
WELKOM IN HET DUINGEBIED

TER YDE

Situering

Ter Yde is een waardevol duinengebied van 260 hectare 

groot. Het groepeert alle duinzones tussen Oostduinkerke 

en Groenendijk: de Zeebermduinen, het deelgebied Ter Yde, 

de Karthuizerduinen, de Plaatsduinen, de Spelleplekke, het 

Hannecartbos en de Oostvoorduinen. Een groot gedeelte van 

die duingebieden is Vlaams Natuurreservaat en wordt beheerd 

door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het grootste deel 

ervan is eigendom van het Vlaamse Gewest, en 25 hectare is 

eigendom van de Intercommunale voor de Watervoorziening 

van Veurne-Ambacht (IWVA).

Het landschap

Al in de vroege middeleeuwen vormde zich een smalle 

duingordel langs de zuidelijke oever van de toenmalige 

IJzermonding. Yde betekent schuilhaven en verwijst naar 

een bescheiden vissersnederzetting die zich hier halfweg de 

13de eeuw aan de toenmalige getijdengeul het Vloedgat heeft 

gevormd. 

Een eeuw later, toen het dichtslibbende Vloedgat door de 

aanleg van de Groenendijk werd afgesloten van de zee, 

bleef een deel van de voormalige Vloedgatgeul bewaard als 

een langgerekte kom: de Doolaeghe. Het zoete en kalkrijke 

grondwater kwelt hier vanuit de omringende hogere duinen 

naar de oppervlakte en voedt een van de weinige duinbeken 

van het land: de Waterloop-zonder-Naam. De Doolaeghe 

werd vanaf 1930 beplant door de familie Hannecart, vandaar 

de naam Hannecartbos.

Natuurwaarden

Flora

In deze natuurparel aan de kust vinden we een grote 

variatie aan verschillende duintypes. 

De embryonale strandduintjes ontwikkelen zich op het droge 

strand uit pioniersoorten zoals zeeraket en biestarwegras. 

Hogerop, in de zeereep en de stuivende duinen, speelt het 

forse helmgras een belangrijke rol.

Waar het zand tot rust is gekomen, gaan de helmduinen 

over in mosduinen. Tapijten van mossen, waaronder 

duinsterretje en korstmossen, bedekken er de droge duinen. 

De duinpannen behoren tot de mooiste van de Vlaamse kust, 

met onder andere parnassia en strandduizendguldenkruid. 

Woekerende struiken, met duindoorn op kop, kunnen het 

duinlandschap overgroeien en dichte struwelen vormen. 

Oudere duinstruwelen zijn vaak rijk aan wilde rozen en 

andere bijzondere struiksoorten. 

Het middeleeuwse kopjesduinlandschap werd gedurende 

honderden jaren begraasd door huisvee. Dat resulteerde in 

soorten- en kleurrijke duinkalkgraslanden met 

zeldzaamheden zoals duinroosje, zonneroosje, kalkbedstro 

en vleugeltjesbloem. 

Het huidige Hannecartbos werd vanaf het interbellum voor 

de jacht bebost met zwarte en grauwe els en cultuurpopulier. 

Waar het historische grasland werd hersteld, ontwikkelden 

zich opnieuw schrale, venige hooilanden.

Fauna

In het voorjaar dienen de overstroomde, schaars begroeide 

jonge duinpannen als paaiplaats voor de zeldzame 

rugstreeppad.

Bijzondere insecten van de open droge duinen zijn 

blauwvleugelsprinkhaan, julikever en kleine parelmoervlinder. 

De open terreindelen van het waterrijke Hannecartbos zijn 

rijk aan libellen. 

In het open duinlandschap zijn graspieper en boomleeuwerik 

de meest typische broedvogels. Nachtegaal, zomertortel en 

roodborsttapuit verkiezen een nest in het duinstruweel. 

Tijdens het winterhalfjaar strijken hier grote groepen 

kramsvogels en koperwieken neer, op zoek naar bessen. Het 

bos is het favoriete biotoop van de wielewaal, de groene 

specht en de boomvalk en van een fl inke kolonie blauwe 

reigers. In de winter krijgt het gebied bezoek van houtsnippen 

en sijsjes. Het hele jaar vertoeven hier dagroofvogels zoals 

sperwer en buizerd.

Beheer

In de voorbij decennia is heel wat werk verzet in het Vlaams 

Natuurreservaat Ter Yde. In het kader van het Europese Life-

Natuurproject FEYDRA werden in het Hannecartbos 6 hectare 

kwijnende elzen en populieren gekapt. De oorspronkelijke 

bloemrijke vochtige duingraslanden kwamen ervoor in de 

plaats. 

Het jaarlijks maaien van de duinpannen verhindert dat 

zeldzame planten verdwijnen onder het duinstruweel. 

Sinds 2000 worden grazers ingezet bij het beheer van Ter 

Yde. De schapen in Ter Yde zijn met hun beperkte gewicht 

de ideale grazers voor de kwetsbare droge mosduinen. De 

Konikpaarden grazen op de bijzonder soortenrijke vochtige 

graslanden met onder andere kruipend moerasscherm. 

Runderen grazen in de Oostvoorduinen en Shetlandpony’s 

kunnen we verspreid in het gebied het hele jaar aan het 

werk zien. 

Welkom

Het hele gebied is vrij toegankelijk op de verschillende 

wandelpaden. Zo kunnen wandelaars kennismaken met alle 

natuurwaarden. Het rode wandelpad is alleen toegankelijk 

van 15 juli tot en met 15 maart, en dus niet tijdens het 

broedseizoen. Honden moeten aan de leiband. Tijdens 

geleide wandelingen kunt u ook de afgesloten delen van 

het reservaat verkennen.

Fietsers kunnen terecht op het fi etspad dat door het 

Hannecartbos het Loze Vissertjespad verbindt met de 

Noordzeedreef. 

rugstreeppad

roodborsttapuit

teer guichelheil

nachtegaal



NOORDZEE

W

AT
ER
LO
OP-

ZON
DE

R-
NA
AM

ALBERT I-LAAN

ALBERT I-LAAN

NIEUWPOORTSESTEENWEG

POLDERSTRAAT

POLDERSTRAAT

N
O

O
R

D
ZEED

R
EEF

LOZE VISSERTJESPAD

C
O

TTA
G

E
N

LA
A

N

N396

N34

ZEEBERMDUINEN

KARTHUIZERDUINEN

IWVA-DOMEIN

OOSTVOORDUINEN

HANNECARTBOS

SPELLEPLEKKE

PLAATSDUINEN

GROENENDIJK-BAD
(NIEUWPOORT)

OOSTDUINKERKE-BAD
TER YDE

0 125 250 500m

Meer informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Jacob van Maerlantgebouw 

Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 

8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 

T 050 24 77 40 - M wvl.anb@vlaanderen.be

www.natuurenbos.be - #teryde
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Hoe komt u in Ter Yde?

Met het openbaar vervoer: 

Wie met de kusttram komt, stapt af bij de halte Oostduinkerke 

Duinpark of Oostduinkerke Groenendijk-Bad. Vanaf die 

haltes is het nog vijf minuten stappen naar de ingang van 

het reservaat.

Wie met de trein komt, stapt uit in Veurne of Koksijde. U 

neemt vanaf het station bus 68 of 69, en stapt af bij halte 

Oostduinkerke Sunparks (in de Polderstraat). Vanaf de 

bushalte is het nog vijf min stappen naar de ingang van het 

reservaat in de Noordzeedreef (richting Oostduinkerke-Dorp, 

eerste straat rechts).
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WANDELPADEN

Met de fi ets: 

Ter Yde ligt tussen knooppunt 66 en 82 van het fi etsroute-

netwerk.

Met de auto: 

U kunt Ter Yde bereiken via de E40, afrit Nieuwpoort, richting 

Nieuwpoort-Bad. Bij de derde verkeerslichten slaat u linksaf; 

daarna neemt u in Polderstraat de eerste straat rechts.

NOORDZEE

1 = PARC DU VENT
2 = DUNE DEWULF
3 = DUNE MARCHAND
4 = DUNE DU PERROQUET
5 = DUNE FOSSILE

  6 = CABOURDUINEN EN GARZEBEKEVELD
  7 = WESTHOEK
  8 = CALMEYNBOS EN KRAKEELDUINEN
  9 = OOSTHOEKDUINEN
10 = HOUTSAEGERDUINEN
11 = BELEINDERDUINEN
12 = NOORDDUINEN
13 = DOORNPANNE EN HOGE BLEKKER
14 = SCHIPGATDUINEN
15 = TER YDE
16 = SIMLIDUINEN
17 = GROENENDIJK
18 = ZANDHOOFD
19 = IJZERMONDING EN 
        KWARTIER LOMBARDSIJDE
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