
studiegebied ging ze sterk achteruit in de tweede helft van de vorige eeuw. Deze achteruitgang werd
enerzijds veroorzaakt door het grotendeels wegvallen van de begrazing door vee en konijnen
(myxomatose, VHS) na WO II. Anderzijds vormde ook de sterk toegenomen verstruwelingstendens
door Duindoorn, een soort die onomkeerbare bodem- en floraveranderingen veroorzaakt, een
belangrijke reden voor de achteruitgang van deze proceslijn in de tweede helft van de twintigste
eeuw. Door de recente introductie van grote grazers in delen van het studiegebied is dit proces echter
opnieuw op gang gekomen.
Het duingrasland in het studiegebied waar Kruipwilg groeit
in de grasmat vindt dan weer vermoedelijk zijn ontstaan
vanuit min of meer vochtige duinvalleien die in de loop der
jaren geleidelijk verdroogden of overstoven werden, waarbij
Kruipwilg zorgt voor het vasthouden van het losliggende
zand en waarbij artificiële begrazing de verstruweling tegen
gaat.
De twee hierboven beschreven proceslijnen zijn enkel
mogelijk onder de invloed van artificiële begrazing.

Gunstige ontwikkeling van duingrasland
door bezgrazing (perceel 2)

In de afwezigheid van voldoende dynamiek onder de vorm van begrazing (of maaibeheer) en/of
eventueel onder de vorm van lichte overstuiving verruigt het duingrasland en evolueert het naar
vervilt grasland (zie § 2.4.3.3.3). Bij een te grote dynamiek veroorzaakt door overstuiving of betreding
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kan de duingraslandvegetatie dan weer evolueren/degraderen naar mosduin ( zie § 2.4.3.3.15). Voorts
kan verstruweling van het grasland optreden ten gevolge van kolonisatie door Duindoorn en Wilde
liguster.
Dit hoofdtype behoort tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2130 (Vastgelegde duinen met
kruidvegetaties).
2.4.3.3.5.2

Onderverdeling

De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt voornamelijk op basis van de factoren
waterhuishouding, kalkgehalte, voedselrijkdom, ouderdom en menselijke beïnvloeding. Volgende
subtypes komen voor binnen het studiegebied:
o Hoofdtype G zonder subtype: Dit type werd –in combinatie met nevencode ‘c’- toegekend aan
graslanden die dermate vervilt zijn dat een onderverdeling in subtypes volgens de gebruikte
typologie niet langer relevant/mogelijk is.
o Subtype G0: Dit type werd toegekend aan de op het moment van de kartering gemaaide paden.
o Subtype G1: Mesofiel basisduingrasland van de kalkrijke duinen. Eerder vochtminnende soorten
zoals Gewone ereprijs, Gewone brunel, Smalle weegbree en Zeegroene zegge differentiëren dit
subtype ten opzichte van de overige subtypes.
o Subtype G3: Klassiek mesofiel tot droog duingrasland van het Anthyllido-Thesietum humifusum. Dit
grasland bevat een groot aantal aan karakteristieke aandachtssoorten voor duingrasland zoals
bijvoorbeeld Geel zonneroosje, Kalkbedstro, Duinbergvlas, Bevertjes, Grote tijm en Nachtsilene.
o Subtype G7: Droog basisduingrasland van de kalkrijke duinen gekenmerkt door enkele soorten
therofyten en (korst)mossen die ook in het mosduin voorkomen. Hiertoe behoren ook de droge,
dikwijls vergraven en enigszins aangerijkte duingraslanden zonder Kruipwilg waarin enkele
soorten voorkomen die wijzen op een relatief recente menselijke invloed.
o Subtype G8: Matig voedselrijk mesofiel grasland met meer klassieke graslandsoorten zoals
ondermeer Scherpe boterbloem, Vogelwikke, Gewone glanshaver, Gewoon knoopkruid en
Veldlathyrus.
2.4.3.3.5.3

Voorkomen

Duingraslandvegetaties komen in het studiegebied min of meer homogeen verspreid voor over een
oppervlakte van 16,6 ha (13,23 %). De grootste aaneengesloten graslandcomplexen situeren zich in de
begraasde percelen 1 en 2 en in het gehooide perceel 7. Ook in de overige percelen komen nog
verspreide duingraslanden voor. Deze graslanden, met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 10 ha
zijn ten gevolge van de afwezigheid van een natuurgericht beheer momenteel evenwel aan het
vervilten (zie § 2.4.3.3.3.3).
Naast de hierboven behandelde vlakvormige graslandoppervlaktes komt een klein deel van het
grasland in het studiegebied voor onder de vorm van door een periodiek maaibeheer in stand
gehouden grazige wegbermen.

2.4.3.3.6
2.4.3.3.6.1

Duindoorn - Vlierstruweel (H)
Beschrijving

Duindoorn kiemt voornamelijk in jonge, open, relatief vochtige, kalk- en eerder voedselrijke
duinpannes. Vanuit deze pannes kan het zich echter sterk uitbreiden via wortelopslag. Op deze
manier kunnen ook droge duinvegetaties zoals mosduin en duingrasland door Duindoorn worden
gekoloniseerd en gedomineerd. Deze verschillende mogelijke ontstaanswijzen van duindoornstruweel
verklaren enerzijds het voorkomen van dit vegetatietype op een breed scala aan duinbodems en
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anderzijds de grote structurele variëteit binnen dit vegetatietype. In wat volgt wordt de aandacht
toegespitst op de types duindoornstruweel die voorkomen binnen het studiegebied, met name
enerzijds de eerder droge en anderzijds de nitrofiele variant.
Het drogere type duindoornstruweel komt karakteristiek voor op de relatief goed doorwortelbare
duinbodems gelegen op duinhellingen met ofwel een open, eerder droge uitgangsvegetatie zoals
mosduin ofwel een uitgangsvegetatie van eerder droog, gedegenereerd ligusterstruweel. Dergelijk
duindoornstruweel is typisch relatief open en relatief laag. Deze open structuur laat een ondergroei
toe die voornamelijk gedomineerd wordt door Duinriet en eventueel door Dauwbraam, en waar ook
forse nitrofyten zoals ondermeer Koningskaars en teunisbloemen kunnen voorkomen.
Het nitrofiele type struweel gedomineerd door Duindoorn ontwikkelt zich op tegen de wind
beschutte, goed doorwortelbare, eerder vochtige en/of diephumeuze duinbodems met een
uitgangsvegetatie die kan bestaan uit vochtig pioniersstruweel gedomineerd door Kruipwilg en/of
Duindoorn of uit vochtig tot nat duingrasland. Ten gevolge van de nitraatrijke bodem bestaat de
ondergroei van dit type karakteristiek uit nitrofiele soorten zoals Hondsdraf, Grote brandnetel,
Heggerank, Witte winterpostelein en Duinvogelmuur.
Duindoorn bezit wortelknolletjes met stikstoffixerende kolonies actinomyceten. Deze zorgen voor een
inbreng van nutriënten in de arme duinbodem, die hierdoor geschikt wordt voor de kieming en de
groei van de Gewone vlier. Deze kan in aftakelend duindoornstruweel op de voorgrond treden.
Duindoornstruweel wordt in de successie dan ook veelal opgevolgd door struweel met dominantie
van Gewone vlier.
Mogelijks evolueren dergelijke struwelen uiteindelijk naar een kalkminnend, gemengd struweel (P).
Dit hoofdtype behoort tot het Natura 2000 habitat met code 2160 (Duinen met Hippophaea rhamnoides).
2.4.3.3.6.2

Onderverdeling

Vegetaties behorende tot dit hoofdtype worden opgesplitst op basis van het ontwikkelingsstadium
van het struweel. Volgende subtypes werden binnen het studiegebied aangetroffen:
o Subtype H2: Jong en agressief duindoornstruweel lager dan één meter.
o Subtype H3: Rijp en vitaal, minder dan manshoog duindoornstruweel; eventueel met bijmenging
van Gewone vlier.
o Subtype H4: Rijp en vitaal, meer dan manshoog duindoornstruweel; eventueel met bijmenging van
Gewone vlier.
o Subtype H5: Vitaal struweel van Gewone vlier, quasi zonder bijmenging.
o Subtype H6: Oud en aftakelend, minder dan manshoog duindoornstruweel.
o Subtype H7: Oude en aftakelend, meer dan manshoog duindoornstruweel
2.4.3.3.6.3

Voorkomen

Het duindoorn-vlierstruweel in het studiegebied beslaat bijna 35 ha (27,69 %). Het is uniform verdeeld
over het ganse studiegebied, maar ontbreekt in het noordelijke deel van percelen 5 en 7 en ter hoogte
van de kantoorgebouwen van de IWVA en de beboste zones in perceel 3.
Struweel gedomineerd door Vlier als hoofdcode komt nagenoeg niet voor in het studiegebied.
Opmerkelijk is dat de oppervlakte aan jong en agressief struweel beperkt is tot zo’n 0,8 ha. Ook
aftakelend duindoornstruweel komt slechts in beperkte mate voor in het studiegebied. Het merendeel
van het duindoornstruweel (33 ha) betreft rijp struweel.
Daarnaast dient vermeld dat dit type in het studiegebied plaatselijk voorkomt als neveneenheid van
meer open vegetaties zoals mosduin en duingrasland. Deze open vegetaties met ingroei van
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Duindoorn worden weergegeven op Kaart 15. Ten slotte komt struweel gedomineerd door Vlier voor
in de ondergroei van de dennenbestanden in perceel 3.

2.4.3.3.7
2.4.3.3.7.1

Duinroosvegetatie
Beschrijving

Onder dit type worden de dwergstruwelen gedomineerd door Duinroos ondergebracht.
Duinroos is een soort die aan de Vlaamse kust slechts zeer zelden tot kieming komt. Voor zover
bekend kiemt ze in de duinen enkel in middeljonge mesofiele duingraslandvegetaties of beschutte
mosduingraslanden na een minimale vegetatie-ontwikkeling in de betreffende habitats van 50 jaar.
Eens gevestigd, breidt de soort zich echter wel gemakkelijk vegetatief uit via een stelsel van
wortelstokken. In haar vegetatieve verbreiding wordt Duinroos bevorderd door verstoringen of plotse
wijzigingen in het beheer. Naast haar mogelijkheid tot sterke vegetatieve uitbreiding heeft Duinroos
de mogelijkheid om bij het wegvallen van het beheer aan te passen aan de verviltings- en
verstruwelingsfase door het vormen van een hoger opgaande groeivorm. Hierdoor kan ze zowel
voorkomen als bovenetage van een vegetatie met elementen van
mosduin en duingrasland als in een zich ontwikkelend struweel.
Zelfs in structuurrijk opgaand bos kan de soort soms lokaal
overleven.
De
duinroosvegetaties
van
het
studiegebied
worden
gekarakteriseerd door de dominante aanwezigheid van duinroosje
naast tal van elementen van duingrasland en (in mindere mate)
mosduin. Vegetaties waarin Duinroos voorkomt samen met andere
houtige gewassen komen hier omzeggens niet voor.
2.4.3.3.7.2

Onderverdeling

In de hier gebruikte vegetatietypologie worden binnen het
hoofdtype ‚duinroosvegetatie‛ geen subtypes onderscheiden.
2.4.3.3.7.3

Duinroosvegetatie

Voorkomen

In het studiegebied komt ongeveer één ha aan duinroosvegetatie (0,78 %) voor. De duinroosvegetatie
situeert zich bijna exclusief in het zuidwestelijke deel van het studiegebied (percelen 1, 7 en 4).

2.4.3.3.8
2.4.3.3.8.1

Wilde ligusterstruweel (L)
Beschrijving

Dit hoofdtype omvat gesloten, vrij lage en homogene struwelen gedomineerd door Wilde liguster.
Dergelijke struwelen komen voor op een matig vochtige tot droge, humeuze bodem die minder
voedselrijk is dan deze van het duindoorn-vlierstruweel. De relatieve voedselarmoede van dit
struweeltype wordt weerspiegeld in de ondergroei, die minder nitrofiele planten bevat dan de
ondergroei van duindoorn-vlier struwelen. Deze ondergroei is voorts opmerkelijk arm aan soorten
hogere planten.
Ligusterstruweel ontstaat ten gevolge van de kolonisatie van eerder droge tot relatief vochtige,
gestabiliseerde, humeuze duinbodems met een uitgangsvegetatie van grasland of van kruipwilg- of
duindoornstruweel door Wilde liguster.
Kolonisatie van vitaal ligusterstruweel door robustere struweel- en boomsoorten beperkt zich tot
geïsoleerde individuen, die niet aan uitbreiding toekomen. Zolang vitale Wilde liguster dominant is
wordt de successie dan ook gestremd. Pas indien Wilde liguster massaal afsterft, kan de successie
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verder gezet worden. Deze successie verloopt dan voornamelijk via kolonisatie van de vrije ruimte die
ontstaat na het afsterven van Wilde liguster. Op deze manier ontstaan kapvlaktevegetaties of matig
nitrofiele zoombegroeiïngen met soorten zoals ondermeer Gewone ereprijs, Sint Janskruid, en Glad
walstro die op hun beurt evolueren tot grazige, ruige vegetaties gedomineerd door ondermeer
Zandzegge en Duinriet.
2.4.3.3.8.2

Onderverdeling

In de hier gebruikte vegetatietypologie worden binnen het hoofdtype ‚ligusterstruweel‛ geen
subtypes onderscheiden.
2.4.3.3.8.3

Voorkomen

In het studiegebied komt bijna 2,5 ha aan ligusterstruweel (1,95 %) voor. Dit ligusterstruweel is min of
meer gelijkmatig verdeeld over de percelen 1, 2, 4, 5 en 6. Struweel gedomineerd door Wilde liguster
ontbreekt nagenoeg volledig in de percelen 3 en 7.

2.4.3.3.9
2.4.3.3.9.1

Onbegroeid duin (O)
Beschrijving

Dit hoofdtype omvat de stuivende, vrijwel onbegroeide duinen. Indien eventueel begroeiing optreedt,
betreft het ijle zandbindende graminoïden (nevencode ‘a’) of hapaxanten (nevencode ‘d’).
Dit hoofdtype behoort tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2120 (witte duinen).
2.4.3.3.9.2

Onderverdeling

De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de oorzaak van de afwezigheid van
begroeiing. Volgende subtypes komen voor binnen het studiegebied:
o Subtype O1 – Kale stuifduinen en windkuilen: de afwezigheid van begroeiing wordt in dit
subtype veroorzaakt door het optreden van natuurlijke dynamiek (overstuiving).
o Subtype O2 – Kunstmatig vegetatieloze oppervlakken: de afwezigheid van begroeiing wordt in dit
subtype veroorzaakt door het optreden van antropogene verstoring. Deze antropogene verstoring
bestaat in het studiegebied uit kunstmatige aanvoeringen en afgravingen van bodem, betreding en
recreatie.
2.4.3.3.9.3

Voorkomen

In het studiegebied komt zo’n 4,5 ha aan onbegroeid duin
(3,56 %) voor.
Het grootste deel van deze onbegroeide duinen zijn
ontstaan/worden in stand gehouden door antropogene
verstoring. Deze antropogeen verstoorde open duinen
komen voor onder karakteristieke lijnvorm langs de paden
van het studiegebied. In de toegankelijke percelen 4, 5 en 6
komen ook vlakvormige antropogeen verstoorde open
duinen voor.

Onbegroeide kuil in perceel 4

Ten gevolge van overstuiving onbegroeid duin is nagenoeg volledig beperkt tot de westelijke rand
van het studiegebied.
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2.4.3.3.10 Aanplant van naaldbomen
2.4.3.3.10.1

Beschrijving

In dit vegetatietype worden aanplanten vaan naaldbomen ondergebracht.
2.4.3.3.10.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is gebaseerd op de aard van de aanplant. Volgende
subtypes aanplant van volgende soorten worden in het studiegebied onderscheiden:
o Subtype N1 – Grove den
o Subtype N2 – Oostenrijkse den
2.4.3.3.10.3

Voorkomen

Dit hoofdtype komt voor over zo’n 6,4 ha (5,08 %). Het is nagenoeg beperkt tot perceel 3. Rond de
dienstgebouwen van de IWVA staat hier 0,8 ha Grove den ingeplant. De overige aanplant van
naaldhout bestaat integraal uit Oostenrijkse den.

2.4.3.3.11 Gemengde spontane struwelen (P)
2.4.3.3.11.1

Beschrijving

Dit hoofdtype groepeert de veelal soortenrijke, gemengde struwelen die ontstaan ten gevolge van de
progressieve en/of stapsgewijze kolonisatie van pioniersstruweel gedomineerd door Wilde liguster,
Duindoorn en/of Kruipwilg door secundaire struweelvormende soorten zoals onder meer Sleedoorn,
Wilde kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn en
diverse soorten rozen (Rosa canina, R. rubiginosa, R.
corymbifera, R. tomentella, …).
Dergelijke spontane, gemengde, kalkminnende
struwelen worden –naast door deze secundaire
struweelsoortengekenmerkt
door
een
gevarieerde ruimtelijke opbouw. In de ondergroei
zijn specifieke zoomvormende soorten, aangevuld
door ruigtesoorten aanwezig.
Ten gevolge van de kolonisatie door bomen zoals
ondermeer Ruwe berk, Gewone es en Zomereik
evolueren dergelijke vegetaties uiteindelijk naar
spontane duinbossen.
2.4.3.3.11.2

Zicht op gemengd struweel in percelen 6 en 3

Onderverdeling

De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende soort(en). Volgende
subtypes, met de volgende dominerende soorten werden in het studiegebied aangetroffen:
o Subtype P1 - Sleedoorn: Struweel gedomineerd door Sleedoorn vestigt zich op diep humeuze,
mesofiel tot vochtige duingrasland- (Sleedoorn als primaire struweelvormer) of
duinstruweelbodems (Sleedoorn als secundaire struweelvormer). Ten gevolge van de sterke
klonale groei van de Sleedoorn heeft dergelijk struweel een karakteristieke koepelvormige
structuur; waarbij de jongere, lagere en dunne scheuten gegroepeerd staan rondom de oudere,
hogere en dikkere centrale stammen.
o Subtype P2 – Eénstijlige meidoorn
o Subtype P3 – Rozen
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o Subtype P4 - Wilde kardinaalsmuts
o Subtype P9: sterk gemengd struweel, waarin geen enkele soort duidelijk dominant voorkomt.
2.4.3.3.11.3

Voorkomen

In het studiegebied komt meer dan 15 ha gemengd struweel (12,06 %) voor. Een belangrijke
concentratie aan gemengd struweel is aanwezig in de zuidoostelijke hoek van het studiegebied
(percelen 3, 5 en 6). In mindere mate komt dit vegetatietype verspreid voor over het ganse gebied,
waarbij het nagenoeg ontbreekt in perceel 7.
Struwelen gedomineerd door Sleedoorn (1,6 ha), Meidoorn (0,7 ha) en rozen (0,14 ha) komen
gelijkmatig voor over het ganse studiegebied. Struwelen gedomineerd door Wilde kardinaalsmuts
(0,01 ha) zijn beperkt tot perceel 3 en 4. De sterk gemengde struwelen (12,7 ha) vertonen een
uitgesproken concentratie in de zuidoostelijke hoek van het studiegebied (percelen 3, 5 en 6).

2.4.3.3.12 Urbane oppervlakken (Q)
2.4.3.3.12.1

Beschrijving

Dit hoofdtype omvat de verharde oppervlakken gelegen binnen het studiegebied.
2.4.3.3.12.2

Onderverdeling

Dit hoofdtype wordt verder onderverdeeld in subtypes op basis van de aard van het verharde
oppervlak. Binnen dit hoofdtype kunnen in het studiegebied de volgende subtypes onderscheiden
worden:
o Subtype Qb - gebouwen: het betreft hier voornamelijk de dienstgebouwen van de IWVA.
o Subtype Qs – Verharde paden: het betreft hier zowel recente als in onbruik geraakte verharde
paden en wegen.
2.4.3.3.12.3

Voorkomen

In het studiegebied komt iets meer dan 2 ha (1,7 %) aan urbane oppervlakken voor. Het merendeel
van deze verharde oppervlakte (1,34 ha) bestaat uit paden en wegen.

2.4.3.3.13 Dauwbraamvegetatie (R)
2.4.3.3.13.1

Beschrijving

De vegetaties van het studiegebied die behoren tot dit hoofdtype worden allen gekenmerkt door de
aanwezigheid van Dauwbraam als structuurbepalende soort. Dergelijke vegetaties zijn indicatief voor
overstuiving met kalk- en voedselrijk zand. In het studiegebied komen ze dan ook voornamelijk voor
op enigszins gestoorde plaatsen. Daarnaast komt een dergelijke vegetatie binnen het studiegebied ook
vrij veel voor als neventype, met name in de ondergroei van aanplanten en struwelen.
2.4.3.3.13.2

Onderverdeling

De vegetaties gedomineerd door Dauwbraam worden onderverdeeld binnen het subtype R1.
2.4.3.3.13.3

Voorkomen

Het voorkomen van dauwbraamvegetaties als hoofdtype in het studiegebied is zeer beperkt (0,0111 ha
of 0,01 %).
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2.4.3.3.14 Kruipwilgstruweel (S)
2.4.3.3.14.1

Beschrijving

Dit hoofdtype omvat de tot twee meter hoge struwelen waarin Kruipwilg als dominerende en
structuurbepalende soort optreedt. De vegetaties van duingraslanden, helmduinen, mosduinen,
grazige ruigtes, zomen, … waarin Kruipwilg ten hoogste co-dominant voorkomt horen dan ook niet
thuis onder dit hoofdtype.
Kruipwilg kiemt enkel op plaatsen gelegen binnen de invloedssfeer van het grondwater maar boven
het permanente inundatieniveau. Men kan dan ook met zekerheid stellen dat het huidige
kruipwilgstruweel in het studiegebied altijd voortgekomen is uit vochtige secundaire duinpannen.
Kruipwilg bezit echter wel de mogelijkheid om zich vanuit deze kiemingsplaatsen horizontaal te
verspreiden in de jaren volgend op de kieming. Hierdoor is groei van de oppervlakte aan
kruipwilgstruweel vanaf het ontstaan van de vochtige panne wel degelijk mogelijk. Daarnaast kan
Kruipwilg -zij het dan in mindere mate dan bv. Helm- verticaal meegroeien met overstuivingen.
Hierdoor komt kruipwilgstruweel in de duinen voor op de volledige gradiënt van zeer droog
(overstoven, oude oorspronkelijk natte panne) naar zeer nat (jonge secundaire natte panne). Aan elk
van deze verschillende bodemvochtigheidtoestanden en ontwikkelingsstadia is een min of meer
specifieke ondergroei gekoppeld. Deze kan behoorlijk rijk zijn. Het strooisel van Kruipwilg verteert
immers zeer langzaam. Hierdoor komen de voedingsstoffen opgeslagen in dit strooisel slechts bij
mondjesmaat vrij, waardoor sterk concurentiële, nitrofiele plantensoorten ontbreken in de ondergroei
van kruipwilgstruweel. Het kruipwilgstruweel van de duinen is dan ook floristisch zowel divers als
rijk. Dit geldt in het bijzonder voor de jongere, vochtige stadia. Deze jongere, vochtige stadia
ontbreken in het studiegebied, waardoor de grote
potentiële floristische waarde van de ondergroei van
Kruipwilg hier niet volledig wordt gerealiseerd.
Ten gevolge van de afwezigheid van overstuiving
wordt de verjonging van de Kruipwilg stopgezet.
Hierdoor takelt het kruipwilgstruweel af, en treedt
(voornamelijk in vochtige kruipwilgstruwelen)
geleidelijke overgroeiing en vervanging van
Kruipwilg door Duindoorn op. Oudere, mesofiele tot
goed ontwikkeld kruipwilgstruweel in
droge kruipwilgstruwelen kunnen een ganse tijd
perceel 4
stabiel blijven maar worden uiteindelijk meestal
opgevolgd door een struweel gedomineerd door
Wilde liguster. Ook een langzame kolonisatie van het kruipwilgstruweel door soorten zoals Gewone
es en Eenstijlige meidoorn en een daaraan gekoppelde overgang naar gemengd spontaan struweel is
mogelijk.
Dit hoofdtype behoort tot het Natura 2000 habitat met code 2170 (Duinen met Salix repens ssp. argentea
(Salicion arenaria)).
2.4.3.3.14.2

Onderverdeling

Dit hoofdtype wordt verder onderverdeeld in subtypes op basis van zijn ontwikkelingsstadium en
structuur. Binnen dit hoofdtype kunnen in het studiegebied de volgende subtypes onderscheiden
worden:
o Subtype S2: vitaal kruipwilgstruweel, tot ½ m hoog.
o Subtype S3: vitaal kruipwilgstruweel hoger dan ½ m.
o Subtype S4: aftakelend kruipwilgstruweel, tot ½ m hoog.
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2.4.3.3.14.3

Voorkomen

Kruipwilgstruweel komt in het studiegebied voor over bijna 15,5 ha (12,27 %). Opmerkelijk is dat
grotere aaneengesloten formaties kruipwilgstruweel omzeggens beperkt zijn tot de percelen 1 en 2. In
de overige percelen beperkt de aanwezigheid van kruipwilgstruweel zich tot kleinere aaneengesloten
oppervlaktes.
Pionierend kruipwilgstruweel komt vanzelfsprekend niet voor in het studiegebied. Het grootste deel
van het kruipwilgstruweel (14 ha) werd gekarteerd als vitaal kruipwilgstruweel.

2.4.3.3.15 Mosduin (T)
2.4.3.3.15.1

Beschrijving

Mosduinen zijn zeer lage, open vegetaties gedomineerd door (korst)mossen. Naast deze
(korst)mossen komen ook hapaxanten en enkele laagblijvende wortelstokgraminoïden voor in dit
vegetatietype. Het mosduin in het studiegebied komt typisch voor op plaatsen waar een zwakke
overstuiving optreedt. Naast deze lichte overstuiving vormen bodemfactoren zoals moeilijke
doorwortelbaarheid, laag vochtigheidsgehalte (voornamelijk in het zomerseizoen) en
nutriëntenschaarste, de belangrijkste factoren bij de ontwikkeling en het behoud van deze
begroeiingen. De bodem van het mosduin dat voorkomt in het studiegebied is voorts humusarm tot
zwak humeus en hoogstens zeer oppervlakkig ontkalkt. Wegens de geringe dekking van de vegetatie
zijn de microklimatologische omstandigheden (temperatuur) in dit vegetatietype relatief extreem.
In het successieschema voor de droge duinen (hygroserie) van D’Hondt (1981) vormt mosduin de
overgang tussen enerzijds helmduin en anderzijds droge duingraslanden. Ook qua
soortensamenstelling en qua abiotische kenmerken (overstuiving, dikte A horizont, …) situeert
mosduin zich tussen deze twee vegetatietypes in. Terwijl de successie vanuit mosduin naar
duingrasland niet vanzelfsprekend is, treedt een successie van duingrasland naar mosduin onder
invloed van een te hoge dynamiek veroorzaakt door overstuiving of betreding wel vaak op.
Dit hoofdtype behoort samen met het duingrasland tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code
2130 (Vastgelegde duinen met kruidvegetaties - grijze duinen).
2.4.3.3.15.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is voornamelijk gebaseerd op de ontwikkelingsfases
vanuit helmduin die het mosduin doorloopt onder invloed van afnemende overstuiving. Ze is relatief
arbitrair en vereist een goede veldkennis van mossen en lichenen. Volgende subtypes werden in het
studiegebied onderscheden:
o Subtype T1: Jonge dynamische fase in de kalkrijke duinen, gekenmerkt door een vrij open
structuur, en met een mosflora die gedomineerd wordt
door Groot duinsterretje en Bleek dikkopmos. Naast
deze mossen komen hier ook relicten van het helmduin
voor, met name subvitale Helm en enkele
helmbegeleidende therofyten.
o Subtype T3: Fase van nog verder gestabiliseerd
mosduin met hoge abundantie van Duinklauwtjesmos.
o Subtype T4: Lichenenfase van de kalkrijke duinen, met
als kenmerkende soorten ondermeer Gevorkt
heidestaartje, Bruin bekermos en Vals rendiermos.
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2.4.3.3.15.3

Voorkomen

Mosduin komt in het studiegebied voor over een oppervlakte van bijna 7 ha (5,52 %), verspreid over
de percelen 1, 2, 4, 5 en 7. Mosduin ontbreekt bijna volledig in perceel 3 en komt slechts zeer beperkt
voor in perceel 6.
Het merendeel (5,3 ha) van het mosduin in het studiegebied betreft de jonge fase. Het korstmossen rijk
(1 ha) en meer gestabiliseerd mosduin (0,03 ha) komen hier in veel mindere mate voor.

2.4.3.3.16 Nitrofiele en ruigtevegetaties (U)
2.4.3.3.16.1

Beschrijving

De vegetaties behorende tot dit hoofdtype komen voor op plaatsen die gekenmerkt worden door een
relatief voedselrijke bodem. Deze voedselrijkdom kan –vanuit in de duinen per definitie initieel arme
uitgangssituaties- zowel veroorzaakt worden door natuurlijke als door antropogene aanrijking. Zo
kan ze het gevolg zijn van een sterke aanvoer en accumulatie van strooisel of van zand rijk aan ruwe
humus in duinpannes en depressies. Voedselrijke situaties kunnen ook resulteren uit een bemesting
van de duinbodem door konijnen (zogenoemde konijnenlatrines), grazers en/of vogels.
Het afzonderlijke voorkomen van vegetaties behorende tot dit hoofdtype over uitgestrekte
oppervlakken is in natuurlijke systemen eerder uitzonderlijk. Op beperkte oppervlakte kunnen ze
echter wel voorkomen als dominante vegetatietype.
Vegetaties behorende tot dit type vormen een open tot gesloten, overwegend laag blijvende
begroeiing waar hier en daar enkele hoger opschietende planten boven uitsteken. De
soortensamenstelling van deze vegetaties is sterk variabel.
2.4.3.3.16.2

Onderverdeling

De onderverdeling van dit hoofdtype is voornamelijk gebaseerd op de voorkomende soorten en op
abiotische factoren zoals bodemvochtigheid. Volgende subtypes werden in het studiegebied
aangetroffen:
o Subtype U1: vochtige tot droge nitrofiele ruigte gekenmerkt door hemicryptofyten zoals
ondermeer Grote brandnetel, Zeepkruid, Witte dovenetel en Bijvoet.
o Subtype U5: droge ruigte gekenmerkt door ondermeer Jacobskruiskruid, teunisbloemen en Grote
zandkool.
o Subtype U6: natte ruigte gekenmerkt door ondermeer Harig wilgenroosje en Leverkruid.
2.4.3.3.16.3

Voorkomen

Nitrofiele– en ruigtevegetaties komen in het studiegebied voor over bijna 0,65 ha (0,51 %). Belangrijke
concentraties situeren zich aan de oevers van de infiltratiepanden in perceel 7 (subtype U6) en ter
hoogte van het gekapte abelenbos in perceel 1 (subtype U5).

2.4.3.3.17 Zoet open water (W)
2.4.3.3.17.1

Beschrijving

Permanent natte poelen zijn in de duinen allen van kunstmatige oorsprong. Ze werden door de mens
gegraven, en dienen ook onderhouden te worden teneinde hun verlanding te verhinderen. Ondanks
deze artificiële ontstaansgeschiedenis dragen duinpoelen echter een grote potentiële natuurwaarde.
Deze is verklaarbaar vanuit de uitzonderlijke en gunstige abiotische omstandigheden zoals
voedselarmoede en kalkrijkdom van het water die in duinpoelen kunnen gelden, en die een grote en
specifieke soortenrijkdom toelaten. Ook de zandige bodem, de sterke fluctuaties van het waterpeil en
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de geringe diepte van deze poelen vormen abiotische karakteristieken die een grote natuurwaarde in
de hand kunnen werken.
Deze natuurwaarde is enerzijds gelegen in de potentiëel rijke waterplantenvegetatie, waar o.m.
Kranswieren (Characeae), Waterranonkels, Fonteinkruiden en Vederkruiden kunnen voorkomen.
Daarnaast zijn duinpoelen belangrijk als potentiële voortplantingsplaatsen voor amfibieën zoals de
Kamsalamander.
Opgemerkt dat de grote potentiële natuurwaarde van duinpoelen momenteel niet ten volle
gerealiseerd wordt.
2.4.3.3.17.2

Onderverdeling

Binnen het hoofdtype ‚zoet open water‛ werden geen
subtypes onderscheiden.
2.4.3.3.17.3

Voorkomen

Zoet open water komt in het studiegebied voor over bijna
1,8 ha; en is hier beperkt tot perceel 3 (poel gegraven ten
behoeve van zandwinning) en perceel 7 (infiltratiebekkens).

Poel in perceel 3

2.4.3.3.18 Cultuurgrasland
2.4.3.3.18.1

Beschrijving

Dit type werd toegekend aan de als gazon beheerde graslanden gelegen ter hoogte van de
kantoorgebouwen van de IWVA. Buiten de verwachting om dient gesteld dat hier wel degelijk
natuurwaarden aanwezig zijn. Getuige hiervan is het voorkomen van Ruwe klaver en Blauw walstro
in deze gazonnen.
2.4.3.3.18.2

Onderverdeling

Dit type wordt hier niet verder onderverdeeld.
2.4.3.3.18.3

Voorkomen

Er komt ongeveer 0,29 ha cultuurgrasland (0,23 %) voor ter hoogte van de kantoorgebouwen van de
IWVA.

2.4.3.3.19 Struweelaanplantingen (Y)
2.4.3.3.19.1

Beschrijving

Het betreft hier aangeplante of uit aanplant verwilderde, quasi monospecifieke struwelen.
2.4.3.3.19.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is gebaseerd op de aard van de aanplant. Volgende
subtypes struweelaanplant van volgende soorten worden in het studiegebied onderscheiden:
o Subtype Y2: Sering: De aanwezigheid van Sering in het studiegebied is terug te brengen tot 19 de
eeuwse aanplant van deze struik op de houtwalletjes aan de perceelranden van duinakkertjes.
o Subtype Y3: Rimpelroos:
kusduinen aangeplant met
plaatselijk sterk vegetatief
geschiedt via wortelopslag.
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aangevoerd en preferentieel kiemt in matig humeuze, vochtige duinpannen. Bij de uitbreiding van
Rimpelroos wordt de oorspronkelijke begroeiing overgroeid en nauwelijks gespaard.
2.4.3.3.19.3

Voorkomen

In het studiegebied komt zo’n 0,14 ha aan struweelaanplantingen (0,11 %) voor. Sering komt voor in
de percelen 1, 4 en 7. Rimpelroos komt enkel voor in de noordwestelijke hoek van perceel 7.
Hieruit kan besloten dat in vergelijking met andere duingebieden aan de Vlaamse kust (o.m. Vlaamse
Middenkust) het probleem van agressieve uitbreiding van Rimpelroos zich in het studiegebied
omzeggens niet stelt.

2.4.3.3.20 Aanplant en loofbomen(Z)
2.4.3.3.20.1

Beschrijving

Het betreft hier aangeplante bestanden van loofbomen en vegetatief uit aanplant verwilderde
boombestanden.
2.4.3.3.20.2

Onderverdeling

De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is gebaseerd op de aard van de aanplant. Volgende
subtypes bosaanplant van volgende soorten worden in het studiegebied onderscheiden:
o Subtype Z1 – Canadese populier
o Subtype Z3 – Amerikaanse vogelkers
o Subtype Z5 – Witte en Grauwe abeel
o Subtype Z9 – Zomereik
2.4.3.3.20.3

Voorkomen

Aanplant van loofbomen komt in het studiegebied voor over bijna 11
ha (8,57 %). Belangrijke concentraties van dit hoofdtype zijn aanwezig
in perceel 3 (Canadese populier) en perceel 7 (Grauwe abeel en
Canadese populier).
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2.4.4 Flora
2.4.4.1 Vaatplanten
2.4.4.1.1

Soortenlijst

Herkomst van de gegevens
Bij het opmaken van een soortenlijst van hogere planten die voorkomen in het studiegebied werd
uitgegaan van de soortenlijst voor de periode 1970 tot 1992 opgemaakt voor de Doornpanne door
Kuijken & al. (1993).
De overgrote meerderheid van de soorten uit deze lijst werden met zekerheid waargenomen in het
studiegebied. Een deel van deze gegevens is evenwel mogelijks afkomstig uit duingebieden die ook
behoren tot de Doornpanne maar die gelegen zijn in de periferie van het studiegebied. Dit probleem
wordt door Kuijken & al. (1993) overkomen door de soortenlijst te benoemen als ‚Lijst van de
vaatplanten van de Doornpanne s.l.‛.
De soortenlijst uit Kuijken & al. (1993) werd in het kader van het voorliggende beheerplan
geactualiseerd. Dit gebeurde met behulp van:
o

Gegevens afkomstig uit Florabank2 (kwartierhokken c0-48-33 en -34; c0-47-44, c0-57-22 en c0-58-11,
bevraging op 21/05/2005) waar als locatie expliciet ‚de Doornpanne‛ wordt aangegeven. Gezien
de Doornpanne iets groter is dan het studiegebied kunnen ook hier soorten opgenomen zijn die
niet voorkomen in het studiegebied.

o

Gegevens voor het studiegebied verzameld in de voorbije jaren door de IWVA en door Godfried
Warreyn.

o

Gegevens bekomen door nieuwe inventarisaties van het studiegebied in het kader van het
voorliggende beheerplan.

Toelichting
In de soortenlijst van hogere planten opgenomen in Bijlage 7 worden naast de nederlandse en de
wetenschappelijke naam de volgende relevante soortspecifieke gegevens vermeld.
o

Indeginiteit:
Onder deze kolom wordt de indeginiteit van de diverse plantensoorten weergegeven. Ter
verduidelijking worden de van toepassing zijnde begrippen hieronder kort toegelicht.
Inheemse soorten zijn soorten die zich zonder directe menselijke tussenkomst vestigden in
Vlaanderen.
Ingeburgerde soorten zijn oorspronkelijk niet inheemse, adventieve (cfr. infra) soorten die zich na
verloop van tijd ook zonder directe menselijke tussenkomst (zonder geregeld hernieuwde aanvoer
van zaden van buitenaf) in het wild weten te handhaven. Op basis van het moment van
inburgering wordt deze categorie arbitrair onderverdeeld in archeo- en neofyten. Archeofyten
raakten voor 1500 ingeburgerd in Vlaanderen, neofyten na 1500.
Een adventieve soort is een soort die door de mens ongewild van buiten het natuurlijk areaal van de
plant wordt aangevoerd, en die in de regel spoedig weer verdwijnt of slechts stand houdt door de
geregelde nieuwe aanvoer van zaad.

Florabank is een samenwerkingsverband van Flo.Wer vzw, het Instituut voor Natuurbehoud, de
Nationale Plantentuin van België en AMINAL (de Vlaamse Milieuadministratie). Het is een databank
met verspreidingsgegevens en soortspecifieke kenmerken over de wilde planten van Vlaanderen.
2
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o

KFK:
Onder deze kolom wordt de Kwartierhokfrequentieklasse (KFK) van de betreffende soort
weergegeven. Deze parameter geeft een globale indicatie van de zeldzaamheid van een
plantensoort op Vlaams niveau.
De kwartierhokfrequentie van een bepaalde soort kan gedefinieerd worden als het aantal
kwartierhokken (1 km²) waarin een soort geobserveerd werd in de periode 1972 tot 2001. Om de
KFK te bekomen, worden deze kwartierhokfrequenties in 10 klassen opgedeeld aan de hand van
de in Tabel 10 weergegeven klassegrenzen. Hoe hoger de KFK van een bepaalde soort, hoe
algemener deze is.
Tabel 10: Kwartierhokfrequentieklassen
klassegrenzen
Benaming

procentueel

aantal
kwartierhokken

uiterst zeldzaam
zeer zeldzaam
Zeldzaam

1
2
3

0-1
1-4
4-9

0 – 17,5
17,5 – 59,5
59,5 – 131,5

vrij zeldzaam

4

9-16

131,5 –228,5

5
6
7
8
9
10

16-25
25-36
36-49
49-64
64-81
81-100

228,5 – 353,5
353,5 – 729,5
729,5 – 1128,5
12,.5 – 1856,5
1856,5 – 3183,5
> 3183,5

vrij algemeen
Algemeen
zeer algemeen
uiterst algemeen

o

KFK

RL categorie:
Onder deze kolom wordt de Rode lijst categorie van de betreffende soort weergegeven.
Een Rode Lijst is een document dat organismen op grond van hun bedreiging en achteruitgang
onderverdeelt in verschillende categorieën.
Ter verduidelijking worden de in het kader van de voorliggende studie relevante Rode lijst
klassen weergegeven onder Kader 1.
Kader 1: Categorieën van de Rode Lijst
Onvoldoende gekend: Het betreft soorten die door een gebrek aan gegevens of door de aard van de
gegevens momenteel niet in een andere Rode lijst categorie ingedeeld kunnen worden en
waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is.
Criteria niet van toepassing: Het betreft soorten die door een gebrek aan of door de aard van de
gegevens momenteel niet in één van de onderstaande Rode lijst-categorieën kunnen ingedeeld
worden. Dit betekent echter niet dat deze soorten niet bedreigd zijn. Meestal betreft het hier
evenwel soorten die zich recent in Vlaanderen gevestigd hebben of er reeds lang in kleine
aantallen aanwezig zijn en waarvan regelmatig voortplanting bekend is.
Momenteel niet bedreigd: Het betreft algemene soorten die niet aantoonbaar zijn achteruitgegaan of
zelf zijn toegenomen en die weinig risico lopen om in één van de overige Rode lijst categorieën
terecht te komen.
Achteruitgaand: Het betreft momenteel nog niet bedreigde soorten die een groot risico lopen om op
korte termijn in de categorie ‚Kwetsbaar‛ terecht te komen als de factoren die de bedreiging
veroorzaken blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.
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Kwetsbaar: Het betreft soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie
‚Bedreigd‛ terecht te komen als de factoren die de bedreiging veroorzaken blijven voortduren en
beschermingsmaatregelen uitblijven.
o

Trend:
In deze kolom wordt de trend in de verspreiding van de plantensoorten in Vlaanderen
weergegeven. Deze schatting werd opgemaakt door het vergelijken van de verspreiding van een
bepaalde soort voor drie onderscheiden periodes: de periode voor 1930, de periode van 1930 tot
1971 en de periode van 1971 tot 2001.

o

Preferentialiteit ecoregio duinen:
In deze kolom wordt de mate van preferentialiteit van de plantensoorten voor de ecoregio duinen
sensu De Blust & Bauwens (1999) weergegeven. Dit is hier relevant aangezien het studiegebied
binnen deze ecoregio is gelegen.

o

Aandachtssoort::
Van Landuyt & al. (2004) vermelden een lijst van aandachtssoorten vaatplanten voor de Vlaamse
kust. Onder deze kolom wordt –indien van toepassing- het karakteristieke ecotoop, zoals opgelijst
in deze lijst met aandachtssoorten, weergegeven. Soorten aangeduid met een * hebben grote lokale
populaties en worden niet beschouwd als aandachtssoort.

De hierboven vermelde soortspecifieke gegevens zijn allen afkomstig uit het Register Flora
Vlaanderen (Biesbrouck & al., 2001) uitgezonderd de gegevens vermeld onder de kolom
‘Aandachtssoort’.
Resultaten
De aldus bekomen soortenlijst van hogere planten is opgenomen in Bijlage 7.
Uit deze lijst kan besloten worden dat in het studiegebied in de periode 1970 tot 2005 in het totaal 416
verschillende taxa hogere planten aangetroffen werden.
Controle van de lijst
Niet alle in Bijlage 7 vermelde soorten komen actueel met zekerheid voor in het studiegebied. De
soorten waarvan het actuele voorkomen in het studiegebied sterk twijfelachtig is worden in Bijlage 7 in
het vet en het cursief weergegeven.
In wat volgt onder deze paragraaf wordt het voorkomen van deze kritische soorten in het
studiegebied kort besproken. Deze bespreking is gebaseerd op de floristische kennis van het
studiegebied van Sam Provoost, Marc Leten en Godfried Warreyn.
Vooreerst zijn een deel van de soorten vermeld in Bijlage 7 in werkelijkheid hoogst waarschijnlijk
enkel aangetroffen buiten het studiegebied.
De zeereepsoorten Zeeraket, Zeewinde, Blauwe zeedistel en Zeepostelein zijn bijna zeker terug te
brengen tot met het verkeerdelijk toponiem ‚Doornpanne‛ benoemde waarnemingen uit de
Schipgatduinen; een duingebied gelegen ten noorden van het studiegebied, aan de overkant van de
Koninklijke baan.
Ook de waarnemingen van Gevlekte scheerling en Geelhartje hebben met grote zekerheid geen
betrekking op het studiegebied.
De vondst van Gevlekte scheerling is terug te brengen tot één waarneming van deze soort in 1998 in
het westelijk deel van Schipgat.
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Geelhartje werd in ‘1982/’83 samen met o.m. Bevertjes en Aarddistel aangetroffen in een thans
verruigd/bebouwd privé perceel ten noorden van bestand 3b. Recent werd deze soort hier niet meer
teruggevonden.
Daarnaast betreft de waarneming van Stomp fonteinkruid een niet met 100% zekerheid op naam
gebrachtte Potamogeton-soort die in juni 2004 werd aangetroffen in de bomput in perceel 7. Anno 2005
werd deze soort hier niet terug gevonden.
Ten slotte zijn een deel van de hier eertijds werkelijk waargenomen soorten vermeld in Bijlage 7
momenteel hoogst waarschijnlijk uit het studiegebied verdwenen. Het betreft hier de volgende
soorten:
o

Wit hongerbloempje is in 1977 in het studiegebied waargenomen door wijlen prof. Heinemann en
gepubliceerd in een korte nota in Dumortiera. Ook later wordt deze soort nog wel eens vermeld
voor het studiegebied. Recentelijk werd ze hier evenwel niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is
ze dan ook verdwenen uit het studiegebied.

o

Lidsteng en Kruipend moerasscherm werd in 1982-1983 met zekerheid nog waargenomen in de
poel in perceel 3. Thans ontbreken ze hier evenwel. Gesteld kan dan ook dat ze uit het gebied zijn
verdwenen.

o

Teer guichelheil zou een tien à vijftien jaar terug voorgekomen zijn ter hoogte van de poel in
perceel 3. Relatief recent werden met zekerheid twee individuen van deze soort aangetroffen in
een decantatieput vol ijzerhoudend slib. Nadat deze put werd geledigd waren deze plantjes
evenwel verdwenen.

o

Klein warkruid werd voor het laatst in de jaren 70 door Luc Vanhercke in het studiegebied
aangetroffen. Recent werd ze niet meer uit het studiegebied gemeld. Vermoedelijk is ze hier dan
ook verdwenen.

o

Dwergzegge werd in 2003 aangetroffen in de bomput ten zuiden van het westelijk deel van het
infiltratiepand, maar werd hier sindsdien niet meer aangetroffen en is thans dan ook vermoedelijk
reeds verdwenen uit het studiegebied.

o

Stijve ogentroost zou in ‘1982/’83 in het studiegebied aangetroffen zijn. Nadien werd ze hier
evenwel niet meer waargenomen. Gesteld kan dan ook dat ze thans niet meer voorkomt in het
studiegebied.

2.4.4.1.2

Aandachtssoorten

Toelichting
Van Landuyt et al. (2004) definiëren een lijst met aandachtssoorten vaatplanten voor de Vlaamse kust.
De definitie van deze aandachtssoorten stoelt op verspreidingsgegevens, waarbij enerzijds rekening
gehouden wordt met de bedreiging van de betreffende soort op Vlaams niveau en anderzijds met haar
specificiteit voor de ecoregio van de kustduinen.
Methodiek
Naar aanleiding van het voorliggende bosbeheerplan werd een uitgebreide en gedetailleerde
kartering van de aandachtssoorten vaatplanten die voorkomen in het studiegebied uitgevoerd.
Concreet werd elke aangetroffen deelpopulatie van de aandachtssoorten vaatplanten gelokaliseerd
met behulp van GPS, waarbij een schatting werd uitgevoerd van de grootte van de deelpopulatie
volgens de in Tabel 11 weergegeven schaal.
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Tabel 11: Code gebruikt bij abundantieschatting aandachtssoorten
Abundantiecode

Aantal exempl./bloeistengels

Groeiplaats (m²)

a
b
c
d
e
f
g

1
2-5
6-25
26-50
51-500
501-5000
>5000

<1,0
1,0-5,0
5,1-25,0
25,1-50,0
50,1-500
501-5000
>5000

Er werd consequent gebruik gemaakt van een WAAS-EGNOS compatibele GPS (modellen Garmin
Geko 201, Garmin GPS 76, Garmin Foretrex, Garmin GPS MAP 76, Magghelan Sportrak). De
nauwkeurigheid van een dergelijke GPS-meting bedraagt in optimale omstandigheden 5 meter. Ze is
evenwel variabel en sterk afhankelijk van het aantal ontvangen satellieten, de configuratie van deze
satellieten en de kwaliteit van ontvangst die afhankelijk is van de openheid van de plaats.
Zeer grote, aaneengesloten populaties werden als vlakken aangeduid op luchtfoto.
Na invoer en verwerking van de aldus bekomen punten en vlakken in een GIS systeem werd voor
elke aangetroffen aandachtssoort uiteindelijk
een afzonderlijke kaart opgemaakt. Op deze
kaart werden ook de vroeger door het Instituut
voor Natuurbehoud verzamelde punten en
vlakken van aandachtssoorten aangeduid.
Resultaten
Een overzicht van de tijdens de karteringen
aangetroffen aandachtssoorten vaatplanten is
opgenomen in Tabel 12. Een kaart van elk van
deze aandachtssoorten is opgenomen in Bijlage
6.
Liggende vleugeltjesbloem
Uit vergelijking van beide bijlages blijkt dat niet
voor alle in Bijlage 7 vermelde aandachtsoorten
,die met grote zekerheid momenteel nog voorkomen in het studiegebied, een kaart is opgenomen in
Bijlage 6. De aandachtssoorten die zeker voorkomen in het studiegebied, maar niet opgemerkt zijn
tijdens de karteringen worden weergegeven in Tabel 13. Het betreft hier voornamelijk minder
opvallende, (in de maand augustus) moeilijk op te merken soorten en/of soorten die slechts zeer lokaal
voorkomen in het studiegebied.

Om het verlies aan informatie dat opgetreden is door het over het hoofd zien van deze
aandachtssoorten tijdens de kartering te beperken wordt de verspreiding van elk van deze soorten in
het studiegebied bondig toegelicht in wat volgt onder deze paragraaf. Deze toelichting is gebaseerd
op de floristische kennis van het studiegebied van Sam Provoost, Marc Leten en Godfried Warreyn.
o

Gevinde kortsteel werd in 1982-1983 centraal in het studiegebied en in 1993-1994 in perceel 7, ten
zuiden van het oostelijk deel van het actuele infiltratiepand aangetroffen. Tot op vandaag komt
deze soort hoogst waarschijnlijk nog voor in het studiegebied.

o

Stijve dravik is een soort die zich de laatste jaren uitbreidt in het gebied, en die hier momenteel
verspreid voorkomt op relatief ruderale plaatsen (o.m. ter hoogte van paden).

o

Drienervige zegge komen sporadisch voor in de vochtigere duingraslanden van het studiegebied.

o

Zachte haver komt relatief frequent voor in de duingraslanden van het studiegebied.
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Duinfakkelgras komt redelijk algemeen voor in de droge mosduinen en open duingraslanden in
het studiegebied.

o

Eén struik Zuurbes komt tot op heden voor in de noord-oostelijke hoek van perceel 2.

o

In meer gesloten duingraslanden komt –zij het dan heel wat minder frequent- ook Scheve
hoornbloem voor. Deze soort werd in het voorjaar van 2005 nog aangetroffen in perceel 3, in het
duingrasland gelegen net ten oosten van bestand 3b.

o

Duindravik komt redelijk algemeen voor in de kortgrazige duingraslanden van het studiegebied.
In dergelijke vegetaties komt –zij het dan heel wat minder frequent- ook Stijve ogentroost voor.

o

Knolbeemdgras is waarschijnlijk op vandaag aanwezig her en der verspreid in het terrein.
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Tabel 12: Aandachtssoorten vaatplanten in het studiegebied
Wetenschappelijke naam
Anthyllis vulneraria
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Asplenium scolopendrium
Briza media
Carduus nutans
Carduus tenuiflorus
Carlina vulgaris
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Chenopodium murale
Clinopodium vulgare
Colchicum autumnale
Descurainia sophia
Erigeron acer
Gnaphalium luteoalbum
Helianthemum nummularium
Inula conyzae
Juncus subnodulos
Leonurus cardiaca
Lithospermum officinale
Orobanche caryophyllacea
Polygala vulgaris
Potentilla neumanniana
Primula veris
Pyrola rotundifolia
Rhamnus catharticus
Rhinanthus minor
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Nederlandse naam
Wondklaver
Ruige scheefkelk
Kalkbedstro
Tongvaren
Bevertjes
Knikkende distel
Tengere distel
Driedistel
Strandduizendguldenkruid
Fraai duizendguldenkruid
Muurganzenvoet
Borstelkrans
Herfsttijloos
Sofiekruid
Scherpe fijnstraal
Bleekgele droogbloem
Geel zonneroosje
Donderkruid
Padderus
Hartgespan
Glad parelzaad
Walstrobremraap
Gewone vleugeltjesbloem
Voorjaarsganzerik
Gulden sleutelbloem
Rond wintergroen
Wegedoorn
Kleine ratelaar

Rode lijst
bedreigd
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
zeldzaam
kwetsbaar
zeer zeldzaam
bedreigd
bedreigd
zeer zeldzaam
vrij zeldzaam
bedreigd
zeer zeldzaam
zeldzaam
criteria n.v.t.
kwetsbaar
vrij zeldzaam
zeer zeldzaam
zeldzaam
onvoldoende gekend
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
kwetsbaar
kwetsbaar
zeer zeldzaam
vrij zeldzaam
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
kwetsbaar

Status
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
neofyt
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
archeo/neofyt
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
archeofyt

KFK
>'72
2
2
2
3
3
2
1
2
2
4
1
2
3
2
4
4
2
3
3
2
2
2
3
2
4
2
2
3

Ecotoop
duingrasland
duingrasland
duingrasland
struweel/bos/muur
duingrasland
droge ruigte
droge ruigte
mosduin
duinvallei
duinvallei
droge ruigte
struweel/duingrasland
duingrasland/droge
ruigte ruigte
droge
duingrasland/droge
ruigte
duinvallei
duingrasland
struweel
duinvallei
struweel
struweel
duingrasland
duingrasland
duingrasland
duingrasland
duinvallei/struweel
struweel
duingrasland
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Rosa tomentella
Sagina nodosa
Schoenus nigricans
Sherardia arvensis
Silene conica
Silene nutans
Thesium humifusum
Thymus pulegioides
Trifolium scabrum
Viburnum lantana
Viola canina
Viola curtisii
Vulpia sp.
Vulpia membranacea

Beklierde heggenroos
Sierlijke vetmuur
Knopbies
Blauw walstro
Kegelsilene
Nachtsilene
Liggend bergvlas
Grote tijm
Ruwe klaver
Wollige sneeuwbal
Hondsviooltje
Duinviooltje
Duin-/ Dicht/ Langgenaald langbaardgras

Langgenaald langbaardgras

kwetsbaar
met uitsterven bedreigd
zeldzaam
kwetsbaar
zeer zeldzaam
bedreigd
kwetsbaar
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
kwetsbaar
zeer zeldzaam
onvoldoende gekend

inheems
inheems
archeofyt
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems of archeofyt

2
1
3
2
2
1
4
2
2
3
2
1

struweel
duinvallei
duinvallei
akker/duingrasland
mosduin
duingrasland
duingrasland
duingrasland
duingrasland
struweel
duingrasland/duinvallei
mosduin
mosduin/duingrasland
mosduin

Tabel 13: Tijdens de soortskartering over het hoofd geziene aandachtssoorten
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Avenula pubescens

Zachte haver

Berberis vulgaris

Zuurbes

Brachypodium pinnatum
Bromus thominei
Carex trinervis
Cerastium diffusum
Koeleria albescens
Poa bulbosa

Gevinde kortsteel
Duindravik
Drienervige zegge
Scheve hoornbloem
Duinfakkelgras
Knolbeemdgras
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Rode lijst
zeldzaam
momenteel niet
bedreigd
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam
zeer zeldzaam

Status
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems
inheems

KFK
>'72
3
1

Ecotoop
duingrasland
struweel

2
2
2
2
2
2

duingrasland
mosduin
duinvallei
stuivend duin
duingrasland
duingrasland
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Beheerevaluatie d.m.v. aandachtssoorten vaatplanten

Zoals toegelicht onder paragraaf 2.4.4.1.2 werd in het kader van het voorliggende beheerplan in het
studiegebied een uitgebreide kartering van de aandachtssoorten vaatplanten voor de Vlaamse kust
uitgevoerd in de zomer van 2004.
Ook in het verleden (vanaf 1998) werden dergelijke karteringen van aandachtssoorten in het
studiegebied uitgevoerd.
De beschikbaarheid van deze beide karteringen laat het vergelijken van de trend in de verspreiding
van de aandachtssoorten in enerzijds het begrazingsblok en in anderzijds een vergelijkbare, niet
begraasde oppervlakte in het studiegebied toe. Op dergelijke manier kan de invloed van
begrazingsbeheer op de verspreiding van aandachtssoorten in het studiegebied geëvalueerd worden,
waarbij de niet begraasde zone ingeschakeld wordt als blanco.
Methodiek
Vooreerst werd het tijdsinterval waarbinnen gegevens beschikbaar zijn (1998-2004) opgesplitst in 2
intervallen met een zo gelijk mogelijk aantal waarnemingen. Het eerste interval werd vastgelegd van
1998 tot 2003, het tweede interval bevat alle waarnemingen van 2004. Door het vergelijken van deze
beide tijdsintervallen wordt het mogelijk de trend van elke aandachtssoort over de beschouwde
periode na te gaan.
In een tweede stap werd op basis van de grootte van de begrazingszone een even grote, als blanco
bestemde zone afgebakend waarbinnen een nulbeheer wordt gevoerd. De afbakening van de aldus
bekomen, qua abiotiek onderling sterk vergelijkbare begrazings- en niet begrazingszone wordt
weergegeven op Kaart 20. Deze zones werden vervolgens onderverdeeld in hokken van 400m² (20 m x
20 m), die samen vallen met de ifbl-kwartierhokken.
In een volgende stap werd voor elke (groep van) aandachtssoort(en) onderstaande 4 tellingen
uitgevoerd:
1)
2)
3)
4)

Aantal hokken in begrazingszone van 1998-2003
Aantal hokken in begrazingszone in 2004
Aantal hokken in niet begrazingszone van 1998-2003
Aantal hokken in niet begrazingszone in 2004

Door het vergelijken van het verschil tussen 2) en 1) met het verschil tussen 3) en 4) voor elke (groep
van) aandachtssoort(en) kan de invloed van het voorbije begrazingsbeheer op de verspreiding van
aandachtssoorten in het studiegebied geëvalueerd worden.
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Tabel 14: Resultaten evaluatie begrazing
niet-begrazingszone
aantal
verschil 1996-2003 en
hokken
2004
relatief
rel.
t.o.v.
1996t.o.v.
2004 abs.
totaal #
2003
ref.
hokken
(%)
(%)

begrazingszone
aantal
verschil 1996-2003 en
hokken
2004
19962004 abs.
2003

verschil begrazing
- niet begrazing

rel.
t.o.v.
ref.
(%)

rel. t.o.v.
totaal #
hokken
(%)

rel.
t.o.v.
ref.
(%)

rel. t.o.v.
totaal #
hokken
(%)

Soortgroepen
aandachtssoorten
aandachtssoorten duingrasland/duinvallei
aandachtssoorten mosduin/droge ruigte
aandachtssoorten struweel

130
112
17
15

138
125
25
17

8
13
8
2

6,15
11,61
47,06
13,33

1,48
2,40
1,48
0,37

144
131
10
10

241
225
22
44

97
94
12
34

67,36
71,76
120,00
340,00

17,23
16,70
2,13
6,04

61,21
60,15
72,94
326,67

15,75
14,29
0,65
5,67

0
6
7
6
0
0
1
0
44
2
14
18
22
0
0
0
0
0
1
8

0
3
1
3
1
0
0
3
39
5
11
18
48
1
1
1
0
1
0
9

0
-3
-6
-3
1
0
-1
3
-5
3
-3
0
26
1
1
1
0
1
-1
1

n.v.t.
-50,00
-85,71
-50,00
n.v.t.
n.v.t.

0,00
-0,55
-1,11
-0,55
0,18
0,00
-0,18
0,55
-0,92
0,55
-0,55
0,00
4,81
0,18
0,18
0,18
0,00
0,18
-0,18
0,18

1
9
3
8
0
0
0
0
56
4
7
1
47
8
3
0
1
0
1
6

8
14
4
5
1
1
0
9
86
2
26
1
148
13
4
14
7
3
4
9

7
5
1
-3
1
1
0
9
30
-2
19
0
101
5
1
14
6
3
3
3

700,00
55,56
33,33
-37,50
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
53,57
-50,00
271,43
0,00
214,89
62,50
33,33
n.v.t.
600,00
n.v.t.
300,00
50,00

1,24
0,89
0,18
-0,53
0,18
0,18
0,00
1,60
5,33
-0,36
3,37
0,00
17,94
0,89
0,18
2,49
1,07
0,53
0,53
0,53

n.v.t.
105,56
119,05
12,50
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
64,94

1,24
1,44
1,29
0,02
-0,01
0,18
0,18
1,04
6,25
-0,91
3,93
0,00
13,13
0,70
-0,01
2,30
1,07
0,35
0,72
0,35

Soorten
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Briza media
Carlina vulgaris
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Colchicum autumnale
Erigeron acer
Helianthemum nummularium
Inula conyzae
Lithospermum officinale
Orobanche caryophyllacea
Polygala vulgaris
Potentilla neumanniana
Primula veris
Rhamnus catharticus
Rhinanthus minor
Rosa tomentella
Sagina nodosa
Silene nutans
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Ruige scheefkelk
Kalkbedstro
Bevertjes
Driedistel
Strandduizendguldenkruid
Fraai duizendguldenkruid
Herfsttijloos
Scherpe fijnstraal
Geel zonneroosje
Donderkruid
Glad parelzaad
Walstrobremraap
Gewone vleugeltjesbloem
Voorjaarsganzerik
Gulden sleutelbloem
Wegedoorn
Kleine ratelaar
Stompbladige roos
Sierlijke vetmuur
Nachtsilene

-100,00

n.v.t.
-11,36
150,00
-21,43
0,00
118,18
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
-100,00

12,50

-200,00

292,86
0,00
96,71
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
400,00
37,50
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Thesium humifusum
Thymus pulegioides
Viburnum lantana
Viola canina
Viola curtisii
Vulpia sp.

11
92
0
1
11
0

Liggend bergvlas
Grote tijm
Wollige sneeuwbal
Hondsviooltje
Duinviooltje
Langbaardgras sp.

4
90
0
1
17
6

-7
-2
0
0
6
6

-63,64
-2,17
n.v.t.
0,00
54,55
n.v.t.

-1,29
-0,37
0,00
0,00
1,11
1,11

11
105
0
0
2
0

20
138
1
1
8
4

9
33
1
1
6
4

81,82
31,43
n.v.t.
n.v.t.
300,00
n.v.t.

145,45
33,60
n.v.t.
n.v.t.
245,45
n.v.t.

1,60
5,86
0,18
0,18
1,07
0,71

aandachtssoorten

15,75

aandachtssp. duingrasland/-vallei

14,29

aandachtssp. mosduin/droge ruigte

0,65

aandachtssp. struweel

5,67

Bevertjes
Driedistel

1,29
niet begrazing

0,02

begrazing

Duinviooltje

-0,04

verschil niet begrazing en begrazing

Geel zonneroosje

6,25

Gewone vleugeltjesbloem

13,13

Glad parelzaad

3,93

Grote tijm

6,23

Kalkbedstro

1,44

Liggend bergvlas
Nachtsilene
Sierlijke vetmuur

-5,00

2,89
6,23
0,18
0,18
-0,04
-0,40

0,00

2,89
0,35
0,72
5,00

toenam e (%)

10,00

15,00

Figuur 7: Toename aandachtssoorten voor en na december 2003 t.o.v. totaal # hokken
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Resultaten
De ruwe resultaten van de hierboven toegelichte vergelijking worden weergegeven in Tabel 14. In
Figuur 7 worden de gefilterde resultaten weergegeven, waaruit de in Tabel 14 opgenomen
soort(groep)en die slechts in een beperkt aantal hokken voorkomen, weggelaten werden.
Analyse
Uit Tabel 14 en Figuur 7 volgen de onderstaande waarnemingen:
De verspreiding van alle aandachtssoorten samen, nam in het begrazingsblok met bijna 16 procent
meer toe dan in het niet begraasde blok. De verspreiding van de aandachtssoorten karakteristiek voor
duingrasland en vochtige duinvalleien nam in het begrazingsblok met een kleine 15 procent meer toe
dan in het niet begraasde blok. Voor de aandachtssoorten karakteristiek voor duinstruweel bedraagt
dit verschil bijna 6 procent; voor de aandachtssoorten karakteristiek voor mosduin en/of droge ruigte
bedraagt dit verschil iets meer dan 0,5 procent.
De sterk toegenomen inventarisatiegraad van het tweede t.o.v. het eerste tijdsinterval vormt de meest
waarschijnlijke verklaring voor de geobserveerde toename in de verspreiding van bepaalde (groepen
van) aandachtssoorten in het niet begraasde blok. Opmerkelijk is dat ondanks deze sterk toegenomen
inventarisatiegraad een groot aantal soorten (Bevertjes, Glad parelzaad, Grote tijm, Kalbedstro,
Liggend bergvlas) een duidelijke achteruitgang vertonen bij een nulbeheer, terwijl ze een vooruitgang
vertonen onder begrazingsbeheer.
Conclusie
Als besluit kan gesteld worden dat een begrazingsbeheer veel geschikter is voor de instandhouding
en/of uitbreiding van populaties van aandachtssoorten vaatplanten in het studiegebied dan een
nulbeheer. Dit geldt zowel voor de aandachtssoorten karakteristiek voor duingraslanden, duinvalleien
als struwelen; en in mindere mate ook voor de aandachtssoorten van mosduinen en droge ruigtes.
Deze gebiedsspecifieke cijfers ondersteunen in duidelijke mate de nood tot verdere uitbreiding van
het natuurtechnisch begrazingsbeheer in het studiegebied. Deze uitbreiding van het begrazingsbeheer
naar zones die momenteel een nulbeheer kennen wordt dan ook voorgesteld in dit beheerplan en
uitgewerkt onder de paragraaf 4.8.1.1.

2.4.4.1.4

Autochtone bomen en struiken

In het kader van de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in
Vlaanderen werd de Doornpanne in 2004 geïnventariseerd (Cosyns E., Opstaele B. & Zwaenepoel A.).
Rozen
De duinen zijn een bijzonder rijk gebied aan wilde rozen en zijn zowel naar soorten, hybriden en
variëteiten als naar dichtheden het belangrijkste gebied in Vlaanderen. Ook het sterk verstruweelde
studiegebied heeft een vrij hoge dichtheid aan rozen, met als
meest voorkomende soorten Duinroosje, Hondsroos (var. canina
en var. dumalis), Egelantier en Heggenroos. Ook de Beklierde
heggenroos, Viltroos en Schijnegelantier komen in klein aantal
voor. De hoogste dichtheden rozen zijn aan te treffen in de
bestanden 1a, 1b, 3a en 6a. Alle rozen kregen een ‘a’ of ‘b’categorie (a=zeker autochtoon, b= waarschijnlijk autochtoon, c=
mogelijk autochtoon).
Bloeiende Egelantier
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Wilgen
Kruipwilg (Salix repens dunensis) is vrij algemeen in het studiegebied en krijgt overal een ‘a’-categorie.
In kleiner aantal komen ook nog Grauwe wilg (‘b’) voor en een enkele Salix x holosericea (‘b’) en Salix x
reichardtii (‘b’)
Overige
o

Wilde liguster en Duindoorn die algemeen in het studiegebied voorkomen, krijgen een ‘a’categorie. De kustduinen vormen het belangrijkste gebied voor de verspreiding van autochtoon
genenmateriaal van deze twee soorten in Vlaanderen.

o

De Doornpanne en directe omgeving is, samen met de Moervaartvallei in Moerbeke, het
belangrijkste verspreidingsgebied voor Wegedoorn in Vlaanderen! Vooral in bestanden 3a en 6a
en in mindere mate in 1a, staan enkele tientallen Wegedoorns (‘b’categorie), waarvan
verschillende oude exemplaren.

o

Sleedoorn krijgt een ‘c’categorie, terwijl Eénstijlige meidoorn als niet autochtoon (s=spontaan)
wordt gecatalogeerd.

o

Gezien Kardinaalsmuts vrij veel aan de kust is aangeplant, wordt maximaal een ‘c’ toegekend aan
de exemplaren (vooral percelen 2, 3 en 5) in het studiegebied.

o

Bosrank (‘b’) is lokaal vrij algemeen in de bestanden 1a, 2a en 6a.

o

In bestand 1a staat er één Wollige sneeuwbal (‘c’).

o

De aanwezige soorten Aalbes en Kruisbes worden als niet autochtoon beschouwd.

o

De struik Zuurbes in de noord-oostelijke hoek van perceel 2 wordt als niet autochtoon
beschouwd.

o

De Gladde iep op de binnenduinrand in perceel 7 krijgt een ‘c’categorie.

Als besluit kan gesteld dat het studiegebied belangrijk is voor autochtone genenbronnen door de
gevarieerde populatie rozen en zeker en vast door de grote populatie Wegedoorn.
Voor verdere gedetailleerde gegevens en verspreidingskaarten wordt verwezen naar het
vertrouwelijk rapport ‘Inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse genenbronnen in de
houtvesterij Brugge’ (Opstaele B. en Rövekamp C., 2005).

2.4.4.2 Mossen en korstmossen
2.4.4.2.1

Toelichting bij soortenlijst

Een lijst met waarnemingen van (korst)mossen is opgenomen in Bijlage 8. Naast de nederlandse en de
wetenschappelijke naam worden in deze lijst de volgende relevante soortspecifieke gegevens vermeld:
o

Rode lijst Nederland: Voor het weergeven van de bedreigingsstatus wordt –in afwachting van de
opstelling van een Rode lijst voor mossen en lichenen in België- gebruik gemaakt van de
Nederlands Rode lijst (Siebel & al., 1992).

o

Frequentiestatus aan de Vlaamse kust: Onder deze kolom wordt –indien gekend- de frequentiestatus
van de diverse soorten aan de Vlaamse kust opgenomen. De weergegeven gegevens zijn
gebaseerd op Provoost & al. (1996). Volgende frequentieklassen worden onderscheiden:
-
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-

zz: zeer zeldzaam
?: voorkomen twijfelachtig

Voor de taxonomie werden Touw & Rubers (1989) en Gradstein & van Melick (1996) (bladmossen) en
Brand et al. (1988) en Aptroot et al. (1991) (korstmossen) gevolgd.
Het dient vermeld dat de in Bijlage 8 opgenomen lijst niet enkel waarnemingen uit het studiegebied
bevat. Ook waarnemingen uit de aangrenzende duingebieden Het Schipgat en de Hoge blekker zijn in
deze lijst opgenomen

2.4.4.2.2

Bespreking

Waar wel uitgebreide gegevens voorhanden zijn voor vaatplanten en paddestoelen in het
studiegebied, is dit niet het geval voor mossen en korstmossen. De hieronder weergegeven
bryologische en lichenologische bespreking van het studiegebied -die integraal is gebaseerd op
gegevens vermeld in Econnection (2000)- is dan ook verre van volledig. Bij het uitvoeren van
uitgebreidere inventarisaties zullen ongetwijfeld een groot aantal soorten (korst)mossen aangetroffen
worden die hier niet worden vermeld.
Ondanks de onvolledigheid van de inventarisaties kan op basis van Bijlage 8 gesteld dat in het
studiegebied enkele markante soorten (korst)mossen voorkomen. Orthotrichum tenellum is een
epyfytische soort, die voorkomt op Vlier. Deze soort werd in de categorie "zeer kwetsbaar" van de
Rode lijst van mossen en lichenen van Nederland opgenomen en is aan de Vlaamse kust een zeer
zeldzame soort. De soort kent recent echter een vooruitgang. Ook Cryphaea heteromalla is een
epyfytische soort op Vlier, die bijna uitsluitend aan de kust voorkomt en er zeer zeldzaam is (Provoost
et al. 1996).
Andere bijzonderheden zijn Tortella flavovirens var. glareicola en Pleurochaete squarrosa. Dit zijn soorten
typisch voor mesofiele kalkgraslanden en kalkrijk mosduinen, die aan de Vlaamse kust vrij zeldzaam
zijn.
Andere zeldzame en bedreigde soorten zijn Cryphaea heteromalla, Fissidens adianthoides en
Rhynchostegium megapolitanum.
De overige soorten vermeld in Bijlage 8 zijn algemeen tot zeer algemeen te noemen.

2.4.4.3 Zwammen
2.4.4.3.1

Herkomst van de gegevens

Voor het opstellen van de in Bijlage 9 en Bijlage 11 opgenomen soortenlijst van zwammen die
voorkomen in het studiegebied werden de volgende gegevensbronnen geraadpleegd:
o

Gegevens opgevraagd uit FUNBEL waar onder het veld ‘terrein’, de Doornpanne wordt vermeld.
FUNBEL is een gegevensbestand beheerd door de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring
(KAMK) waarin waarnemingen van zwammen en slijmzwammen uit België worden bewaard.
Waarnemers en determinatoren van deze gegevens opgenomen in FUNBEL zijn de KAMK, Ivo
Antonissen, de Haan André, de Haan Myriam, Termonia Willy, Calcoen Joachim, Van de Put
Karel, Volders Jos, Walleyn Ruben, Ruysseveldt Hugo, Debaenst Pol, Lachapelle Jean en Frank De
Raeve.

o

Soortenlijst van zwammen die voorkomen in de Doornpanne opgenomen in Rappé & al (1996).

o

Soortenlijst van zwammen die voorkomen in de Doornpanne opgenomen in Econnection (2000).

o

Gegevens voor de Doornpanne ter beschikking gesteld door Pol Debaenst, voorzitter van de
Paddestoelenwerkgroep Westhoek.
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Deze bestaande gegevens werden aangevuld met gegevens van toevalsvondsten die gedaan werden
in het kader van de opmaak van het voorliggende beheerplan.
Gezien de Doornpanne iets groter is dan het studiegebied kunnen in de lijsten enkele waarnemingen
van buiten het studiegebied opgenomen zijn.
Om praktische redenen wordt in de soortlijsten en in de bespreking van deze lijsten een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds macrofungi en anderzijds microfungi en slijmzwammen. Voor een
definiëring van deze begrippen wordt hier verwezen naar Arnolds (1995).

2.4.4.3.2

Macrofungi

In de soortenlijst van macrofungi opgenomen in Bijlage 9 worden naast de nederlandse en de
wetenschappelijke naam de volgende relevante soortspecifieke gegevens vermeld.
o

Kustspecificiteit in Vlaanderen: Provoost & al (1996) vermelden een lijst met specifieke
paddestoelensoorten voor de Vlaamse kust.. De in deze lijst opgenomen soorten worden in
Bijlage 9 gemarkeerd door een * achter de wetenschappelijke naam.

o

Taxonomische groep: In deze kolom is de grote taxonomische groep tot dewelke de betreffende
soort behoort opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatjeszwammen en
boleten
(Agaricales),
plaatjesloze
vlieszwammen
(Aphyllophorales),
trilzwammen
(Phragmobasidiomycetidae),
buikzwammen
(Gasteromycetes)
en
zakjeszwammen
(Ascomycotina). De weergegeven gegevens zijn afkomstig uit Arnolds & al. (1995).

o

Functionele groep: In deze kolom wordt weergegeven tot welke functioneel ecologische groep de
betreffende soort behoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

Am: Soorten die in associatie leven met mossen
Em: Ectomycorhizzavormende soorten
Pb: Biotrofe parasiet
Pn: Necrotrofe parasiet
Sc: Mestbewonende saprotroof
Sh: Saprotroof op hout
Sk: Saprotroof op kruidachtigen
St: Bodembewonende saprotroof

De weergegeven gegevens zijn afkomstig uit Arnolds & al. (1995).
o

Habitatcode: In deze kolom is opgenomen in welk habitattype de soort karakteristiek wordt
aangetroffen. De weergegeven gegevens zijn afkomstig uit Arnolds & al. (1995). Een toelichting bij
de gebruikte codering is opgenomen in Bijlage 10.

o

RL Vlaanderen: In deze kolom is opgenomen wat de status is van de betreffende soort op de Rode
lijst voor paddestoelen in Vlaanderen (Rl Vl). De weergegeven gegevens zijn gebaseerd op
Walleyn & Verbeken (1996).

o

RL Nederland: Aangezien de Rode lijst voor paddestoelen in Vlaanderen slechts een beperkt aantal
soorten behandelt, wordt ter informatie ook de Rode lijst status van de verschillende soorten in
Nederland (RL Nl) opgenomen. De weergegeven gegevens zijn gebaseerd op Arnolds & al. (1995).

o

Aandachtssoort: Van der Veken (2004) vermeldt enkele aandachtssoorten paddestoelen voor de
Vlaamse kust. Onder deze kolom wordt –indien van toepassing- het habitattype waarvoor een
soort die vermeld wordt als aandachtssoort, voor de Vlaamse kust opgelijst.

o

Frequentiestatus aan de Vlaamse kust – in Vlaanderen: Onder deze kolommen wordt –indien gekendde frequentiestatus van de diverse soorten aan de Vlaamse kust en in Vlaanderen opgenomen. De
weergegeven gegevens zijn gebaseerd op Provoost & al. (1996). Volgende frequentieklassen
worden onderscheiden:
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aa: zeer algemeen
al: algemeen
va: vrij algemeen
vz: vrij zeldzaam
z: zeldzaam
zz: zeer zeldzaam
?: voorkomen twijfelachtig

-

Op basis van Bijlage 9 kan gesteld dat in het studiegebied zo’n 271 soorten macrofungi voorkomen.
Het voorkomen van dit relatieve grote aantal macrofungi in het studiegebied kan verklaard worden
vanuit de aanwezigheid van enkele mycologisch rijke biotopen en vanuit de relatief sterke
inventarisatiegraad. Het studiegebied wordt immers jaarlijks bezocht door mycologische
verenigingen.
Een verdeling van de macrofungi van het studiegebied over de verschillende habitattypes wordt
weergegeven onder Figuur 8.

ongekend
2%

12%

loofhout

8%

naaldhout
graslanden
48%

mosduin en open duin

23%
7%

ruigtes

Figuur 8: Verdeling van de macrofungi over de diverse biotooptypes
Loofhout
Uit Figuur 8 blijkt dat bijna de helft van de macrofungi die voorkomen in het studiegebied (126
soorten) gebonden zijn aan loofbossen, struwelen, bosranden of loofbomen. Het betreft hier
voornamelijk algemene, weinig kustgebonden hout- en strooiselafbrekende saprotrofen. Toch komen
binnen deze ecologische groep van de aan loofhout gebonden paddestoelen enkele
vermeldenswaardige soorten voor, die vaak ook als ‘kustspecifiek in Vlaanderen’ te boek staan.
Vooreerst dient hier gesteld dat het geringe voorkomen van boombegeleidende paddestoelen in het
studiegebied opmerkelijk is. Het kan verklaard worden vanuit het gegeven dat de dominante
bosvormende houtige soorten in het projectgebied (Oostenrijkse den, Grauwe abeel, Canadese
populier) geen of weinig ectomycorhizza vormen.
Het merendeel van de boombegeleidende macrofungi die wel in het studiegebied voorkomen, betreft
soorten geassociëerd met Kruipwilg. Enkele van deze in het studiegebied bij Kruipwilg aangetroffen
paddestoelensoorten zijn zeer specifiek gebonden aan struwelen van deze wilg op kalkrijke
zandbodems, en zijn in Vlaanderen dan ook kustspecifiek. Het betreft hier de soorten
Witsteelgordijnzwam, Kousenvoetgordijnzwam (RL Nl: bedreigd), Duinvaalhoed, Grote
duinvezelkop en Geringde ridderzwam. Opgemerkt dient dat de typecollectie van de
Witsteelgordijnzwam in 1999 in het studiegebied werd ingezameld (de Haan & al., 2002), wat inhoudt
dat het studiegebied de eerste vindplaats van deze soort ter wereld is.
Ondanks deze
indrukwekkende vondst, dient gesteld dat de Kruipwilgstruwelen van het studiegebied in
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vergelijking met deze van andere duingebieden, zoals de Westhoek waar jongere, vochtigere
Kruipwilgstruwelen voorkomen, relatief arm zijn aan macrofungi.
In de rijpere, gemengde duinstruwelen met Meidoorn, Kardinaalsmuts en Wegedoorn komen in het
studiegebied twee vermeldenswaardige soorten aardsterren voor. Het betreft hier vooreerst de op
Vlaams niveau zeldzame Tepelaardster en de in Vlaanderen waarschijnlijk bedreigde Forse aardster.
Ook de algemenere, momenteel niet bedreigde Gekraagde aardster komt voor in deze gemengde
duinstruwelen.
Ten slotte dienen voor de paddestoelen gebonden aan loofhout, Ranzige mycena (RL Nl: Bedreigd) en
Tweesporig taaisteeltje (RL Nl: potentieel bedreigd) vermeld te worden, twee strooiselafbrekende
soorten karakteristiek voor loofbossen op voedselrijkere zandbodems. Ook het voorkomen van Fraaie
houttrechterzwam, een zeldzame (RL Nl: Bedreigd) saprotroof op hout van onder meer populier, is
vermeldenswaardig.
Naaldhout
Zo’n 7 procent van de soorten macrofungi (18 soorten) komt in het studiegebied voor in relatie met
naaldhout. Het betreft hier stuk voor stuk algemenere, niet bedreigde en niet duinspecifieke soorten,
waarvan er acht ook in associatie met loofhout kunnen voorkomen.
Grasland
Ongeveer 1/4 (63 soorten) van de macrofungi van het studiegebied is karakteristiek voor graslanden.
De grootste mycologische waarde van het studiegebied situeert zich ongetwijfeld ter hoogte van de
droge, kalkrijke duingraslanden. In dit biotoop komen –naast tal van algemenere
graslandpaddestoelen zoals de Bruine satijnzwam of de Weidetrechterzwam- immers verschillende
bijzondere macrofungi, karakteristiek voor schralere graslanden met een langdurige ongestoorde
ontwikkelingsgeschiedenis, voor.
In dit verband worden vooreerst de wasplaten (o.a. Hygrocybe sp.) vermeld. Deze groep van
paddestoelen is dermate karakteristiek voor schrale, historisch permanente graslanden dat dergelijke
graslanden door mycologen aangeduid worden met de term ‘wasplaatgrasland’. In het studiegebied
komen 8 soorten van deze groep voor, waaronder –naast de algemenere soorten Sneeuwzwammetje,
Puntmutswasplaat, Zwartwordende wasplaat en Kabouterwasplaat- de markante
soorten
Apothekerswasplaat, Duinwasplaat, Beemdwasplaat en Papegaaizwammetje. Duinwasplaat wordt
op de Rode Lijst van paddestoelen voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1996) vermeld als
bedreigd. Beemdwasplaat en Papegaaizwammetje zijn kwetsbaar op Vlaams niveau. De vondst van
Apothekerswasplaat in het studiegebied (2002, NW-hoek grote grasland in perceel 2) betrof de eerste
waarneming van deze soort in Vlaanderen, waardoor ze niet vermeld wordt op de Rode lijst voor
Vlaanderen. Op de Rode lijst voor Nederland staat deze soort evenwel te boek als met uitsterven
bedreigd.
De duingraslanden van het studiegebied zijn niet enkel van belang voor wasplaten, maar ook voor
andere paddestoelengroepen; waaronder satijnzwammen (Entoloma sp.), aardtongen (Geoglossum sp.)
en knots- en koraalzwammen (Clavariaceae).
De markante satijnzwammen die voorkomen in de duingraslanden van het studiegebied behoren voor
een groot deel tot de groep van de staalsteeltjes (Entoloma Subgen. Leptonia Sect. Cyanula). Staalsteeltjes
zijn kleine paddestoeltjes met een staalgrijze tot blauwe, gladde en gepolijste steel; die veel in
wasplaatgraslanden voorkomen. In het studiegebied komen onder meer de staalsteeltjes
Blauwplaatstaalsteeltje (RL Nl: Bedreigd), Blauwzwarte satijnzwam (RL Nl: Sterk bedreigd),
Zwartsneesatijnzwam (RL Nl: Bedreigd) en Grauwbruin staalsteeltje (RL Nl: Sterk bedreigd) voor.
Naast de staalsteeltjes komen ook enkele andere vermeldenswaardige satijnzwammen voor in de
duingraslanden van het studiegebied, waaronder de Zijdeglanssatijnzwam (RL Nl: Sterk bedreigd).
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Voor de groep van de aardtongen dienen Brede aardtong en Slanke aardtong (RL Nl: Bedreigd)
vermeld te worden. Ook het Oranjegeel koraaltje (RL Nl: met uitsterven bedreigd) en de Fraaie
knotszwam (RL Nl: bedreigd) verdienen een bijzondere vermelding.
Sinds een tiental jaar wordt het studiegebied begraasd door grote herbivoren. De inzet van deze
grazers heeft geresulteerd in de kolonisatie van het studiegebied door enkele karakteristieke
mestbewonende (coprofiele) paddestoelen. Onder deze mestzwammen vinden we –naast enkele
schijfvormige zakjeszwammen- een aantal soorten uit de geslachten vlekplaat (Panaeolus), Inktzwam
(Coprinus) en kaalkopje (Psilocybe) zoals Paardenmestvlekplaat, Geringde mestvlekplaat (RL Nl:
Bedreigd), Korrelige mestinktzwam, Grijs mestdwergje, Mestkaalkopje en Grootsporig mestkaalkopje
terug.
Vanuit natuurbehoudsoogpunt is de aanwezigheid van deze coprofiele fungi in het studiegebied van
belang. Gespecialiseerde mestzwammen zijn de laatste jaren immers in sterke mate op retour ten
gevolge van de intensivering van de veeteelt. De stevige, vezelrijke uitwerpselen van grote grazers in
natuurgebieden vormen op heden een refugium voor coprofiele fungi, die slechts in veel beperktere
mate voorkomen op de stikstofrijke slappe vlaaien geproduceerd door intensief geteeld vee (Walleyn,
2004).
Mosduin en open duin
Acht procent (22 soorten) van de paddestoelen van het studiegebied is gebonden aan open
duinvegetaties zoals mosduin en stuifduin. Het betreft hier een relatief kleine soortengroep; die
evenwel van groot kwalitatief belang is gezien de zeldzaamheid, de bedreiging en de kustspecificiteit
van een groot deel der onderscheiden soorten.
Als markante soorten specifiek voor stuivend, onbegroeid duin dienen ondermeer Zandtulpje,
Zeeduinchampignon (RL Nl: Bedreigd) en Duinbreeksteeltje (RL Nl: Kwetsbaar) vermeld.
Naarmate het stuivend duin stabiliseert en begroeid wordt door (korst)mossen en eenjarigen neemt
het aantal paddestoelsoorten dat hier voorkomt toe. In de jongere mosduinen van het studiegebied
komen vooreerst enkele opvallende buikzwammen voor, waaronder naast de zeer zeldzame Kleine
aardster drie stuifbalsoorten. Het betreft enerzijds de Donkerstelige – en anderzijds de op Vlaams
niveau bedreigde Gesteelde en Ruwstelige stuifbal. Op de mossen die voorkomen in het mosduin van
het studiegebied parasiteren enkel specifieke paddestoelsoorten, waaronder Gesteeld mosoortje (RL
Nederland: Potentieel bedreigd), Duinmostrechterzwam, Roodbruin trechtertje, Duinmostrechtertje
en diverse soorten uit het geslacht mosklokje (Galerina). Overige markante soorten die voorkomen in
het mosduin zijn Duintaailing (RL Nl: bedreigd), Okergele stropharia, Melige bovist (RL Vlaanderen:
Kwetsbaar) en Piekhaarzwammetje (RL Vlaanderen: Kwetsbaar).

2.4.4.3.3

Microfungi en slijmzwammen

In FUNBEL zijn ook waarnemingen van microfungi en slijmzwammen voor het studiegebied
beschikbaar. Ter illustratie worden deze waarnemingen weergegeven in Bijlage 11.
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2.4.5 Fauna
In het kader van dit beheerplan werd in het voorjaar 2005 de waterpartijen in het studiegebied op
amfibieën geïnventariseerd en werden de zeldzamere broedvogels en Rode lijstsoorten -met
territoriumkartering- geïnventariseerd. Tijdens de flora-inventarisaties van 2004 werden losse
waarnemingen van zeldzamere dagvlinders, sprinkhanen en libellen genoteerd.
Ook worden de gegevens van de inventarisaties in 1999 en 2000 door Bonte D. weergegeven. Deze
inventarisaties zijn wel gebeurd in een gebied dat beduidend groter is dan het studiegebied, namelijk
in het volledige complex van de Doornpanne-Schipgatduinen (± 300 ha).

2.4.5.1 Avifauna
2.4.5.1.1

Broedvogels

Tijdens inventarisaties in 1999 en 2000 werden 31 soorten broedvogels in de Doornpanne en ruimere
omgeving waargenomen (zie Tabel 15) (Provoost & Bonte, 2004 en niet-gepubliceerde gegevens D.
Bonte november 2000).
In vergelijking met het aantal waargenomen soorten in het duingebied van de Westkust (De PanneLombardsijde), ligt dit aantal relatief laag. Het totale broedvogelsoortenaantal bedraagt hier 78
(Provoost & Bonte, 2004). Ook wat betreft het aantal Rode lijst-soorten is het aantal in het studiegebied
lager. Over de Westkust komen 9 broedvogelsoorten voor op de Rode lijst; in het studiegebied zijn er
dit 5.
In de Schipgatduinen werden broedgevallen van o.m. Kuifleeuwerik (RL: met uitsterven bedreigd)
vastgesteld.
Onder meer Roodborsttapuit, Nachtegaal, Wielewaal en Sprinkhaanzanger vinden broedgelegenheid
in de Doornpanne.
In het verleden (vóór 1990) werden interessante soorten als Boompieper, Draaihals, Geelgors,
Veldleeuwerik en Hop als broedvogels waargenomen, maar recent komen deze soorten niet meer als
broedvogel voor in het gebied.
Een interessante broedvogel en een met uitsterven bedreigde soort in Vlaanderen is de Tapuit. De
duinen van het studiegebied vormden tot recent voor de Tapuit een belangrijk broedgebied, met 1-3
territoria voor de periode 1995-1996 (Anselin et al. 1998). Eind de jaren ’90 van de vorige eeuw is de
Tapuit als broedvogel uit het studiegbied verdwenen. De huidige Vlaamse populatie van Tapuit
wordt geschat op 10 à 15 territoria en staat op het punt om als broedvogel uit Vlaanderen te
verdwijnen (Vermeersch G. et al. 2004). Vooral sterke verstruweling in de duinen en de grote
recreatiedruk zorgen voor de achteruitgang van deze soort. Deze knelpunten zorgden in het
studiegebied wellicht ook voor het verdwijnen van de Tapuit als broedvogel. Dit wijst op het belang
van open grasland en mosduin voor het voorkomen van Tapuit als broedvogel.
In het voorjaar van 2005 (2, 12 en 27 mei) werden de Rode lijstsoorten (Vermeersch et al. 2004) en
enkele minder algemene soorten in het studiegebied met de methodiek van de uitgebreide
territoriumkartering (Hustings et al. 1989) geïnventariseerd. Zie ook Kaart 16.
In de populierenrijen in de omgeving van de gebouwen van de waterwinning is er een zeker
broedgeval van Wielewaal. Er is nog een mogelijks broedgeval in de populieren ter hoogte van de
Visserstraat.
Van deze sterk achteruitgaande Zomertortel werden 8 broedterritoria verspreid over het volledige
studiegebied vastgesteld.
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Tabel 15: Aantal zekere broedgevallen van minder algemene broedvogels in het studiegebied (waterwinning StAndré) tijdens het voorjaar 2005
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Oriolus oriolus

Wielewaal

Streptopelia turtur

aantal in 2005 Rode Lijst Vlaanderen
1 (2)

Bedreigd

Zomertortel

8

Bedreigd

Luscinia megarhynchos

Nachtegaal

10

Kwetsbaar

Cuculus canorus

Koekoek

2-4

Achteruitgaand

Locustella naevia

Sprinkhaanzanger

8

momenteel niet bedreigd

Saxicola torquata

Roodborsttapuit

1

momenteel niet bedreigd

Sylvia curruca

Braamsluiper

8

momenteel niet bedreigd

Falco tinnunculus

Torenvalk

1

momenteel niet bedreigd

Falco subbuteo

Boomvalk

(1)

momenteel niet bedreigd

Een koppel Roodborsttapuit kwam tot broeden in de zuidwest hoek van bestand 4. Een koppel
Torenvalken komt tot broeden in perceel 3 en in bestand 7e is er een mogelijks broedgeval van
Boomvalk. Opvallend is dat de Graspieper (RL: Bedreigd), in tegenstelling tot de duinen aan Middenen Oostkust, niet voorkomt als broedvogel. Opvallend is dat er geen enkel zeker broedgeval van Kneu
vastgesteld werd. In 2003 was er in perceel 7 een waarschijnlijk broedgeval van Boomleeuwerik
(D’Hert D., m.m. 2004). In het infiltratiepand kwamen in 2005 Wilde eend (1 koppel) en Waterhoen (1
koppel) tot broeden.
De gegevens in Tabel 16 zijn afkomstig van vroegere inventarisaties in de Doornpanne en omgeving.
De sterk verstruweelde delen (Doornpanne, St.-André) herbergen broedvogels als Ransuil, Fitis,
Heggenmus, Koolmees, Nachtegaal, Braamsluiper en Grasmus. In de hogere struiken en boombestanden
broeden o.m. Tjiftjaf en Zwartkop.
Al deze soorten zijn niet bedreigd, met uitzondering van de Nachtegaal, die opgenomen werd in de
categorie "Kwetsbaar" op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (Vermeersch 2004).
Algemeen kan gesteld worden dat in het studiegebied zelf een relatief laag aantal broedvogels
voorkomen. Dit is vooral te wijten aan de beperkte verscheidenheid van biotopen (hoofdzakelijk
struwelen).
De belangrijkste broedvogelsoorten (als meest typerend voor de kustduinen) zijn Nachtegaal en
Roodborsttapuit.
Grasland, mosduin en lage mozaïeken blijken gerelateerd te zijn aan Roodborsttapuit, Kneu, Grasmus,
Heggemus en Fitis. In hoge mozaïeken en gemengde hoge struwelen komt Spotvogel, Nachtegaal en
Zomertortel meer voor (Provoost & Bonte, 2004).

2.4.5.1.2

Overwinteraars en doortrekkers

De duinen fungeren als foerageer- en rustgebied voor verschillende zangvogels. Soorten die o.m. in
het studiegebied voorkomen zijn: Beflijster, Kramsvogel, Koperwiek, Vink, Vuurgoudhaantje, … Het
infiltratiepand heeft een beperkte aantrekkingstracht op meeuwen, watervogels (10-tal Wilde eenden)
en steltlopers (o.a. doortrekkende Oeverlopers, weinig steltlopers door het ontbreken van slibrijke
oever).
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Tabel 16: Overzicht van de broedvogels in het studiegebied en omgeving, met vermelding van de
bedreigingscategorie (Rode Lijst van Vlaamse Broedvogels, Vermeersch 2004) (gegevens Doornpanne op basis
van Provoost & Bonte, 2004 en niet-gepubliceerde gegevens D. Bonte november 2000).
Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

Asio otus

Ransuil

3

momenteel niet bedreigd

Carduelis cannabina

Kneu

20

Achteruitgaand

Carduelus spinus

Sijs

1

Zeldzaam

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

3

momenteel niet bedreigd

Columba palumbus

Houtduif

12

momenteel niet bedreigd

Corvus corone

Zwarte Kraai

4

momenteel niet bedreigd

Dendrocopus major

Grote Bonte Specht

1

momenteel niet bedreigd

Locustella naevia

Sprinkhaanzanger

9

momenteel niet bedreigd

Luscinia megarhynchos

Nachtegaal

41

Kwetsbaar

Oriolus oriolus

Wielewaal

1

Bedreigd

Parus caerule dfvvv

Pimpelmees

5

momenteel niet bedreigd

Parus cristatus

Kuifmees

1

momenteel niet bedreigd

Parus major

Koolmees

18

momenteel niet bedreigd

Phasianus colchicus

Fazant

13

momenteel niet bedreigd

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart

8

momenteel niet bedreigd

Phylloscopus collybita

Tjiftjaf

26

momenteel niet bedreigd

Phylloscopus trochilus

Fitis

39

momenteel niet bedreigd

Pica pica

Ekster

4

momenteel niet bedreigd

Picus viridis

Groene Specht

2

momenteel niet bedreigd

Prunella modularis

Heggenmus

18

momenteel niet bedreigd

Saxicola torquata

Roodborsttapuit

4

momenteel niet bedreigd

Streptopelia turtur

Zomertortel

3

Bedreigd

Sylvia atricapilla

Zwartkop

6

momenteel niet bedreigd

Sylvia borin

Tuinfluiter

3

momenteel niet bedreigd

Sylvia communis

Grasmus

49

momenteel niet bedreigd

Sylvia curruca

Braamsluiper

5

momenteel niet bedreigd

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

2

momenteel niet bedreigd

Turdus merula

Merel

32

momenteel niet bedreigd

Turdus philomelos

Zanglijster

7

momenteel niet bedreigd

Turdus viscivorus

Grote Lijster

3

momenteel niet bedreigd
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2.4.5.2 Zoogdieren
Het Konijn dat de laatste jaren een sterke achteruitgang heeft gekend, komt nog in klein aantal voor in
de bestanden 1a en 2a.
Voor wat betreft de insectivore muizen komen volgende soorten met grote waarschijnlijkheid voor in
het gebied: Bos-, en Huispitsmuis, Egel en Mol (Provoost et al. 1996a). De Eikelmuis werd eind jaren
'70 voor het eerst waargenomen aan de Belgische Westkust, vermoedelijk na migratie vanuit NoordFrankrijk, waar de soort algemeen is. Reeds in 1979 werd de soort aangetroffen in de Doornpanne en
de Schipgatduinen (Van Gompel 1992). Het is weinig waarschijnlijk dat de Eikelmuis in het
studiegebied zelf voorkomt.
De Vos bereikte in 1991 de kust. De migratie van de Vos gebeurde vanuit de bosgebieden rond
Brugge, die op het einde van de jaren '80 een grote populatie herbergde. In het voorjaar en de zomer
van 1991 bereikte de Vos definitief de kust (Van Gompel, 1992). Ook in het studiegebied werd de soort
recent (2004) waargenomen. Het feit dat het studiegebied, en de duinen van de Vlaamse kust in het
algemeen, sterk versnipperd zijn en tijdens de zomermaanden een grote menselijke verstoring kennen,
vormt blijkbaar voor de Vos geen belemmering.
Recent (mei 2005) werd er in bestand 1a een Steenmarter waargenomen (D’Hert D.).
Tijdens een vleermuizenonderzoek op 14 juni 2005 (Opstaele B.) werden maar een beperkt aantal
vleermuizen waargenomen:
o

2 Dwergvleermuizen rond de gebouwen van de IWVA.

o

3 Dwergvleermuizen aan het bos van bestand 3a.

o

2 Dwergvleermuizen op de rand van het bestand 7b.

o

Op de oostrand van bestand 7e werden een viertal Myotis sp. waargenomen. Mogelijks betreft het
Franjestaarten (Rode lijst: vermoedelijk bedreigd) die eventueel een kolonieboom hebben in het
bos. Verder onderzoek moet uitwijzen waar deze vrij zeldzame foerageert en verblijft. Het behoud
van holle bomen in het bos is zeker aangewezen.

Boven de duinstruwelen zelf werden geen vleermuizen waargenomen.
Als algemene opmerking aangaande de vernoemde zoogdieren kan gesteld worden dat de lijst
wellicht niet volledig is: er zullen naar alle waarschijnlijkheid nog andere zoogdiersoorten voorkomen
in het studiegebied, die echter nooit waargenomen zijn of waarvan geen gepubliceerde gegevens
voorhanden zijn.

2.4.5.3 Herpetofauna
Gegevens betreffende de herpetofauna in het studiegebied werden ontleend aan De Fonseca (1980),
Vanhercke (1987), Verschoore (1989), Bauwens & Claus (1996), schriftelijke gegevens van D. Bonte en
eigen waarnemingen (2004-2005). Voor elke soort wordt tevens de bedreigingsstatus vermeld (naar
Bauwens & Claus 1996).
In het studiegebied komen 6 soorten herpetofauna voor (Tabel 17). Kleine en Alpenwatersalamander,
Groene en Bruine kikker en Gewone pad zijn algemeen te noemen voor Vlaanderen (Bauwens &
Claus 1996). Levendbarende hagedis werd opgenomen in de Rode Lijst van amfibieën en reptielen
(Bauwens & Claus 1996).
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Tabel 17: Overzicht van de herpetofauna in het studiegebied.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode Lijst Vlaanderen

Bufo bufo

Gewone pad

momenteel niet bedreigd

Lacerta vivipara

Levendbarende hagedis

Zeldzaam

Rana esculenta

Groene kikker

momenteel niet bedreigd

Rana temporaria

Bruine kikker

momenteel niet bedreigd

Triturus vulgaris

Kleine watersalamander

momenteel niet bedreigd

Triturus alpestris

Alpenwatersalamander

momenteel niet bedreigd

Op volgende plaatsen werd in het voorjaar 2005 met een amfibiefuik geïnventariseerd:
o

In de poel in bestand 3a werd in het voorjaar 2005 33 Gewone padden en een koppel Kleine
watersalamander gevangen. Door D. Verbelen werd in dezelfde put ook een
Alpenwatersalamander gevangen; ook de aanwezigheid van de Middelste groene kikker was
nieuw. De poel is een vrij belangrijke voortplantingsplaats voor Gewone pad (tientallen
exemplaren) en de aanwezigheid van Alpenwatersalamander is opvallend gezien deze soort vrij
zeldzaam is in de duinen. Verder is ook Bruine kikker in de poel aanwezig. Problematisch is de
aanwezigheid van een tiental Roodwangschilpadden en een vrij hoge dichtheid vissen (karper
sp.) in de poel.

o

In de spoelgracht in bestand 3a plant Gewone pad zich voort.

o

In het infiltratiepand werden geen amfibieën gevangen, wel zijn er 3 à 5 roepende mannetjes
Groene kikker aanwezig rond het eilandje van het westelijk infiltratiepand en werden larven van
waarschijnlijk Gewone pad waargenomen.

o

In de oude bomput in bestand 7a werden er geen amfibieën vastgesteld.

Door de afwezigheid van voldoende paaigelegenheid, komen Kamsalamander en Rugstreeppad niet
(meer) voor in het studiegebied (mond. med. D. Bonte).
Rugstreeppad komt enkel voor in de kuststreek en op zandige terreinen in het binnenland. De Fonseca
(1980) trof over het volledige kustgebied 17 paaiplaatsen aan. Bedreiging van de paaiplaatsen en dus
van deze soort ligt in verdroging, o.m. ten gevolge van de waterwinning. Binnen het studiegebied
(Doornpanne) is met name hierdoor een achteruitgang en ten slotte een verdwijning geconstateerd.
Vooral de late paaiperiode (mei-juni) maakt de soort kritisch voor grote grondwaterschommelingen in
deze periode. Ook versnippering van het duingebied wordt als een oorzaak van de achteruitgang van
deze soort vermeld (De Saedeleer et al. 1991).
Kamsalamander komt in West-Vlaanderen hoofdzakelijk voor langs de kust en in ZW-Vlaanderen.
Hoewel de soort algemeen is voor de Westkust (De Saedeleer et al. 1991), is ze op Vlaams niveau toch
bedreigd en werd ze ondergebracht in de categorie "zeldzaam". Tevens is het een soort van Bijlage II
van de Habitatrichtlijn waardoor plaatsen waar ze (potentieel) voorkomt prioritair dienen beschermd
te worden. De poel in bestand 3a is door zijn grootte en diepte geschikt voor Kamsalamander.
Levendbarende hagedis is een typische soort voor open, zandige duinen en heischrale graslanden
(Bauwens & Claus 1996). Hoewel de soort in 1980 nog door de Fonseca (1980) in de Doornpanne werd
aangetroffen, vermeldde Verschoore (1993) dat de soort een sterke achteruitgang kent tussen De
Panne en Nieuwpoort (o.m. door de afname van open, zonnige plaatsen door verstruweling) en in
marginale populaties zou voorkomen in de duinen van Ter Yde, oostelijk van het studiegebied.
Levendbarende hagedis komt wel nog met zekerheid voor in het studiegebied en is er tamelijk
algemeen in de ruige graslanden.

ESHER

november 2005

Uitgebreid bosbeheerplan waterwinning Sint-André – Algemene beschrijving

89

Algemeen kan gesteld worden dat het studiegebied relatief van belang is voor herpetofauna door het
voorkomen van Levendbarende hagedis. Voor Levendbarende hagedis vormt verstruweling echter
een bedreiging.

2.4.5.4 Sprinkhanen (Orthoptera)
Gegevens over het voorkomen van sprinkhanen in het studiegebied werden ontleend aan Econnection
(2000) en waarnemingen tijdens de zomer 2004 (Vercruysse W. et al.). De gebruikte naamgeving volgt
Decleer et al. (2000).
Tabel 18: Overzicht van de sprinkhanenfauna in Doornpanne en omgeving, met vermelding van voorkomen,
bedreigingsstatus Vlaanderen (naar Decleer et al. 2000) en aantal waarnemingen binnen waarnemingsperiode
1850-1950 en na 1980 (Decleer & Devriese 1992).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode lijst

Chorthippus albomarginatus

Kustsprinkhaan

Zeldzaam

Chorthippus biguttulus

Ratelaar

Niet bedreigd

Chorthippus parallellus

Krasser

Niet bedreigd

Conocephalus discolor

Zuidelijk spitskopje

Niet bedreigd

Conocephalus dorsalis

Gewoon spitskopje

Niet bedreigd

Myrmeleotettix maculatus

Knopsprietje

Niet bedreigd

Oedipoda caerulescens

Blauwvleugelsprink-haan

Kwetsbaar

Platycleis albopunctata

Duinsabelsprinkhaan

Bedreigd

Tetrix ceperoi

Duindoorntje

Kwetsbaar

Tetrix undulata

Gewoon doorntje

Niet bedreigd

Tettigonia viridissima

Grote groene sabelsprinkhaan

Niet bedreigd

De soortenlijst telt 11 soorten (Tabel 17). Van deze soorten is Duinsabelsprinkhaan (Platycleis
albopunctata) vrijwel beperkt tot het kustduingebied.
Dat het studiegebied (potentieel) rijk is aan sprinkhanen, is merkbaar aan het voorkomen van 4
(nationaal) Rode lijst-soorten, met name Kustsprinkhaan, Blauwvleugelsprinkhaan, Duindoorntje en
Duinsabelsprinkhaan. Blauwvleugelsprinkhaan is specifiek voor open of schaars begroeide plekken,
terwijl Kustsprinkhaan meer voorkomt in dichte, grazige vegetaties (zie ook gedetailleerde
vegetatiekaart – Kaart 13).
In België werd de Duinsabelsprinkhaan enkel waargenomen aan de kust en in de kalkgraslandstreek
in Wallonië. In de duinen bewoont deze sprinkhaan vooral Helmvegetaties (behalve aan de
strandzijde van de zeereepduinen) en alle soorten droog, ruderaal grasland en ruigten.
Van belang voor de instandhouding en de ontwikkeling van de sprinkhanenfauna is daarom het
behoud en het herstel van open, schrale vegetaties, zoals mosduinvegetaties en mesofiele
duingraslanden, afgewisseld met ruigten. Verstruweling vormt voor deze (zeldzame) soorten, en voor
de sprinkhanenfauna langs de kust in het algemeen, een bedreiging. Door de toenemende verruiging
en verstruweling konden daarentegen de meer algemene soorten (o.a. Krasser, Grote groene
sabelsprinkhaan,…) zich wellicht zelfs uitbreiden (Decleer & Devriese 1992).
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2.4.5.5 Spinnen (Araneae)
(naar Hublé 1975, schr. gegevens D. Bonte)
Tabel 19 geeft een overzicht van de voorkomende spinnen in het studiegebied en omgeving:
Tabel 19: Overzicht van de arachnofauna in het studiegebied en omgeving
Wetenschappelijke namen
Agroeca cuprea

Ero tuberculata

Phrulolithus festivus

Agroeca proxima

Euryopis flavomaculata

Pirata latitans

Agyneta conigera

Floronia bucculenta

Pisaura mirabilis

Alopecosa barbipes

Gonatium rubens

Pocadicnemis juncea

Alopecosa pulverulenta

Gongylidium rufipes

Robertus lividus

Argenna subnigra

Kaestneria pullata

Stemonyphantes lineatus

Bathyphantes gracilis

Lepthyphantes ericaeus

Tapinocyba praecox

Bathyphantes parvulus

Lepthyphantes pallid

Tegenaria agrestis

Centromerita concinna

Lepthyphantes tenuis

Tegenaria saeva

Centromerus prudens

Maso sundevalli

Trochosa terricola

Centromerus sylvaticus

Meioneta saxatilis

Troxochrus scabriculus

Ceratinella brevipes

Metellina segmentata

Walckenaera acuminata

Ceratinella brevis

Micrargus subaequalis

Walckenaera antica

Ceratinella scabrosa

Ozyptila atomaria

Walckenaera melanocephala

Clubiona lutescens

Ozyptila praticola

Walckenaera monoceros

Dismodicus bifrons

Ozyptila simplex

Walckenaera unicornis

Drassodes lapidosus

Pachygnatha degeeri

Xerolycosa nemoralis

Enoplognatha thoracica

Pardosa monticola

Xysticus erraticus

Episinus angulatus

Pardosa nigriceps

Zelotes pedestris

Erigone atra

Pardosa pullata

Zora spinimana

Ero cambridgei

Phlegra fasciata

Ero furcata

Pholcomma gibbum

Hoewel de meeste voorkomende spinnen algemene soorten zijn op Vlaams niveau, herbergt het
studiegebied een aantal bijzondere en zeldzame soorten. Belangrijke habitats zijn hierbij kortgrazige
mosduinen en vochtige duinpannen. Met uitzondering van Xysticus erraticus, een soort van
thermofiele graslanden, komen de meest zeldzame soorten voor in de voornoemde duinhabitats. Ook
in de helmduinen komen typische en zeldzame soorten voor, o.m. Agroeca cuprea, een typische
kustsoort die uiterst zeldzaam is in Vlaanderen.
Een typische voor het natuurbehoud belangrijke soort van de kortgrazige mosduinen is Drassodes
lapidosus. Van belang voor het behoud van de arachnofauna is daarom de aanwezigheid van
kortgrazige mosduinen. Echter, monotone kortgrazige vegetaties zijn niet te verkiezen, daar ze door
de afwezigheid van ruigere stukken weinig bijdragen tot de typische arachnofauna.
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Hoewel het aandeel zeldzame soorten in de bossen en struwelen gering is, herbergen ze wel het
grootste aandeel soorten. Typische algemene bos- en struweelsoorten zijn Gongylidium rufipes,
Ceratinella brevipes, Ceratinella brevis, Robertus lividus en Walckenaera acuminata.

2.4.5.5.1

Dagvlinders (Lepidoptera)

(naar waarnemingen uit 2004 door D’Hert, Driessens en Warreyn)
De duingraslanden in de Doornpanne herbergen nog een populatie Bruin blauwtje. Hoewel niet van een
populatie kan gesproken worden, komt Kleine parelmoervlinder voor in de Doornpanne. De soort komt
er elk jaar voor in de zomer, maar vertoont grote populatieschommelingen, zo zijn er waarnemingen
gedaan op de zuidrand van bestand 6a en in bestand 5. De
Kleine parelmoervlinder is vooral waar te nemen in de buurt
Vlieggebied van Kleine parelmoervlinder
van Duinviooltje (vooral perceel 4), voor situering van de
(rand perceel 6)
populaties Duinviooltje zie ook Bijlage 6. Een populatie
Heivlinder komt onder meer voor in de zuidwesthoek van
bestand 1a. De twee standvlinders werden opgenomen in de
categorie "kwetsbaar" van de Rode Lijst van dagvlinders van
Vlaanderen (tabel 22) (Maes & Van Dyck 1996).
Tijdens 2004 werden 24 soorten dagvlinders in het
studiegebied waargenomen (tabel 20).
Vooral een schrale vegetatie met hier en daar een nectarbron
(ruigere stukken) blijkt het geschikte habitat te zijn voor het behoud van Bruin blauwtje en de meeste
andere vlindersoorten. De meest geschikte beheervorm hiervoor blijkt een extensief begrazingsbeheer te
zijn, al kan een gefaseerd maaibeheer ook voldoening geven (Maes & Van Dyck 1999). De voornaamste
bedreigingen voor de momenteel bedreigde vlinderfauna blijken dan ook een verstruweling en
verruiging van de duingraslanden te zijn, te wijten aan een gebrek aan een geschikt beheer.
Volgende nachtvlinders werden in 2004 waargenomen: Glasvleugelpijlstaart, Hermelijnvlinder,
Kolibrievlinder, Sint-Jansvlinder.
Tabel 20: Overzicht van de dagvlinders in het studiegebied in 2004.
Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

Habitat

Rode lijst
Vlaanderen

Aglais urticae

Kleine vos

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Anthocharis cardamines

Oranjetipje

vochtige graslanden

(zeer algemeen)

Aphantopus hyperantus

Koevinkje

ruige graslanden

(algemeen)

Araschnia levana

Landkaartje

ruigten, bosranden

(zeer algemeen)

Aricia agestis

Bruin blauwtje

droge, schrale graslanden

Kwetsbaar

Coenonympha pamphilus

Hooibeestje

droge, schrale graslanden

(algemeen)

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

Verschillende biotopen

(sommige
algemeen)

Hipparchia semele

Heivlinder

open plaatsen in de duinen Kwetsbaar
(stuifduinen)

Inachis io

Dagpauwoog

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Issoria lathonia

Kleine parelmoervlinder

mosduinen, stuifduinen

verdwenen (mogelijk
zwerver)

Lasiommata megera

Argusvlinder

droge, schrale graslanden

(zeer algemeen)
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Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

droge, schrale graslanden

(zeer algemeen)

Maniola jurtina

Bruin zandoogje

ruige graslanden

(zeer algemeen)

Ochlodus venatus

Groot dikkopje

struwelen en bosranden

(algemeen)

Pararge aegeria

Bont zandoogje

bosranden, naaldbossen

(zeer algemeen)

Pieris brassicae

Groot koolwitje

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Pieris napi

Klein geaderd witje

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Pieris rapae

Klein koolwitje

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Polygonia album

Gehakkelde aurelia

ruigten, bosranden

(zeer algemeen)

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

droge, schrale graslanden

(zeer algemeen)

Pyronia tithonus

Oranje zandoogje

ruige graslanden

(zeer algemeen)

Thymelicus lineola

Zwartsprietdikkopje

graslanden, ruigten

(zeer algemeen)

Vanessa atalanta

Atalanta

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

Vanessa cardui

Distelvlinder

verschillende biotopen

(zeer algemeen)

2.4.5.5.2

Libellen (Odonata)

Rond het infiltratiepand werden in 2004 volgende 16 soorten libellen waargenomen (Driessens, D’Hert,
Warreyn, Vercruysse):
o

Azuurwaterjuffer (algemeen)

o

Grote roodoogjuffer (niet algemeen)

o

Bloedrode heidelibel (algemeen in najaar)

o

Lantaarntje (algemeen)

o

Bruine waterjuffer (niet algemeen)

o

Paardenbijter (niet algemeen)

o

Bruinrode heidelibel (niet algemeen)

o

Platbuik (niet algemeen)

o

Steenrode heidelibel (niet algemeen)

o

Vuurlibel (niet algemeen)

o

Gewone oeverlibel (algemeen)

o

Watersnuffel (vrij algemeen)

o

Grote keizerlibel (algemeen)

o

Zwarte heidelibel (niet algemeen)

o

Kleine roodoogjuffer (niet algemeen)

o

Zwervende heidelibel (niet algemeen)

Ook rond de poel in bestand 3a zijn bovenvermelde algemene soorten aanwezig.

2.4.5.5.3

Loopkevers (Coleoptera, Carabidae)

(Slosse 1991 a, 1991b; Desender et al. 1995)
De gegevens over het voorkomen van loopkevers werden ontleend aan Anonymus (1991), Slosse
(1991a,b) en Desender et al. (1995). Deze laatste referentie betreft wel de gegevens afkomstig van de
Rode Lijst van zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen. Gezien deze gegevens op
uurhokniveau in kaart werden gebracht, kan een groter gebied dan het studiegebied betrekking
hebben op de verspreidingsgegevens van een soort.
Tabel 21 vat de gegevens samen over de voorkomende loopkevers. Soorten die met zekerheid in de
Doornpanne en omgeving voorkomen, werden onderlijnd weergegeven.
Van de Rode lijst-soorten in de categorie "Kwetsbaar" komen in het studiegebied Calathus cinctus,
Harpalus serripes, Harpalus smaragdinus en Harpalus vernalis voor, al werden de verspreidingsgegevens
van deze soorten gebaseerd op de verspreidingsgegevens van Desender et al. (1995) (op
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uurhokniveau). Al de kwetsbare soorten in het studiegebied komen voor in de droge, schrale
graslanden.
Harpalus serripes is hierbij wel uitsluitend gebonden aan de kuststreek. Vóór 1950 kwam deze soort
echter ook nog voor in 6 uurhokken in de rest van Vlaanderen (omgeving Antwerpen, VlaamsBrabant, Limburg en Voerstreek).
Tot de "zeldzame" soorten behoren met zekerheid Bembidion quinquestriatum, Dromius meridionalis en
Notiophilus germinui tot de loopkeverfauna van het studiegebied. De twee eerst vernoemde soorten
komen voor in bossen en struwelen, de laatste soort in droge graslanden.
Als voornaamste bronnen van achteruitgang en bedreiging van loopkevers wordt het verdwijnen van
droge, schrale graslanden en bebouwing en versnippering van de duingebieden vermeld (Desender et
al. 1995).
Tabel 21: Overzicht van de loopkevers in het studiegebied en omgeving (naar Slosse 1991a, b, Anonymus 1991,
Desender et al. 1995).
Wetenschappelijke naam

Habitat

Rode lijst Vlaanderen

Agonum marginatum

oligotroof staand water

Momenteel niet bedreigd

Amara anthobia

droge graslanden

Momenteel niet bedreigd

Amara familiaris

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Amara spreta

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Badister unipustulatus

ruigten, bossen

Momenteel niet bedreigd

Badister bullatus

bossen, droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Bembidion lunulatum

vochtig habitat

Momenteel niet bedreigd

Bembidion quinquestriatum

ruigten, bossen

Zeldzaam

Bembidion tetracolum

droge habitats en oevers van stilstaand, eutroof
water

Momenteel niet bedreigd

Calathus cinctus

droge, schrale graslanden

Kwetsbaar

Calathus fuscipes

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Calathus melanocephalus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Dromius linearis

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Dromius melanocephalus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Dromius meridionalis

halfnatuurlijke bossen

Zeldzaam

Harpalus serripes

droge, schrale graslanden

Kwetsbaar

Harpalus smaragdinus

droge, schrale graslanden

Kwetsbaar

Harpalus tardus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Harpalus vernalis

droge, schrale graslanden

Kwetsbaar

Leistus ferrugineus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Leistus rufomarginatus

bossen

Momenteel niet bedreigd

Loricera pilicornis

vochtige habitats

Momenteel niet bedreigd

Metabletus foveatus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Nebria brevicollis

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus aquaticus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus biguttatus

bossen

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus germinyi

droge habitats

Zeldzaam
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Notiophilus palustris

vochtige habitats

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus substriatus

duingraslanden

Momenteel niet bedreigd

Panagaeus bipustulatus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus melanarius

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus strenuus

droge habitats, vochtige habitats

Momenteel niet bedreigd

Synuchus vivalis

droge graslanden

Momenteel niet bedreigd

Trechus obtusus

droge habitats

Momenteel niet bedreigd

Trechus quadristriatus

ruigten

Momenteel niet bedreigd

Trichocellus placidus

moerassen, vochtige graslanden

Momenteel niet bedreigd

2.5 Opbrengsten en diensten
2.5.1 Waterwinning en infiltratie
2.5.1.1 Waterwinning
Inleiding
Uit paragraaf 2.3.2.4 is gebleken dat de quartaire afzettingen van het studiegebied van nature een
belangrijk zoetwaterreservoir vormen. Dit zoetwaterreservoir ter hoogte van het studiegebied wordt
momenteel deels gebruikt voor de drinkwatervoorziening. De IWVA, eigenaar en beheerder van het
studiegebied, staat in voor deze drinkwaterproductie
Belang
Ongeveer 1,5 % van de Vlaamse drinkwaterproductie komt voort uit aquifers onder de duinen. Voor
West-Vlaanderen loopt dit percentage op tot 16 % (Provoost & Hoffmann, 1996). Het werkingsgebied
van de IWVA, dat de gemeentes Alveringem, De Panne, Diksmuide (deelgemeenten Lampernisse,
Oostkerke, Pervijze en Stuivekenskerke), Koksijde, Nieuwpoort en Veurne omvat, is voor ca 65% van
haar drinkwatervoorziening aangewezen op water afkomstig van aquifers onder de duinen van de
Westkust.
Uit deze cijfers kan besloten worden dat de waterwinning in de duinen op grotere schaal van relatief
gering belang is. Op regionaal vlak (in casu regio Westkust) is deze waterwinning evenwel van groot
belang.
Gesteld kan worden dat dit belang van drinkwaterwinning uit de duinen in de toekomst enkel zal
toenemen. De vraag naar drinkwater blijft in de kustregio immers continu stijgen (zie Figuur 9), ten
gevolge van druk vanuit de bewoning en het toerisme. Zolang er zich geen verziltingsproblemen
voordoen, blijft grondwater uit een aquifer onder de duinen de goedkoopste manier om zuiver
drinkwater te winnen. Het grondwater opgepompt uit de duinen voldoet immers van nature aan de
drinkwaternormen (met uitzondering van ijzer), waardoor slechts een beperkt aantal zuiverende
ingrepen voor de productie van drinkwater vereist zijn.
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Distributie van drinkwater per station en via aankoop (in kubieke meter per jaar)
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Figuur 9: Productie en aankoop van drinkwater door de IWVA (m³/j)
Historiek
Sinds 1915 wordt aan de Westkust water uit de duinen gewonnen. Oorspronkelijk beperkte deze
winning zich tot de waterwinning van Cabour. Sedert 1947 wint de IWVA evenwel ook water in de
waterwinning Sint-André. Hiertoe werden de voor de oorlog ontworpen installaties (pomp- en
filtergebouw) in gebruik genomen.
Tot circa 1975 kon de IWVA de stijgende trend van waterverbruik met behulp van eigen middelen
invullen. Dit gebeurde door het stelselmatig opvoeren van de exploitatie van de zoetwaterbel in de
duinen, door middel van het starten van een bijkomende waterwinning in de Westhoek en het
uitbreiding van de waterwiningsinfrastructuur in de waterwinning Sint-André.
In de periode 1950 tot 1978 werden hiertoe in de waterwinning Sint-André in totaal 133 nieuwe
winputten aangelegd. In 1960 werd hiertoe een tweede productie-eenheid (zuigput 2) in gebruik
genomen.
Vanaf 1975 volstond de exploitatie van de aquifer onder de duinen niet langer om te voldoen aan de
stijgende vraag naar drinkwater in zijn werkingsgebied, en werd een gedeelte van het drinkwater
ingevoerd. Het grootste gedeelte van dit aangevoerde water werd aangekocht bij de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW) en de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening (VMW). Vanaf 1997 wordt ook water ingevoerd vanuit Frankrijk. Momenteel
komt het grootste deel van het aangevoerde water vanuit het noorden van Frankrijk ; de rest wordt
nog steeds aangekocht bij de TMVW en de VMW.
De jaarlijks door de IWVA uit de duinen opgepompte en aangekochte waterhoeveelheden worden
weergegeven in Figuur 9. Uit deze figuur blijkt duidelijk de jaarlijks toegenomen vraag. Er kan tevens
uit opgemaakt worden dat de waterwinning in het studiegebied (momenteel bijna 3 milj. m³) de helft
van het totale volume water voorziet dat verdeeld wordt in het werkingsgebied van de IWVA. Een
groot deel van deze productie is afkomstig van infiltratie van sterk voorgezuiverd rioolwatereffluent.
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Dit gebeurt via membraanfiltratie in het waterbehandelingsstation ‘Torreele’, dat sinds juli 2002
operationeel is (Van Houtte en Verbauwhede, 2005).
Beschrijving van de waterwinning en de waterwinningsinfrastructuur
Een schematische weergave van de methodiek van grondwaterwinning ter hoogte van het
studiegebied is opgenomen onder Figuur 10 en Figuur 11. Een situering van de
waterwinningsinfrastructuur is opgenomen onder Kaart 17.

infiltratiepand
beluchting

beluchting

zandfilter

zandfilter

RWK
filterput

RWK

zuigput 1

zuigput 2

UV

filterput

filterput

naar net

Figuur 10: Schema van de drinkwaterproductie in het studiegebied
De productie van drinkwater in St-André gebeurt uitgaande van grondwater dat wordt onttrokken
via 2 centrale zuigputten. Aan die zuigputten zijn winputten in parallel geschakeld. Deze winputten
zijn verdeeld over verschillende puttenbatterijen die ieder individueel kunnen worden afgesloten. Via
aanzuiging door onderdruk wordt het grondwater uit de winputten naar de centrale zuigputten
geheveld:
o
o

Op zuigput 1 waren 109 winputten aangesloten; in de nieuwe vergunning werd dit aantal tot 61
beperkt. Via zuigput 1 wordt enkel natuurlijk grondwater opgepompt.
Op zuigput 2 zijn 112 winputten aangesloten. Via zuigput 2 wordt al het geïnfiltreerde water
teruggewonnen en wordt ook nog een hoeveelheid natuurlijk grondwater onttrokken.

Het drinkwater in St-André heeft dus 2 bronnen : natuurlijk grondwater en infiltratiewater, dat na een
bodempassage terug wordt opgepompt. Het infiltratieproces wordt verder toegelicht onder 2.5.1.2.
Vanuit de zuigputten wordt het ruwe grondwater via lage drukpompen naar 2 behandelingsstations ook pompstations genoemd- gepompt (zie Figuur 11).

Figuur 11: Schema van de spoelwaterbehandeling in het studiegebied
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In die pompstations, respectievelijk SAN en SAO genoemd, wordt het water eerst belucht. Bij dit
proces wordt opgelost 2-waardig ijzer geoxideerd. Daarbij wordt ijzerhydroxide (3-waardig ijzer)
gevormd dat uitvlokt. Deze vlokken worden afgevangen op zandfilters. Om een betere vlokvorming
te bekomen wordt (sinds juli 2003) een kleine hoeveelheid vlokmiddel (CAT-FLOC CFCL van
NALCO) gebruikt.
In het ‘oud station’ (SAO) zijn er 3 zandfilters met elk 12 m 2 filtratieoppervlakte; in het ‘nieuw station’
(SAN) zijn er 4 zandfilters met elk 12 m2 filtratieoppervlakte. Ieder filter kan maximaal 60 m 3/h water
behandelen; de totale capaciteit bedraagt dus 420 m3/h.
Wegens de productieverhoging in St-André als gevolg van de uitbreiding met infiltratie in 2002
werden 2 extra continu zandfilters geïnstalleerd. Die werken onafhankelijk en hebben ieder een
capaciteit van maximaal 60 m3/h of samen 120 m3/h:
o

o

het ruwe water wordt gepompt en via een ‘in-line-cascade-aeration’ bovenop het filter wordt het
water belucht; met dit principe wordt bedoeld dat de beluchting gebeurt in een buis via een
interne cascade;
het beluchte water wordt onderaan het filter gebracht en stroomt opwaarts;
ijzerhydroxidevlokken worden verwijderd met behulp van een neerwaartse zandstroom.

In tegenstelling tot klassieke zandfilters, die af en toe moeten worden stilgelegd om terug te spoelen
en zo de vlokken te verwijderen, werken deze continu zandfilters, zoals de naam het zelf zegt,
continu. Er wordt daarbij doorlopend spoelwater geproduceerd doordat het zand, dat tijdens zijn
neerwaartse beweging continu ijzervlokken opneemt, nadat het terug naar boven wordt gebracht
permanent wordt gespoeld om het zo van de ijzervlokken te ontdoen.
Nadat het beluchte grondwater werd gefilterd en zo het grootste deel ijzer en mangaan uit het
grondwater werd verwijderd, stroomt het naar de reinwaterkelder, van waaruit het dan via hoge
drukpompen in het drinkwaternet wordt gedistribueerd.
Spoelwater
Het spoelwater van de zandfilters komt in de 200 meter lange spoelgracht terecht (Figuur 11). Door het
direct contact met de bodem kan het water terug infiltreren. Zo wordt het water hergebruikt; de
infiltratie gebeurt in dezelfde laag als waaruit het water wordt opgepompt. Het slib blijft achter op de
bodem.
Periodiek wordt de spoelgracht geruimd waarbij het slib in een droogbekken wordt gelegd. Dit slib
bevat geen gevaarlijke stoffen en wordt na droging opgehaald om verwerkt te worden.
Infiltratie van het spoelwater vindt plaats binnen de afpompingskegel van de waterwinning en vormt
dus een integraal deel van het productieproces; de bodempassage zorgt voor de bacteriële zuivering.
Deze vorm van infiltratie komt dan ook tegemoet aan art. 5.3.2.3 §1 van VLAREM II dat stelt dat
gezuiverd afvalwater zoveel mogelijk moet hergebruikt worden. Gezien de goede kwaliteit van het
spoelwater vormt deze vorm van infiltratie geen bedreiging voor de kwaliteit van de bodem en het
grondwater.
Er worden geen stoffen toegevoegd aan het spoelwater om het in te dikken of beter te laten bezinken.
Drinkwater
Vanuit de reinwaterkelder wordt het drinkwater met hoge drukpompen in het distributienet
verdeeld; de capaciteit staat aangegeven in tabel 2. Er is een UV-installatie geplaatst op die leiding als
extra beveiliging van de kwaliteit.
Binnen St-André staan ook enkele doseerpompen die het mogelijk maken al dan niet tijdelijk chloor te
doseren aan het water. De respectievelijke plaatsen zijn :
o

in zuigput 2 voor desinfectie grondwater;
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o
o

in het nieuw pompstation voor desinfectie DynaSand filter en reinwater na zandfilters;
in het oud pompstation voor desinfectie reinwater na zandfilters.

Er zijn heel wat kranen voorzien, zodat het mogelijk is de diverse waterstomen (ruw, proces- en
drinkwater) te controleren.

2.5.1.2 Infiltratie
Voorgeschiedenis
Om aan de toenemende vraag naar drinkwater aan de Vlaamse Westkust te voldoen, voorzag de
richtnota "Drinkwatervoorziening in Vlaanderen" (AMINAL 1992) onderzoek naar de volgende
alternatieven voor de onder paragraaf 2.5.1.1 traditionele vorm van grondwaterwinning in de duinen:
o

kunstmatige aanvulling van het grondwater via oppervlakte-infiltratie in het studiegebied ;

o

winning van uit de duinen afvloeiend grondwater onder het vliegveld van Koksijde;

o

winning uit de Landeniaan zanden onder de Doornpanne (200 m diep).

Van deze alternatieven vermeld in de richtnota werd de oppervlakte-infiltratie op heden gerealiseerd
in het studiegebied.
Voorafgaand aan de realisatie van deze infiltratie werd door de IWVA aan het Instituut voor
Natuurbehoud de opdracht gegeven de ecologische haalbaarheid van kunstmatige aanvulling in het
waterwinningsgebied Sint-André te bestuderen.
Op basis van dit studiewerk concludeerde het Instituut voor Natuurbehoud dat infiltratie in het
zuidelijk deel van de waterwinning mogelijk was, mits dit gekoppeld werd aan de "afbouw van de
exploitatie van de natuurlijke zoetwatervoorraad in een aantal duincomplexen" en mits een
"ecologisch verantwoord beheer van de duinen" (Kuijken et al. 1993a). Het project werd verder
uitgewerkt naar inrichtings- en beheervoorstellen (Kuijken et al. 1993b).
Na deze voorstudie werden de nodige infrastructuurmaatregelen genomen ten einde over te kunnen
gaan tot een kunstmatige aanvulling van het grondwater via oppervlakte infiltratie.
Toelichting
Op 8 juli 2002 is de IWVA gestart met de kunstmatige aanvulling van het grondwater via oppervlakteinfiltratie in het studiegebied.
Het infiltratiepand is gelegen in perceel 7. Het heeft een
totale oppervlakte van 18.200 m². De locatie van deze
infiltratiezone is zo gekozen dat een minimale schade
aan de natuur wordt veroorzaakt, vermits het pand
werd aangelegd op een plaats waar een filterbatterij
aanwezig was. Het infiltratiepand is conform de
Nederlandse inzichten: geringe diepte (maximaal 50
cm), zacht hellende oevers, maximale variatie tussen
droog en nat door inschuiven van de oevers, aanleg van
baaien en de aanwezigheid van eilanden.

Westelijk deel infiltratiepand

De totale infiltratiecapaciteit bedraagt met de huidige
vergunning 2.500.000 m3/jaar. Het gemiddeld infiltratiedebiet bedraagt 285 m³/h. De bron voor de
productie van infiltratiewater is secundair rioolwatereffluent van de rioolwaterzuiveringsinstalatie
(RWZI) te Wulpen. Het proces van de RWZI van Wulpen, beheerd door Aquafin, bestaat uit
voorbezinking, denitrificatie, beluchting en nabezinking. Om het fosforgehalte te verminderen wordt
ijzer gedoseerd op de ingang van het RWZI. Het aldus bekomen effluent wordt in het
waterbehandelingsstation 'Torreele' verder behandeld met opeenvolgend ultrafiltratie, omgekeerde
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osmose en UV-desinfectie. Na deze behandeling voldoet het infiltratiewater aan de kwaliteitseisen
inzake zout- en nutriëntgehalten die gesteld worden aan het water. Deze eisen zijn streng omwille van
de infiltratie in een gebied met hoge natuurwaarden. Voor een weergave van deze normen wordt hier
verwezen naar Tabel 22.
Tabel 22: IWVA-normen voor de kwaliteit van het infiltratiewater in vergelijking met de drinkwaternormen en
de Nederlandse infiltratienorm voor de belangrijkste parameters (naar Kuijken et al. 1993).
Parameter

IWVA-norm
infiltratiewater

Drinkwaternorm

Nederlandse norm
infiltratiewater

750

1500

-

Natrium (mg Na/l)

100

150

120

Chloride (mg Cl/l)

125

350

200

Sulfaat (mg SO4/l)

150

250

150

Nitraat (mg NO3/l)

15

50

25

Totaal fosfor (mg P/l)

0,4

1,1

0,4

TDS
(gemeten
droogrest) (mg/l)

als

Alle geïnfiltreerde water wordt na minimaal 40 dagen, op minimum 40 m afstand teruggewonnen
door middel van 112 productieputten met filterelementen tussen 8 en 12 m diepte. Door te werken
met randbronnering (d.i. inplanting van de winningsputten rond de kanalen) kan het aangevulde
water niet ondergronds afvloeien naar de omgeving.
De gemiddelde productie bedraagt 400 m³/h. Uit het aldus verkregen grondwater wordt met de
bestaande installatie (beluchting en zandfiltratie, zie § 2.5.1.1) drinkwater geproduceerd.
Nut
Het nut van de infiltratie wordt duidelijk geïllustreerd door Figuur 9. In 2004 werd meer dan 2 milj. m³
water geïnfiltreerd en terug opgepompt. Dit geïnfiltreerde water was in 2004 goed voor 38 % van de
drinkwaterbehoefte in het werkingsgebied van de IWVA.
Dankzij het infiltratieproject is de natuurlijke grondwateronttrekking in het studiegebied bovendien
met meer dan 700.000 kubieke meter per jaar verminderd (vergelijking 2004 – 2001), wat neerkomt op
een afname van de ontrekking van ‘natuurlijk’ grondwater met bijna 46 %. Hierdoor stijgt de
grondwaterstand in en om het studiegebied, wat de natuurlijke processen in de duinen ten goede
komt (zie § 2.5.1.3).

2.5.1.3 Knelpuntenanalyse
Vooreerst dient gesteld dat de winning van water ter hoogte van het studiegebied ontegensprekelijke
positieve effecten heeft (gehad). Zonder haar status als waterwingebied was (een deel van) het
studiegebied immers verkaveld en bebouwd (zie § 2.2.1.5). Het is mede door de waterwinning dat het
studiegebied deel uitmaakt van wat momenteel één van de belangrijkste min of meer aaneengesloten
duincomplexen van de Vlaamse kust vormt.
Toch kunnen de negatieve effecten van de grondwaterwinning op het studiegebied, die zich uiten op
het vlak van geohydrologie, geomorfologie en vegetatie- en bodemprocessen niet onderkend worden.
In wat volgt onder deze paragraaf worden deze negatieve effecten bondig toegelicht.

2.5.1.3.1

Geohydrologische effecten

De waterwinning bracht een sterke grondwaterstandsverlaging met zich mee, waarvan de invloed zich
niet alleen lokaal manifesteert maar zich tot buiten het waterwinningsgebied uitstrekt. Sinds de
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waterwinning in het studiegebied startte (1947) is de grondwatertafel naar schatting 2 tot 5,5 m
gedaald. Na 3 jaar pompen (met in totaal een debiet van 729.000 m3) zou volgens modelberekeningen
van de IWVA een daling van de grondwatertafel met 1 à 2 m opgetreden zijn (IWVA, 1993). Naarmate
meer water onttrokken wordt, neemt de omvang van de daling toe en breidt de invloedssfeer van de
grondwateronttrekking zich uit.
Daarnaast treden ook verstoringen van het fluctuatietraject op ten gevolge van het oppompen van sterk
wisselende, vaak seizoensgebonden waterhoeveelheden.
Ten slotte is er ten gevolge van de waterwinning een grote onverzadigde zone aanwezig ter hoogte
van het studiegebied. Hierdoor verplaatst het grensvlak zoet/zout water zich ter hoogte van het
studiegebied, en dit zowel van aan de zeezijde als van aan de polders toe. Dankzij de infiltratie wordt
het grensvlak zoet/zout water gestabiliseerd.

2.5.1.3.2

Effecten op geomorfologie

De winningsinfrastructuur van de waterwinning in het studiegebied heeft een impact op de
natuurlijke geomorfologische processen in de duinen. Plaatselijke vergravingen, aanleg van
(verharde) wegen, de aanwezigheid van pompputten, leidingen en andere infrastructuur sluiten een
grootschalige geomorfodynamiek uit.

2.5.1.3.3

Effecten op vegetatie en –processen

Een belangrijk deel van de karakteristieke ecologische waarden van het kustgebied zijn gerelateerd aan
de natuurlijke hydrologie van de duinen. De gemiddelde grondwaterstandsdaling -waarvan de
waterwinning in het studiegebied een belangrijke oorzaak is- verhindert het behoud en de ontwikkeling
van kenmerkende, waardevolle flora- en fauna-elementen van vochtige duinvalleien in het studiegebied.
Een rechtstreeks gevolg van deze daling van de grondwaterstand is het verdwijnen van
grondwaterafhankelijke organismen in het studiegebied. Kuijken et al. (1993) stellen dat het aantal
obligaat grondwaterafhankelijke plantensoorten hier sinds het begin van de waterwinning daalde van
65 naar 22. Opgemerkt dient dat niet enkel de waterwinning, maar ook andere factoren een mogelijke
verklaring vormen voor deze daling. De meeste grondwaterafhankelijke plantensoorten zijn immers ook
niet gebaat bij verruiging en verstruweling (Provoost & Bonte, 2004); twee trends die ook in het
studiegebied sterk aanwezig waren de voorbije decennia (zie § 2.2.2.3).

2.5.1.3.4

Effecten op bodemprocessen

Grondwaterwinning uit de freatische laag van de duinen heeft hoofdzakelijk effect op de chemische
processen in de bodem. Een belangrijk neveneffect van grondwateronttrekking vormt de versnelde
mineralisatie van de organische bodemfractie. Dit proces houdt in dat stikstof (N), opgeslagen in de
organische fractie in de bodem, versneld vrijkomt.
In de droge duinen is N de belangrijkste beperkende factor voor de plantengroei. Een verhoging van
de mineralisatie, met vrijzetting van N als gevolg, heeft dan ook een belangrijk effect op de vegetatie,
met name een verruiging met optreden van o.m. ruigte-indicerende plantensoorten.
Naast een hogere mineralisatiesnelheid, treedt door grondwateronttrekking ook een versnelde
ontkalking op (Klijn 1981)
Op fysisch-morfologisch vlak treden effecten van grondwaterwinningen in de duinen op in oxidoreductieverschijnselen. Deze komen voor in de zone van de fluctuerende grondwatertafel, de
permanent verzadigde bodem is er gereduceerd en lichtgrijs. Door onttrekking van grondwater uit de
freatische laag in de duinen, fluctueert de grondwatertafel sterker, wat zijn effect heeft op de ligging
van de oxido-reductiezone (verschuiving naar beneden).

ESHER

november 2005

101

Uitgebreid bosbeheerplan waterwinning Sint-André – Algemene beschrijving

2.5.2 Toerisme en recreatie
2.5.2.1 Inleiding
Tijdens de vorige eeuw heeft zich langs onze kust een sterke recreatieve ontwikkeling voorgedaan,
gericht op zowel de verblijfsrecreatie als op het massa-eendagstoerisme. Ook in het studiegebied
resulteerde deze ontwikkeling in een toenemend recreatief gebruik van de duinen.
Ten einde dit recreatieve gebruik van het studiegebied te optimaliseren werden –ondermeer in het
kader van het vorige beheerplan (IWVA, 1994)- enkele recreatieve voorzieningen en
inrichtingsmaatregelen ondernomen in het studiegebied.
De recreatieve voorzieningen in het studiegebied zijn:
o

bezoekerscentrum

o

georganiseerde gidsbeurten

o

wandelpaden, fietspaden en ruiterroutes

In wat volgt onder deze paragraaf wordt elk van deze recreatieve voorzieningen besproken.

2.5.2.2 Bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛
Beschrijving
De bouw van een infohut werd voorgeschreven in het vorige beheerplan van de waterwinning SintAndré (IWVA, 1994). Kort na het in werking treden van het beheerplan werd deze maatregel
ruimschoots gerealiseerd. Waar oorspronkelijk sprake was van een infohut werd een goed uitgerust
bezoekerscentrum uitgebouwd, dat werd geopend in 1996.
Dit centrum biedt een permanente tentoonstelling over de waterwinning in de duinen en de fauna en
flora van het natuurgebied De Doornpanne. Daarnaast zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen te
zien, en vormt het bezoekerscentrum de afspraakplaats voor de begeleide excursies die doorgaan in
het studiegebied (zie § 2.5.2.3) en is het een ideaal vertrekpunt voor wandel- en fietstochten in en om
het studiegebied (zie § 2.5.2.4).
Voor leerkrachten is er een lespakket over de waterwinning in de duinen. Scholen kunnen in het
bezoekerscentrum de Boskoffer en de Zeekoffer uitlenen.
Gezinnen of individuele bezoekers kunnen gratis de ‘Duinpieper’ en het ‘Gezinsrugzakje’ ontlenen.
Dit zijn rugzakjes met natuur-doe-opdrachten om op eigen houtje op verkenning te gaan in de natuur.
Openingsuren
Tijdens de zomermaanden juni en september en tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie is
het bezoekerscentrum elke dag open van 10u tot 12u en van 14u tot 16u. Tijdens de maanden juli en
augustus is het centrum elke dag open van 10 tot 12u en van 14u tot 17u. Buiten de bovenvernoemde
periodes is het bezoekerscentrum enkel open op vrijdag en zaterdag, en dit van 10u tot 12u en van
14u tot 16u.
Het centrum is sinds kort ook open op zon- en feestdagen, uitgezonderd de periode tussen het kersten krokusverlof .
Bezoekersaantallen
Een overzicht van de bezoekersaantallen van het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛ wordt
weergegeven op Figuur 12.
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Figuur 12: Maandelijkse bezoekersaantallen in het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛
Uit deze figuur kunnen de volgende trends afgeleid worden:
o

Jaarlijkse schommeling
Er is een duidelijke jaarlijkse schommeling van de bezoekersaantallen met een piek in de
zomermaanden en een dal in de wintermaanden. Een detail van deze schommeling voor ‘2004
wordt weergegeven in Figuur 13.
Uit figuur 13 blijkt dat de zomerpiek zich in 2004 situeerde in de maand augustus. Naast deze
piek in de zomer deed zich hier ook een geringere pek voor in de lente (maanden mei en april).
Het bezoekerscentrum wordt het minst gefrequenteerd in de maanden januari en december.
De hierboven toegelichte jaarlijkse schommeling in de bezoekersaantallen kan verklaard worden
vanuit de sterke seizoensgebondenheid van het kusttoerisme en de langere openingstijden van het
bezoekerscentrum tijdens de zomermaanden.

o

Toename van de bezoekersaantallen
Naast deze jaarlijkse schommeling is een globale toename van de bezoekersaantallen merkbaar.
Deze stijgende trend kan duidelijk afgeleid worden uit Figuur 14, waar de jaarlijkse
bezoekersaantallen worden weergegeven ten einde de seizoenale schommelingen te maskeren.
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Figuur 13: Maandelijkse bezoekersaantallen in het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛ anno 2004
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Figuur 14: Jaarlijkse bezoekersaantallen van het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛
De gemiddelde jaarlijkse toename van het bezoekersaantal bedraagt 2258 personen, wat neerkomt
op zo’n tien procent van het totale bezoekersaantal in 2004. Deze globaal stijgende trend lijkt
voorlopig nog geen plateau bereikt te hebben. Een verdere toename van het bezoekersaantal in het
bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛ ligt dan ook in de lijn der verwachtingen.
Het aantal toeristen aan de Vlaamse kust steeg in de periode 1996 tot 2003 met 10%. De toename
van het kusttoerisme sinds de oprichting van het bezoekerscentrum vormt dan ook een eerste
gedeeltelijke verklaring voor de geobserveerde toename van het bezoekersaantal in het
bezoekerscentrum ‚ De Doornpanne‛. Als bijkomende reden voor deze toename kan de relatief
recente opening van het bezoekerscentrum -dat tot op heden in toenemende mate bekendheid
verwerft bij het doelpubliek- aangehaald worden. Daarnaast vormt ook de toenemende interesse
van het publiek voor natuur een mogelijke oorzaak voor de stijgende trend in het
bezoekersaantaal.
o

Voormiddag-namiddag
Globaal overtreft het aantal bezoekers in de namiddag het bezoekersaantal in de voormiddag. Dit
kan duidelijk opgemaakt worden uit Figuur 13 en Figuur 14. Opmerkelijk is dat het verschil tussen
de bezoekersaantallen in de voor- en de namiddag minder uitgesproken is gedurende de
wintermaanden.

2.5.2.3 Gidsbeurten
Algemeen toegankelijke excursies
Gedurende het ganse jaar door worden er gegidste natuurwandelingen georganiseerd in het
studiegebied. Tijdens deze wandelingen wordt onder begeleiding van een natuurgids ingegaan op de
specifieke fauna en flora van het duingebied. Hierbij wordt ook het afgesloten, begraasde deel van het
studiegebied bezocht, waarbij een toelichting wordt gegeven bij het inschakelen van grote grazers in
het duinbeheer.
Deze natuurwandelingen gaan het ganse jaar door op de eerste zaterdag van de maand (uitgezonderd
feestdagen). In de drukke zomermaanden juli en augustus wordt elke week op donderdagnamiddag
een natuurwandeling georganiseerd.
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Daarnaast worden in de zomermaanden juli en augustus wekelijks op dinsdagnamiddag geleide
wandelingen naar het infiltratiepand georganiseerd. Ook tijdens deze wandeling komt de specifieke
fauna en flora van het duingebied aan bod. De nadruk wordt hier evenwel in belangrijke mate gelegd
op het verhaal van de waterwinning en de oppervlakte-infiltratie in het studiegebied.
De deelname aan deze geleide wandelingen is gratis. Het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛
fungeert als afspreekplaats.
Excursies op aanvraag
Naast algemeen toegankelijke excursies worden ten behoeve van scholen en groepen excursies op
aanvraag georganiseerd, en dit zowel in verband met de waterwinning als in verband met de
natuurwaarden van de duinen.
Na aanvraag kunnen scholen en groepen (maximale grootte: 30 leerlingen) van maandag tot vrijdag
de waterwinning bezoeken. De doelgroep voor dergelijke bedrijfsbezoeken betreft de derde graad van
het Lager Onderwijs, het Middelbaar onderwijs, en het Hoger Onderwijs (lerarenopleiding). Het twee
uur durende bezoek omvat een les over waterwinning, waterzuivering en duurzaam waterbeheer. Dit
gaat door in het leslokaal van het bezoekerscentrum en wordt gevolgd door een bedrijfsbezoek.
Daarnaast kunnen scholen en groepen (maximale grootte: 30 leerlingen) het natuurgebied ‚De
Doornpanne‛ op aanvraag bezoeken, en dit van maandag tot zaterdag. De doelgroep voor dergelijke
natuurwandelingen betreft zowel leerlingen uit het Lager, het Middelbaar als het Hoger onderwijs
(lerarenopleiding).
Tijdens het twee uur durende bezoek wordt onder begeleiding van een natuurgids een wandeling
gemaakt in het gebied, waarbij dieper wordt ingegaan op de specifieke fauna en flora van de duinen.
Indien de gids nog niet door een groep gereserveerd werd, zijn de excursies op aanvraag kosteloos
tijdens weekdagen. Indien de gids reeds gereserveerd is, kan een externe gids gereserveerd worden
tegen betaling. Op zaterdag is de gids steeds betalend.
Deelnemersaantallen
De jaarlijkse deelnemersaantallen van de geleide wandelingen en het aantal geleide wandelingen die
jaarlijks worden georganiseerd worden weergegeven in Figuur 15.
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Figuur 15: Jaarlijks aantal gidsbeurten en deelnemersaantallen
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Uit deze figuur blijkt dat er een sterke correlatie is tussen het aantal deelnemers en het aantal
gidsbeurten. Het gemiddeld jaarlijkse aantal deelnemers per gidsbeurt is dan ook relatief constant.
Over de volledige periode 1996-2004 bedraagt het gemiddeld aantal bezoekers 26 personen.
Opmerkelijk is hier ook weer de initieel sterke toename van het aantal gidsbeurten en het aantal
deelnemers, die in tegenstelling tot het aantal bezoekers in het bezoekerscentrum ‚De Doornpanne‛
de laatste zes jaar een evenwicht lijkt bereikt te hebben, dat schommelt rond 325 gidsbeurten en 8000
deelnemers per jaar.

2.5.2.4 Wandel-, fietsroutes en ruiterpaden (figuur 6)
De wandelroutes, fietspaden en ruiterpaden in en om het studiegebied worden weergegeven op Kaart
18.

2.5.2.4.1

Wandelpaden

Centraal wandelpad - Hakselhoutpad
Het centraal wandel- en fietspad loopt vanuit het
bezoekerscentrum richting Hoge Blekker. Het vormt de grens
tussen het begrazingsblok en de percelen 4, 5 en 7. Op dit
centrale wandelpad sluit een wandelpad in hakselhout aan, dat
door perceel 5 loopt.

Centraal wandel- en fietspad

Witte Burg wandelpad
Dit pad, waarvan de totale lengte 7,7 km bedraagt doet in de eerste plaats de Witte Burg aan, maar
loopt ook doorheen het studiegebied via de Guldenzand- en de Doornpannestraat.
Doornpanne wandelpad
Dit provinciale wandelpad van 8 km werd uitgestippeld in 1996. Het vertrekt vanaf het
bezoekerscentrum van de IWVA, voert langs het centrale wandelpad, en doet vervolgens de Hoge
Blekker aan. Via de Schipgatduinen wordt naar het strand richting Oostduinkerke-Bad gestapt,
waarna via de verkaveling van St.-André en de Witte Burg het studiegebied opnieuw wordt
aangedaan. Uiteindelijk wordt het bezoekerscentrum opnieuw bereikt via het pad dat de grens vormt
tussen de percelen 3 en 6.
Natuurleerpad
In het studiegebied is er ook een natuurleerpad aangelegd waar educatieve borden met informatie
rond een bepaald thema uit de natuur de bezoekers aansporen om zelf op ontdekking te gaan. Dit
natuurleerpad vormt een gesloten cirkel met een omtrek van een kleine 2 kilometer die volledig
binnen het studiegebied gelegen is. Het start op het centrale wandelpad, doorkruist via het
hakselhoutpad het hart van het studiegebied en komt op deze manier opnieuw aan het centrale
wandelpad uit ter hoogte van het hoekpunt van de percelen 1, 4 en 7.

2.5.2.4.2

Fietsroutes en aantallen fietsers

Routes
Kustfietsroute
De kustfietsenroute vormt een veilige recreatieve fietsverbinding doorheen een afwisselend landschap
met duinen, polders, badplaatsen, attracties, bezienswaardigheden en maritieme activiteiten. Ze wil
een veilige verbinding vormen tussen de badsteden van de Vlaamse kust. Daarnaast vormt ze –door
de aansluitingen met verschillende andere fietsroutes doorheen het kustgebied- het vertrekpunt voor
de verkenning van het binnenland. Ten slotte maakt de kustfietsenroute ook deel uit van een
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internationaal fietswegennetwerk met aansluitingen op gelijkaardige routes in Nederland en in
Frankrijk.
De realisatie van deze recreatieve as tussen De Panne en Knokke-Heist werd in het kader van het
Kustactieplan 2000-2004 vooropgesteld door de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme.
De finalisatie van het project kustfietsroute is voorzien voor eind 2005. Ter ondersteuning van dit
nieuwe toeristische product worden een routebeschrijving, kaartmateriaal, bewegwijzering en
fietsvriendelijke onthaalinfrastructuur voorzien.
De kustfietsroute komt het studiegebied binnen ter hoogte van de Guldenzandstraat. Van op de
Doornpannestraat vervolgt ze haar weg via het centrale pad, waarlangs ze het studiegebied opnieuw
verlaat en haar weg verder zet richting Koksijde-bad.
De ronde van Koksijde
Deze fietsroute is 46 km lang en doet de gehele gemeente Koksijde aan. Ze loopt doorheen het
studiegebied via de Guldenzand- en de Doornpannestraat. Daarnaast passeert ze ook langs het
studiegebied, en dit enerzijds ter hoogte van de Hoge Blekker en anderzijds via de Koninklijke baan.
Fietsroute Veurne-Ambacht
Deze door de provincie West-Vlaanderen ingerichte route loopt niet door het studiegebied, maar
passeert het wel via de Pylyserlaan, die ten zuiden van het studiegebied loopt.
Aantallen fietsers
Tussen 19 en 31 augustus 2003 werden door AWV in opdracht van Westtour tellingen van het aantal
fietsers die het studiegebied via de Guldenzandstraat in- en uitrijden, uitgevoerd. Tijdens deze
periode werden dagelijks (van 6 tot 22 u) gemiddeld 598 fietsers geteld. Het maximum aantal fietsers
bedroeg 2.202 op woensdag 20 augustus, het minimum aantal werd waargenomen op vrijdag 29
augustus en bedroeg 63 fietsers.
Als besluit kan gesteld worden dat de aantallen fietsers die het studiegebied doorkruisen zeer sterk
variabel is. Om een duidelijker beeld te krijgen van de fietserstromingen in en om het studiegebied
zijn bijkomende tellingen vereist.

2.5.2.4.3

Ruiterpaden

Doorheen het studiegebied loopt langs de Doornpannestraat en de Guldenzandstraat een officieel
ruiterpad.
Dit pad geeft aansluiting op het dwarse ruiterpad dat langs en in het zuidelijk deel van het
studiegebied loopt. In oostelijke richting loopt dit pad tot tegen de Witte Burg. Van hieruit vervolgt
het zijn weg via perceel 6 terug tot aan de Doornpannelaan. In westelijke richting sluit dit pad aan op
de Pylyserlaan, en van daaruit op de zuidrand van de Hoge Blekker.
Naast de officiële ruiterpaden bevinden zich ter hoogte van perceel 6 verschillende officieuze
ruiterpaden. De ruiters gaan hier via een zeer smal pad van ca. 0,5 m breed door de duinen (nog
actueel).

2.5.2.5 Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van het studiegebied wordt weergegeven op Kaart 19.
Bij deze kaart dienen volgende opmerkingen gemaakt:
o

De dienstwegen van de IWVA zijn niet toegankelijk.

o

Ook de niet op deze kaart weergegeven paden en het duin in het studiegebied mogen niet
betreden worden, wat evenwel vaak wel gebeurt
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Een groot deel van het studiegebied is momenteel afgesloten. De afsluitingen in het studiegebied
worden weergegeven op Kaart 19, en hieronder kort besproken.
Het studiegebied zelf is afgesloten met behulp van een ca. 2 m hoge gladde (groene) draad in het ten
westen aan de Guldenzandstraat gelegen deel en door middel van een prikkeldraadafsluiting in het
oostelijk deel.
Rond de begrazingszone (percelen 1 en 2) is een prikkeldraad en een elektrische afsluiting aanwezig.
Ook perceel 3 is afzonderlijk afgesloten. Om veiligheids- en hygiënische redenen is het
infiltratiegebied (perceel 7) ten slotte omheind met behulp van een 1 m hoge kastanje-afsluiting

2.5.2.6 Overige
De gemeente organiseert vanaf mei tot begin december geleide wandelingen (en fietstochten) op het
grondgebied van de gemeente. Hierbij wordt ook het studiegebied aangedaan, waarbij o.m. het
centrale wandelpad gevolgd wordt.

2.5.2.7 Knelpunten
Het hierboven geschetste recreatieve gebruik brengt op het niveau van de vervulling van de andere
functies (in casu de milieubeschermende en de wetenschappelijke functie) van het studiegebied enkele
knelpunten met zich mee. Onder deze paragraaf worden deze knelpunten opgesomd en kort
toegelicht.

2.5.2.7.1

Overbetreding

Bepaalde habitats in het studiegebied zijn gevoelig voor overbetreding veroorzaakt door recreatie.
Voornamelijk "intensievere" recreatievormen zoals mountainbiken en paardrijden kunnen hier schade
veroorzaken. Tabel 23 geeft een overzicht van de kwalitatieve verstorings- en betredingsgevoeligheid
van een aantal kusthabitats.
In het studiegebied treedt de overbetreding voornamelijk op in de onmiddellijke nabijheid van de
paden. Ter hoogte van de niet afgesloten percelen 4 en 5 en in het bijzonder het perceel 6 treedt
evenwel ook binnen het duingebied betreding door recreanten op.
Tabel 23: Overzicht van de verstorings- en betredingsgevoeligheid van de voorkomende kusthabitats in het
studiegebied. (Econnection, 2000)
Habitat

Overbetreding

Verstoring tijdens
broedseizoen

Verstoring buiten
broedseizoen

Stuivend duin

-

-

+/-

Jonge vochtige panne

+

+

+/-

Mosduin en droog,
mesofiel grasland

+

+/-

+/-

Ruigte/zoom

+/-

+/-

+/-

Dwergstruweel

+/-

+/-

+/-

Opgaand struweel

+/-

+/-

+/-

Duinbos

-

+/-

+/-

2.5.2.7.2

Rustverstoring

Ter hoogte van de percelen 4, 5 en 6 verlaten de recreanten sporadisch de paden en betreden ze het
hart van het duingebied. Deze betreding veroorzaakt een verhoogde rustverstoring voor veel

ESHER

november 2005

Uitgebreid bosbeheerplan waterwinning Sint-André – Algemene beschrijving

108

diersoorten. Specifieke vogelsoorten die vermoedelijk mede hierdoor op het schaalniveau van de
Vlaamse kust een achteruitgang kennen zijn o.m. Tapuit en Graspieper (Provoost & Bonte, 2004).

2.5.3 Wetenschappelijk onderzoek
In het studiegebied werden en worden een groot aantal wetenschappelijke studies uitgevoerd. Deze
worden toegelicht onder 2.5.3.1.1. Ook de opvolging van het beheer door de IWVA maakt deel uit van
de wetenschappelijke functie van het studiegebied. Deze beheermonitoring wordt besproken onder
§2.5.3.1.2.

2.5.3.1.1

Studies

Op de volgende pagina staan in een kader de studies weergegeven die werden of worden
(gedeeltelijk) uitgevoerd in het studiegebied. Uit die opsomming blijkt dat de wetenschappelijke
studies in de waterwinning Sint-André kunnen opgesplitst worden in twee sporen. Een eerste spoor
behandelt de waterwinning. In een tweede spoor worden de natuurwaarden van het studiegebied
onderzocht. In enkele recentere studies wordt hierbij in het bijzonder gefocust op het
begrazingsbeheer in het studiegebied.
Naast wetenschappelijk onderzoek, waarbij het initiatief uitgaat van onderzoeksinstellingen, wordt de
biodiversiteit van het studiegebied regelmatig geïnventariseerd door (verenigingen van)
natuurkenners. De bij deze inventarisaties bekomen data worden gebundeld en doorgestuurd naar het
IN.
Bogaert, G. (1986). Ecologische studie van de epifytenvegetaties te Koksijde (West-Vlaanderen). Gent,
ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 179 p, 1 bijlage, 30 figuren.
Calcoen, J. (2002). Paddestoelen in duingraslanden
licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent. 166 pp. + bijl.

aan

de

Westkust.

Ongepubl.

Claerbout, S. (2001). Potentiële endozoöchore zaadverbreiding door enkele herbivore zoogdieren.
Universiteit Gent. 81 pp. + ill..
Cosyns, E. (2004). Zaadverbreiding door hoefdieren. Aspecten van endozoöchorie in een halfnatuurlijk
landschap. Proefschrift voorgedragen tot het bekomen van de graad van Doctor in de Wetenschappen.
Universiteit Gent. 176 pp.
Kuijken, E., Provoost, S. & Leten, M. (1993a). Oppervlakte-infiltratie in de Doornpanne. Een
verkennend onderzoek naar de ecologische implicaties. Studie uitgevoerd i.o.v. IWVA. Rapport IN
A93.69, Brussel, 87 pp.
Kuijken, E., Provoost, S. & Leten, M. (1993b). Inrichtings- en beheersvoorstellen voor de Doornpanne.
Eindverslag bij het oppervlakte-infiltratieproject in het waterwinningsgebied St.-André, Koksijde.
Studie uitgevoerd i.o.v. IWVA. Rapport IN A93.114, Brussel, 57 p.
Kuijken, E., Leten, M. & Provoost, S. (1994b). Ecologische inpasbaarheid van waterwinning in het
duingebied van de Westkust. Hasselt, IN-rapport A94.74, 23 p.
Lebbe, L. (1973). Hydrogeologisch onderzoek van het duingebied te Oostduinkerke. Gent,
ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 105 p. + bijlagen.
Lebbe, L. & De Breuck, W. (1980). Hydrogeologie van het duingebied tussen Koksijde en
Oostduinkerke. Tijdschr. Becewa 55: 33-45.
Lebbe, L., Van Houtte, E. & De Breuck, W. (1993). Interpretatie van de pompproef in het Landeniaan
en berekening van de waterwinningscapaciteit in het waterwinningsgebied van de IWVA te Koksijde.
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, Unviversiteit Gent, TGO 93/04, 46 p.
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Sevenant, A. (2001). Vegetatiekartering in een duingebied (Doornpanne, Koksijde) aan de hand van
hoge resolutie false colour orthofoto’s. Ongepubl. licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent. 153 pp.
Slosse, W. (1991). Inventarisatie van vlinders en kevers in de Doornpanne te Koksijde. Duinen 1: 9-17.
Slosse, W. (1991). Onderzoek invertebratenfauna in de Doornpanne te Koksijde. Duinen 1: 32-56.
Somers, N. (2002). Begrazing door het konijn (Oryctolagus cuniculus L.) in enkele kustduingebieden:
dieetsamenstelling en impact op de vegetatie. Ongepubl.licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent:
181 pp.
Somers, N. Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its
importance for facilitation by large herbivores. FWO-aspirantenmandaat, momenteel in uitvoer.
Definitief resultaat wordt verwacht in de 2de helft van 2007.

2.5.3.1.2

Monitoring

In het kader van de opvolging van de (a)biotische toestand van het studiegebied wordt door de IWVA
aan wetenschappelijk onderzoek gedaan in de waterwinning Sint-André.
Abiotiek
In 1989 startte de IWVA met het opmeten van het waterpeil in één peilbuis ter hoogte van zuigput 1
(ZP1). Momenteel is in en om het studiegebied een netwerk uitgebouwd bestaande uit 63 peilbuizen.
Dit netwerk wordt weergegeven op Kaart 11.
Ook de grondwaterkwaliteit in het studiegebied wordt door de IWVA onderzocht.
Biotiek
Sinds enkele jaren wordt ook het natuurbeheer in het studiegebied opgevolgd door de IWVA.
Sedert 2002 worden hiertoe 21 pq’s die in samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud (IN)
over het ganse studiegebied verspreid werden uitgezet (zie Kaart 12), vanaf eind maart tot midden juli
opgenomen. De PQ’s zijn om en bij de 400 m² groot (20m x 20m). De opnames gebeuren volgens de
Tansley schaal. De gegevens worden ingevoerd in Turboveg en voor verwerking doorgestuurd naar
het IN. De opnames van 2004 zijn opgenomen in Bijlage 5a.
Doorheen het voorjaar en de zomer worden in het IWVA-gebied wekelijks waarnemingen gedaan van
vlinders, sprinkhanen, libellen, waterjuffers, paddestoelen en planten. Ook deze data worden
gebundeld en doorgestuurd naar het IN.
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3 Beheerdoelstellingen
3.1 Inleiding
De voorliggende beheerdoelstellingen voor het studiegebied zijn –in zo verre ze betrekking hebben op
het studiegebied- gebaseerd op de in het kader van de onderstaande studies reeds opgestelde
gebiedsvisies en beheerdoelstellingen:
o

Kuijken et al., 1993a

o

Kuijken et al., 1993b

o

IWVA, 1994

o

Provoost et al.,1996

o

Econnection, 2000

De in de bovenstaande documenten vastgelegde visies werden vooreerst getoetst aan de criteria
duurzaam bosbeheer. Vervolgens werden ze aangepast en geactualiseerd op basis van gerichte
aanvullende inventarisaties en op basis van overleg met de diverse belangengroepen actief in het
studiegebied. Dit laatste vond plaats op de stuurgroepvergaderingen van 16 februari 2005 en 25 mei
2005.

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie
3.2.1 Houtopbrengst
Het gebied heeft op vandaag en in de toekomst geen economische functie in de voortbrenging van
hout. Beheerdoelstellingen inzake houtopbrengst worden hier dan ook niet geformuleerd. Dit
weerhoudt evenwel niet dat hout, dat eventueel vrijkomt bij het beheer, kan verkocht worden. De
opbrengst kan bijdragen tot de financiële haalbaarheid van de realisatie van de overige
beheerdoelstellingen.

3.2.2 Waterwinning
Uit paragraaf 2.5.1 is gebleken dat het studiegebied een op regionaal niveau uiterst belangrijke functie
vervult als waterwingebied. Sedert 2002, het jaar waarin gestart werd met infiltratie, is de natuurlijke
grondwateronttrekking verminderd en werd die ook beperkt tot een kleiner deel van het gebied.

3.2.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie
3.2.3.1 Visie
Uit het beschrijvend deel van het voorliggende beheerplan is gebleken dat het studiegebied
uitzonderlijke natuurwaarden draagt. De IWVA streeft naar een maximaal behoud en ontwikkeling
van deze waarden.

3.2.3.2 Streefbeelden
3.2.3.2.1

Landschapsdoeltype

Provoost et al. (1996) onderscheiden voor het Vlaamse kustgebied op landschapsniveau 3 relevante
landschapsdoeltypen: het begeleid natuurlijk, het halfnatuurlijk en het multifunctioneel landschap.
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Een vierde type, het nagenoeg natuurlijk landschap, blijkt niet meer haalbaar te zijn binnen de huidige
ruimtelijke structuur van het Vlaamse kustgebied.
Op landschapsniveau wordt in het studiegebied gestreefd naar een halfnatuurlijk landschap. Door
middel van patroonbeheer, waarbij niet enkel voor spontane vegetatie-ontwikkeling wordt gekozen
maar ook voor menselijk (natuurtechnisch) ingrijpen, zoals begrazen en hooien, moet het behoud en
de ontwikkeling van de vooropgestelde natuurdoelstypes (zie 3.2.3.2.2.) gerealiseerd worden..

3.2.3.2.2

Habitatdoeltypes

Binnen de hierboven toegelichte landschapsdoeltypes werden door Provoost et al. (1996) voor het
Vlaamse kustgebied habitatdoeltypes omschreven. Deze types werden in analogie met de
natuurdoeltypes in Nederland bepaald (Bal et al. 1995). Natuurdoeltypes worden hier omschreven als
"nagestreefde combinaties van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal".
In wat volgt onder deze paragraaf worden de habitatdoeltypes beschreven.
Hierbij wordt in eerste instantie bondig ingegaan op de kenmerken van elk van deze habitattypes.
Daarnaast worden de doelsoorten, die gebruikt kunnen worden ter evaluatie van deze
habitatdoeltypes weergegeven. Voor het studiegebied worden deze doelsoorten beperkt tot hogere
planten, broedvogels, doortrekkende vogels en overwinterende vogels (indien gegevens voorhanden),
amfibieën (waar van toepassing) en dagvlinders. In het vet gedrukte doelsoorten komen momenteel
voor in het studiegebied, onderlijnde soorten kwamen hier vroeger met zekerheid voor.
Ten slotte worden de doelstelling voor elk van deze habitats omschreven.

Stuivend open duin (codes A en O)
o

Kenmerken in het studiegebied
Aangezien zeereepduinen niet aanwezig zijn in het studiegebied omvat dit type hier uitsluitend
secundaire verstuivingen van landinwaartse duinen (onbegroeid stuifduin). Het zijn overwegend
droge duinen, met een permanente pioniersvegetatie. Ondanks de geringe soortenrijkdom zijn
deze habitats van belang voor het natuurbehoud; en dit onder meer ten behoeve van enkele
warmteminnende invertebraten.

o

Doelsoorten
Hogere planten: Driedistel
Broedvogels: Kuifleeuwerik, Veldleeuwerik
Dagvlinders: Heivlinder, Kleine parelmoervlinder
Stuivende duinen zijn verder van belang voor diverse insecten- en spinnensoorten (graafwespen
en zand- en loopkevers).

o

Doelstellingen
Behoud en zo mogelijk verdere uitbreiding van de actuele oppervlakte aan stuivend open duin
(actuele oppervlakte: 5,7 ha). Exacte streefoppervlaktes kunnen hier moeilijk vooropgesteld
worden, maar zijn nauw verweven met de geomorfologische doelstellingen zoals geformuleerd
onder paragraaf 3.2.3.2.3.

Kalkrijk mosduin en droog tot mesofiel duingrasland (codes G en T)
o

Kenmerken in het studiegebied
Kalkrijk mosduin en droog tot mesofiel duingrasland zijn lage tot zeer lage vegetaties waarin
kruidachtigen, mossen en korstmossen in uiteenlopende bedekkingsgraad kunnen voorkomen.
Dit doeltype omvat meerdere vegetatietypen die vaak in uiteenlopende bedekkingsgraad kunnen
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voorkomen. Duingraslanden kunnen zeer soortenrijk zijn. Opvallend is ook het belang voor
invertebraten.
o

Doelsoorten
Hogere planten: Aarddistel, Absintalsem, Bevertjes, Blauwe bremraap, Bokkenorchis, Buntgras,
Cipreswolfsmelk, Draadklaver, Driedistel, Duinroosje, Duinviooltje, Echte kruisdistel,
Eekhoorngras, Geelhartje, Gelobde maanvaren, Gestreepte klaver, Geel zonneroosje, Gewone
vleugeltjesbloem, Graslathyrus, Grote centaurie, Grote muggenorchis, Harlekijn, Hondskruid,
Klein tasjeskruid, Kleine steentijm, Kleverige reigersbek, Lathyruswikke, Liggende asperge,
Muurganzevoet, Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge,
Wit vetkruid, Wondklaver, Zanddoddegras
Broedvogels: Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Tapuit, Veldleeuwerik
Doortrekkers en overwinteraars: Blauwe kiekendief, Boomleeuwerik, Boompieper, Geelgors,
Groene specht, Hop, Paapje, Patrijs
Amfibieën: Rugstreeppad
Dagvlinders: Bruin blauwtje, Duinparelmoervlinder, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder
Mosduinen en droge tot mesofiele kalkrijke graslanden zijn verder van belang voor terrestrische
bladmossen en lichenen (o.a. Pleurochaete squarrosa, Ditrichum flexicaule, Rhynchostegium
megapolitanum, Rhytiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Diploschistes scruposus, Peltigera
canina, Cladonia div. sp. en ongewervelden (zeldzame loopkevers (Calathus cinctus, C. ambiguus,
Harpalus vernalis)).
Onder de doelsoorten vallen ook een aantal fungi, waaronder Wasplaten (Hygrocybe div. sp.),
Knotszwammen (Clavariaceae div. sp.) en Satijnzwammen (Entoloma div.sp.).

o

Doelstellingen
Behoud van de momenteel reeds goed ontwikkelde duingraslanden (6,6 ha) en mosduinen (7 ha).
Omvorming van de huidige vervilte graslandvegetaties (10,5 ha) naar waardevolle
duingraslanden.

Duinplas (code W)
o

Kenmerken in het studiegebied
In het studiegebied zijn de potenties voor de realisatie van dit doeltype beperkt tot het
infiltratiepand in perceel 7 en de poel in perceel 3. In duinplassen kunnen bijzondere dieren en
planten aangetroffen worden vanwege het heldere, voedselarme water en de rust.

o

Doelsoorten
Hogere planten: Draadgentiaan, Drienervige zegge, Dwergbloem, Dwergzegge, Galigaan, Grote
boterbloem, Klein blaasjeskruid, Kleverige ogentroost, Kransvederkruid, Lidsteng,
Moeraskartelblad, Naaldwaterbies, Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Ongelijkbladig
fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig fonteinkruid, Sierlijke vetmuur, Stijve
moerasweegbree, Teer guichelheil, Teer vederkruid, Watergentiaan, Weegbreefonteinkruid, Witte
waterranonkel, Wortelloos kroos, Zilte waterranonkel, Zomerbitterling
Broedvogels: Dodaars, Sprinkhaanzanger,
Doortrekkers en overwinteraars: Baardmannetje, Dodaars, Roerdomp, Waterral, Paapje
Herpetofauna: Rugstreeppad, Kamsalamander
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Doelstellingen

Behoud van de actuele oppervlakte aan duinplassen in het studiegebied (1,8 ha). Verhogen van de
volledigheid van de duinplas-ecosystemen van het studiegebied (cfr. doelsoorten).

Vochtige duinvallei (codes J en D4-5)
o

Kenmerken in het studiegebied
Potenties voor de realisatie van dit doeltype zijn in het studiegebied enkel mogelijk in de
onmiddellijke omgeving van het infiltratiepand (perceel 7). Door de combinatie van een kalkrijk
en voedselarm substraat met een hoge bodemvochtigheid zijn vochtige duinvalleien rijk aan
bijzondere soorten.

o

Doelsoorten
Hogere planten: Armbloemige waterbies, Bonte paardenstaart, Draadgentiaan, Drienervige
zegge, Duinrus, Dwergbloem, Dwergvlas, Dwergzegge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote
muggenorchis, Harlekijn, Honingorchis, Knopbies, Klein glidkruid, Moerasgamander,
Moeraskartelblad, Moeraswespenorchis, Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Parnassia,
Platte bies, Rond wintergroen, Sierlijke vetmuur, Slanke gentiaan, Stijve moerasweegbree,
Strandduizendguldenkruid, Teer guichelheil, Vleeskleurige orchis, Zeerus, Zeevetmuur, Zilt
torkruid, Zilte zegge
Broedvogels: Kleine plevier, Paapje
Doortrekkers en overwinteraars: Blauwe kiekendief, Geelgors, Oeverzwaluw, Velduil
Amfibieën: Boomkikker, Rugstreeppad
Dagvlinders: Duinparelmoervlinder, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder
Het doeltype vochtige duinvallei is tevens belangrijk voor een aantal botanisch waardevolle bladen levermossen (o.a. Bryum calophyllum, B. warneum, Campylium stellatum, Fissidens adianthoides,
Preissia quadrata).

Struweel, mantel- en zoombegroeiing
o

Kenmerken in het studiegebied
Dit type is wijd verspreid over gans het studiegebied.

o

Doelsoorten
Hogere planten: Bilzekruid, Borstelkrans, Fijne kervel, Hondskruid, Muurganzevoet, Ruige
scheefkelk, Soldaatje, Stofzaad, Viltroos
Broedvogels: Boomleeuwerik, Boompieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe gors, Grauwe klauwier,
Patrijs, Paapje, Roodborsttapuit
Amfibieën: Kamsalamander, Rugstreeppad
Daarnaast zijn de oudere (aftakelende) struwelen (meer bepaald Vlierstruwelen) belangrijk voor
epifytische blad- en levermossen (o.a. Orthotrichum tenellum, O. pulchellum, Cryphaea heteromalla,
Tortula subulata, Radula complanata, Frullania dilatata, Leptodon smithii, Tortula laevipila, Ulota
phyllantha, Zygodon viridissimus, Physcia aipolia, ..).

o

Doelstellingen
Er wordt gestreefd naar een status quo van de huidige oppervlakte (68 ha) aan duinstruweel in
het studiegebied. Binnen deze oppervlakte aan duinstruweel wordt evenwel een kwalitatieve
doelstelling vooropgesteld. Deze kwalitatieve doelstelling houdt in dat er wordt gestreefd naar
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struweel met een meer gevariëerde structuur, waarbij sterk gesloten struweelformaties in mozaiëk
voorkomen met struweel met een meer open structuur en een grazige ondergroei.

Spontaan verjongend duinbos met een gebiedseigen boomsoortensamenstelling
o

Kenmerken in het studiegebied
Het betreft hier bosgemeenschappen van kalkrijke, droge, voedselarme tot matig voedselrijke
duinen zoals Duin-Berkenbos, Duin-eikenbos en Berken-Zomereikenbos.

o

Doelsoorten
Hogere planten: Azorenaddertong, Geschubde niervaren, Moerasvaren, Muursla, Tongvaren,
Vogelnestje
Broedvogels: Boomleeuwerik, Boompieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene
specht, Hop, Kleine barmsijs, Steenuil, Wielewaal
Duinbos is tevens van belang voor epifytische lichenen (o.a. Bacidia rubella, Opegrapha cinerea, O.
atra, O. niveoatra, Usnea subfloridana, U. filipendula) en lignicole fungi (o.a. Cortinarius bibulus,
Ramaria flaccida).

o

Doelstelling
Er wordt in het studiegebied gestreefd naar toename aan spontaan verjongend duinbos door het
omvormen van het merendeel van de bosaanplantingen (4,2 ha) in het studiegebied naar spontaan
verjongend duinbos met een gebiedseigen soortensamenstelling.

3.2.3.2.3

Geomorfologische doelstellingen

Uit paragraaf 2.3.2.2 is gebleken dat in het studiegebied op heden kleinschalige verstuivingsprocessen
plaats vinden, die evenwel beperkt worden door de aanwezigheid van wegverhardingen en
infrastructuur en door verstruwelings-, verviltings-- en verruigingstendensen in de vegetatie.
Provoost et al. (1996) stellen dat verstuiving tot de belangrijkste basisprocessen van het
kustecosysteem gerekend dient te worden. Dit geldt ook voor kleinschalige verstuiving in min of meer
gefixeerde duinlandschappen. Deze kleinschalige verstuiving draagt bij tot de verjonging van het
landschap. Humeuze, voedselrijke bodems worden door de verstuiving afgebroken en mineraal,
kalkrijk materiaal komt opnieuw aan de oppervlakte. Hierdoor worden bodemontkalking en
vegetatiesuccessie teruggeschroefd en krijgen pioniersvegetaties opnieuw vestigingskans. Bovendien
speelt een lichte overstuiving met kalkrijk zand (‘overpoedering’) een rol bij de instandhouding en
creatie van belangrijke duinhabitats zoals mesofiele duingraslanden en kruipwilgstruwelen, en in het
algemeen in het behoud van het kalkrijke karakter van de duinen.
Gezien de gunstige invloed van dergelijke verstuivingsprocessen op het natuurlijk milieu –in het
bijzonder op de habitatdoeltypes stuivend duin, mosduin, duingrasland en kruipwilgstruweel- wordt
het bevorderen en lokaal reactiveren van kleinschalige verstuiving als geomorfologisch streefdoel
vooropgesteld.

3.2.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie
Zoals blijkt uit § 2.5.2 situeert de sociale functie van het studiegebied zich in de eerste plaats ter hoogte
van het recreatieve en het (natuur)educatieve gebruik.

3.2.4.1 Inleiding
Uit het beschrijvend deel is gebleken dat het recreatieve gebruik van het studiegebied resulteert in
enkele knelpunten die de realisatie van de economische, de milieubeschermende en de
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wetenschappelijke, educatieve en recreatieve functies van het studiegebied kunnen schaden en/of
onmogelijk maken.
Recreatie in het studiegebied hoeft evenwel allerminst a priori uitgesloten te worden, doch sturing
dringt zich evenwel om de onderstaande redenen op:
o

Een hard(er) recreatief gebruik vermindert de aantrekkelijkheid van het studiegebied voor zachte
recreatie en natuureducatie. Zoals blijkt uit de toelichting onder § 2.5.2 is de infrastructuur van het
studiegebied op heden volledig toegespitst op de realisatie van de zachte recreatieve en
natuureducatieve potenties, die wegens de bijzondere natuurlijke en landschappelijke kenmerken
van het studiegebied opmerkelijk groot zijn.

o

Bepaalde waardevolle duinvegetaties (mosduinen, helmduinen) zijn uitermate gevoelig voor
betreding.

o

Voor storingsgevoelige en/of kwetsbare fauna is het wenselijk de recreatie te beperken om
rustverstoring te voorkomen.

o

Recreatie kan interfereren met de wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s die lopend en/of
voorzien zijn in het studiegebied.

o

Bepaalde vormen van recreatie kunnen interfereren met de milieubeschermende functie van het
studiegebied t.a.v. het grondwater.

o

Recreatie in perceel 7 is uit den boze i.v.m. veiligheids- en milieuhygiëneaspecten ter hoogte van
het infiltratiepand.

Omwille van deze redenen dient het recreatief gebruik van het studiegebied afgestemd te worden op
de lokale draagkracht, zonder dat die draagkracht wordt aangetast.
Concreet vertaalt een dergelijk duurzaam recreatief gebruik van het studiegebied zich in de visie zoals
weergegeven in paragraaf 3.2.4.2 en de doelstellingen zoals weergegeven in paragraaf 3.2.4.3.

3.2.4.2 Visie
De sociale en educatieve functie is ondergeschikt aan de milieubeschermende functie en de
waterwinningsfunctie van het studiegebied.
Naar zonering van de recreatie wordt door Blok et al. 1994 (cit. in Provoost et al. 1996b) een
onderscheid gemaakt in onderstaande vormen van recreatie:
o

Natuurgebonden recreatie

o

Landschapsgerichte recreatie

o

Vrije recreatie

Deze vormen van recreatie verschillen van elkaar op het niveau van hun intensiviteit en hun effecten
op het landschap en de natuurwaarden.
Bij natuurgebonden recreatie staan natuur en landschap centraal in de recreatiebeleving. Het bestuderen
of het genieten van de natuur zijn de belangrijkste motieven voor deze vorm van recreatie. Onder een
natuurgebonden recreatie kunnen (maar hoeven niet noodzakelijk) een aantal gebieden die te
kwetsbaar zijn voor (vrije) betreding, afgesloten worden en eventueel enkel bezoekbaar zijn via
geleide wandelingen. Een dergelijke afsluiting van deze gebieden dient op een "toeristvriendelijke"
manier te gebeuren (liefst geen prikkeldraad indien dit om bijvoorbeeld beheermatige aspecten
mogelijk is). Het waarom van de afsluiting dient aan de bezoeker duidelijk gemaakt te worden
(bijvoorbeeld via infoborden of brochures). Bovendien dient de bezoeker duidelijk geïnformeerd te
worden over de data van de geleide wandelingen.
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Bij landschapgerichte recreatie primeert het beoefenen van allerlei activiteiten waarbij het landschap en
de natuur centraal staan. Het belangrijkste kwaliteitscriterium is de rust en de schoonheid van de
natuur. Onder een landschapsgerichte recreatie staan wandelen, paardrijden en fietsen centraal.
Gebieden met een landschapsgerichte recreatie kunnen vrij toegankelijk ofwel beperkt toegankelijk
zijn op een officieel padennet. De beperking ligt hier niet in een volledige afsluiting van het gebied,
maar beoogt een maximale bescherming van het natuurlijk milieu door de wandelaars een vrije
toegankelijkheid op de paden te geven. Waar ecologisch verantwoord, kan door een lage afsluiting
aangegeven worden dat bepaalde zones te kwetsbaar zijn voor betreding
Bij vrije recreatie staat niet zozeer de omgeving op zich, dan wel de recreatieve activiteit zelf centraal in
de beoefening van de recreatie. De vrij recreatieve activiteiten kunnen deels gecatalogeerd worden
onder de "harde" recreatievormen en omvatten o.m. mountainbiken, spelen, zwemmen, picknicken,
zonnen, e.d. Gebieden met vrije recreatie zijn gedurende het gehele jaar vrij toegankelijk.
Gezien de uitzonderlijke natuurlijke en landschappelijke waarde van het studiegebied wordt hier
expliciet geopteerd voor natuurgebonden en landschapsgerichte recreatie. Vrije recreatie is niet
onmiddellijk afhankelijk van de omgeving, en vindt dan ook best plaats op locaties waar deze
omgeving minder geschikt is voor natuurgebonden en landschappelijke recreatie. Het feit dat de
actuele recreatieve infrastructuur van het studiegebied volledig uitgebouwd is in functie van
natuurgebonden en landschapsgerichte recreatie vormt een bijkomende reden voor de expliciete
keuze voor deze recreatievormen

3.2.4.3 Doelstellingen
In zo verre de sociale en recreatieve functie te verzoenen is met de economische, milieubeschermende
en wetenschappelijke functie van het gebied zal ze door middel van enkele gerichte ingrepen verder
geoptimaliseerd worden. Concreet worden hiertoe de volgende doelstellingen vooropgesteld:
o

Optimale realisatie van de potenties inzake natuurgebonden en landschapsgerichte recreatie.

o

Verbeteren en aanpassen van de recreatieve wandel-, ruiter en fietsinfrastructuur waar nodig

o

Streven naar een goede geleiding van de recreanten

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie
De milieubeschermende functie van het studiegebied situeert zich ter hoogte van:
o

Bescherming van het grondwater

o

Bufferzone tussen de bebouwingen van Koksijde en Oostduinkerke

In wat volgt onder deze paragraaf worden de beheerdoelstellingen van elk van deze aspecten van de
waterwinning Sint-André nader toegelicht.

3.3.1 Bescherming van het grondwater
De functie van het gebied als beschermingszone voor het grondwater is benagrijk.
Als beheerdoelstelling voor deze functie wordt vooropgesteld dat in het studiegebied geen activiteiten
mogen plaatsvinden die de kwaliteit van het grondwater negatief kunnen beïnvloeden.

3.3.2 Bufferzone
De functie van het studiegebied als ruimtelijke buffer tussen de bebouwingen van Koksijde-bad in het
westen en Oostduinkerke-bad in het oosten wordt hier als secundair aanzien.
Het behoud van deze bufferfunctie wordt hier als beheerdoelstelling vooropgesteld.
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3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie
Uit het beschrijvend deel van het voorliggende beheerplan is gebleken dat het studiegebied een
belangrijke wetenschappelijke functie draagt.
Als doelstellingen voor de wetenschappelijke functie wordt het behoud van de mogelijkheid tot
wetenschappelijk onderzoek in het studiegebied vooropgesteld. Hierbij wordt evenwel enkel
wetenschappelijk onderzoek toegelaten dat de overige functies van het studiegebied –in het bijzonder
de waterwinnings- en de natuurbehoudsfunctie- niet schaadt.

Zicht op perceel 7
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4 Beheermaatregelen
Het aandeel opgaand bos in het studiegebied is erg beperkt en bestaat vooral uit aanplant van
Oostenrijkse den, populier en Grauwe abeel. De monotone bosbestanden worden omgevormd naar
gemengd inheems loofbos. In de niet bosgedeelten is er een belangrijke uitbreiding van de begrazing
voorzien.
De beheermaatregelen zijn weergegeven op Kaart 21 en Kaart 22. Van de planning van de
beheermaatregelen kan afgeweken worden omwille van budgettaire beperkingen.

4.1 Bosverjonging
Bepaalde bosbestanden gedomineerd door exotische soorten of soorten die een bedreiging vormen
voor de natuurwaarden van het studiegebied zullen integraal omgevormd worden naar gemengd
inheems loofbos (zie § 4.2).

Kunstmatige verjonging
Bij deze omvorming zullen streekeigen en standplaatsgeschikte soorten worden ingeplant. Es, Olm en
Ruwe berk zijn daarbij het meest aangewezen. Ook Zomereik, Sleedoorn, Wilde liguster en Zwarte els
(vochtigere plaatsen) komen in aanmerking.

Natuurlijke verjonging
Naast aanplant kan in sommige zones de kans gegeven worden aan natuurlijke verjonging, wat
inhoudt dat er niet ingeplant of ingezaaid wordt.
Als verjongende inheemse struik- en boomsoorten kunnen Wegedoorn, Gewone vlier, Sleedoorn,
Wilde liguster, Duindoorn, Kruipwilg in de struiklaag en Gewone esdoorn, Ruwe berk, Zwarte els,
Zomereik, Gewone es, … in de boomlaag verwacht worden.

4.2 Bosomvorming
Ter hoogte van de percelen 3 en 7 komen enkele gelijkjarige en gelijksoortige, ecologisch weinig
waardevolle bosaanplanten voor. Een actief omvormingsbeheer van deze bosbestanden, die
gedomineerd worden door exotische boomsoorten of boomsoorten die een bedreiging vormen voor
de natuurwaarden van het studiegebied, is aangewezen. Dit zal gebeuren door aanplant van gemengd
inheems loofbos in combinatie met natuurlijke verjonging. Zie Kaart 22.

4.2.1 Perceel 3
Een omvorming van de dennenbestanden in perceel 3 werd reeds voorzien in het vorig beheerplan
voor het studiegebied. Ook in het voorliggende beheerplan wordt een omvorming van deze
dennenbestanden (bestand 3b en 3c) voorgeschreven.
Om tot deze omvorming te komen wordt geopteerd voor een volledige kaalslag van de bestanden 3b
en 3c (samen 3,36 ha) gevolgd door aanplant en gedeeltelijk spontane verjonging. Bij de kaalslag
dienen de Oostenrijkse dennen gerooid te worden. Voor de aanplant wordt gekozen uit streekeigen
soorten.
Met het oog op het behoud van de schermfunctie van bestand 3b zal ter hoogte van de bewoning
langs de Gaupinlaan geopteerd worden voor het behouden van een 10 meter breed scherm van
dennen aan de zeekant. Nadat de aanplant voldoende ontwikkeld is, wordt deze strook gekapt en
worden ook hier nieuwe bomen geplant.

ESHER

november 2005

119

Uitgebreid bosbeheerplan waterwinning Sint-André – Beheermaatregelen

140
In bestand 3e worden de zaadbomen van Gewone esdoorn gekapt. Daardoor wordt vermeden dat
Gewone esdoorn explosief zou toenemen in het aangrenzend duingebied. Er is nazorg waarbij
esdoorns met een omtrek van meer dan 40 cm gekapt worden.

4.2.2 Perceel 7
Van bestand 7b (1,68 ha), dat volledig gedomineerd wordt door Grauwe abeel, wordt een strook
vrijgesteld langs het infiltratiepand en worden dode bomen systematisch geveld. Dit gebeurt om
bladval in het infiltratiepand maximaal te vermijden. Die bladval geeft aanleiding tot slibvorming wat
frequenter onderhoud van het infiltratiepand met zich meebrengt. Ook in de bestanden 7c, 7d en 7e
zullen de dode bomen geveld worden. Dit gebeurt ter bescherming van het personeel.
In bestand 7b worden de verspreid aanwezige Oostenrijkse dennen (50-tal) gekapt. Dit naaldhout
wordt verwijderd om het natuurlijk karakter van de omgeving van het infiltratiepand te verhogen en
het verzurend effect van naaldbomen op de bodem tegen te gaan. In de bestanden 7b, 7c, 7d en 7e
wordt verder gekozen voor natuurlijke verjonging.

4.3 Bebossingswerken
In de komende 20 jaar zijn er geen bebossingen (= creëren van bos waar er voordien geen bos was)
voorzien in het studiegebied.

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
Als bosbehandelings- en verplegingswerken dienen hier de bestrijding van exoten (4.4.1) en van
gebiedsvreemde bomen als o.a. Gewone esdoorn (4.4.2) vermeld te worden.

4.4.1 Bestrijding agressieve gebiedsvreemde soorten
Provoost & Bonte (2004) stellen dat de vestiging en uitbreiding van niet inheemse organismen een
belangrijk effect heeft op de soortensamenstelling van een aantal taxonomische groepen in het
kustgebied. Ook in het studiegebied vormt de aanwezigheid van gebiedsvreemde soorten een
knelpunt voor de realisatie van de doelstellingen voor het natuurbehoud in het studiegebied. Een
gerichte, systematische bestrijding van deze gebiedsvreemde soorten is nodig om deze doelstellingen
te realiseren.
Kaart 22 geeft de verspreiding van te bestrijden gebiedsvreemde soorten in het studiegebied weer.
Als zich makkelijk uitbreidende, en dus volledig te bestrijden gebiedsvreemde soorten dienen Witte
abeel (3 locaties), Amerikaanse vogelkers (vooral bestand 3a, in de rest van het gebied beperkt
aanwezig), Mahonie (2 locaties), Bruidsluier (2 locaties) en Rimpelroos (3 locaties) vermeld.
Als mogelijk plaatselijk te bestrijden soort dient Canadese populier (Populus x canadensis) vermeld te
worden. In tegenstelling tot overige exotische populierensoorten zoals Witte abeel en Ontariopopulier
zaait Canadese populier zich niet uit en breidt ze zich ook niet vegetatief uit. Over het algemeen
vormt deze soort dan ook geen bedreiging voor de natuurwaarden van het gebied.
In eerste instantie wordt dan ook geopteerd om de Canadese populieren in het studiegebied oud te
laten worden. Oude, aftakelende Canadese populieren zijn immers onder meer van belang voor fungi,
epifytische (korst)mossen en holenbroedende vogels en vleermuizen en zorgen aldus voor een
aanrijking van de biodiversiteit. Plaatselijk komen evenwel enkele Canadese populieren voor te
midden van waardevolle open duinvegetaties (stuifduin, mosduin, duingrasland). Via bladval werken
deze bomen een verruiging en vervilting van deze waardevolle vegetaties in de hand, waardoor het
aangewezen is om ze te verwijderen. Momenteel hoeven er enkel in het uiterste westen van bestand 7a
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wat opslag van populier dringend gekapt te worden. Verder wordt er bij de beheeropvolging
nagegaan of dit toch nodig zou blijken.

4.4.2 Bestrijding Gewone esdoorn
Gewone esdoorn wordt in België als inheems beschouwd, en is dit ook in het oosten van het land. Aan
de kust werd deze boomsoort evenwel geïntroduceerd door de mens. Ze kan hier dan ook als
gebiedsvreemd beschouwd worden.
Provoost & Bonte (2004) stellen dat Gewone esdoorn tegenwoordig de belangrijkste rol speelt in de
verbossingsprocessen in de duinen.
Kaart 15 geeft de actuele verspreiding van Gewone esdoorn in het studiegebied weer. Uit deze kaart
blijkt dat ook in het studiegebied de laatste jaren een sterke uitbreiding van deze soort waar te nemen
is. Om dreigende verbossing van waardevolle open duinvegetaties tegen te gaan, is dan ook een
gerichte en systematische bestrijding van Gewone esdoorn vereist.

4.4.3 Praktische richtlijnen bij
gebiedsvreemde boomsoorten

de

bestrijding

van

agressieve

4.4.3.1 Methodiek bestrijding
Kleinere opslag van agressieve gebiedsvreemde boomsoorten (Amerikaanse vogelkers, Gewone
esdoorn, Witte abeel, Grauwe abeel, Rimpelroos) wordt zo veel mogelijk manueel uitgetrokken.
Waar opslag van gebiedsvreemde soorten vlakdekkend voorkomen (bv. uitzaaiing nabij zaadboom)
kan eventueel geopteerd worden om vóór de bladval de zaailingen te verwijderen met behulp van een
bosmaaier.
Jonge en oudere boompjes worden het best verwijderd door middel van de hak en spuit en/of de
stobbehandeling techniek.
Bij de hak en spuit methode worden enkele stevige hakken gezet in de boom waarna glyfosaat op of in
de wonde wordt gespoten. Dit kan gebeuren met behulp van een borstel of met een holle lans met
spons, eventueel gemonteerd op een rugsproeier waardoor het pesticide zeer gericht gedoseerd kan
worden. Door het toevoegen van een kleurstof op basis van caroteen of rodenbietensap wordt
aangegeven welke stronkjes reeds behandeld werden, waardoor dubbele behandeling voorkomen
wordt.
De stobbebehandeling omvat een kapping tot zo laag mogelijk tegen het maaiveld. De stammen en het
takhout dat bij deze kapping vrijkomt, dienen vervolgens uit het gebied verwijderd te worden. Om
een zo gering mogelijke bodemverstoring te bekomen, dient de verwijdering van het hout en strooisel
uit het terrein zoveel mogelijk via de bestaande (indien mogelijk verharde) wegen te gebeuren. Ook
hier wordt de kapping gevolgd door het aanbrengen van glyfosaat op het verse snijvlak, waarbij
analoog te werk wordt gegaan als bij de hak- en spuit methode.
Door het gebruik van glyfosaat sterft het ondergrondse deel van de plant af en wordt het opnieuw
uitlopen vanuit slapende knoppen en/of worteluitlopers (bv. bij Witte abeel) verhinderd. Dit kappen
en aanbrengen van glyfosaat op het verse snijvlak dient te gebeuren van de late zomer tot de vroege
herfst. Enkel dan is immers sprake van een neerwaartse sapstroom die het pesticide tot in de wortel
brengt.
Het voordeel van de hak en spuit methode ten opzichte van de stobbebehandeling is het feit dat het
hout niet verwijderd dient te worden. Nadeel van deze methodiek is dat het staande dode hout
veiligheidsproblemen met zich kan meebrengen voor eventuele voorbijgangers.
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Artikel drie van het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door
openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001) verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in natuurgebied. Toch kan glyfosaat gebruikt worden
voor de bestrijding van gebiedsvreemde soorten in het studiegebied. In het door haar opgestelde
reductieprogramma voor pesticiden voorziet de IWVA immers uitdrukkelijk het gebruik van
pesticiden bij de bestrijding van pestsoorten.
Het gebruik van pesticiden bij het bestrijden van gebiedsvreemde soorten valt te argumenteren vanuit
de bedreiging die deze gebiedsvreemde soorten vormen voor de natuurwaarden in het studiegebied
en vanuit de beheerproblemen die een louter mechanische bestrijding van deze soorten oplevert.
Het louter mechanisch bestrijden van voornoemde gebiedsvreemde boomsoorten omvat het kappen
van de jonge boompjes en het machinaal verwijderen van het wortelstelsel. Bij een dergelijke
mechanische verwijdering is een jarenlange nazorg vereist die bestaat uit het verwijderen van uit de
overgebleven wortels herschietende opslag.
De arbeidsintensiviteit, het vereiste gebruik van machines en de resulterende turbaties in de
duinbodem vormen belangrijke nadelen van de mechanische bestrijding. Een chemisch-mechanische
bestrijding is minder arbeidsintensief en gaat niet samen met een sterke bodemverstoring. Bovendien
zijn de bij de hak en spuit methode en de stobbebehandeling gebruikte pesticidenhoeveelheden
relatief klein, en is hun gebruik in alle gevallen éénmalig of kortdurend en kaderend in een gefaseerd,
maar aflopend bestrijdingsprogramma. Bovendien betreft het hier bestrijdingsmiddelen (glyfosaat,
merknaam Roundup®) met een maximale biologische afbreekbaarheid en minimale ecologische
impact.
Indien nodig dient gedurende de jaren na de eerste behandeling van de te bestrijden soorten een
nazorg uitgevoerd te worden, die bestaat uit het verwijderen van opslag en het hernieuwd instrijken
van het snijvlak met glyfosaat.
Ten gevolge van de extensieve begrazing zal het bestrijden van ongewenste soorten op lange termijn
steeds geringer worden. Toch zal vermoedelijk altijd enige vorm van bestrijding van ongewenste
soorten vereist zijn. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan Gewone esdoorn. De verjonging van
deze soort wordt immers gemeden door grazers.

4.4.3.2 Bestrijdingsomloop
De aanzienlijke oppervlakte van het studiegebied, de wijdse verspreiding van te bestrijden soorten en
de arbeidsintensiviteit van de werken die bovendien slechts in een beperkte periode (einde zomer –
begin herfst) met succes kunnen uitgevoerd worden maken een gebiedsdekkende bestrijding van
gebiedsvreemde soorten in één jaar onmogelijk.
Er wordt hier dan ook geopteerd voor een gefaseerde bestrijding van gebiedsvreemde soorten,
waarbij elk jaar één perceel grondig aangepakt wordt.
Bij het bepalen van deze volgorde werd rekening gehouden met volgende factoren:
o

Mate van verspreiding van te bestrijden soorten in de percelen. Percelen waar het probleem zich
actueel het meest uitgesproken stelt, worden eerst behandeld.

o

Afstemming op andere beheeringrepen. De exoten en te bestrijden soorten worden best bestreden
vlak voor of na de installatie van een begrazingsbeheer.

In een omlooptijd van 7 jaar komen alle percelen aan bod. In 2006 wordt perceel 3 verder aangepakt
naar bestrijding van gebiedsvreemde soorten en dan:
o

2007: perceel 4

o

2008: perceel 5
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o

2009: perceel 7

o

2010: perceel 1

o

2011: perceel 2

o

2012: perceel 6

4.4.3.3 Opvolging en evaluatie
Naast het intensief aanpakken van één perceel per jaar, wordt ook jaarlijks in de meeste overige
percelen nieuwe opslag van gebiedsvreemde soorten bestreden.
In 2006 zijn dat de percelen 1 en 2, in 2007 de percelen 1, 2 en 4, in 2008 de percelen 1, 2, 4 en 5, … tot
in 2013 in alle percelen nieuwe opslag van gebiedsvreemde soorten wordt bestreden.
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4.5 Kapregeling
Tabel 24: Kapregeling

*

*

*

2025

Eg

*

2024

Eg

*

2023

Eg

2022

Eg

2021

Eg

2020

*

2019

*

2018

*

2017

E
E
*

2016

Eg

E
E
*

2015

2013

Eg

E
E
*

2014

2012

0,22

2011

7b

2010

7b

2009

2,31
1,05
0,33
0,51

2008

3b
3c
3e

(ha)

2007

Opp*

2006

BestandsNummer

Opmerkingen

kappen van esdoorn
Vrijstellen
infiltratiepand
kappen naaldhout

E = kaalkap, Eg = groepsgewijze kapping, * = nazorg (verwijderen van opslag)

Exotenbestrijding (vooral Am. vogelkers) en Gewone esdoorn: zie Tabel 26.
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4.6 Bosexploitatie
Gezien houtopbrengst geen functie is van het studiegebied worden hier geen beheermaatregelen
m.b.t. bosexploitatie vooropgesteld.

4.7 Brandpreventie
De goede toegankelijkheid van het studiegebied voor hulpdiensten blijft ook na realisatie van de in
het voorliggende beheerplan voorgeschreven inrichtings- en beheermaatregelen behouden (zie Kaart
23). Door de omvorming van enkele monotone naaldhoutbestanden naar gemengd duinstruweel en –
bos (zie § 4.2.1) zal het brandgevaar in het studiegebied afnemen.

4.8 Open plekken
In het studiegebied zijn een groot aantal biologisch zeer waardevolle open plekken aanwezig. Om
deze open ruimtes en hun karakteristieke biodiversiteit te behouden is een gericht natuurbeheer
vereist. Omwille van het stopzetten van het vroegere agropastorale gebruik van het studiegebied na
de tweede wereldoorlog is in het studiegebied immers een sterke vergrassing, verruiging en
verstruweling opgetreden (zie § 2.2.1.6). Een voortzetting van het huidige "niets doen" beheer over het
grootste deel van het studiegebied (percelen 3 t.e.m. 6) zou leiden tot een voortschrijdende verruiging,
vergrassing en verstruweling.
Het hier voorgeschreven gerichte beheer voor het behoud van deze open plekken omvat drie
verschillende, elkaar aanvullende ingrepen: extensieve begrazing (zie § 4.8.1), een heractivering van
kleinschalige verstuivingen (zie § 4.8.3) en gericht maaien bij wijze van overgangs- en
instandhoudingsbeheer (zie § 4.8.2).

4.8.1 Extensieve begrazing
De algemene beschouwingen rond begrazing zijn opgenomen in bijlage 14.

4.8.1.1 Afbakening begrazingsblokken
4.8.1.1.1

Korte termijn

Op korte termijn is het mogelijk de percelen 3, 4 en 5 in begrazing te nemen.

Perceel 3
Afgezien van het westelijke deel, waar de bedrijfsgebouwen van de IWVA gelegen zijn, en het
zuidelijk deel van bestand 3d, kan de rest van het perceel 3 (15,2 ha) in begrazing genomen worden.
Eventueel worden ook de nog te kappen bestanden (3b en 3c) uitgerasterd.
Gezien perceel 3 nagenoeg volledig omheind is, en gezien er hier reeds een veedrinkplaats (poel)
aanwezig is, vereist de installatie van een begrazingsbeheer in perceel 3 slechts een beperkt aantal
inrichtingswerken, wat een realisatie op korte termijn (binnen de 3 jaar) mogelijk maakt.

Percelen 4 en 5
In het perceel 4 en 5 zijn een groot aantal verviltende en verstruwelende open vegetaties aanwezig die
bij het aanhouden van het huidige ‘niets doen’ beheer verder dreigen te degeneren.
Om het behoud van deze vegetaties te vrijwaren is op korte termijn een gericht natuurbeheer vereist,
waarbij een begrazingsbeheer te verkiezen valt boven een hooibeheer (zie bijlage 14).
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Bij de realisatie van dit begrazingsbeheer worden de percelen 4 en 5 tot één begrazingsblok
samengevoegd. Het deel van het hakselhoutpad dat door perceel 5 loopt, wordt in het begrazingsblok
opgenomen. Daardoor zijn valpoorten nodig op de plaatsen waar de wandelaar het begrazingsblok
kan binnentreden. Om voor mensen met honden (aan de leidband uiteraard) de mogelijkheid te
behouden om buiten het begrazingsblok te wandelen, wordt langs het pad in hakselhout vanaf de
toegang ter hoogte van de Vissersstraat tot aan zuigput 2 een bijkomende afsluiting geplaatst.
Verder moet ook op de westelijke rand van perceel 4, over 990 m een bijkomende afsluiting geplaatst
worden. Deze afsluiting moet op een 5-tal m van de rand van het centraal wandelpad staan. Indien er
een electrische draad wordt voorzien, volstaan drie gladde draden. Indien geen gebruik gemaakt
wordt van een electrische draad zijn vier prikkeldraden aangewezen; alternatief kan ursusdraad
voorzien worden.
Tabel 25 geeft de benaderde lengtes aan bijkomend te plaatsen draadafsluitingen voor elk van de
begrazingsblokken weer.
Tabel 25: Draadafsluitingen
Begrazingsblok

Oppervlakte (ha)

Bijkomend te plaatsen
afsluiting (m)

Percelen 1 en 2

27,44

0

Perceel 3

15,18

1.020

Percelen 4 en 5

31,37 (+ 2,91 ha uitbreiding)

1.630

Perceel 6 (lange termijn)

8,22 (+ 8,73 ha uitbreiding)

1.530

Totaal

82,21 (+ 11,64 ha uitbreiding)

3.540

De begrazing in de percelen 4 en 5 zal vanaf 2008 ingesteld worden.
Het is aangewezen om ook de ten zuiden van perceel 5 grenzende terreinen (zie Kaart 4) in eigendom
van Natuurpunt vzw (1 ha 24 a 25 ca) en Afdeling Natuur (1 ha 67 a 37 ca) te incorporeren in dit
begrazingsblok.

4.8.1.1.2

Middenlange (5-10 jaar) en lange (10-20 jaar) termijn

Perceel 6
Door haar relatief geringe oppervlakte is perceel 6 ongeschikt om te fungeren als alleenstaand,
jaarrond begraasd begrazingsblok.
Om dit probleem van een te geringe oppervlakte op te lossen kunnen de percelen die ten zuiden
grenzen aan perceel 6 en die in eigendom zijn van Afdeling Natuur en de Provincie West-Vlaanderen
mee ingeschakeld worden in dit begrazingsblok. Op deze manier ontstaat een voldoende groot,
aaneengesloten begrazingsblok om jaarrondbegrazing toe te laten.
Indien de mogelijkheid zich voordoet kan bovendien gestreefd worden naar de aankoop van het
perceel in privé eigendom langs de westkant van de Guldenzandstraat, dat ten noorden grenst aan het
IWVA domein en ten oosten en ten zuiden aan de percelen in eigendom van Afdeling Natuur.
Het tracé van het ruiterpad dat door de percelen gelegen ten zuiden van perceel 6 loopt, dient hiertoe
wel gewijzigd, zodat het niet langer dwars door, maar langs de in de toekomst begraasde terreinen
loopt. Gezien de complexiteit is het mogelijks instellen van een begrazing in dit deel slechts op
middellange (5 jaar) tot lange (> 10 jaar) termijn mogelijk.
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Aaneensluiten van diverse percelen
Op langere termijn is het vanuit natuurtechnisch standpunt aangewezen afzonderlijke
begrazingsblokken (perceel 1 en 2 – perceel 3 - perceel 4 en 5 – perceel 6 – perceel 7 en aangrenzende
percelen in openbaar bezit) aaneen te sluiten. De grotere, aaneengesloten begrazingsblokken die
hierbij ontstaan laten een natuurlijkere kuddeopbouw toe en bieden tevens de mogelijkheid tot het
combineren van verschillende soorten herbivoren, die een complementair en onderling faciliterend
effect uitoefenen op de vegetatie.
Een gevolg van deze aaneensluiting is evenwel dat de recreanten (niet enkel wandelaars, maar ook
fietsers en ruiters) in contact worden gebracht met de grazers. Dit lijkt momenteel nog niet haalbaar,
wegens de risico’s i.v.m. veiligheid die hieraan verbonden zijn. Het lijkt aangewezen om eerst slechts
een zowel naar aard als naar hoeveelheid beperkt deel van de recreanten in contact te brengen met de
grazers. Na evaluatie van deze maatregel kan op langere termijn geopteerd worden naar het
aaneensluiten van de afzonderlijke begrazingsblokken.
Bij de aaneensluiting van de begrazingsblokken kan in eerste instantie gestreefd worden naar een
creatie van twee grotere begrazingsblokken, onderling gescheiden door de Doornpannestraat en de
Guldenzandstraat. Hierdoor wordt ook het centrale wandelpad opgenomen in een aangesloten
begrazingsblok
In een volgende stap kan -mits functiewijziging van de Doornpannestraat en de Guldenzandstraatéén groot begrazingsblok (evenwel gescheiden door de infiltratiezone van de IWVA) gecreëerd
worden.
In bijlage 14 worden een deel praktische richtlijnen bij de begrazing opgesomd.

4.8.2 Hooien
4.8.2.1 Algemeen
Hooien is een beheermaatregel waarbij de vegetatie tot op een bepaalde hoogte boven het
bodemoppervlak wordt afgesneden en waarbij het maaisel na of tegelijkertijd met de maaibeurt
verwijderd wordt. Het verwijderen van het maaisel is van groot belang. Maaisel dat niet wordt
verwijderd breekt immers af, waarbij nutriënten vrijkomen die resulteren in een verruiging van de
vegetatie. Bovendien verhindert eventueel achterblijvend maaisel de kieming en vestiging van nieuwe
diasporen, waardoor zich vegetatief uitbreidende grassen sterk op de voorgrond treden.
Uit de toelichting in bijlage 14 blijkt dat begrazing als eindbeheer in het studiegebied te verkiezen valt
boven hooibeheer, en dit zowel om natuurtechnische als om praktische en financiële redenen. Waar
mogelijk wordt het invoeren van begrazings dan ook verkozen boven het uitvoeren van een
hooibeheer. Voor bepaalde delen van het studiegebied is de realisatie van begrazing (op korte termijn)
evenwel praktisch niet mogelijk.
Op deze locaties zal dan ook tijdelijk of permanent een hooibeheer gevoerd worden. Onder Kaart 21
worden alle te hooien oppervlaktes weergegeven. Het is evenwel belangrijk dat bij het maaien het
maaisel voldoende wordt afgevoerd.

Randen van het infiltratiepand
Het betreft hier in de eerste plaats de onmiddelijke omgeving van de infiltratiepanden (perceel 7).
Hier wordt een jaarlijkse hooibeurt vooropgesteld.
Dergelijke hooibeurt laat de verdere ontwikkeling van een waardevolle vochtige duinvalleivegetatie
toe. Bovendien resulteert dergelijk hooibeheer in een netto afvoer van mineralen die hier continu
aangevoerd worden via het (zij het dan zeer mineralenarme, zie Tabel 22) infiltratiewater en die
versneld vrijkomen ten gevolge van de lokale vernatting. Ten slotte verhindert dergelijk hooibeheer
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een verstruweling en verbossing van de onmiddellijke omgeving, wat om mileuhygiënische reden
(bladval!) ongewenst is.

Wegbermen
Ook in de wegbermen van de toegankelijke paden en de dienstwegen –voor zoverre die niet
ingerasterd werden in een begrazingsblok- is een verderzetting van het actuele twee- tot driejaarlijkse
hooibeheer vereist, ten einde struweelvorming tegen te gaan.

Overige
Ten slotte behoren ook alle waardevolle vegetaties met relicten van duingrasland waar (nog) geen
begrazingsbeheer wordt uitgevoerd (zie vegetatiekaart percelen 4, 5, 6 en 7) tot deze klasse van te
hooien vegetaties. Op dergelijke locaties worden typische graslandsoorten zoals Geel zonneroosje,
Grote tijm en Voorjaarsganzerik, e.d., in hun voortbestaan bedreigd door een sterke vergrassing of
verstruweling.
Om de duinkalkgraslandsoorten hier te behouden of verder te laten ontwikkelen en verstruweling en
vervilting lokaal tegen te gaan dient hier een jaarlijks hooibeheer uitgevoerd te worden. In perceel 7
betreft het minimaal 2,4 ha grasland. In perceel 6 zijn een beperkt (0,15 ha) aantal graslanden (zie Kaart
21) waar hooibeheer gewenst is.

4.8.2.2 Praktische toelichting bij hooien
Hooien omvat het maaien van de vegetatie en het afvoeren van het maaisel. Dit laatste punt is van
cruciaal belang. Indien het gemaaide materiaal blijft liggen, oefent het een sterk verruigend en
verstikkend effect uit op de vegetatie dat als negatiever kan beoordeeld worden dan een nulbeheer.
De methode van hooien verschilt in het studiegebied van locatie tot locatie, waarbij het reliëf en de
dichtheid van het struweel van doorslaggevend belang is. Op een beperkt aantal plaatsen met een zeer
uitgesproken microreliëf en/of een zeer grote struweeldichtheid kan enkel handmatig gehooid
worden. Elders is machinaal hooien met een eenassige maaibalk mogelijk.

4.8.3 Uitbreiden en heractiveren van lokale verstuiving
Uit paragraaf 2.3.2.2 is gebleken dat in het studiegebied op heden kleinschalige verstuivingsprocessen
plaatsvinden. De uitbreiding van deze kleinschalige verstuivingsprocessen wordt onder paragraaf
3.2.3.2.3 als beheerdoelstelling vooropgesteld.
Een dergelijke reactivatie van kleinschalige verstuivingsprocessen kan via de onderstaande ingrepen
gerealiseerd worden:
o

Verwijderen van verharde en half verharde wegen en infrastructuur

o

Gerichte bestrijding van fixerende uitheemse boomsoorten

o

Inrichten van bijkomende
verbossingstendens

begrazingsblokken

ter

bestrijding

van

verstruwelings-

en

In wat volgt onder deze paragraaf wordt elk van deze ingrepen nader toegelicht.

4.8.3.1 Verwijderen van verharde en half verharde wegen en infrastructuur
Om het uitbreiden en heractiveren van verstuiving mogelijk te maken, worden in de percelen 4 en 5
waar nodig puinresten, resten van de oude waterwinningsinfrastructuur en overbodige verharde of
halfverharde wegen verwijderd zoals voorgeschreven in het vorige beheerplan van het studiegebied
(IWVA, 1994).
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De dienstwegen die behouden dienen te blijven ten behoeve van gemotoriseerd verkeer en de
toegankelijkheid tot het infiltratiepand, bestaan zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen (bv
hakselhout).

4.8.3.2 Gerichte bestrijding van fixerende uitheemse boomsoorten
Opslag van uitheemse boomsoorten (Witte abeel, Amerikaanse vogelkers, …) zorgt voor een fixering
van het zand en belemmert dus een spontane verstuiving. Een gerichte, systematische bestrijding van
deze uitheemse boomsoorten, zoals toegelicht onder de paragrafen 4.4.1 tot en met 4.4.3, zal het
optreden van kleinschalige verstuivingsprocessen dan ook in de hand werken.

4.8.3.3 Inrichten van bijkomende begrazingsblokken
Door het in begrazing nemen van grote delen van het studiegebied (zie § 4.8.1) wordt verdere
verruiging, vervilting en verstruweling tegengegaan, wat het behoud van de huidige en de creatie van
bijkomende kleinschalige verstuivingen in de hand werkt. Ook de lokale beschadiging van de
vegetatie (o.m. via trapgaten) veroorzaakt door grazers wekt verstuiving in de hand.

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling
Zoals toegelicht wordt in bijlage 14, leidt het hier voorgestelde begrazingsbeheer tot een vegetatie met
een zowel in het horizontale als in het verticale vlak sterk variërende vegetatiestructuur en tal van
kleinschalige abiotische en biotische gradiënten.

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora
4.10.1 Begrazing
Uit intensieve flora inventarisaties in het studiegebied is gebleken dat het invoeren van begrazing in
de voorheen onbeheerde percelen 1 en 2, hier heeft geleid tot een sterke toename van bijzondere
plantensoorten (zie § 2.4.4.1.3). Uit de toelichting in bijlage 14 kan afgeleid worden dat dergelijk
begrazingsbeheer ook voor het voorkomen en de verspreiding van soorten uit andere taxonomische
groepen (lagere planten, fauna) gunstiger is dan het nulbeheer dat momenteel over het grootste deel
van het studiegebied gevoerd wordt.
De uitbreiding van de begrazingszone over delen van het studiegebied die momenteel geen beheer
kennen, voorgeschreven onder de paragrafen 4.8.1.1 en 4.8.1.1.2 van het voorliggende beheerplan, kan
dan ook opgevat worden als een specifieke maatregel ter bescherming van fauna en flora.

4.10.2 Gericht hooibeheer
Ook het gerichte hooibeheer voorgeschreven onder paragraaf 4.8.2 van het voorliggende beheerplan
heeft een gunstig effect op het voorkomen van bepaalde voor het natuurbehoud kritische soorten in
het studiegebied. Dit hooibeheer kan dan ook aanzien worden als een specifieke maatregel ter
bescherming van de fauna en flora.

4.10.3 Exotenbestrijding
De vestiging en uitbreiding van bepaalde agressieve exoten heeft een negatieve invloed op de fauna
en flora van het studiegebied. De onder de paragrafen 4.4.1 t.e.m. 4.4.3 toegelichte exotenbestrijding
kan dan ook aanzien worden als een specifieke maatregel ter bescherming van de flora en fauna van
het studiegebied.
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4.10.4 Natuurinrichting en –beheer van poel in perceel 3
Om de inheemse fauna en flora van duinpoelen en vochtige duinvalleien die (potentiëel) aanwezig is
ter hoogte van de poel in perceel 3 te ontwikkelen zullen ter hoogte van deze poel enkele gerichte
inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd worden.
De inrichting en het beheer van deze poel wordt in het bijzonder afgestemd op de Kamsalamander,
een soort waarvoor het studiegebied werd aangewezen als Habitatrichtlijngebied (zie § 1.7.1.2). Ook
andere dier- en plantensoorten zijn evenwel gebaat bij deze maatregelen. Londo (1997) stelt dat van
alle amfibieënsoorten Kamsalamander (samen met Boomkikker) het meest kritisch is voor wat betreft
de afmetingen van de poelen. Indien een poel voor deze soorten geschikt is, is ze ook goed voor de
andere soorten amfibieën.

4.10.4.1 Toelichting
De oppervlakte van de huidige poel in perceel 3 bedraagt 550 m², waarmee ze voldoet aan de
minimum oppervlakte voor poelen geschikt voor de Kamsalamander; die krachtens Londo (1997) 300
m² bedraagt. Aangezien de Kamsalamander tot midden september larven heeft, moet een geschikte
poel zo diep zijn dat ze in de droogste periode nog 80 cm water bevat. Ook aan dit criterium voldoet
de actuele poel.
Aangezien amfibieën zich tijdens het groeiseizoen niet verder dan 1 km van hun voortplantingspoel
verwijderen is ook de aard van het landbiotoop gelegen rond de poel van belang (Van Damme & al.,
1997). De poel is best gelegen in een open vegetatie, zodanig dat ze niet wordt beschaduwd. Ook de
aanwezigheid van geschikte foerageer- en schuilmogelijkheden zoals struweel en ruigere stukken
grasland nabij de poel is van belang. Gesteld kan dat de omgeving van de bestaande poel in perceel 3
ook aan deze voorwaarden voldoet, die nog verder zullen ingevuld worden bij het in begrazing
nemen van perceel 3.
Het belangrijkste knelpunt van de huidige poel betreft de steil hellende oevers en de regelmatige
oeverlijn, die weinig variatie in diepte toelaten. Amfibieën in het algemeen, en de Kamsalamander in
het bijzonder vereisen immers enerzijds een permanente diepte van meer dan 0,8 m en hebben
anderzijds ook nood aan voldoende ondiepe, warme plekken voor de snelle ontwikkeling van de
eieren en larven. Door een poel met een onregelmatige oeverlijn met inhammetjes en uitstulpingen te
creëren, zal de totale oeverlengte en de totale hoeveelheid ondiepe zones van de poel toenemen.

4.10.4.2 Maatregelen
4.10.4.2.1 Afvangen van Roodwangschildpadden en vissen
In de poel zijn momenteel Roodwangschildpadden (Trachemis scripta elegans) aanwezig. Deze
exotische reptielensoort komt in de natuur terecht via vrijlating en ontsnapping uit tuinvijvers. In
Vlaanderen is er tot op heden nog geen voortplanting waargenomen. Jonge Roodwangschildpadden
zijn overwegend vleeseters. Wanneer de dieren ouder worden schakelen ze evenwel over op een
hoofdzakelijk vegetarisch dieet.
Om redenen van predatie op en competitie met inheemse diersoorten, is het aangewezen de in de poel
aanwezige Roodwangschildpadden af te vangen alvorens overgegaan wordt tot het inrichten van de
poel. Bij hernieuwde kolonisatie van de poel door Roodwangschildpad dient deze ingreep herhaald te
worden.
In de poel zijn ook heel wat vissen (karparchtigen) aanwezig. Omwille van predatie op amfibieën en
het negatief effect op waterplanten is het nodig om de vissen zoveel mogelijk af te vissen. Dit kan
gebeuren door met een sleepnet de poel af te vissen.
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4.10.4.2.2 Uitschonen
Gezien de poel nog maar vrij recent is geschoond, is het niet nodig om dit tijdens de looptijd van het
beheerplan nog uit te voeren.

4.10.4.2.3 Herprofileren
De poel zal dienst doen als drinkplaats. Het is gewenst dat hiervoor een beperkte herprofilering
gebeurt.

4.10.4.2.4 Uitrasteren
De poel in perceel 3 zal na het in begrazing nemen van dit perceel een functie vervullen als
veedrinkplaats. De aanwezigheid van grazers rond de oevers van deze poel is dan ook noodzakelijk.
Vee in en om een poel heeft evenwel twee nadelen (Van den Berghe & al, 2003). Ten eerste kunnen de
grazers hun mest in de poel deponeren, wat resulteert in een aanrijking van het water. In dit verband
is het belangrijk te weten dat paardachtigen dit veel minder doen dan runderen. Aangezien de
begrazing in perceel 3 zal gebeuren door pony’s of ezels moet het effect van mestaanrijking ter hoogte
van de poel dan ook gerelativeerd te worden.
Ten tweede lopen de dieren in de poel, en zorgen ze hier voor een vertrappeling van de bodem, wat
de ontwikkeling van vegetatie bemoeilijkt. Om het negatieve effect van vertrappeling gedeeltelijk te
voorkomen kan een deel van de poel uitgerasterd worden. Op deze manier wordt slechts een deel van
de oever betreden, wat extra variatie in de vegetatie creëert. Het is dan ook aangewezen om de helft of
drie kwart van de omtrek van de poel uit te rasteren. Hierbij dient er voor gezorgd dat ter hoogte van
een deel van de minst steile oeverrand geen raster aanwezig is.

4.11 Dood hout en oude bomen
In de bosbestanden gedomineerd door inheems loofhout (bestand 3d en bestand 7e) wordt (afgezien
van gerichte exotenbestrijding) een nulbeheer voorgeschreven. Onder invloed van dit beheer zal de
hoeveelheid aan dood hout en oude bomen in deze bestanden met de jaren verder toenemen.
Er wordt in eerste instantie geopteerd om niet agressieve exoten oud te laten worden en staand te
laten sterven. Ook deze maatregel resulteert in een toename van het aandeel dood hout.

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid
4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen
Een plan van de voor het publiek opengestelde wegen wordt weergegeven op Kaart 23.

4.12.2 Speelzones
Er worden geen speelzones voorzien in het studiegebied

4.12.3 Recreatieve infrastructuur
In het niet afgesloten gedeelte van het studiegebied stelt zich momenteel in beperkte mate de
problematiek van ongewenste betreding door recreanten. Deze betreding wordt niet zozeer
veroorzaakt door slechte wil, maar vindt veeleer zijn oorsprong in de afwezigheid van
aaneensluitende paden en de afwezigheid van duidelijke informatie in verband met de
toegankelijkheid van het gebied.
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Om deze ongewenste betreding tegen te gaan wordt hier geopteerd voor enkele gerichte ingrepen die
een optimale geleiding van de recreanten in de hand werken, zodat de bezoekers geconcentreerd
worden op de aaneengesloten toegankelijke paden en niet langer de neiging vertonen het duingebied
te betreden. Concreet omvatten deze acties een herstructurering van het recreatieve wegennet en het
informeren van de bezoekers i.v.m. de toegankelijkheid van het gebied.
Vanzelfsprekend zullen ook de bijkomende afsluitingen die ten behoeve van de uitbreiding van het
begrazingsbeheer in het studiegebied geplaatst zullen worden resulteren, in een afname van de
betreding van het studiegebied buiten de toegankelijke paden.

4.12.3.1 Wijzigingen t.h.v. het recreatieve wegennet
Om de geleiding van de recreanten te optimaliseren en om tegemoet te komen aan de vraag van de
recreanten naar gesloten circuits, alsook om de realisatie van grotere aaneengesloten begrazingsblokken
mogelijk te maken, dient het recreatieve wegennet van het studiegebied gewijzigd te worden. Deze
wijzigingen van het recreatieve wegennet worden in wat volgt onder deze paragraaf verder toegelicht.

4.12.3.1.1 Inrichting bijkomend ruiterpad ten westen van perceel 1
Zie voor tracé bijkomend ruiterpad Kaart 23.
Er is vanuit de ruiterij de vraag om een doorsteek naar het strand te hebben. Om aan deze vraag te
voldoen wordt op de westelijke rand van bestand 1b een ruiterpad aangelegd. Bij het aanduiden van
het tracé werd rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de aanwezige habitats
(mosduinvegetaties).
Het ruiterpad start aan de bunker op het einde van de Hoge Blekkerlaan en loopt langs de westelijke
grens van het studiegebied. In een strook van maximaal 10 m van de afsluiting wordt een bijkomende
afsluiting geplaatst die nagenoeg ondoordringbaar is (bv. hoge kastanjeafsluiting) zodat via het
ruiterpad geen recreanten het gebied kunnen binnendringen. Deze afsluiting loopt door tot in de
dichte struwelen (ongeveer ter hoogte van de Sangattelaan). Het ruiterpad zelf is maximaal 1 m breed
en wordt in het struweel zelf, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bestaande buitenste afsluiting,
aangelegd.

4.12.3.1.2 Verwijderen van nutteloze wegverhardingen
De aanwezigheid van bepaalde verhardingen van gewezen dienstwegen wekt plaatselijk verkeerdelijk
de indruk van een toegankelijk pad. Ten einde een betere geleiding van de recreant langs de
toegankelijke paden mogelijk te maken is het aangewezen deze verhardingen op te breken. Voor een
verdere toelichting bij deze ingreep wordt hier verwezen naar paragraaf 4.8.3.1.

4.12.3.1.3 Wijzigen tracé ruiterpad op lange termijn
Om de realisatie van een zo groot mogelijk aaneengesloten begrazingsblok ter hoogte van de percelen
4, 5, 6 en 7 op lange termijn mogelijk te maken, kan een lichte wijziging in het tracé van het huidige
ruiterpad, dat langs het zuiden van het studiegebied loopt, aangewezen zijn. Dit alternatief wordt
weergegeven op Kaart 23.

4.12.3.2 Plaatsen van infopanelen
Voorafgaand aan de realisatie van het begrazingsbeheer in de percelen 4 en 5, waarbij de recreant in
rechtstreeks contact komt met de grazers, zijn bijkomende infopanelen vereist die de bezoeker
wegwijs maakt inzake de omgang met grote grazers.
Voor een verdere toelichting bij de inhoud van deze nieuw te plaatsen infoborden wordt hier
verwezen naar bijlage 14.
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Het infobord nabij het bezoekerscentrum in de Doornpanne dient aangepast te worden aan de
toekomstige beheermaatregelen (het hoe en waarom van de uitbreiding van begrazing, maaibeheer,
exotenbestrijding, e.d.). Er dient tevens een duidelijk overzicht gegeven te worden van de wandel-, fietsen ruiterpaden. Eén bord voor de volledige Doornpanne volstaat om deze info te verstrekken.
Het materiaal waaruit de infopanelen dient gemaakt te worden, moet duurzaam, weer- en
vandalismebestendig zijn. Daarnaast moet het bord goed ogen en "uitnodigend" zijn.
Een materiaal dat veelvuldig gebruikt wordt is vinyl (op een lexan plaat). Het is een duurzame
grondstof, die full-color kan bedrukt worden. De vasthechting van de platen gebeurt tussen twee
houten palen. Het materiaal van deze palen (en het frame) dient eveneens duurzaam te zijn, zodat hier
het gebruik van eik of andere inlandse hardhoutsoorten (zoals Kastanje) aangewezen is.
Doordat het bezoekerscentrum in de Doornpanne niet zichtbaar is van op de Koninklijke Baan, vinden
veel bezoekers moeilijk het bezoekerscentrum, en worden potentiële bezoekers bovendien niet
aangetrokken. Er wordt daarom voorgesteld om de ingang via de Doornpannestraat-Guldenzandstraat
naar het bezoekerscentrum beter aan te geven d.m.v. een duidelijk(er) (aanwijs)bord. Op deze manier
zullen meer mensen de weg naar het bezoekerscentrum "vinden" en kan het centrum haar functie als
recreatieve poort tot het studiegebied nog beter invullen.

4.12.3.3 Toegankelijkheid
In bijlage 12 is het nieuwe toegankelijkheidsreglement toegevoegd.
toegankelijkheidsplan voor het studiegebied is opgenomen onder Kaart 23.

Een

toekomstig

4.12.3.3.1 Wandelaars, fietsers en ruiters
De toegankelijkheid van het studiegebied voor wandelaars, fietsers en ruiters blijft grotendeels
ongewijzigd. Dit houdt in dat deze recreanten en weggebruikers het duin niet kunnen betreden, maar
enkel toegelaten worden op de voor hun bestemde paden.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de recreanten naar een gesloten circuit en om de realisatie van
grotere aaneengesloten begrazingsblokken mogelijk te maken, wordt in het voorliggende beheerplan
voorgesteld om de padeninfrastructuur enigszins aan te passen. Voor een toelichting bij deze
aanpassingen wordt hier verwezen naar paragraaf 4.12.3.1.

4.12.3.3.2 Wegen voor gemotoriseerd verkeer
De Doornpannestraat-Guldenzandstraat vervult momenteel de onderstaande functies:
o

Recreatieve functie ten behoeve van fietsers, wandelaars en ruiters (recreatieve routes).

o

Functie als doorsteek tussen het strand en de ten zuiden van het studiegebied gelegen campings
en vakantiedorpen (niet gemotoriseerd verkeer).

o

Gebruik door doorgaand, gemotoriseerd verkeer.

o

Dienstweg voor voertuigen van de gemeente, Afdeling Bos&Groen en de IWVA.

o

Ontsluitingsweg voor hulpdiensten.

o

Toegangsweg tot de woningen van de bewoners van het betreffende traject.

Ze vormt evenwel een harde barrière tussen enerzijds de percelen 1, 2, 4, 5 en 7 en anderzijds de
percelen 3 en 6 en het aansluitend duingebied van de Witte burg. Er is tevens een problematiek van
sluikstorten langs deze weg. Uit enquêteresultaten van een onderzoek in de zomer van 2000
uitgevoerd door de West-Vlaamse Vereniging voor Toerisme (WVT) blijkt ten slotte dat de nietgemotoriseerde recreanten een verkeersveiliger situatie willen langs de DoornpannestraatGuldenzandstraat. Ook tellingen ter plaatse bevestigen dit. Uit de telling op 12 augustus 2000 bleek

ESHER

november 2005

Uitgebreid bosbeheerplan waterwinning Sint-André – Beheermaatregelen

133

140
dat er in beide richtingen 471 auto's en 29 brom- en motorfietsers passeerden langs de
Guldenzandstraat. Dit is een situatie die de veiligheid van de hoge aantallen fietsers en wandelaars
niet in de hand werkt, te meer daar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer hoog ligt en er geen
apart fiets- of wandelpad is (H. Cnockaert, WVT, voorlopige versie 20/12/2000).
Om bovenvermelde knelpunten te saneren schrijft Econnection (2000) het ontharden en het
gedeeltelijk opheffen van de Doornpannestraat-Guldenzandstraat voor. Deze opheffing werd ook
opgenomen in het GNOP-actieplan ‘Witte Burg-Guldenzandstraat’.
Gezien het belang van deze weg als recreatieve as, als ontsluitingsweg voor de nabij gelegen bewoners
en als dienstweg voor de IWVA en de gemeente wordt dergelijke ontharding in het voorliggende
beheerplan niet ondersteund.

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
Aangezien de jacht gedurende de looptijd van dit beheerplan niet zal worden uitgeoefend in het
gebied worden hier geen beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht geformuleerd.

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Aangezien visserij gedurende de looptijd van dit beheerplan niet zal worden uitgeoefend in het
gebied worden hier geen beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij geformuleerd.

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet houtige
bosproducten
Het studiegebied heeft geen functie als voortbrenger van niet houtige bosproducten. In het
voorliggende beheerplan worden dan ook geen beheermaatregelen en -richtlijnen m.b.t. het gebruik
van niet houtige bosproducten uit het studiegebied geformuleerd.

4.16 Beheermaatregelen
elementen

en

richtlijnen

m.b.t.

cultuurhistorische

Afgezien van het vroegere agropastorale gebruik van het duingebied en het hiermee samengaande
karakteristieke open duinlandschap dat hersteld en behouden zal worden door het uitbreiden van
begrazing in het studiegebied, zijn geen bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig die
bijkomende beheermaatregelen vergen.

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende
functie
De milieubeschermende functie van het studiegebied situeert zich ter hoogte van:
o

Natuurbehoud

o

Bescherming van het grondwater

o

Bufferzone tussen de bebouwingen van Koksijde en Oostduinkerke

In wat volgt onder deze paragraaf worden de beheermaatregelen en richtlijnen van elk van deze
aspecten van de milieubeschermende functie van de waterwinning Sint-André nader toegelicht.
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4.17.1 Natuurbehoud
De beheermaatregelen en richtlijnen ten behoeve van de natuurbehoudsfunctie van het studiegebied
zijn opgenomen onder paragraaf 4.10 van het voorliggende beheerplan.

4.17.2 Bescherming van het grondwater
Actieve maatregelen ten behoeve van de bescherming van het grondwater worden hier niet voorzien.
De bescherming van het grondwater in het studiegebied komt neer op een passieve bescherming, wat
inhoudt dat in het studiegebied geen acties mogen ondernomen worden die de kwaliteit van het
grondwater in het gedrang kunnen brengen.

4.17.3 Bufferzone
Het behoud van het studiegebied als open ruimte biedt een verzekering voor het behoud van haar
functie als ruimtelijke buffer tussen de woonkernen van Koksijde en Oostduinkerke. Actieve ingrepen
zijn niet vereist voor het bestendigen van deze bufferfunctie.

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
4.18.1 Algemeen
Ook tijdens de loopduur van het voorliggende beheerplan blijft wetenschappelijk onderzoek mogelijk
in het studiegebied. Voor het uitvoeren van dergelijk wetenschappelijk onderzoek dient evenwel in
alle gevallen, naast de wettelijk vereiste toelatingen, voorafgaandelijke toestemming gevraagd te
worden aan de IWVA.

4.18.2 Opvolging en evaluatie
Het nagaan van de invloed van het gevoerde beheer en de effecten ervan op flora en fauna aan de
hand van monitoring is onontbeerlijk. Op deze manier is het immers mogelijk het gevoerde beheer bij
te sturen indien afgeweken wordt van de vooropgestelde doelstellingen.
De respons van de duinecosystemen, zowel abiotisch (grondwaterpeilfluctuaties, …) als biotisch
(verschuivingen in vegetatietype en –samenstelling, verschijnen/verdwijnen van dier- en
plantensoorten), zal opgevolgd worden.
Via terreinbezoeken wordt de doeltreffendheid en de effecten van de beheermaatregelen opgevolgd.
Daarbij zal waar nodig ondersteuning worden gevraagd aan deskundigen (o.a. Instituut voor
Natuurbehoud).
Ook zullen de waarnemingen en gegevens van de plaatselijke amateur-veldbiologen worden
bijgehouden om de effecten van de beheermaatregelen na te gaan. Er zal een kartering van de
aandachtssoorten gebeuren volgens de methodiek van het Instituut voor Natuurbehoud; dit is immers
een goede methode voor beheerevaluatie. Hierbij zullen aandachtssoorten van fauna en flora
opgevolgd worden.
Tevens zullen de PQ’s (permanente kwadraten) in het gebied verder regelmatig opgevolgd worden.
Aan de hand van de PQ’s zal de vegetatieontwikkeling worden opgevolgd en zal een evaluatie van
het beheer gebeuren.
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4.19 Werken die de biotische of de abiotische toestand van het bos
wijzigen
Naast de in de voorgaande paragrafen beschreven maatregelen, dient de waterwinning en de
oppervlakte-infiltratie vermeld als ingreep die de abiotische toestand van het studiegebied zal
wijzigen. Voor een nadere toelichting bij deze ingrepen wordt hier verwezen naar paragraaf 2.5.1 en
paragraaf 3.2.2.
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4.20 Planning van de beheerwerken
In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in Tabel 24. Overige beheermaatregelen die de komende 20 jaar
voorzien zijn worden weergegeven in Tabel 26.
Tabel 26: Planning van de beheerwerken
2019

2020

2021

2022

2023

2024

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bestrijden exoten en nazorg (*)
Perceel 2

Perceel 3

Begrazing met pony’s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plaatsen afsluiting en
veepoorten en uitrasteren te
kappen bestanden

x

Afvangen schildpadden/vissen

x

Beperkte herprofilering poel

x

Bestrijden exoten en nazorg (*)

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

X?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Begrazing met pony’s

ESHER

11,9

2025

2018

x

x

2017

x

x

2016

x

2015

Verwijderen verharde
wegen/infrastr.

x

2014

15,5

2013

Begrazing met pony’s

2012

Perceel 1a

2011

Bestrijden exoten en nazorg (*)
(+1b)

2010

x

2009

x

2008

2007

Aanleg ruiterpad

2006

Perceel 1b

Beheerwerk

Opp.
(ha)

Bestand /
locatie

15,2
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Tabel 27 vervolg: Planning van de beheerwerken
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x
x

17,5

Bestrijden exoten en nazorg (*)
Verwijderen verharde
wegen/infrastr.
Hooibeheer

2011

13,8

Plaatsen afsluiting, valpoort (2),
infoborden en drinkbak + kraal
Begrazing

2010

x

Verwijderen verharde
paden/infrastr.

Perceel 5

2009

Bestrijden exoten en nazorg (*)
Begazing

*

x

Plaatsen afsluiting

Perceel 4

2008

2007

2006

Beheerwerk

Opp.
(ha)

Bestand /
locatie

x

x

x

0,15

Bestrijden exoten en nazorg (*)
Perceel 6

Perceel 7

ESHER

Instellen van begrazing (+
eventueel aangrenzende
gebieden)
Hooibeheer
Bestrijden exoten en nazorg (*)

8,2 (+
8)
2,4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5 Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek vond plaats van 9 juni t.e.m. 10 augustus 2005 (bijlage 15). Het ontwerpbeheerplan kon op 3 plaatsen in de gemeente Koksijde worden geraadpleegd, namelijk op de
gemeentelijke milieudienst, in de gemeentelijke bibliotheek en in het bezoekerscentrum van de IWVA.
Daar werd ook gedurende de gehele zomer een powerpoint voorstelling getoond met de krachtlijnen
van het beheerplan (bijlage 13).
Er zijn geen bezwaren of opmerkingen binnengekomen naar aanleiding van dit openbaar onderzoek.
Daarna werd het beheerplan aan AMINAL, Afdeling Bos en Groen overgemaakt, die het op hun beurt
voor advies overmaakten aan de afdeling Natuur. Met deze adviezen, die opgenomen zijn in bijlage
15, werd rekening gehouden bij het opstellen van het uiteindelijke hier voorliggende beheerplan.
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