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I. GEBIEDSBESCHRIJVING 
 

 I.1 Administratieve gegevens 

I.1.1 Situering en begrenzing projectgebied (figuur 1) 
 

Het volledige projectgebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
(West-Vlaanderen) en beslaat ongeveer 139 ha.  
Het wordt begrensd door de Robert Vandammestraat (N396) (N-grens), de Ten 
Bogaerdelaan (N8) (O-grens), de Sfinxweg-Pannekalsijde (N35) (W-grens) en de 
Kloeffestraat-grens Veurne (Z-grens). 
Binnen de context van deze opdracht zal voor het volledige projectgebied gesproken 
worden over het "het projectgebied". 
 
Binnen dit projectgebied wordt een kleiner deelgebied van ongeveer 7 ha onderscheiden 
dat verder aangeduid zal worden met de term "Vlaams natuurreservaat Belvédère".  
Dit gebied situeert zich in het NO van het projectgebied en wordt langs de oostgrens 
begrensd door de Ten Bogaerdelaan, terwijl het noordelijk deel aansluit bij de 
duinengordel. De zuidgrens van dit deelgebied wordt voornamelijk gevormd door akkers. 
 
Binnen het projectgebied worden 3 deelzones onderscheiden, met name: 
1) Kerkepanneduinen: duingebied gesitueerd ten zuiden van de Robert Vandammestraat 
2) Duin-polderovergangsgebied: gebied tussen de duinen en het Langgeleed 
3) Poldergebied: gebied ten zuiden van het Langgeleed 
 

I.1.2 Juridische en beleidsmatige aspecten 

I.1.2.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt het beleidskader met betrekking tot natuur en landschap 
geschetst. Het accent in dit overzicht ligt op de bestaande juridische en beleidsmatige 
aspecten die van belang (kunnen) zijn voor de visievorming rond natuur en landschap 
in het algemeen en voor de realisatie en de situering van deze opdracht in het 
bijzonder. 

 

I.1.2.2 Planologische bestemmingen en wettelijk kader 

I.1.2.2.1 Bestemming volgens het gewestplan (figuur 2) 
 

Op het gewestplan Veurne-Middenkust (K.B. houdende vaststelling van het 
gewestplan Veurne-Middenkust van 6.12.1976 en bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 9.12.1992 gewijzigd), komen binnen de omgrenzing van het projectgebied de 
volgende bestemmingen voor: 

 
Gewestplanbestemming Ligging binnen het projectgebied 
Natuurgebied Kerkepanneduinen 
Woongebied Woonzones in Kerkepanneduinen 
Militair gebied Poldergebied (ten N van Ten Bogaerdehoeve) 
Agrarisch gebied Polder- en duin-polderovergangsgebied 
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Figuur 1: Situering en begrenzing van het projectgebied. 
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De doorgevoerde gewestplanwijziging had niet direct betrekking op het projectgebied, 
maar hield voor nabijgelegen gebieden wel belangrijke wijzigingen in die indirect van 
invloed kunnen zijn op de natuurwaarden in het projectgebied, waaronder het 
schrappen van de bestemming als waterwinning (Ter Yde) in Oostduinkerke. Door 
deze gewestplanwijziging wordt een halt toegeroepen aan de verdere verdroging van 
duingebieden tengevolge van waterwinning. 

 
  Figuur 2: Detail van het gewestplan Veurne-Middenkust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2.2.2 Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten 
 

Binnen het projectgebied zijn geen beschermde landschappen aanwezig. Wel ligt 
binnen de perimeter de beschermde hoeve Ten Bogaerde waarvan de gebouwen bij 
K.B. van 29.01.1952 als monument werden beschermd en de omgeving als beschermd 
dorpsgezicht op de lijst werden geplaatst bij M.B. van 23.07.1989.  
Bij de kruising van de Veurnestraat met de Sfinxweg in het westen van het 
projectgebied, bevindt zich de Clercqskapel die bij M.B. van 30.10.1985 als 
monument werd beschermd. 

 

I.1.2.2.3 Bosdecreet 
 

Het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28 september 1990) heeft tot doel het behoud, 
de bescherming, de aanleg en het beheer van de bossen te regelen. Onder bossen wordt 
hier verstaan: "grondoppervlakten waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het 
belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren die één 
of meer functies vervullen". 
Het bosdecreet voorziet in de opmaak van een bosbeheersplan voor bossen vanaf 5 ha. 
In het beheersplan moeten keuzes worden gemaakt inzake houtproductie, recreatie, 
jacht en ook natuurbehoud. Beheersmaatregelen, zoals kappingen, aanplant e.d. 
kunnen pas uitgevoerd worden indien het beheersplan goedgekeurd is. 
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Rond de terminologie bomen en houtachtige struikvegetaties bestaat er nogal wat 
verwarring. Voor eigenlijke bosaanplantingen in de duinen vormt dit geen probleem, 
maar er bestaat wel discussie over het al dan niet onderworpen zijn van struwelen aan 
het Bosdecreet. Hoewel "houtachtige vegetaties", worden struwelen zowel in het 
Besluit van de Vlaamse Regering die een vergunningsplicht instelt voor het wijzigen 
van de vegetatie als in de bijlage 2 van de Habitatrichtlijn, onderscheiden van bossen.   
Voor die zones waar momenteel struwelen voorkomen, is het dus onduidelijk of 
hiervoor een bosbeheersplan dient opgemaakt te worden. 

 

I.1.2.2.4 Duinendecreet 
 

Met het duinendecreet (goedgekeurd op 14.07.1993 door de Vlaamse Regering, B.S. 
30.08.1993)- officieel het Decreet houdende maatregelen tot bescherming van de 
kustduinen- en het uitvoeringsbesluit dd. 16.11.1994 (B.S. 30.11.1994) heeft de 
Vlaamse Regering, met het oog op de bescherming, de ontwikkeling en het beheer van 
de maritieme duinstreek, delen van deze streek als beschermd gebied aangeduid. Het 
betreft duingebieden evenals voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden. 
De definitieve bekrachtiging gebeurde in twee fasen, waarbij in de eerste fase (decreet 
van 21.12.1994, B.S. 31.12.1994) 283.5 ha beschermd duingebied en 665 ha voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied werd beschermd. In de tweede fase (decreet 
van 29 november 1996) werden nog eens 56.8 ha beschermd duingebied en 99.6 ha 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied aangeduid. Deze bescherming houdt 
een volledig bouwverbod in, maar legt geen beperkingen op inzake landbouwkundige 
uitbating (grondgebruik). 
 
Een belangrijk deel van het projectgebied is gelegen binnen het voor het duingebied 
belangrijk landbouwgebied. Het betreft een smalle weilandengordel ten zuiden van en 
aansluitend met de Kerkepanneduinen, en deels gelegen in het Vlaams natuurreservaat 
Belvédère (figuur 3). 

 

I.1.2.2.5 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 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). Deze afbakening dient 
nog goedgekeurd te worden door de Europese Commissie. 
 
Binnen het projectgebied valt het duinencomlex van de Kerkepanneduinen (aan de 
noordgrens van het projectgebied) volledig binnen het afgebakende 
habitatrichtlijngebied, met uitzondering van de bebouwingskernen en een smalle 
strook aan de zuidzijde van het duingebied (figuur 3). 
Het afgebakende habitatrichtlijngebied maakt deel uit van het ca. 3100 ha grote 
"Duingebied inclusief IJzermonding en Zwin" (Anselin & Kuijken 1995). Dit complex 
omvat alle belangrijke duingebieden van de Vlaamse kust. Binnen de afgebakende 
perimeter komen volgende habitats in het projectgebied voor: 
 

 16.221-16.227 Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen) 
 16.25  Duinen met Hippophae rhamnoides 
 16.26  Mesofiele en droge Kruipwilgvegetaties 
 16.29  Beboste duinen van het Atlantische kustgebied 
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Figuur 3: Afbakening gebieden beschermd door Duinendecreet, Habitatrichtlijngebied 
en beschermd landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2.2.6 Vegetatiewijzigingbesluit 
 

Binnen het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 
oktober 1997 (B.S. 10.01.1998) werden (in hoofdstuk IV) bepalingen opgenomen 
inzake de wijzigingen van vegetatie en kleine landschapselementen. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 1996 tot instelling van een vergunningsplicht voor de 
wijziging van vegetatie en lijn- en puntvormige elementen (B.S. 22.08.1996) werd 
daarmee opgeheven. Een belangrijke nieuwigheid is dat de voorwaarden voor het 
wijzigen van vegetatie en van kleine landschapselementen nu geregeld worden 
respectievelijk via een verbod, een vergunningsplicht of een meldingsplicht. 

 
• Binnen het projectgebied vallen duinvegetaties onder het 

vegetatiewijzigingsbesluit en geldt een algemene verbodsbepaling inzake de 
wijziging van volgende types die binnen het projectgebied voorkomen (de types 
corresponderen met de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart): 

 
 Dm   Vegetatiearme stuifduinen met hoofdzakelijk 

helmvegetatie 
 Had   Verzuurd duingrasland 
 Hd   Kalkrijk duingrasland 
 Sd   Duindoornstruweel 

 
Deze bepalingen zijn enkel van toepassing binnen de groen-, park-, buffer- of 
bosgebieden op de uitvoeringsplannen en hun voorschriften met toepassing van het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996. 
Binnen het projectgebied zijn deze verbodsbepalingen aldus van toepassing op het 
noordelijk deel, met name de Kerkepanneduinen (inclusief de oostelijk gelegen 
schapenweiden), dat groengebied is op het gewestplan. 
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Onder dezelfde verbodsbepalingen inzake wijziging vallen ook historisch permanent 
grasland en poelen. 

 
• Binnen het Decreet worden ook vergunningsplichtige wijzigingen van vegetaties 

en kleine landschapselementen bepaald en omschreven. De vergunningsplicht 
voor wijziging van de vegetatie is van toepassing in: 

 
 de groengebieden, de parkgebieden, de bosgebieden, de valleigebieden, de 

brongebieden, de agrarische gebieden met ecologisch belang, de agrarische 
gebieden met bijzondere waarde en de natuurontwikkelingsgebieden op de 
geldende plannen van aanleg 

 de speciale EG-beschermingszones 
 de RAMSAR-watergebieden 
 de beschermde duingebieden 
 de habitatzones van communautair belang 

 
De vergunningsplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen is van 
toepassing in: 

 
 de gebieden en zones waarin een vergunningsplicht op de wijziging van 

vegetatie geldt 
 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden op de geldende plannen van 

aanleg 
 de gebieden van het IVON 

 
De vergunningsplicht houdt in dat de wijziging van de vegetatie, kleine 
landschapselementen, reliëf  en waterhuishouding (bijvoorbeeld dempen van sloten) 
verboden is, tenzij voorafgaand een schriftelijke vergunning is verkregen. 
 
Binnen het projectgebied vallen volgende zones onder de vergunningsplicht inzake 
wijziging van de vegetatie en kleine landschapselementen: 

 
 Kerkepanneduinen (volledig gebied) wegens  

groengebied (volledig met uitzondering van bewoningskernen) 
habitatrichtlijngebied (grotendeels) 

 noordelijke gordel van duin-polderovergangsgronden wegens voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied 

 inzake de andere gebieden die niet onder de vergunningsplicht vallen, 
kunnen momenteel geen uitspraken gedaan worden voor die delen die in 
het IVON zullen opgenomen worden. Op dit ogenblik zijn nog geen 
definitieve gegevens voorhanden betreffende de afbakening van deze 
gebieden (die in het IVON zullen opgenomen worden). Indien blijkt dat 
binnen het projectgebied delen ervan tot het IVON zullen behoren, dan 
vallen deze deelgebieden eveneens onder de vergunningsplicht. 

 
• Tenslotte vallen onder het Decreet ook meldingsplichtige activiteiten. 
De activiteiten omvatten het wijzigen van de vegetatie van 

 struwelen 
 loofbossen 
 houtachtige beplantingen op bermen of taluds 
 houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds 

en het wijzigen van kleine landschapselementen. 
 

Deze meldingsplicht is van toepassing in de zones waar de verbodsbepalingen gelden 
inzake de wijziging van de vegetatie en kleine landschapselementen en de resterende 
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gebieden die voordien niet vernoemd werden inzake de vergunningsplicht voor het 
wijzigen van de vegetatie en kleine landschapselementen.  

 

I.1.2.2.7  Beschermde planten- en diersoorten 
 

Het besluit van 22.09.1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse 
Gewest ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die 
niet onder toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en 
de vogelbescherming, werd genomen ter uitvoering van de Natuurbehoudwet van 
1973.  
Bepaalde diersoorten vermeld in de bijlage van het besluit genieten in het Vlaams 
Gewest volledige bescherming. Binnen het projectgebied zijn dit de volgende 
diersoorten: 

 alle soorten vleermuizen, spitsmuizen en Egel 
 alle soorten reptielen en amfibieën (salamanders en padden), behalve 

Bruine en Groene kikker 
 

I.1.2.2.8 Landinrichting 
 

Op 23.10.1991 werd door de Vlaamse Regering beslist tot uitvoering van het 
Landinrichtingsproject Westhoek. Het project resulteerde in een eindvoorstel van 
richtplan (opgesteld in 1993), dat diverse deelonderzoeken omvatte inzake 
landschappelijke aspecten, natuurbehoud, agrarisch-economische aspecten, 
waterhuishouding en recreatieve voorzieningen. Het eindrapport van richtplan werd 
afgerond op 30 mei 1995 en bevat bijkomende aanvullingen op het richtplan. 
Het ligt in de bedoeling van de Vlaamse Landmaatschappij om per deelproject 
inrichtingsplannen op perceelsniveau uit te werken. 
 
Volgens de visie van het Landinrichtingsproject Westhoek zouden binnen het 
projectgebied volgende opties weerhouden worden: 

 de Kerkepanneduinen krijgen de functie natuur 
 de zone van de duin-polderovergangsgronden zouden ingericht worden voor 

natuur met als optie "inrichting van de binnenduinranden voor kleinschalige 
extensieve landbouw, bosgemeenschappen en aangepast recreatief medegebruik" 

 de landbouwzone ten zuiden van het Langgeleed krijgt de functie landbouw 
 

Binnen het kader van het goedgekeurd richtplan werd een ruilverkaveling tussen de 
Ten Bogaerdelaan en de Franse grens opgestart. Voor deze ruilverkaveling worden 
momenteel inrichtingsplannen opgesteld. Het duin-polderovergangsgebied zal hierbij 
een specifieke aanpak krijgen, waarbij ondermeer rekening zal gehouden worden met 
ecologische voorwaarden. 

 

I.1.2.2.9 Mestactieplan 
 

Het Decreet van 23 januari 1991 (en uitvoeringsbesluiten tot 20 december 1995) 
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen 
regelt de toegelaten hoeveelheid bemesting in bepaalde gebieden, evenals 
uitrijregelingen. Het Mestactieplan (MAP) werd van kracht op 1 januari 1996.  
Het besluit houdt in dat er binnen bepaalde gewestplanbestemmingen beperkingen 
gelden inzake bemestingsnormen. Bovendien geldt dat binnen een zone van 5 m langs 
waterlopen geen bemesting mag toegepast worden. 
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Binnen het projectgebied gelden deze beperkingen naar bemesting enkel voor de zone 
die aangeduid is als natuurgebied (Kerkepanneduinen, inclusief oostelijke 
schapenweiden). De zuidelijk gelegen overgangsgronden vallen dus niet onder de 
verscherpte bemestingsnorm. 

 

I.1.2.2.10 Gemeentelijke bouwverordening op beplantingen (Kapvergunning) 
 

Het M.B. van 26.03.1984 bepaalt dat een vergunning (van het College van 
Burgemeester en schepenen) vereist is voor het omhakken van hoogstammige bomen, 
alleenstaand, in rij of in groep. 
Verder is het verboden schade toe te brengen aan bomen door bijvoorbeeld 
inkervingen, bevestiging van afsluitingen, verschroeien, e.d.  
Aan de vergunning kunnen voorwaarden gesteld worden tot herstel.  
 
De gemeente Koksijde beschikt over een gemeentelijke kapverordening. 

 

I.1.2.2.11 Vlaams natuurreservaat 
 

Een Vlaams natuurreservaat is een beschermd gebied dat op voordracht van de 
Vlaamse minister bij Besluit van de Vlaamse regering wordt opgericht. Voor deze 
reservaten dient een beheersplan opgesteld te worden en gelden een aantal 
verbodsregels, zoals het beschadigen of vernietigen van bomen en struiken en dieren 
en hun habitats, uitvoeren van grondwerken, leidingen aanleggen, gebouwen 
optrekken, vuur maken, e.d. 
 
Bij M.B. van 21.05.1999 werd het gebied Belvédère aangeduid als Vlaams 
natuurreservaat. 

 

I.1.2.3 Sectorale visies en beleidsopties inzake natuur en landschap 

I.1.2.3.1 Ontwerp van Groene Hoofdstructuur 
 

Alhoewel de "Groene Hoofdstructuur" (1993) louter een ontwerpdocument is, en dus 
niet gebruikt kan worden als juridisch document, heeft het toch nog een betekenis voor 
toekomstige visies betreffende natuur. Met name door o.m. de aanduiding van 
"natuurkerngebieden" binnen de gebieden met bestemming groengebied op de 
geldende plannen van aanleg werden gebieden geselecteerd met een belangrijke 
actuele hoge biologische waarde. 
 
De ontwerpkaart van de Groene Hoofdstructuur stelt binnen het projectgebied 
volgende categorieën voor: 

 
 Natuurontwikkelingsgebied: de Kerkepanneduinen met het zuidelijk gelegen duin-

polderovergangsgebied 
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I.1.2.3.2 Afbakening VEN/IVON binnen het Decreet op natuurbehoud dd. 21.10.1997 
 

Het Decreet op natuurbehoud stelt dat vóór 20 januari 2003 125000 ha Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) moeten afgebakend worden en 150000 ha 
natuurverwevingsgebied (IVON). Samen met de ecologische infrastructuur en alle 
groengebieden die niet in VEN of natuurverwevingsgebied zijn terechtgekomen, moet 
dit de Natuurlijke Structuur gaan vormen zoals die in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen is voorzien. 
De afbakening gebeurt in drie fasen, waarbij in de eerste fase de aandacht zal gericht 
worden op de afbakening van het VEN binnen de groene bestemmingen van het 
gewestplan. Deze eerste fase is momenteel afgerond, maar ligt nog ter beoordeling bij 
diverse overheidsinstanties. 
 
Alhoewel op dit ogenblik nog geen definitieve afbakening van VEN en IVON binnen 
het projectgebied kan aangeduid worden, komen volgende criteria die van toepassing 
zijn binnen het projectgebied in aanmerking voor selectie van gebieden binnen het 
VEN en IVON: 

 
 

Bestemming    Zone binnen projectgebied 

VEN 
 

natuurgebied  
  

Kerkepanneduinen 

IVON  
natuurgebied Kerkepanneduinen 
Duinendecreet (voor het duingebied 
belangrijke landbouwgebieden) 

duin-polderovergangsgebied 

 
 

In de Memorie van toelichting van het Decreet wordt gesteld dat internationaal 
beschermde of belangrijke gebieden in principe moeten deel uitmaken van het VEN of 
IVON. Delen van Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- of RAMSAR-gebieden die bij de 
definitieve afbakening van het VEN niet tot het VEN zouden behoren, dienen zoveel 
mogelijk binnen het IVON opgenomen te worden. 
Indien binnen het projectgebied de delen met bestemming natuurgebied niet zouden 
afgebakend zijn binnen het VEN, dan kunnen ze nog wel opgenomen worden in het 
IVON op basis van de Habitatrichtlijn, die binnen het gebied geldig is voor het 
noordelijk deel (Kerkepanneduinen). 

 

I.1.2.3.3 Voorontwerp Structuurplan Kustzone 
 

Het Voorontwerp Structuurplan Kustzone (WES 1994) kadert binnen het 
Structuurplan West-Vlaanderen, dat wordt gedefinieerd als: 
 
"een procesmatig (middel)lang termijnplan dat een (door de gemeenschap gedragen) 
visie en geïntegreerde planvoorstellen aanbrengt met betrekking tot de ontwikkeling 
en de toekomstige ruimtelijke structuur van het gewest Vlaanderen". 
 
Het voorontwerp volgt grotendeels het ontwerp van de Groene Hoofdstructuur (1993) 
en de Gele Hoofdstructuur als sectorplannen van respectievelijk natuur en landbouw. 
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Als bebouwde ruimte stelt het WES (1994) volgende zones binnen het projectgebied 
voor: 

 
 de noordelijke bebouwde zone die aanleunt tegen de Robert Vandammestraat 

 
Als open ruimte komen volgende zones in aanmerking: 

 
 de Kerkepanneduinen (excl. oostelijke schapenweiden) KO-gebied 
 de oostelijke schapenweiden    O-gebied 
 resterend deel projectgebied (duin-polder overgangsgebied  

en landbouwgebied)     L2-gebied 
 

Het L2-gebied werd aangeduid als golfterrein. 
 
Het KO-gebied wordt omschreven als natuurontwikkelingsgebied dat op korte termijn 
kan evolueren tot natuurkerngebied. Het natuurbehoud is er nevenfunctie van 
landbouw, bosbouw of andere sectoren.  
Onder O-gebieden vallen natuurontwikkelingsgebieden. Dit zijn gebieden die 
momenteel weinig of beperkt ontwikkelde ecologische waarden hebben. Op langere 
termijn kunnen deze waarden echter sterk ontwikkelen en dit binnen een 
multifunctioneel gebruik. 
 
De landbouwgebieden, aangeduid met de letter L, vallen binnen het projectgebied 
onder L2-gebied, wat homogeen landelijk gebied betekent. Dit houdt in dat de 
hoofdfunctie landbouw is, maar met beperkingen inzake inplant van nieuwe agrarische 
bedrijven. 
 
Vanuit het Instituut voor Natuurbehoud werden op het voorontwerp van Structuurplan 
Kustzone bezwaren ingediend (Kuijken et al. 1994). 
Voor het projectgebied hadden de bezwaren betrekking op het duin-
polderovergangsgebied (aangeduid op het voorontwerp als L2-gebied en golfterrein). 
De voorstellen houden een wijziging in voor de zone boven het Langgeleed en 
gelegen binnen L2-gebied en golfterrein. Wegens de uitzonderlijke potentiële 
ecologische waarden en de nog relatief intact zijnde geomorfologische eigenschappen 
van het duin-polderovergangsgebied wordt voorgesteld om de westelijke zone van dit 
deelgebied aan te duiden als KO/L5. Dit houdt in dat de hoofdfunctie natuur is, maar 
dat verweving met landbouw op lange termijn niet mogelijk is. De andere delen van 
deze zone kunnen bij extensivering van de landbouw en lokaal natuurtechnisch beheer 
wel nog landbouw als evenwaardige functie (naast natuur en landschap) hebben. Hier 
wordt gestreefd naar beheerslandbouw (O2/L1 gebied). De aanduiding O2 werd hier 
gemaakt om een onderscheid te maken in de O-gebieden. De omschrijving voor de 
O2-gebieden luidt: 
 
"gebieden waar natuurontwikkeling doorgaans beperkt blijft tot de sfeer van lijn-, 
punt- en vlekvormige natuurelementen en het behoud van landschappelijke waarden".  

 

I.1.2.3.4 Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust 
 

Deze visie, die werd opgemaakt door de Universiteit Gent (Provoost et al. 1996a, b), 
omvat zowel de eigenlijke duinen als het duin-polderovergangsgebied. De 
ecosysteemvisie beoogt een integraal beheer van alle voor het duin- en kustgebied 
belangrijke habitats en de erin voorkomende planten- en diersoorten en doet 
voorstellen naar de ontwikkeling ervan. 
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De ecosysteemvisie omschrijft het noordelijk deel (Kerkepanneduinen) als een gebied 
met hoge actuele natuurwaarde.  
Het duin-polderovergangsgebied wordt aangeduid als een gebied met lage maar 
actuele hoge potentiële natuurwaarde. De zuidelijke rand van dit overgangsgebied 
wordt aangeduid als een gebied met geringe actuele en potentiële natuurwaarde, maar 
met mogelijkheden voor functieverweving met landbouw. 
 
Voor de duin-polderovergangsgebieden worden als noodzakelijke maatregelen, naast 
planologische bescherming en verwerving door een natuurbeherende instantie, herstel 
van de hydrologie, herstel van het microreliëf of afplaggen van de met nutriënten 
aangerijkte bodemhorizonten en het voeren van een verantwoord natuurtechnisch 
beheer (extensieve begrazing of hooien) voorgesteld. 

 

I.1.2.3.5 Visie AMINAL, Afdeling Natuur met betrekking tot de duin-polder 
overgangsgebieden in het kader van het Integraal Kustreservaat Westhoek 

 
In het raam van de inrichting van een integraal kustreservaat in de Westhoek werd 
door AMINAL, Afdeling Natuur (voorheen Dienst Natuurontwikkeling) een visie 
ontwikkeld voor het complex staatsnatuurreservaat Westhoek, Cabourgduinen en 
tussenliggende polder, Houtsaeger- en Oosthoekduinen en de duin-
polderovergangsgebieden (Herrier 1994).  
Zoals voor de overige binnenduinranden wordt voor het duin-
polderovergangsgebiedgebied "Belvédère" (hier slaand op het volledige duin-polder 
overgangsgebied) gestreefd naar het herstel van natuurlijke kwelzones met 
ontwikkeling van alkalisch laagveenmoeras. Tevens moet ook aan het stuifduin 
toegelaten worden om een deel van de poldervlakte te overstuiven. 

 

I.1.2.3.6 Aktieplan Orchis 
 

Voor de duin-polderovergangsgebieden van de Westkust werd door Natuurreservaten 
VZW het aktieplan Orchis opgesteld (Bonte 1994). Dit plan beoogt een bescherming 
en ontwikkeling van natuur in de duin-polder overgangsgebieden van de Westkust. 
Hierin worden volgende actiepunten voorgesteld: 

 alle binnenduin- en binnenduinrandgebieden dienen als R-gebied te worden 
aangeduid 

 waterwinning in de voorliggende duinen dient afgebouwd, tevens is een 
hydrologische isolatie t.o.v. de achterliggende polders gewenst. 

 nieuwvorming van natte terreinen (kalkmoerassen) is gewenst (afgraving 
bouwvoor?) 

 beheer: extensieve beweiding zonder bemesting of bijvoederen om een 
mozaïeklandschap van kalkminnend nat en droog grasland en struweel te 
verkrijgen 

 op de "echte" poldergronden kunnen natuurgetrouwe wandelbossen worden 
aangeplant 

 

I.1.2.3.7 Verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden  
 

In het Verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden (De 
Loose et al. 1996) worden een aantal evaluaties gemaakt om te komen tot een 
prioriteitsbepaling voor de aankoop van gebieden.  
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Het gebied van de Kerkepanneduinen en het aansluitend duin-polderovergangsgebied 
krijgt de op één na hoogste biologische waarde. Naar geomorfologische waarde scoort 
dit gebied relatief laag, vergeleken met andere Vlaamse kustduingebieden 
(bijvoorbeeld Westhoek).  De resterende geomorfologische waarde is te danken aan de 
aanwezigheid van mobiele duinen, gefixeerde paraboolduinen en binnenduinranden. 
Op basis van deze visie verdient het complex van de Kerkepanneduinen met het duin-
polderovergangsgebied zeker prioriteit voor verwerving. 
 

I.1.3 Eigendoms- en grondgebruikersstructuur 

I.1.3.1 Eigendomsstructuur (kaart 1) 
 

Het projectgebied is in eigendom van 23 eigenaars. Voor een overzicht van de 
eigenaars in het projectgebied verwijzen we naar bijlage 1. Met eigenaars wordt hier 
één eigenaar of verschillende deeleigenaars van één kadasterperceel bedoeld.  

 De verdeling van het aantal eigenaars over de deelgebieden is als volgt: 
 
1) Kerkepanneduinen   : 10 eigenaars 
2) Duin-polderovergangsgebied  : 5 eigenaars 
(ten noorden van het Langgeleed) 
3) Poldergebied    : 12 eigenaars 
(ten zuiden van het Langgeleed) 
 
 
In het deelgebied "poldergebied" zijn de percelen hoofdzakelijk eigendom van 4 
eigenaars, met name: 

 Kerkfabriek van de Parochie Sint-Salvator te Brugge 
 Castelein Vervoer 
 De Clercq 
 Ghyselen 

 
In het duin-polderovergangsgebied is de grootste eigenaar Ghyselen, in de duinen is 
dit Simpelaere. 
De eigendomspercelen van één eigenaar vormen in vrijwel alle gevallen één groot 
aaneengesloten blok. Vooral de percelen in eigendom van de Kerkfabriek van de 
Parochie Sint-Salvator te Brugge vormen één blok rond de schoolhoeve Ten 
Bogaerde. Deze laatste is tevens eigendom van de Katholieke Jongensscholen van 
Nieuwpoort en van de gemeente Koksijde. Ook de percelen van Ghyselen en 
Simpelaere zijn aaneengesloten. 
 Binnen het projectgebied bevindt zich het "Vlaams natuurreservaat Belvédère", dat in 
1998 eigendom werd van het Vlaams Gewest (AMINAL, Afdeling Natuur). Het 
gebied bestaat uit de kadasterpercelen met nummers 283a, 285, 286, 287, 288a, 288b, 
289, 290, 291, 292, Koksijde, 3e Afd., Sie. C. De aangekochte percelen hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 6ha 74a 81ca. 
 
Uit een landbouwstudie in het kader van de ruilverkaveling Adinkerke-Veurne (in 
onderzoek), blijkt dat ongeveer een vierde van de bedrijfsoppervlakte in eigendom is. 
Het eigendomspercentage blijkt hierbij toe te nemen met de leeftijd (met uitzondering 
van de bedrijfsleiders ouder dan 65 jaar) (Van Leirsberghe 1998). 
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I.1.3.2 Gebruikstoestand van de percelen (kaart 2) 
 
  Landbouw 

De gegevens over de gebruikstoestand van de percelen werden ter beschikking gesteld 
door de VLM (databestand opgebouwd in het kader van de ruilverkaveling Veurne-
Adinkerke)(bijlage 1).  
 
De percelen, in eigendom van de AMINAL, Afdeling Natuur werden vrij van pacht 
verworven en worden momenteel ook niet verpacht.  
 De resterende percelen binnen het projectgebied worden in gebruik genomen door 9 
verschillende gebruikers. Deze gebruikers bestaan zowel uit eigenaars als pachters. De 
gebruikersstructuur komt in grote lijnen overeen met de eigendomsstructuur (wat 
betreft het polder- en duinpolderovergangsgebied): bijvoorbeeld percelen in eigendom 
van Ghyselen worden ook door deze gebruikt. Naast deze eigendommen, pacht 
Gyselen nog bijkomende percelen binnen het projectgebied van de Vennootschap 
Castelein Vervoer. Deze laatste verpacht tevens 2 kadasterpercelen aan Verhey en 1 
aan Schipman. Ook alle percelen in eigendom van De Clercq worden door deze zelf 
gebruikt. Dit is tevens het geval met de eigendomspercelen van Druwe, die bovendien 
nog in het projectgebied percelen pacht van Declercq M.T. en de Familie Welvaert. 
Alle kadasterpercelen in eigendom van de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Salvator 
te Brugge, Katholieke Jongensscholen van Nieuwpoort en van de gemeente Koksijde 
worden verpacht aan het Sint-Bernarduscollege. 
 
Jacht 
Binnen het gehele projectgebied zijn 3 jachtrechthouders actief. Twee jagers hebben 
hun jachtgebied, dat grotendeel overlapt, in de Kerkepanneduinen. Vrijwel het gehele 
poldergebied ten zuiden van het Langgeleed is het jachtgebied van 1 jager (Vermoere 
Antoine, De Panne) (figuur 4).  
 
Figuur 4: Afbakening van de jachtgebieden in het projectgebied. 
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I.2 Ontstaans- en menselijke gebruiksgeschiedenis 
 

1.2.1 Historische ontwikkeling van de duin-polderovergangszone 
 

De duinovergang verloopt in het plangebied erg abrupt en vormt een scherpe grens tussen 
twee verschillende landschappen. De scherpe scheiding is geleidelijk aan ontstaan na de 
ingebruikname van de meer humeuze en vochtigere gronden in de binnenduinzoom door de 
landbouw. Zolang de invloeden zich op een kleinschalig niveau afspeelden, hebben ze voor 
een gevarieerd landschapspatroon gezorgd; doch van zodra ze zich langdurig en op een 
grootschalig niveau zijn gaan manifesteren, hebben ze onvermijdelijk geleid tot verarming. 
Naarmate de landbouwactiviteit intensiveerde, verscherpte ook de scheidingsgrens: er is 
niet langer sprake van een afnemende agrarische activiteit naar de landbouwkundige 
minder waardevolle gebieden - zoals het duin - toe. 
 
Goede referentiebeelden van een intacte binnenduinzoom ontbreken vermits al van oudsher 
de verstuiving op de binnenduinrand werd bestreden en ontginningen plaatsvonden. Reeds 
in de 17e eeuw werden delen van de duinzoom samen met de onder- en achterliggende 
duinen afgegraven en in cultuur gebracht. 
 
Tijdens periodes van voedsel- en brandstoftekort - doorgaans in oorlogstijden - werd het 
duinrandgebied sterk door de lokale bevolking geëxploiteerd. In de binnenduinrand werden 
vooral bos en struweel gerooid en Helm getrokken om zich te kunnen verwarmen (Termote 
1992). Door het verdwijnen van deze stabiliserende factoren nam de verstuiving van de 
achterliggende poldergronden toe. Pas in het derde kwart van de 18e eeuw kreeg men de 
toestand weer onder controle en behoorden de verstuivingen van de binnenduinrand 
definitief tot het verleden. 
 
Na de Franse Revolutie (1789) komt de eigenlijke uitbating van de duinzoom pas goed op 
gang. Vanaf het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw worden vanuit de 
binnenduinrand meer en meer duingronden door de landbouw ontgonnen, vooral op de al 
dan niet geëgaliseerde vruchtbare, lemige zandgronden (Briquet 1930, Vermeire 1935). 
Langs de Belgische kust bevonden de beste landbouwgronden zich in de omgeving van 
Nieuwpoort. De landbouwers-vissers legden zich naast de visvangst vooral toe op de 
akkerbouw (rogge, aardappelen, wintergerst, rapen, wortelen, enz.) en de veeteelt 
(Lindemans 1952). Sedertdien werden de duinen sterk benut: kappen van Duindoorn en 
Kruipwilg voor brandhout, intensieve begrazing, akkerbouw op omwalde bemeste akkers, 
graven van veedrinkputten, enz.. Hierdoor ontstond een open, maar niettemin kleinschalige 
landschapsstructuur die ondanks de antropogene druk gevarieerd en rijk aan soorten was. 
Vrijwel alle duingebieden, en voornamelijk de binnenduincomplexen te Oostduinkerke, 
kenden dit intensief gebruik. 
 
Vanaf de Eerste Wereldoorlog, toen het gehele gebied was bezaaid met duizenden 
bomkraters, wordt het kleinschalig landgebruik geleidelijk aan afgebouwd en vindt 
ontsluiting van het kustgebied plaats ten behoeve van het toerisme. Om verstuiving van de 
binnenduinrand tegen te gaan werden belangrijke oppervlakten bebost met loofbomen, 
waaronder Canadapopulier (Populus x canadensis), Grauwe abeel (Populus alba), 
Ontariopopulier (Populus candicans), Veldiep (Ulmus minor), Zomereik (Quercus robur), 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Grauwe els (Alnus incana) en Gewone es 
(Fraxinus excelsior). 
 
Na de Tweede Wereldoorlog dooft de druk op het duingebied uit maar valt de binnen 
duinrand ten prooi aan de verstedelijking. Op dat moment vindt dwars op de kustbebou-
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wing een urbanisatie plaats die de duingordel doorbreekt en de binnenduinzoom aantast. 
De beweiding van de duinzoom valt vrijwel geheel weg of beperkt zich tot de bij het 
poldergebied gevoegde graslanden die, zoals in het oostelijk plangebied gebeurde, vaak 
werden gewonnen op het binnenduingebied door afgraving van het zand en ophoging met 
voedselrijke grond. De talrijke duingraslanden die het zoomgebied karakteriseerden werden 
aanvankelijk nog door Konijnen opengehouden, maar raakten, na de ineenstorting van de 
konijnpopulatie door de myxomatose in de vijftiger jaren, geleidelijk in verval door 
struweelvorming. 

 

I.2.2 Landschapsevolutie en grondgebruik 
 

De evolutie van het grondgebruik binnen het plangebied werd gereconstrueerd aan de hand 
van de volgende kaarten: 
 

 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de   
 Ferraris, kaartbladen Lombarzyde, omstreeks 1770 (kaart 3) 

 Militaire kaart (Planchetkaart) van 1876, kaartblad Nieuwpoort (kaart 4) 
 Kaart van het Ministerie van Openbare werken en van Wederopbouw (1952)  

 
De kaarten werden vergeleken met het huidig grondgebruik zoals dat werd opgetekend 
tijdens veldinventarisaties in de maand mei 1999 (kaart 5).  
Het resultaat is een overzicht van het grondgebruik over de laatste 200 jaar. De kaarten van 
de Ferraris zijn voor dit gebied vrij onnauwkeurig wat afstanden tot verschillende plaatsen 
betreft. Hierdoor zijn belangrijke vervormingen en veralgemeningen ontstaan en is 
vergelijking met de huidige kaarten en de reeds zeer nauwkeurige kaart van 1876, niet 
steeds evident. We beperken ons dan ook tot het beschrijven van het grondgebruik in 
hoofdlijnen waarbij we voor de visualisering willen verwijzen naar de bijgevoegde 
kaartbladen. 
 
1. Grasland
Uit het 18e en 19e eeuws kaartmateriaal kan worden afgeleid dat toen reeds het westelijk 
deel van de duin-polderovergangszone door graslanden, waarschijnlijk hooi- en weilanden, 
werd ingenomen. Deze graslandcomplexen situeren zich vooral nabij het westelijk gelegen 
stuiffront van de Kerkepanneduinen (duinrand), tengevolge van kwel uit de duinen, waar 
de bodem het vochtigst is.  
 
Het graslandareaal nam in de polder (ten zuiden van het Langgeleed) in de loop van de 
laatste 200 jaar stelselmatig, doch gering, in omvang af. Thans is dit grasland vrijwel 
volledig omgezet in akkerland. 
Uitbreiding van het graslandgebied heeft zich enkel voorgedaan in het noorden van het 
projectgebied. Zo is thans de volledige contactzone met het stuiffront van de 
Kerkepanneduinen in gebruik als weiland waar dit in de 18e eeuw als duinbos (struweel) en 
in de 19e eeuw grotendeels als akkerland in gebruik was.  
De graslandpercelen rond de hoeve Ten Bogaerde werden vermoedelijk midden de 19e 
eeuw opgedeeld, vermits ze op de kaart van 1876 reeds als afzonderlijke, kleinere percelen 
staan weergegeven. 
 
2. Akkers 
Vooral in het duin-polderovergangsgebied heeft zich een opmerkelijke verschuiving in het 
areaal van akkerland gedurende de laatste 200 jaar voorgedaan. 
Waar ten tijde van de Ferraris het noordelijk duin-polderovergangsgebied bijna volledig uit 
duinbos bestond, werd dit midden de 19e eeuw stelselmatig omgezet in akkerland. Op de 
kaarten van 1952 zien we in deze evolutie een duidelijke kentering: vrijwel alle noordelijk 
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gelegen akkerland van de duin-polderovergangszone werd omgezet in weiland. Tot op 
heden is dit nog steeds zo. 
 
3. Duinen 
Uitgesproken duingraslanden vinden we in de Kerkepanneduinen. Op de kaart van de 
Ferraris treffen we er ook moerassige duinpannen aan. Door het wegvallen van de 
begrazing in de 19e eeuw werden de duinen vastgelegd. De binnenduinrand en de pannen 
werden nadien in cultuur gebracht. 
Het duingebied van de Kerkepanneduinen was slechts voor een klein deel in het oosten in 
gebruik als duinakker, dit in tegenstelling tot de meer oostelijk gelegen duingebieden van 
Oostduinkerke. Dergelijke duinakkertjes kwamen ten tijde van de Ferraris nog niet voor. 
 
4. Duinbos
Akkerland werd gewonnen door ontbossing van het duinzoombos dat ten tijde van de 
Ferraris vrijwel het hele duin-polderovergangsgebied innam. Een gelijkaardige bos- en 
struweelrijke situatie vinden we nu nog in het overgangsgebied van de Oosthoekduinen. 
Hier bleef dit duinzoombos het langst bewaard. Tussen de 18e en de 19e eeuw kende het 
zelfs een sterke uitbreiding waardoor vrijwel het gehele gebied tussen de Oosthoekduinen 
en het Langgeleed door duinbos was bedekt.  
 
5. Kleine landschapselementen
Belangrijk is de schaalvergroting die zich de laatste 100 jaar heeft doorgezet. Voornamelijk 
midden de 19e eeuw was het landschap zeer rijk aan kleine landschapselementen, mede om 
overstuiving door duinzand van de gronden te voorkomen. Vele percelen waren omgeven 
door houtkanten of bomenrijen. Deze groenelementen kwamen zowel in het akkerland als 
in de weilandcomplexen veelvuldig voor. Daarnaast waren veel wegen en grotere 
waterwegen afgeboord met bomenrijen. Het behoud en/of herstel van deze 
landschapsstructuur is vooral vanuit cultuurhistorisch opzicht van belang, maar het kan ook 
een ecologische waarde krijgen. 
Het overgrote deel van de kleine landschapselementen is thans uit het landschap verdwenen 
of verkeert in een slechte staat van onderhoud.  
Belangrijke wijzigingen in het landschap traden op ten gevolge van de aanleg van een 
vliegveld in Koksijde in het projectgebied. Het eerste vliegveld werd aangelegd op de 
weiden ten zuiden van de hoeve Ten Bogaerde in de periode 1915-1917. Hiervoor werden 
alle hoogstammigen, met uitzondering van de bomenrij langsheen de westelijke walgracht 
van de abdijhoeve, geveld. In de loop van 1916 werd nog een bijkomend, klein vliegveld 
nabij de duinenrand aangelegd. Beide vliegvelden bleven tot in 1917 in gebruik (M. 
Strobbe, Monumenten en Landschappen, interne gegevens). 
 
6. Bewoning en wegen
Zowel in de 18e en de 19e eeuw was de bewoning in of aan de rand van het plangebied zeer 
schaars. Begin 1700 werd een eerste aanzet gegeven voor de vorming van het kustdorp 
Koksijde (Cauxyde). Honderd jaar later zien we vooral een lintbebouwing tot stand komen. 
Van duinverkavelingen was toen nog geen sprake. Die kwamen pas eind 19e, begin 20e 
eeuw op gang en kenden vooral vanaf WO II een exponentiële groei. In het poldergebied 
bleef de bewoning beperkt tot agrarische bebouwing, hetgeen tot op vandaag zo is 
gebleven. De meeste boerderijen die we hier terugvinden, bestonden reeds in 1770, zodat 
duidelijk over een cultureel erfgoed mag gesproken worden. Wel werden de meeste 
gebouwen grondig verbouwd en/of werd de omgeving ervan sterk verminkt. Enkele 
boerderijen waren omringd door een ringwal of een brede houtwal.  
 
Het huidige wegenstelsel is in de loop van de laatste 200 jaar tamelijk constant gebleven. 
Het wegenstelsel lag voornamelijk op de zandige kreekruggen waardoor het een grillig 
verloop kent. De wegeninfrastructuur werd wel aangepast aan de huidige noden (verbre-
ding en rechttrekking). 
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I.2.3 Cultuurhistorisch patrimonium (naar Meylemans 1998 en Econnection 1996) 
 

In tegenstelling tot het polder- en duingebied bezit de duinzoom weinig cultuurhistorische 
elementen. Waarschijnlijk zijn er wel archeologische sites in dit gebied aanwezig, maar die 
werden overstoven. Bekende voorbeelden van het gevecht tegen het oprukkende zand zijn 
de in de 12e eeuw opgerichte Duinenabdij te Koksijde en Koksijde zelf. Beide verdwenen 
in de 17e eeuw onder het zand (o.a. tengevolge van overbegrazing van de duinen die grote 
mobiele duinen tot stand brachten). De huidige dorpskern, die sinds begin de 18e eeuw 
werd uitgebouwd, situeert zich een vijfhonderdtal meter meer zuidelijker dan voorheen het 
geval was. Ter hoogte van de Kerkepanneduinen werd op privé-initiatief in 1783 een 
vissersnederzetting opgericht met een gelijknamige benaming.  
 
De naam "Cox-hyde" werd voor het eerst in 1270 vermeld (cox: kokkel, hyde-yde: inham 
van de zee, doelend op de Schipgatkreek). Koksijde ontstond in het kader van de 
bevolkingstoename, als een vissersnederzetting (Yde). Het is echter gegroeid uit het 
gehucht Simonskapelle, dat vanaf 1219 uit de bronnen verdween. 
 
Van enig cultuurhistorisch belang zijn zeker de grotere boerderijen die in het poldergebied 
gesitueerd zijn. De meeste van deze sites zijn ouder dan 200 jaar en de belangrijkste kregen 
een naam die sloeg op de bewoners of elementen uit de omgeving. Zo vinden we in het 
westen van het projectgebied de hoeve Ten Bogaarde (ten tijde van de Ferraris Grooten 
Bogaart werd genoemd), die als abdijhoeve tot de Duinenadbij van Koksijde behoorde en 
die fraai bewaard is gebleven en gerestaureerd. De hoeve bezit naast een omwalling met 
bijhorende houtkant, ook een goed bewaarde inrijpoort met duiventoren.  
De monumentalisering en de uitbouw van de hoven gebeurde vooral onder abt Nicolaas 
van Belle (1232-1253). Het is ook in deze periode dat de walgracht van Ten Bogaerde 
aangelegd werd. Voor de loop van het zuidelijk deel van de walgracht werd gebruik 
gemaakt van een nog bestaande gracht, waarvan de verdere loop nog te herkennen is in de 
percellering. Het ontstaan van de hoeve is nergens duidelijk afgelijnd. Waarschijnlijk was 
de installatie van de hoeve een gevolg van de aanwinst van vele kleine landerijen. Het 
ontstaan van de hoeve moet gesitueerd worden in de jaren 1138-53. De naam komt voor het 
eerst voor in 1183, in de oorkonde van Filips van Elzas: "apud Bomgart et mor". Bomgart 
slaat wellicht op het feit dat dichtbij boomgaarden te vinden waren, ten noorden, en binnen 
de walgracht ten westen van de gebouwen. Mor is waarschijnlijk een indicatie voor 
moergrond in de buurt, getuige volgens hem ook de installatie van het "Turfhuis" tussen de 
duinen en het Langgeleed. De eerste gronden van het domein lagen waarschijnlijk langs de 
duinen. In de loop van de eeuwen breidde het domein van Ten Bogaerde alsmaar uit, 
voornamelijk tot het einde van de 13e eeuw. De hoeve was, gezien zijn ligging (dichtbij de 
Duinenabdij), als het ware de draaischijf van het gebied. Van 1597 tot 1627 werd de hoeve 
voor korte tijd ingericht als abdij, na het verlaten van de abdij Ter Duinen. Toen de 
gemeenschap in 1627 verhuisde naar Brugge werd de hoeve een pachthoeve. De hoeve 
kreeg haar huidige uitzicht in 1736, met de herbouw van de stallingen ten oosten van het 
erf. 
  
De manier waarop de stichting van de uithoven gebeurde, is niet zo duidelijk. 
Waarschijnlijk werden eerst een aantal kleine hoeves gebouwd, waarna de hoeve zelf in het 
centrum werd gesticht. Vanaf de stichting van deze hoeves is het landschap vrijwel intact 
gebleven. Men kan dan ook dikwijls de oude percelering binnen de domeinen herkennen.  
Ten noorden van de ingang van Ten Bogaerde ziet men een kom in het landschap. Dit was 
destijds de aanlegplaats voor platte boten die de oogst naar de hofsteden brachten. 
 
Vlakbij het stuiffront van de Kerkepanneduinen is de boerderij Beleinder (thans verfranst 
in Belvédère) gelegen. De benaming slaat ongetwijfeld op het vergezicht dat men vanop de 
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top van het stuiffront heeft over de polders. De exacte datering van de bouw van deze 
boerderij is onbekend. 
 
In het oosten van het gebied, langs de weg bij de boerderij ligt een klein veldkapelletje 
(Clercqskapel) dat een tiental jaar geleden werd gerenoveerd. Het kapelletje is een 
beschermd monument, krachtens het M.B. van 29.04.1984. Het is genaamd naar de 
bouwheer ervan, Fransiscus Declercq, burgemeester van Koksijde tussen 1837 en 1874. 
Het kapelletje werd opgebouwd met materiaal afkomstig van het puin van de Duinenabdij. 
In het uiterste zuiden van het gebied werden nog sites gevonden van een kapelletje, "het 
capelleken van Onze-Lieve-Vrouw ten Houcke, alras van Bogaerde". De naamgeving van 
dit kapelletje verwijst naar de eigendom van het domein van Ten Bogaerde. 
 
Reeds in 1709 (Groot Kaartenboek der abdij Ter Duinen) wordt melding gemaakt van het 
"Nieupoortstraetje". Deze straat is een deel van de huidige Kloeffestraat in het zuiden van 
het gebied. Wellicht moet deze weg reeds dateren van de 12e eeuw. Deze weg werd reeds 
in de post-middeleeuwse leggers genoemd (Paepeweg), en verbond de Sfinxweg met de 
Burgweg. De weg bepaalde mee het zuidelijk verloop van de walgracht rond Ten 
Bogaerde. 
 
Voornoemde boerderijen hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de 
ontginningsgeschiedenis van de polders en de strijd tegen het oprukkende zand. Het 
Langgeleed zelf dateert vermoedelijk reeds van de 13e eeuw: in een oorkonde van 1269 
was voor het eerst sprake van het Langgeleed. Deze waterloop werd gegraven teneinde het 
water af te leiden naar Nieuwpoort, na de verzanding van de kreken in het gebied. 
 
Uit toponiemenonderzoek is gebleken dat er in het projectgebied activiteiten van 
bouwkeramische produktie plaatsgegrepen hebben. Met name de twee toponiemen 
"Teghelrie" en "Teghelriehouck" worden in het Groot Kaartenboek van Ter Duinen (1709) 
vermeld. Ze bestrijken de gronden binnen de uithoven van het Turfhuis en Ten Bogaerde 
aan weerszijden van het "Duneleed". Onderzoek op deze plaats duidde aan dat hier klei 
gewonnen werd. De ovens voor baksteenproductie waren vermoedelijk dan ook hier 
gelegen, gesitueerd op de waterverbindingsweg tussen het Turfhuis en Ten Bogaerde (nu 
militair domein). 
De impuls voor de baksteenproduktie op grote schaal komt van de abdijen; de aanvang 
hiervan zou zijn te situeren in de periode 1214-1237. Vanaf de tweede helft van de 
dertiende eeuw komt deze produktie pas goed op gang, een periode waarin ook de burgerij 
op grote schaal bakstenen gebouwen begint op te trekken. Van de datering van deze ovens 
is echter niet veel geweten. 
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I.3 Abiotische factoren 
 

I.3.1 Geologie en geomorfologie 

 I.3.1.1 Algemeen 
 

Geologisch behoort het projectgebied tot het Kwartair. Vroegere geologische lagen 
komen niet aan de oppervlakte, al zijn de tertiaire lagen van het Ieperiaan wel van 
belang voor de hydrologie van het gebied (zie I.3.4). 
 
Het projectgebied wordt gekenmerkt door een complexe landschapsopbouw en 
ontstaansgeschiedenis. Enerzijds vormt het een overgangsgebied tussen (eolische) 
duinen van diverse ouderdom, anderzijds maakt het deel uit van een voormalige 
mariene strandvlakte in het mondingsgebied van de IJzer. Zoals verder zal blijken is 
het projectgebied resultaat van een dynamisch landschap, dat gedurende de laatste 
tienduizend jaar (en zelfs tot in de middeleeuwen) ingrijpend veranderd is op 
geo(morfo)logisch gebied. 

 

I.3.1.2 Onstaansgeschiedenis en evolutie van de westelijke kustvlakte (naar De 
Ceuninck 1992) 

I.3.1.2.1 Ontstaan van de westelijke kustvlakte (periode van 10000 jaar-5300 jaar BC) 
 

Het ontstaan en de vorming van de westelijke kustvlakte is het resultaat van de 
zeespiegelstijging tijdens het Holoceen, na het Wechseliaan (ca. 10000 jaar geleden). 
Door het afsmelten van de ijskappen die tot dan toe grote gedeelten van Noord-Europa 
bedekten, begon de zeespiegel te rijzen. Daardoor overspoelde de zee geleidelijk het 
lager gelegen landschap, waarbij zand en klei werden afgezet (afzettingen van Kales). 
Samen met de stijgende zeespiegel begon ook de grondwaterspiegel te stijgen. Het 
gevolg van die vernatting was dat in grote delen van de kustvlakte veenvorming 
(basisveen) met ontwikkeling van veenmoerassen optrad. Door een verdere stijging 
van de zeespiegel werden ook deze gebieden door de zee overspoeld en bedekt met 
mariene afzettingen. Boringen tonen dan ook steeds een basisveenlaag, bedekt door 
zand en klei. Zo'n 4000 jaar lang bleef de kustvlakte het uitzicht hebben van een 
waddenmoeras van slikken, schorren en geulen met verder landinwaarts overgangen 
naar zoetwatermoeras. 

 

I.3.1.2.2 Periode van belangrijke veenvorming (5300 jaar BC-2000 jaar BC) 
 

Tussen 5300 en 4700 jaar geleden was de kustvlakte zo hoog opgeslibd, dat in het 
grootste gedeelte van de westelijke kustvlakte veenvorming startte, die 2000 à 3000 
jaar ononderbroken voortduurde. Rond 4200 BC was de gehele kustvlakte bijna 
volledig ingenomen door moeras. Het einde van de veengroei (oppervlakteveen) 
situeert zich tussen 3300 en 2000 jaar geleden.  

 23



 

I.3.1.2.3 Duinkerke I transgressie (vroeg Romaanse transgressie, 2e eeuw BC-1e eeuw 
AD) 

 
Rond het jaar nul zou een belangrijke invasie van de zee de oorzaak zijn van het tot 
stand komen van een zeer groot sedimentatiegebied (schorre- of wadgebied). Deze 
overstroming door de zee wordt aangeduid met de term Duinkerke transgressie, die in 
verschillende fasen zou verlopen. De eerste fase had plaats tussen de 2e eeuw BC en 
de 1e eeuw AD. Hierbij werden grote delen van de oude zeewerende duinengordel 
weggeslagen, waarbij delen van de kustvlakte onder water kwamen te staan. In het 
gebied achter de voormalige duinengordel werden geulen gevormd. Na een periode 
van relatieve rust herstelde de duinengordel zich weer. 

 

 I.3.1.2.4 Duinkerke II transgressie (3e-8 e eeuw AD) 
 

De Duinkerke II transgressie was voor de Belgische kustvlakte de belangrijkste. De 
zee zette de gehele kustvlakte tot de grens met de zandstreek (Brugge) onder water. 
Een getuigenis hiervan vinden we in een redevoering dd. 1 maart 297 betreffende een 
veldtocht die het Romeinse leger onder de heerschappij van keizer Diocletianus had 
ondernomen: 
"Dit gebied is bijna geen land; zozeer is het met water doordrenkt, dat de bodem niet 
alleen waar ze duidelijk moerassig is meegeeft en de voeten opzuigt, maar ook waar 
ze iets vaster schijnt te zijn, door voetstappen in beweging wordt gezet" (cit. in 
Welvaert et al. 1985). 
 
Tijdens deze transgressie bleven van de westelijke duinengordel enkel een paar 
eilandjes ter hoogte van De Panne over. De duinengordel ter hoogte van Koksijde 
werd vermoedelijk door de zee weggeslagen. 
Na deze periode van erosie volgde een periode van sedimentatie, waarbij de 
getijdengeulen werden opgevuld met zandige sedimenten en de veenplaten met kleiig 
materiaal werden bedekt. Dit slikken- en schorrengebied werd vanaf de 8e-9e eeuw AD 
omgezet in landbouwgrond (de zgn. Oudlandpolders). 

 

I.3.1.2.5 Karolingische regressie (8e-11e eeuw AD) 
 

Tijdens deze regressieperiode na de Duinkerke II transgressie trok de zee zich 
geleidelijk terug. Er ontwikkelde zich opnieuw een duinengordel (de Jonge duinen), 
waardoor de kustvlakte geleidelijk van de zee afgesloten werd. 

 

I.3.1.2.6 Duinkerke III transgressie (11-12e eeuw AD) 
 

Tijdens de Duinkerke III transgressie werd de kustvlakte opnieuw overstroomd en dit 
vanaf twee doorbraken: één ter hoogte van de IJzermonding, een andere ter hoogte van 
het Zwin. Deze transgressie had geen invloed op de duinengordel ter hoogte van 
Koksijde en de achterliggende vlakte. 
 
Reeds vanaf de tiende eeuw begon men in de kustvlakte met de aanleg van dijken, 
waarmee de belangrijkste getijdengeulen konden worden afgedamd. Om aldus de 
impact van de overstromingen te verminderen werd de Oude Zeedijk (lengte 25 km) 
aangelegd. Deze dijk wordt aangenomen als arbitraire grens tussen de Oudlandpolders 
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en de Middellandpolders. Volgens Baeteman (1978) zou deze dijk echter gebouwd 
zijn op een hoog opgeslibde schorre, zodat tijdens latere transgressies de zee 
waarschijnlijk niet tot aan deze dijk kon komen. De opdeling in Oud- en 
Middellandpolders op basis van de ligging van de Oude Zeedijk is dus louter arbitrair. 

 

I.3.2 Ontstaan van het duingebied 

I.3.2.1 Geomorfologische processen en duinvorming (naar De Raeve 1991 & De 
Ceuninck 1992)  

 
De duinen worden gekarakteriseerd door een ten minste plaatselijk sterk uitgesproken 
reliëf met steile hellingen en grote hoogteverschillen. Ook in de minder sterk 
glooiende delen is de diversiteit aan terreinvormen groot. Zowel duinvorming als de 
geomorfologische processen zijn van belang voor natuurbehoud- en ontwikkeling. 
 
In maritieme duinvorming wordt een onderscheid gemaakt in primaire duinvorming 
(nieuwvorming van duinen op het strand), secundaire duinvorming (verstuiving, 
verplaatsing en vervorming van reeds bestaande duinen) en complexe duinvorming.  

 
• Primaire duinvorming (=parallelle organogene duinvorming) treedt op in zones 

met kustaangroei en op delen van het hoogstrand die buiten de invloedssfeer van 
golfslag liggen. Diversifiërende factoren vormen de hoeveelheid aangevoerd zand, 
de frequentie van stormvloeden en de aanvoer van organisch materiaal en van 
zaden van potentieel fixerende plantensoorten.  
Voor het projectgebied is deze primaire duinvorming niet van toepassing. 

 
• Secundaire duinvorming (=vrije duinvorming) hangt samen met kustafslag of 

wordt ingeluid door beschadiging van het plantendek, door diverse oorzaken. In 
eerste instantie wordt secundaire duinvorming gekoppeld aan kustafslag. De 
opeenvolgende stappen zijn dan: 

 
 aantasting van de buitenduinvoet met vorming van een steil, afgeslagen 

klifduin. 
 ontstaan van lokale windkuilen en –geulen ("blow-outs"), vorming van een 

"gekerfde" zeereep. 
 verbreding en verdieping van deze kuilen tot uitblazingskuilen, die uiteindelijk 

tot aan het grondwater reiken. 
 uitbreiding van deze valleien in de lengterichting, ontstaan van enkelvoudige 

paraboolduinen. 
 aaneensluiten van meerdere paraboolduin/pannecomplexen tot grotere 

entiteiten, ofwel zijdelings met vorming van meerdere valleien, afgesloten 
door een kamduin (dwars op de windrichting gelegen), ofwel door verwaaiing 
van de kop van de parabool, waardoor lengteduinen, parallel aan de 
overheersende wind ontstaan. 

 eventueel nog verdere verstuiving, waarbij de vegetatie haar greep op het 
stuifzand geheel verliest, met vorming van geheel onbegroeide loopduinen of 
wandelduinen. 

 
Secundaire duinvorming is echter niet principieel gekoppeld aan de zeereep. Verder 
landinwaarts kan echter, en dit met dezelfde oorzaken, eveneens secundaire 
duinvorming optreden. 
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• Complexe duinvorming ontstaat door eventueel herhaaldelijke, maar slechts 
partiële verstuivingen. Hogere terreindelen kunnen dan het gevolg zijn van 
verstuiving, maar ook van een hogere stabiliteit in vergelijking met het er rond 
gelegen landschap. Complexe duinvormen hebben de grootste kans op ontstaan in 
landschappen met sterk gediversifieerde vegetatie en in gebieden waar grotere 
landschapseenheden elkaar ontmoeten, zoals wandelduinen met 
paraboolduinencomplexen of in overgangssituaties tussen duinen en polders. 

 

I.3.2.2 Ontstaan van de duinen te Koksijde (naar De Ceuninck 1992) 
 

Het ontstaan van het duinengebied tussen Koksijde en Oostduinkerke werd door De 
Ceuninck (1992) gesitueerd vanaf de 9e –10e eeuw tot einde 11e eeuw (eerste subfase 
(Ia) van de jonge duinvorming, loopduinfase Ia). In deze periode overstoof een grote 
hoeveelheid zand het waddengebied ter hoogte van het huidige Koksijde en 
Oostduinkerke en vormde er een laag, licht golvend duinlandschap met een hoogte 
van 6 à 7 m. 
 
De tweede subfase (subfase Ib) bestond net als de eerste uit een loopduinfase 
(loopduinfase Ib) die is opgetreden in de 13e eeuw. Deze subfase was ter hoogte van 
Koksijde echter niet zo belangrijk als ter hoogte van De Panne. 
 
Na deze loopduinfase werden in de zgn. paraboolduinfase (fase II) (voornamelijk in 
de 14e tot 16e eeuw) nog verschillende meldingen van overstuivingen gemaakt. Hierbij 
ontstonden de zgn. laatmiddeleeuwse paraboolduinen vanuit de onbegroeide 
loopduinen. In deze periode nam wellicht de fixerende invloed van de vegetatie (en 
dan voornamelijk met Helm) een aanvang. Verscheidene bewoningssites werden 
hierbij onder het zand bedolven (o.a. Abdij Ter Duinen). Deze duinbewegingen waren 
waarschijnlijk anthropogeen beïnvloed of geïnduceerd (door overbegrazing, 
overbetreding door sprokkelen van brandhout, e.d.). Daarnaast hebben wellicht 
menselijke pogingen om de stuifduinen te fixeren, geleid tot het ontstaan van de 
paraboolduinen. De impact van de mens op het ontstaan van zandverstuivingen blijft 
echter nog onduidelijk. Met zekerheid kan echter gezegd worden dat de agropastorale 
druk op de duinen ten minste voor lokale verstuivingen verantwoordelijk kan worden 
gesteld (Provoost et al. 1996a).  
Bij het begin van de 16e eeuw is de beweging van de paraboolduinen vermoedelijk erg 
teruggelopen. De huidige binnenduinranden zijn vermoedelijk het restant van het 
vroegere duinfront, dat door de mens beplant werd om de overstuiving van de 
achterliggende polders te beletten (wat het geval is voor het projectgebied, zie verder 
hoofdstuk morfografie). 

 

I.3.2.3 Morfografie- en chronologie van het studiegebied 
 
De morfografie is de studie van de reliëfvormen of combinaties van reliëfvormen. 
De bespreking van de morfografische eenheden binnen het studiegebied gebeurt op 
basis van de geomorfologische kartering, die werd opgesteld in het kader van de 
Ecosysteemvisie Kust (Provoost et al. 1996a). 
 
Binnen het projectgebied kan een onderscheid gemaakt worden in duinen en polders.  
 Naar morfochronologie wordt binnen de duinen van de Vlaamse kust een 

onderscheid gemaakt in: 
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 Oude Duinen 
 Middeloude duinen 
 Subrecente binnenduinen 
 Jonge duinen 

 
Deze indeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de duingordel vóór de 
respectievelijke Duinkerke transgressie 0, tussen de Duinkerke I en II overstromingen, 
vlak na de Duinkerke II transgressie en na de Duinkerke II transgressie.  
 
Binnen het projectgebied worden de duinen gerekend tot de Jonge Duinen. 

 
 Morfografisch kan binnen de duinen in het projectgebied een onderscheid gemaakt 

worden in: 
 

 paraboolduinen 
 reliëfarme overgangszone 

 
Ten westen van Koksijde vormt de paraboolduingordel1 de binnenduinrand. Op 
sommige plaatsen zorgen deze vergroeide zuidelijke paraboolduinarmen voor steile 
duinhellingen die de duin-polderovergang accentueren. Op de meeste plaatsen werd de 
steile binnenduinrand beplant in een poging om deze te fixeren. 
 
Zuidwaarts van de paraboolduingordel komt een lager gelegen gebied voor dat als 
reliëfsarme overgangszone gekarteerd werd. De grens tussen deze zone en de 
paraboolduingordel is erg abrupt. Deze duinzone is op sommige plaatsen sterk 
afgevlakt (oostelijk deel) door ingebruikname als cultuurland. Volgens De Ceunick 
(1992) zou deze reliëfsarme overgangszone een restoppervlak zijn van de vroegere 
loopduinfase in de Jonge Duinvorming en heeft de paraboolduingordel zich later deels 
op dit restoppervlak gesuperponeerd. 

 
 Landinwaarts gaan de duinterreinen geleidelijk over in de Oudlandpolders. Deze 

polders ontstonden na de Duinkerke I en II transgressies. 
 

1.3.3 Pedologie 

1.3.3.1 Bodemclassificatie volgens de Bodemkaart van België 
 

De bodemkartering werd te Koksijde uitgevoerd gedurende de jaren 1947-19492. In de 
Polderstreek werden 2 tot 3 boringen per ha uitgevoerd, in de duinen 1 boring per 5 
ha. De kartering gebeurde voornamelijk via oppervlaktewaarneming (vegetatie en 
reliëf) en luchtfotointerpretatie. 
 
Het projectgebied behoort bodemkundig tot twee streken:  
* de Duinstreek, die in hoofdzaak bestaat uit jong duinzand, afgezet na de 10e eeuw 
* de Polderstreek, met mariene afzettingen van historische tijd (Oudlandpolders) 

                                                      
1 De paraboolduingordel is het terrein waar de enkelvoudige en samengestelde paraboolduinen en 
loopduincomplexen met de eraan verbonden uitblazingsvalleien domineren (De Ceunynck 1992). 
2 Moorman, F.R. & Amerijckx, J.B. (1951). Bodemkaart van België: verklarende tekst bij het kaartblad 
Oostduinkerke 35E, IWONL, 52 p. 
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• In de Duinstreek worden binnen het projectgebied volgende bodemtypen 

onderscheiden: 
 

 Serie C: geëgaliseerde duingronden 
 

Dit zijn vlakke duingronden die behoren tot de groep van de regosols. Alle 
geëgaliseerde duingronden vertonen homogene zandprofielen en behoren binnen het 
projectgebied tot de types C1 (droge geëgaliseerde duingrond) en C2 (middelmatig 
vochtige geëgaliseerde duingrond). De bovengrond is het meest humeus bij de C2 
typen. De diepte waarop de roestverschijnselen beginnen vormt het voornaamste 
onderscheid tussen deze typen. Bij C2 gronden komen deze voor tussen 30 en 90 cm, 
bij het C1 type op meer dan 90 cm diepte.  
Deze gronden zijn gelokaliseerd aan de noordrand van het projectgebied in de 
Kerkepanneduinen. 

 
 Serie D: overgangsgronden 

 
Deze gronden komen voor bij de overgang van duin naar polders. Ze worden 
ingedeeld op basis van het slibgehalte, respectievelijk in Da (zand) en Db 
(slibhoudend zand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen). De ondergrond 
wordt omschreven als gevormd door grof, zeer kalkrijk zand met een kleilaag op 
relatief geringe diepte. De bovenste horizonten zijn vooral op de drogere, 
gestabiliseerde gronden ontkalt en kunnen leiden tot podzolisatie. Dit proces is het 
gevolg van de ontkalking van de bodem, waarbij een neerwaarts transport van stoffen 
zoals ijzer, aluminium en organische verbindingen optreedt. In zandbodems kan het 
transport van sesquioxide en/of humus leiden tot de vorming van podzolbodems. Dit 
proces kan in de Jonge Duinen herkend worden aan de hand van de aanwezigheid van 
een ontijzerde A-horizont (Klijn 1981).  

 
• De Polderstreek bestaat uit gronden van het type A4 en A5. Ze worden 

omschreven als kleiige kreekruggronden. Het kleipakket rust respectievelijk op 
minder dan 60 cm en tussen 60-100 cm op lichter materiaal. 

 

1.3.3.2 Bodemclassificatie volgens bodemboringen VLM  
 

In het kader van de in onderzoek zijnde ruilverkaveling Adinkerke-
Oostduinkerkewerden een 200-tal bodemboringen uitgevoerd in het projectgebied. De 
boringen gebeurden tot op een diepte van 1.20 m met een handboor. Op basis van de 
boorstaat werd een profielbeschrijving gegeven, zodat door interpolatie een vrij 
gedetailleerde bodemkaart kon gereconstrueerd worden. De methode van de 
naamgeving van de bodemlagen gebeurde analoog met deze van de Bodemkaart van 
België, zodat vergelijking tussen beiden mogelijk is. 

 
• In de Duinstreek worden binnen het projectgebied volgende bodemtypen 

onderscheiden: 
 

 Serie A: duinen  
 
Binnen het projectgebied komt het type Ao (hoge duinen, al of niet gefixeerd) voor op 
ongeveer de helft van de oppervlakte van de Kerkepanneduinen. Ao gronden vertonen 
een homogeen zandprofiel met vrijwel geen roestvlekken. Op de bodemkaarten van 
België worden deze bodemtypes enkel aangetroffen in de zeereepduinen.  
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 Serie B: duingronden 

 
Binnen het projectgebied komen serie B-gronden voor in de Kerkepanneduinen. Het 
betreft B1 (droge duingrond) en B2 gronden (natte duingrond). De B1 gronden 
vertonen nagenoeg dezelfde profielopbouw als de Ao gronden; roestvlekken komen 
soms binnen boorbereik voor op meer dan 90 cm diepte. Wegens de geïsoleerde 
ligging van de Ao percelen in de duinen, werden deze tijdens de Bodemkartering van 
België samengenomen met de B1 gronden. Strict genomen zou dus een deel van de als 
B1 gekarteerde gronden op de Bodemkaart van België als Ao moeten aangegeven 
worden. 

 
 Serie C: geëgaliseerde duingronden (zie 1.3.3.1) 

 
 Serie D: overgangsgronden 

 
In tegenstelling tot de bodemtypologie op de Bodemkaart van België, werden enkel 
Da gronden aangetroffen in het duin-polderovergangsgebied.  

 
• In de Polderstreek werden volgende bodemtypes aangetroffen: 

 
 A4 gronden (zie 1.3.3.1) 

 
 A5 gronden (zie 1.3.3.1) 
 A6 gronden: 

Zware klei tot klei, op meer dan 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal. 
Dit type komt voor op de grens tussen de Duinstreek en de Polderstreek en is nat tot 
zeer nat tengevolge van de kwelwerking vanuit de duinen.  

 

1.3.3.3 Bodemkaart op basis van boringen in het gebied Belvédère 
 

In het gebied Bevédère werden in de periode eind mei 1999 122 handboringen tot op 
een diepte van 1.20m uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze boringen werd een 
gelijkmatig raster van 25x25m uitgezet. Alle boorpunten werden topografisch 
ingemeten in TAW (NGI referentiepunt nabij militaire vliegbasis Koksijde) (zie 
bijlage 2). Van de boorstaten werd een morfologische beschrijving naar textuur, 
vochtgehalte, kleur, aanwezigheid van plantenmateriaal, schelpgruis (of –fragmenten) 
en stenen (of steenfragmenten) gegeven. Deze notatie werd per textuurhorizont 
gegeven. 
Tevens werd de grondwaterstand in de boorput afgelezen. Omwille van redenen van 
stabilisatie van het grondwater (hoofdzakelijk gesitueerd onder de ondoordringbare 
kleilaag) werd deze grondwaterstand opgemeten de dag na de boring. De verkregen 
resultaten van de grondwaterstanden vormen aldus een realistisch beeld van de 
(moment)grondwaterstand en de stijghoogten op het ogenblik van opmeting (eind 
mei).  
 
Op basis van de beschreven boorstaten en (eenmalige) grondwateropmetingen werden 
door interpolatie volgende kaarten geproduceerd: 
1) hoogtelijnenkaart (in m TAW) 
2) isohypsenkaart grondwaterstanden (in m TAW) 
3) isopachenkaart grondwaterstand t.o.v. het maaiveld 
4) bodemkaart 
 
Hierna volgt een korte toelichting op deze kaarten. 

 29



 
1) Hoogtelijnenkaart (kaart 6) 
 
De isohypsen van de hoogtekaart verlopen vrijwel parallel met de duinrand. 
Tengevolge van het natuurlijk reliëf (en door overstuiving met duinzand) zijn de 
hoogste delen van het gebied gesitueerd aan de duinrand. Deze zone situeert zich op 
een hoogte van maximaal 4.5m TAW. Het maaiveld helt licht naar het zuidoosten, met 
nabij de duingordel en maximale hoogte van 4.6m TAW. Gradueel daalt dit reliëf naar 
de polder toe tot ongeveer een hoogteligging van 4.2m TAW, om dan vrij constant te 
dalen tot een minimum hoogteligging van 4.0m TAW. Uitzondering op deze situatie 
vormt het oostelijk deel van het gebied, waar op korte afstand vrij grote (0.9m) 
reliëfverschillen optreden. De minimum hoogteligging bedraagt hier 3.6m TAW. Uit 
historische gegevens kunnen we afleiden dat op deze plaats kleiontginningen zouden 
plaatsgehad hebben. Met name het toponiem "Teghelrie" zou verwijzen naar vroegere 
kleiontginningen ten behoeve van de baksteenindustrie (Meylemans 1998). Dit 
verklaart tevens waarom de kleilaag zich hier veel dieper bevindt dan in de rest van 
het gebied. Later werd een deel van deze uitgraving opgevuld met grond en puin, 
getuige de talrijke steenfragmenten die in de bodemhorizonten tijdens de 
bodemboringen werden aangetroffen. 
 
2) Isohypsenkaart grondwaterstanden (kaart 7) 
 
Het ondiepe (freatische) grondwater stroomt in zuidoostelijke richting. De 
grondwaterspiegel varieert van 3.8 tot 3.2 m TAW (eind mei 1999). 
 
3) Kaart grondwaterstand t.o.v. het maaiveld (kaart 8) 

 
De kaart geeft de diepte van het grondwater t.o.v. het maaiveld (in m –mv) weer. Om 
een vereenvoudiging van de verschillende grondwaterstanden mogelijk te maken, 
werd een gelijke klasseindeling gebruikt, met een interval van 10 cm. Deze indeling 
beantwoordt het best aan het patroon van de grondwaterstand in het gebied. 
Uit de kaart valt af te leiden dat zones met ondiep grondwater zich vrijwel uitsluitend 
concentreren in de laagst gelegen, oostelijke zone en langs de westelijke duinrand. De 
verklaring voor dit patroon moet gezocht worden in  
1) de hoogteligging,  
2) de bodemtextuur en  
3) de afstand tot de duinen.  
 
De relatief lage ligging van de oostelijke zone verklaart waarom hier ondiepere 
grondwaterstanden voorkomen. Bovendien blijkt op basis van de boorstaten een 
duidelijk dikker bovenliggend zandpakket voor te komen, gevolgd door een kleilaag. 
Het zandpakket varieert in deze zone van 50 tot 90cm. Door dit dik zandpakket 
bevindt het grondwater zich steeds in deze zone (watervoerende laag) en fungeert de 
onderliggende kleilaag reeds als een "ondergrens" van het freatisch systeem. De 
kwelstroom vanuit de duinen bereikt dus grotendeels (of kan bereiken) het maaiveld in 
deze zone. 
 
In de andere zones van het gebied spelen duidelijk andere factoren een rol. 
Hier belemmert het relatief dik kleipakket op geringe diepte dat het grondwater zich 
ondiep bevindt. Dit hangt tevens samen met de hoogteligging, al merken we aan de 
duinrand (hoogst gelegen) duidelijk een zone op waar zich ondiepe grondwaterstanden 
bevinden. Hier moeten dus andere factoren een duidelijk overheersende rol op de 
hoogteligging spelen. Het is met name de factor kwel die vanuit de duinen zorgt voor 
een bijna concentrisch patroon van "kweltongen" (zie kaart). Dicht tegen de duinrand 
is de hoogste kweldruk aanwezig, wat zich uit in ondiepere grondwaterstanden. 
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Verder naar de polders toe vermindert deze kweldruk. Deze kwelwaterstromen 
bevinden zich in principe grotendeels onder de kleilaag wegens het ondoorlatend 
karakter van deze laag; door boringen werd deze kleilaag als het ware lokaal 
verwijderd. Dit is de reden waarom in de vegetatie geen duidelijke verschillen in 
soortensamenstelling (i.e. kwelindicatoren) op te merken valt.  
Belangrijk is tevens het feit dat de kwelzone zich situeert langs de duinrand in het 
westen van het gebied. De aansluitende duinen blijken hier het hoogst te zijn, zodat de 
grondwaterdruk (kwelstroom) in de duin-polderovergangszone hier het hoogst is. 
 
Op basis van deze kaart blijken de potenties voor herstel en activering van de 
kwelstroom duidelijk optimaal te zijn, al zal om de kwel aan de oppervlakte te laten 
komen, gerichte inrichtingsmaatregelen door (lokale, diepe) afgraving van de kleilaag 
noodzakelijk zijn. 
 
Bodemkaart (kaart 9) 
 
De indeling van de bodemtypes in het gebied is gebaseerd op de textuur tot op een 
diepte van 1.20m. Naast deze bodemtextuur is tevens de dikte van de verschillende 
textuurlagen in de (vertikale) horizonten van belang en de diepte van eventuele 
overgang van de ene textuurlaag (bv. zand) naar de andere (bv. klei). Op deze manier 
werden 6 verschillende bodemtypes onderscheiden: 
1) hoofdzakelijk zand over het volledige boorprofiel (0-120cm) 
2) dikke, fijnzandige toplaag overgaand naar klei op meer dan 60cm 
3) dikke, fijnzandige toplaag overgaand naar klei op meer dan 60cm, zandhoudend 
naar beneden 
4) dunne fijnzandige toplaag overgaand op klei op minder dan 60cm 
5) dunne fijnzandige toplaag overgaand op klei op minder dan 60cm; zandhoudend 
naar beneden 
6) hoofdzakelijk klei (klei overgaand op zand op 60 cm of dieper) 
 
Het type 5 (gering bovenliggend zandpakket (< 60cm) met hieronder een kleilaag die 
overgaat naar een zandige benedenlaag) is het best vertegenwoordigt in het gebied.  
Overwegend zandige bovenlagen worden aangetroffen aan de duinrand (types 1, 2 en 
3). Deze dikkere zandige toplaag is afkomstig van overstuiving door duinzand. 
Opmerkelijk zijn echter "zandopduikingen" meer landinwaarts. Ook in het oostelijk 
deel van het gebied, nabij de ingang, bevindt zich een zone met uitsluitend 
bodemtypes 1 en 2. Het zandpakket bedraagt hier minstens 60cm. Deze zandlaag zou 
echter niet volledig door overstuiving tot stand zijn gekomen, maar moet in het 
verleden opgehoogd (aangevoerd) zijn. Deze zone is immers vrijwel zeker opgehoogd, 
gezien het voorkomen van steenfragmenten (met een diameter van 20 tot 60mm) tot 
op een diepte van ongeveer 40-50cm. Deze zone situeert zich ter hoogte van de 
uitgebrikte gronden. 
Naast deze overwegend zandige bodemtypes bevinden zich zones van dikke 
kleipakketten, overgaand op zand op meer dan 60cm diepte (type 6). Dit bodemtype 
ligt verspreid in het gebied. 

 

I.3.3.4 Chemische bodemkenmerken 
 

Een groot aantal kalkgehaltebepalingen van duinzand werd uitgevoerd door Depuydt 
(1966, 1972). Tussen Koksijde en Nieuwpoort werden kalkgehaltes in de Jonge 
Duinen gemeten van meer dan 8%. Duingronden met een kalkgehalte van meer dan 
2% worden als kalkrijk beschouwd (Depuydt 1972).  
In deze studie werden van de duin-polderovergangsgronden in het projectgebied geen 
kalkgehaltes bepaald. Vergelijking met andere duin-polderovergangsgebieden toont 
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echter aan dat de overgang van kalkrijk duin naar kalkhoudende polder het meest 
voorkomt.  
 
Gegevens over pH-waarden en voedingsstoffen (K, N, P) zijn voor het projectgebied 
niet voorhanden. Vooral N en P zouden limiterende factoren zijn voor de vegetatie in 
duinsystemen. De beschikbaarheid van deze voedingsstoffen is ondermeer afhankelijk 
van de pH. Volgende zaken zijn hierbij van belang (Klijn 1981): 
• de oplosbaarheid van anorganische fosfaten is maximaal bij een pH tussen 4 en 

6.5, bij lagere of hogere pH-waarden ontstaan onoplosbare fosfaatcomplexen, die 
niet plantbeschikbaar zijn 

• bij lage pH wordt de beschikbaarheid van K negatief beïnvloed door het proces 
van kaliumfixatie 

• N is in duinbodems grotendeels opgeslagen onder de vorm van organische 
verbindingen; grondwaterdaling kan leiden tot mineralisatie met vorming van 
nitraat (wel plantbeschikbaar). Dit proces verloopt optimaal onder zwak zure tot 
zwak basische condities. 

 

I.3.4 Hydro(geo)logie 
 

De hydro(geo)logische bespreking gebeurt voornamelijk naar Martens & Walraevens 
(1996) en De Raeve & Lebbe (1984). 

 

I.3.4.1 Lithologische opbouw van het gebied (naar Martens & Walraevens 1996) 
 

Het projectgebied behoort tot het Kwartair.  
Het Kwartair grondwaterreservoir is in het kustgebied opgebouwd uit een afwisseling 
van doorlatende en slecht doorlatende lagen. In de doorlatende lagen gebeurt de 
grondwaterstroming hoofdzakelijk horizontaal, in de slecht doorlatende lagen 
verticaal. 
 
Het Kwartair wordt onderaan begrensd door (ondoorlatende) tertiaire afzettingen van 
het Ieperiaan (Yc, Formatie van Kortrijk), een mariene zware grijze tot blauwgrijze 
klei (tot 110 m dik).  
De opbouw van het ondiep grondwaterreservoir is sterk plaatsafhankelijk. In het 
gebied van De Panne tot Oostduinkerke bestaat het kwartair grondwaterreservoir uit 
vijf lagen, met name drie doorlatende lagen, gescheiden door twee slecht doorlatende 
lagen. De onderste doorlatende laag bestaat uit middelmatig tot grof middelmatig zand 
met schelpen en –gruis. De eerste slecht doorlatende laag wordt gekenmerkt door 
leemhoudend fijn zand. Een tweede doorlatende laag bestaat uit fijn tot middelmatig 
zand met schelpfragmenten. De hieropvolgende slecht doorlatende laag bestaat uit 
klei, die in de polders dagzoomt. In de duinen vormt die laag de basis van de derde 
slecht doorlatende laag. 

 

I.3.4.2 Grondwaterstroming 

Duinen 
 

De kustduinen vormen een belangrijke zoetwaterreservoir. Door het hoogteverschil 
tussen duin en polder stijgt het niveau van deze zoetwatermassa tot boven het 
zeeniveau en vormt, onder ideale omstandigheden, een zoetwaterlens.  Door de 
grondwaterverheffing krijgt het van oorsprong zoute grondwater in het duinmassief 

 32



een grotere druk dan het grondwater in de omgeving (zee en polder). Tengevolge van 
deze drukverschillen ontstaat een stroming van grondwater en verdringing van zout 
door zoet grondwater. Na verloop van tijd ontstaat hierbij een situatie waarbij een 
zoetwaterzak in dynamisch evenwicht is met het zoute grondwater. In deze 
evenwichtssituatie komt het zoete water tot een aanzienlijke diepte onder zeeniveau 
voor. 
 
Door de aanleg van het Langgeleed in zijn huidige vorm (in de 18e eeuw) werden de 
polders grenzend aan de duinen beter gedraineerd. Door de daling van de gemiddelde 
waterstand in de polders daalt ook de waterstand in de duinen en verplaatst de 
grondwaterscheidingskam zich in de richting van de zee.  
Van de neerslag die in de grond dringt, beweegt zich in principe ongeveer de helft in 
de richting van de zee, de andere helft naar het achterliggend polderland. Omdat de 
gemiddelde grondwaterstand vanwege de getijdenwerking hoger is onder het strand 
dan aan de poldergrens, stroomt er meer water naar de polder (ongeveer 62% van het 
neerslagoverschot) (Martens & Walraevens 1996). 
 
De hydrologie van het duin-polderovergangsgebied is in grote mate afhankelijk van 
het nabijgelegen duinmassief. Op de overgang duin-polder kan er een opwaartse 
stroming van grondwater plaatsvinden (kwel). Deze komen enkel aan de randen van 
depressies voor, waar op het einde van de heropvullingsperiode uitsijpeling kan 
plaatsvinden, meestal boven een stuwende, slecht doorlatende laag, zoals dit voorkomt 
bij de overgangszone ten zuiden van de Kerkepanneduinen.  
Het niveau van de watertafel in de duinen bevindt zich gemiddeld enkele meter hoger 
dan het maaiveld in de overgangsgronden. Hierdoor ontstaat een hydrologische druk 
vanuit de duinen naar de lager gelegen gronden toe. Dergelijk drukverschil leidt in het 
projectgebied tot opwaartse grondwaterstromingen, die uittreedt op het grensvlak 
zand-kleiige bodem. In het gebied is dit duidelijk merkbaar aan enkele (sloot)randen 
in het natuurdomein "Belvédère" en op de laagst gelegen terreingedeelten. Op deze 
plaatsen groeien typische kwelindicatoren zoals Holpijp en Kleine watereppe. Vanuit 
botanisch oogpunt en natuurontwikkelingsmogelijkheden zijn deze duin-polder 
overgangsgebieden van uitzonderlijk belang, vermits ze een afvoergebied voor 
voedselarme kalkrijke duinkwel vormen. Door de aanwezigheid van deze kwelinvloed 
kunnen zich typische (op Vlaams niveau zeldzame) levensgemeenschappen 
ontwikkelen. 
 
Polders 
 
De hydrologie van de achterliggende Polderstreek is vrijwel geheel kunstmatig. De 
waterpeilen worden in de winter kunstmatig lager gehouden dan in de zomer. 
Daardoor kan wateroverlast in de winter en het voorjaar beperkt worden om de velden 
al vroeg te kunnen bewerken. 
De algemene streefpeilen die worden aangehouden zijn +2m 10 TAW in de zomer en 
+1m80 TAW in de winter. Dit zijn de algemene polderpeilen, dus buiten de 
invloedssfeer van de pompgebieden. Het projectgebied is gelegen tussen de twee 
invloedssferen van de waterwinningen van De Panne (Calmeynbos) en Oostduinkerke 
(Ter Yde). Wellicht treedt hierdoor in het projectgebied vrijwel geen negatief (i.e. 
verdrogend) effect op tengevolge van de waterwinning (zie figuur 5). 
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Figuur 5: Invloedsvelden van de grondwaterwinningen van de IWVA. 
 

 
 
 

 I.3.4.3 Grondwaterkwaliteit (naar Martens & Walraevens 1996) 
 

In de duinen bestaat er een duidelijk verband tussen de grondwaterkwaliteit en de 
geologische opbouw.  Op het moment dat de Jonge Duinen werden gevormd, wordt 
verondersteld dat het grondwaterreservoir volledig gevuld is met zout water. Vanaf 
dan trad door neerslag een infiltratie op van zoet water. De verdringing van zout water 
blijft doorgaan tot er een evenwicht is bereikt. Het zoet grondwater komt dan voor tot 
op het tertiair substraat. 
 
In de polders bevindt het zoute grondwater zich vrij ondiep. Door De Breuck et al. 
(1974) werd een systematische hydrochemische (en hydrogeologische) studie 
uitgevoerd van de Kustvlakte. Aan de hand van 1700 boringen werden de isohypsen 
van de zoetwatervoorraad in het kwartair grondwaterreservoir gekarteerd. Het 
grondwater wordt als zout omschreven als het zoutgehalte ervan hoger is dan 1500 
mg/l (De Breuck et al. 1974). 
Nabij de duinen binnen het projectgebied bevindt het grensvlak tussen zoet en zout 
water in de freatische laag zich op ongeveer 30 m diepte. In de polders bevindt deze 
scheiding zich op zo' n 15 à 25 m diepte. 
De sterke ontwatering in de polders speelt mee de verzilting in de hand. In het 
projectgebied is er evenwel een aanvoer van zoet water uit de duinen.  
 
Gegevens over de grondwaterkwaliteit van het kwelwater zijn niet voorhanden. 
Gegevens over stijghoogten, fluctuaties en kwaliteit van het grondwater zijn trouwens 
voor het gehele kustgebied slechts sporadisch voorhanden (De Raeve 1991). 

 

I.3.4.4 Oppervlaktewaterkwaliteit 
 

Kwantitatieve oppervaktewaterkwaliteitsgegevens zijn enkel voorhanden voor het 
Langgeleed. Naast het opmeten van verschillende waterkwaliteitsparameters wordt 
door de VMM voor de verschillende meetpunten tevens de Belgische Biotische Index 
(BBI) en de Basis Prati Index (BPI) bepaald. Deze laatste is een maat voor de 
zuurstofhuishouding van de bemonsterde waterloop en wordt berekend aan de hand 
van het percentage zuurstofverzadiging. 
Om een beeld te krijgen van de globale kwaliteit, wordt gebruik gemaakt van de BBI. 
Deze is gebaseerd op het al dan niet voorkomen van een aantal macro-invertebraten, 
die als indicatoren gebruikt worden.  
 
Binnen het projectgebied heeft het Langgeleed biologisch een matige kwaliteit (BBI 
6). De zuurstofhouding (BPI) wijst op verontreiniging.  
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Het effluent van de RWZI van Adinkerke vormt een zware belasting voor het 
Langgeleed. Stroomafwaarts wordt regelmatig de norm voor ammoniakale stikstof 
overschreden en vertoont het effluent ook te hoge waarden voor het gemiddelde totale 
fosfaatgehalte. 
Met de voorziene uitbreiding van de installatie zou echter het aantal 
normoverschrijdingen moeten dalen. 
 
De afwatering van het Langgeleed werd bij de aanleg van het militair vliegveld 
zuidelijk omgeleid via het Stabbelingsgeleed en de Parlementgracht. De waterkwaliteit 
van deze laatste waterlopen is matig tot slecht en wordt sterk beïnvloed door 
puntlozingen van huishoudelijk afvalwater en afvloeiing van landbouwmeststoffen. 
De structuurkenmerken zijn eveneens matig doordat op verschillende plaatsen 
oeververstevigingen werden aangebracht. 
 
Langs de straatkant (Ten Bogaerdelaan) en naast het gebied Belvédère ligt een sterk 
vervuilde sloot. Deze voert het huishoudelijk afvalwater van 5 huizen in de Ten 
Bogaerdelaan af naar de polder. Het water van deze gracht komt deels (door 
opstuwing bij hoge waterstanden) in de gracht die parallel met de duinrand verloopt, 
deels in de gracht ten zuiden van het gebied Belvédère. 

 

I.3.4.5 Hydrografie 
 

Het Langgeleed (waterloop van tweede categorie), dat het projectgebied volledig 
dwarst, vormt de hoofdafwatering van het gehele gebied. De afwatering gebeurt 
integraal naar de IJzermonding. Haaks op het Langgeleed komen een aantal 
belangrijke zijbeken uit, die de detailafwatering verzorgen langsheen een sterk vertakt 
stelsel van beken, perceelsgreppels en grachten. De belangrijkste zijbeken zijn het 
Westduinenleed en het Noordduinenleed te Koksijde.  
Het Langgeleed loopt parallel en vrij dicht tegen de duinen aan. Naast het overtollig 
water uit de Polders voert het ook een deel van het overtollig zakwater uit de duinen 
af.  
Het Langgeleed mondt uit in de IJzer ter hoogte van het Kattesas (Nieuwpoort). Het 
streefpeil voor het Langgeleed bedraagt +2 m30 TAW (zomer) en +1 m80 TAW 
(winter). Het peil wordt echter in drogere perioden niet gehaald. 
 
Binnen het gebied Belvédère gebeurt de afwatering via smalle, ondiepe greppels, die 
het kwelwater van de duinen, amen met het regenwater, afvoeren naar de polder. De 
detailpercellering tengevolge van deze afwateringsgreppels is nog duidelijk zichtbaar. 
 
De gracht langs de straatkant (Ten Bogaerdelaan) voert sterk vervuild water 
(afkomstig van huishoudelijk afvalwaters van 5 huizen langs de Ten Bogaerdelaan) af 
in de sloot aan de zuidrand van het gebied Belvédère.  
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I.3.5 Infrastructuur 
 

Voor de localisatie van de infrastructuur (wegen, boven- en ondergrondse leidingen, 
kunstwerken en hydrografie) verwijzen we naar kaart 10: Infrastructuur. 
 

 
I.3.5.1 Wegen en bebouwing 
 
Het gebied is vrij arm aan wegen en bevat zowel verharde als onverharde wegen.  
Het verharde wegenpatroon verloop vrijwel steeds loodrecht op de kustlijn en wordt 
gevormd door de Robert Vandammestraat (N396) (N-grens), de Ten Bogaerdelaan 
(N8) (O-grens), de Sfinxweg-Pannekalsijde (N35) (W-grens) en de Kloeffestraat-
grens Veurne (Z-grens). 
Reeds halfweg de 19e eeuw werden de grotere toevoerwegen langs het projectgebied 
aangelegd. Zo is de weg van Veurne naar De Panne reeds ongeveer honderdvijftig jaar 
geleden als een rechte en brede weg doorheen het gebied aangelegd. De overige 
grotere wegen zijn voornamelijk aanpassingen van bestaande historische wegenstel-
sels aan de moderne noden.  
Door het weinig voorkomen, op enkele kleine semi-verharde veldwegen na, van 
parallel met de kustlijn of de weg van De Panne naar Nieuwpoort lopende (verharde) 
wegen, blijven vrij grote open ruimten gespaard van autoverkeer, fietsers en wande-
laars. Dit is vooral van belang voor de ontwikkelingskansen van het duingebied met 
het duin-polderovergangsgebied. Het overgangsgebied tussen polder en duinen bij de 
Kerkepanne is overigens het enige gebied langs de Vlaamse kust waar de contactzone 
niet wordt geaccentueerd door een weg of een pad (met uitzondering van een 
halfverharde doorsteekweg voor landbouw).  
 
De bewoning concentreert zich in de woonkern van Koksijde. Voor het overige 
bestaat de bebouwing hoofdzakelijk uit verspreide, al dan niet landelijke bebouwing, 
voornamelijk boerderijen en zijn er twee grote woonkernen gesitueerd in de 
Kerkepanneduinen. 
Van cultuurhistorisch belang zijn de drie historische boerderijen Belvédère 
(Beleinder), Kapelhof en Ten Bogaerde. De voormalige abdijhoeve Ten Bogaerde 
(reeds beschermd monument sinds 1952) geniet thans grote bekendheid, maar ook de 
twee andere boerderijen hebben een grote cultuurhistorische waarde. Aan de oostzijde 
van het projectgebied situeert zich de schoolhoeve Ten Bogaerde, terwijl vlakbij het 
stuiffront van de Kerkepanneduinen de boerderij Belvédère gelegen is.  

 

I.3.5.2 Bovengrondse leidingen 
 
Bovengrondse electriciteitsleidingen zijn gelegen aan de noordrand van het 
projectgebied, met name langs de R. Vandammestraat en de Sfinxweg (met 
aftakkingen naar de hoeve Belvédère). 

 

1.3.5.3 Ondergrondse leidingen 
 
Wat betreft rioleringen worden pas de laatste jaren belangrijke werken voor de aanleg 
van collectors die het rioolwater moeten afvoeren naar het zuiveringsstation van 
Wulpen (capaciteit 84.000 IE) uitgevoerd. 
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Op het grondgebied Koksijde is de verkaveling in de Kerkepanneduinen (Van 
Dycklaan, Boutslaan en Devoslaan) berioleerd. De riolerings- en collectorwerken 
langs de R. Vandammestraat zijn recent voltooid en worden aangelegd tot aan de 
kruising met de Ten Bogaerdelaan. Richting Koksijde is de R. Vandammestraat terug 
berioleerd vanaf de militaire kazerne. Het centrum van Koksijde is volledig voorzien 
van een rioolstelsel, maar de bewoning langs de Ten Bogaerdelaan is niet volledig 
aangesloten op de riolering en loost rechtstreeks in de grachten.  
Langs de rand van de duinen met de duin-polderovergangszone loopt een leiding van 
vervuild afvalwater.  
 
De belangrijkste hoofdstraten zijn voorzien van aardgasleidingen. Dergelijke leidingen 
zijn gelegen langs de R. Vandammestraat met aftakkingen naar de woonwijk, en de 
Sfinxweg 
 
Het waterleidingsnet valt volledig onder het beheer van de Intercommunale 
Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. Vrijwel alle huizen zijn aangesloten 
op de waterleiding.  
 
Langs de duinrand loopt vanaf de Panne tot aan Koksijde-Basis een ondergrondse 
militaire telefoonleiding. Deze leiding volgt de duin-polderovergangsrand en is 
gelegen op een diepte van ongeveer 80 cm. Op de terreinen van het Vlaams 
natuurreservaat Belvédère buigt ze oostwaarts vanaf de veestal af naar de duinen.  
Op deze ondergrondse telefoonleiding zijn geen erfdienstbaarheden van toepassing. 

 
I.3.5.4 Kunstwerken en andere landschapsbepalende constructies 
 

In het plangebied komen geen bijzondere constructies voor die het landschapsbeeld 
domineren. Het landschapsbeeld ten zuiden van Koksijde wordt wel grotendeels 
beïnvloed door het militair vliegveld. Naast de controletoren vallen vooral de grote 
vliegtuigloodsen op. 
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I.4 Biotische factoren 
 

I.4.1 Flora en vegetatie in het projectgebied 
 

Inventarisatie van de flora en vegetatie in het projectgebied werd verricht aan de hand 
van inventarisaties door Econnection (1996) en eigen waarnemingen in de periode 
mei-juni 1999. 
 
Het projectgebied vormt een aaneengesloten blok gronden van in totaal ongeveer 139 
ha. Het terrein wordt opgedeeld in drie grote eenheden, namelijk: 

 
• In het noorden de Kerkepanneduinen die ongeveer een kwart van het gebied 

uitmaken (30 ha). Door het ontoegankelijk karakter (gedeelten zijn afgesloten voor 
het publiek) van dit jong, kalkrijk duingebied komen er nog belangrijke 
natuurwaarden voor waaronder kalkrijk duingrasland met korstmosvegetaties. 

• Een smalle strook met duinzand overstoven duin-polderovergangsgronden (15 ha). 
De polder werd hier plaatselijk overstoven door een mobiel duinmassief waardoor 
een scherpe en steile grens tussen de duinen en het polderlandschap voorkomt. Dit 
stuiffront is zeer plaatselijk nog steeds actief. 

• Het intensief door landbouw (hoofdzakelijk akkerbouw) gebruikte poldergebied 
(94 ha) langs het Langgeleed met drie historische boerderijen (Belvédère 
(Beleinder), Kapelhof en Ten Bogaarde). 

 
Het duin-polderovergangsgebied is hier, in tegenstelling tot vrijwel overal elders langs 
onze kust, nog intact: de verschillende deelgebieden worden niet gescheiden door wegen 
en andere infrastructuur. Bovendien komt hier nog het enige actieve stuiffront voor waar 
het polderlandschap nog overstoven wordt door duinzand. Het gebied heeft dan ook een 
uitgesproken hoge actuele en potentiële natuur- en geomorfologische waarde. 

 
De beschrijving van de verschillende voorkomende vegetatietypes met de voornaamste 
flora-elementen wordt hierna in detail besproken per eenheid. De benaming en afkorting 
van het vegetatietype is volgens De Blust et al. (1985). 

 
Kerkepanneduinen 

 
Het westelijk deel van de Kerkepanneduinen zijn vegetatiekundig het best ontwikkeld. 
Dit is voornamelijk te wijten aan de ontoegankelijkheid ervan.  

 
Het westelijke deel is erg reliëfrijk met lokaal vegetatieloos stuifduin (Dm). Langs de 
randen in de overgang met de struweelrijke begroeiing treedt een eutrofiëring en 
verruiging op (met o.m. ontwikkeling van Kleefkruid, Harig wilgeroosje, e.d.), mogelijk 
als gevolg van de bladval van de omringende bomen en struiken. De zuidrand wordt 
gevormd door een actief en hoog stuiffront dat de polder overdekt. Dit stuiffront werd 
ongeveer 100 jaar geleden tot staan gebracht door de aanplant van een dichte houtsingel. 
Deze is nog duidelijk in het landschap te zien en bestaat uit een dichte rij van Grauwe 
abeel, plaatselijk gemengd met Zomereik, Gewone es en Canadapopulier. Vooral Grauwe 
abeel vormt veel wortelscheuten die plaatselijk delen van het binnenduin koloniseren. 
 
Het gehele Kerkepanneduin is omgeven door een dicht bos dat voor het overgrote deel 
kan gerekend worden tot ruderaal olmenbos (Rud). Hierin vinden we soorten zoals 
Grauwe wilg, Sleedoorn, Zwarte els, Klimop, Heggerank, Gewone esdoorn, Zachte berk, 
Gewone vlier, Populier, Zeeden, Eenstijlige meidoorn, Veldiep (Ulmus minor) en Grauwe 
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abeel. De zoom van deze duinbossen bestaat uit een meer ruderale kruidenvegetatie met 
Kleine ruit, Zeepkruid, Morgenster, Grote teunisbloem, Jacobskruiskruid, IJle dravik, 
Kleefkruid, Harig wilgeroosje, Dauwbraam, Hondsroos, Slangekruid, Bitterzoet, Wilde 
asperge, Zandraket, Winterpostelein, Aalbes en Fijne kervel. In de typologie van de 
Biologische Waarderingskaart is hier wel degelijk sprake van een bos. Het betreft een 
pioniersbostype, waarin als boomsoorten Gewone esdoorn, Zachte berk en Veldiep 
voorkomen. 
Plaatselijk gaat deze vegetatie over in een Duindoornstruweel (Sd) met voornamelijk 
Duindoorn en Sleedoorn en bijmenging van Wilde liguster, Gewone vlier en Kruipwilg. 
Verspreid komt in het open duin opslag van Gewone esdoorn en Bittere wilg voor.  
Op enkele plaatsen is de bodem natter. Hier komt overwegend een wilgenstruweel (Sfd) 
met Grauwe wilg en een ruigtevegetatie met vooral Koninginnekruid en Riet voor. In het 
duin komen tevens enkele verwilderde cultuursoorten zoals Blazenstruik en Eendagslelie 
voor.  
In het gebied "Ster der Zee" werd, in een relatief jonge panne van het voormalige 
speelterrein een pioniersbos aangetroffen, dat wellicht niet spontaan ontstaan is, maar 
zich ontwikkeld heeft door lokale kap. Hier werden o.m. Ruwe berk, Ratelpopulier, 
Schietwilg en Grauwe wilg aangetroffen. 
De duingraslanden behoren tot het kalkrijk type (Hd) en kunnen tot de droge Duinster-
retjes-associatie gerekend worden, buiten de invloedssfeer van het grondwater. Zij zijn 
rijk aan korstmossen. De vegetatie is soortenarm en bestaat uit soorten als Duinreigers-
bek, Zanddoddegras, Muurpeper, Duinviooltje, Klein streepzaad, Knautia, Duinfakkel-
gras, Geel walstro, Buntgras, Zandhoornbloem, Gewone rolklaver en Kleine klaver. De 
nog niet gestabiliseerde duingedeelten zijn begroeid met Helm, Duinzwenkgras en Zand-
zegge. In het middendeel van dit duingebied liggen verschillende recent verlaten graslan-
den. Deze vroeger waarschijnlijk intensief begraasde duingraslanden van het zuurdere 
type evolueren thans spontaan naar een meer soorten- en structuurrijke vegetatie van het 
ruderale type met veel Duinroos, Eglantier, Rietgras, Grote brandnetel, Gewone vlier, 
Eenstijlige meidoorn, Vijfvingerkruid, Avondkoekoeksbloem, Gestreepte witbol, 
Glanshaver, Gewone hoornbloem, Slangekruid, Akkerdistel, Zandzegge, Gewoon bigge-
kruid, Geel walstro, Bremraap sp. en Braam. In het zuiden van het grootste voormalig 
grasland ligt een veedrinkpoel met een bloemrijke ruigtevegetatie van het vochtige type. 
De poel is omgeven door een wilgenstruweel (Sfd). Hierin komen ondermeer Konin-
ginnekruid, Heermoes, Gewone waterbies, Wolfspoot, Bitterzoet en Grauwe wilg voor. 
De poel zelf is te sterk beschaduwd om een interessante waterplantenvegetatie te kunnen 
herbergen. Zij vormt wel een belangrijke voortplantingsplaats voor amfibieën. 

 
De oostelijk gelegen schapenweiden, deels gelegen op voormalige duinakkertjes, zijn 
door oppervlakkige uitloging, in tegenstelling tot het overige duingebied, van het zure 
Struisgrastype (Had). Het gebied heeft het karakter van een reeds gestabiliseerd oud 
duin, maar is erg soortenarm door de overbegrazing. Naast allerlei stalletjes komt hier 
ook een vegetatieloze poel voor. Op de oevers werden soorten aangetroffen als Gewone 
waterbies, Watermunt, Platte rus, Ruige zegge, , Riet, Pinksterbloem, Heelblaadjes, 
Zeegroene rus, Zomprus, e.d. 

 
 

Polder- en duin-polderovergangsgebied  

Graslanden 
 

De graslanden die niet tot de echte duingraslanden (in de Kerkepanneduinen) te rekenen 
zijn, zijn in grote lijnen in twee grote groepen in te delen, namelijk de graslanden gelegen 
op overstoven kleigronden en deze gelegen op de zwaardere poldergronden.  
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Enerzijds kunnen de graslanden vegetatiekundig gerekend worden tot het Raaigras-type 
(Hp). Op enkele kleine uitzonderingen na, zijn alle graslanden in gebruik als permanente 
graasweide of tijdelijk als hooiweide.  
Ze hebben een overwegend soortenarmere vegetatie waarin naast Engels raaigras, Krui-
pertje domineert (Hp). Zachte ooievaarsbek, Smalle weegbree, Fioringras, Kleine klaver, 
Avondkoekoeksbloem, Zachte dravik, Klein streepzaad, Vijfvingerkruid en Gewoon 
duizendblad zijn vaak begeleidende soorten, afhankelijk van het zandgehalte van de bo-
dem. Deze vegetatie wijst op een (voormalige) intensieve begrazing en sterke bemesting. 
Bij het verminderen van de begrazingsdruk of het tijdelijk opheffen van de begrazing, 
treedt snel een nitrofiele storingsvegetatie (Hr) op de voorgrond met voornamelijk 
Akkerdistel, Gestreepte witbol, Hondsdraf, Grote brandnetel, Kruipende boterbloem, 
Glanshaver, Kropaar, Gewone bereklauw, Grote klit, Ridderzuring en Kleefkruid in de 
randen.  
In een aantal gevallen komen in het projectgebied nog relicten voor van meer 
soortenrijkere, voedselarmere weilanden. Dergelijke weilanden vinden we langs de 
zuidrand van de Kerkepanneduinen, in het noordoosten van het gebied (Vlaams 
natuurreservaat Belvédère) (beschrijving zie verder).  

 
Weilanden op kleibodems zijn meer vochthoudend door de ondoorlatendheid van de 
bodem. Vaak komen in de depressies of ten gevolge van beekruimingen, waterstagnaties 
voor waarin uitgebreide vegetaties van Geknikte vossestaart voorkomen. Ook deze 
weilanden zijn zeer soortenarm en behoren tot het Zilverschoonverbond (Hpr), waarin 
naast de voornoemde soorten ook veel Rood zwenkgras en Vogelmuur voorkomt. Scherpe 
Boterbloem kan hierin soms massaal optreden.  

Akkers 
 
Tot de meest soortenarme biotopen moeten zeker de akkergebieden (akkers op 
kleibodem) (Bu) gerekend worden. Naast de cultuurgewassen die er worden geteeld, 
komt slechts een beperkt aantal één- of tweejarige akkeronkruidsoorten voor, overwegend 
in de randen van de percelen. Door de intensieve zaadselectie en het gebruik van 
herbiciden zijn het slechts de meest algemene en meest geharde soorten zoals 
Varkensgras, Vogelmuur, Zilverschoon, Herderstasje, Heermoes, Echte kamille, Paarse 
dovenetel, Perzikkruid, Klein kruiskruid, Akkerdistel, Akkermelkdistel en Bijvoet. Op 
sommige plaatsen komt ook Kroontjeskruid, Guichelheil en Duivekervel voor. 
De smalle akkerranden, grenzend aan een gracht of sloot, zijn overwegend begroeid met 
ruigtesoorten zoals Akkerdistel, Speerdistel, Bijvoet, Glanshaver, Engels raaigras, Gewo-
ne bereklauw en Vogelwikke. 
 
Waterlopen, grachten, bermen en veedrinkpoelen 
 
Het gehele gebied bezit een dicht net van kleine, lintvormige bermen langs wegen, 
veldwegen, waterlopen en perceelsscheidingen. De hierin voorkomende vegetaties zijn 
vrijwel uitsluitend van het voedselrijke type van gestoorde milieus.  

 
Vrijwel alle waterlopen in het gebied zijn verontreinigd en sterk geëutrofieerd. Plaatselijk 
wordt bij alleenstaande bewoning of bewoningskernen, zoals langs de Ten Bogaerdelaan 
ten zuiden van Koksijde-dorp, huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de beek geloosd. 
Hierdoor komt, met uitzondering van Klein kroos, geen drijvende of ondergedoken water-
plantenflora voor. De meeste kleinere perceelsgrachtjes zijn dichtgegroeid met een 
weelderige ruige en voedselminnende vegetatie. De grachten die het gehele jaar 
watervoerend zijn (vaak stagnerend water door de sterke verlanding), zijn voornamelijk 
begroeid met een dichte Rietvegetatie, die plaatselijk soms wordt aangevuld met Rietgras, 
Harig wilgeroosje, Koninginnekruid en Gele lis.  
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Droogvallende beken zijn over het algemeen sterk verruigd en dichtgegroeid met 
Glanshaver, Kleefkruid, Haagwinde, Gewone bereklauw, Kropaar, Grote brandnetel, 
Liesgras, Rietgras en Bijvoet. 

 
Echter net ten zuiden van de Kerkepanneduinen vinden we nog soortenrijke sloten die 
onderhevig zijn aan kwelinvloeden. Daar komen op enkele plaatsen kwelindicatorsoorten 
zoals Kleine watereppe, Beekpunge en Holpijp voor. 
Langs de duinrand in het natuurdomein Belvédère werd een poeltje aangetroffen met 
massale groei van Groot moerasscherm. Eveneens in dit gebied bevindt zich een poel met 
o.m. Fijne waterranonkel en Geplooid vlotgras. 
 
Houtkanten, bomenrijen en solitaire bomen  
 
Het projectgebied is zeer open en wordt gekenmerkt door de vrijwel volledige 
afwezigheid van houtkanten en bomenrijen.  
De schaarse bomenrijen in het projectgebied bestaan overwegend uit gemengde 
bestanden van knotbomen en hoogstammige bomen. De knotbomen zijn overwegend 
knotwilgen en knotpopulieren. De meeste knotwilgenrijen zijn door het afsterven van 
bomen onvolledig waardoor grote hiaten zijn ontstaan en het landschapsbeeld veel 
transparanter wordt.  
De solitaire bomen in het projectgebied bestaan eveneens uit diverse soorten. Ook hier is 
Populier en Wilg het best vertegenwoordigd. Vaak komen gemengd enkele Gewone essen 
voor. Daarnaast komen verspreid over het gebied solitaire meidoornstruiken voor. Naast 
spontane opslag, zijn deze struiken overwegend restanten van oude hagen en struwelen 
rond weilanden. Vooral Meidoorn kan het geregeld snoeien goed verdragen en weet 
hierdoor lang stand te houden. 
 
De weinige, nieuwe openbare aanplantingen langs de hoofdwegen hebben meestal geen 
landschappelijke inpassing en bestaan uit niet streekeigen soorten zoals Italiaanse 
populier. Langs de weg van Koksijde naar Veurne werd een gemengde straatbeplanting 
van Canadapopulier, Zwarte els, Abeel en Gewone es aangelegd. 

 
Buiten de bosjes en struwelen die reeds bij de duinen werden besproken en die 
overwegend spontaan tot ontwikkeling kwamen, komen in het poldergebied ook enkele 
aangeplante struwelen en houtkanten voor. Deze komen meestal samen voor met bomen- 
en knotbomenrijen. De soortensamenstelling van deze houtkanten en struwelen is vrij 
homogeen, vaak met doorndragende struiken zoals Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn. 
Daarnaast komen Zwarte els, Gewone vlier, Veldiep, Grauwe abeel  en Gewone es voor.  
 
Bermen 

 
De bermen kunnen ingedeeld worden in zes typen, dit volgens de typologie opgesteld 
door de AMINAL. Aan de hand van een aantal kensoorten werd het type bepaald.  
 
* Type 1 betreft steeds sterk antropogeen beïnvloede bermen op voedselrijke bodem 
langs akkers of pas aangelegde of omgewoelde bermen. Hier komen voornamelijk 
storings- en pionierssoorten voor zoals Grote klaproos, Akkerwinde, Klein kruiskruid, 
Echte kamille, Akkerdistel en Grote brandnetel.  
* Type 2 is een overgangstype van sterk verstoorde bermen maar met een meer gesloten 
vegetatie bestaande uit ruigteplanten. Dit type komt voornamelijk in het poldergebied 
voor. 
* Bermen van het type 3 bezitten een gesloten, zeer productieve vegetatie die frequent 
wordt gemaaid. Kenmerkende soorten zijn Bijvoet, Witte dovenetel, Fluitekruid en 
Kruipende boterbloem.  
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* Type 4-bermen zijn hoofdzakelijk beperkt tot beekoevers. Het zijn vochtminnende 
vegetaties op voedselrijke bodems. Kensoorten zijn Koninginnekruid, Bitterzoet en 
Gewone smeerwortel.  
* Bermen op matig voedselrijke, min of meer vochtige bodem kunnen gerekend worden 
tot het type 5. De hierop voorkomende vegetatie is soorten- en bloemrijker met als 
voornaamste soorten Gewoon duizendblad, Morgenster, Veldzuring, Rode klaver, 
Boerenwormkruid, Vogelwikke, Knoopkruid en Smalle weegbree.  
* Type 6 bermen tenslotte zijn gelegen op voedselarme, droge bodems. Ze worden 
gekenmerkt door een schrale vegetatie met Gewone rolklaver, Kruipend stalkruid, 
Zeepkruid, Vijfvingerkruid, Slangekruid, Kromhals, Geel walstro, Klein streepzaad en 
Kraailook. 
 
De bermen in het poldergebied en duin-polderovergangsgebied behoren tot het 
voedselrijke (type 1, 2, 3 en 4) en matig voedselrijke type (type 5). Dit heeft hoofdza-
kelijk te maken met het uitgevoerde beheer in combinatie met de voedselrijke bodem. Dit 
beheer beperkt zich uitsluitend tot het (te vroeg) maaien van de bermen en het achterlaten 
van het maaisel of de beekruimspecie. Bovendien zijn de meeste bermen binnen het voed-
selrijke poldergebied te situeren. De soortensamenstelling beperkt zich hierdoor 
overwegend tot slechts een vijftiental dominante en steeds aanwezige soorten, namelijk 
Grote brandnetel, Akkerdistel, Gewone bereklauw, Zevenblad, Glanshaver, Gestreepte 
witbol, Kropaar, Kruipende boterbloem, Fluitekruid, Witte dovenetel, Gewone smeer-
wortel, Bijvoet, Ridderzuring, Engels raaigras en Witte klaver. Waar de bodem zandiger 
en dus voedselarmer is (in het duin-polderovergangsgebied) vinden we tevens Vijfvinger-
kruid, Gewoon biggekruid, Gewoon duizendblad, Veldzuring, Avondkoekoeksbloem, 
Smalle weegbree, Morgenster, Veldlathyrus, Scherpe boterbloem, Heelblaadjes, Vogel-
wikke, Boerenwormkruid, Knoopkruid, Kleine klaver, Rode klaver, Zachte ooievaarsbek, 
Smalle weegbree, Kruipertje, Groot kaasjeskruid, Perzikkruid, Zachte dravik en Akker-
winde. Deze bermen behoren tot het type 5. In vochtiger of meer beschaduwde bermen 
komt Leverkruid, Helmkruid, Haagwinde en IJle dravik voor (type 4), terwijl in sterk 
bereden, bespoten en omgewoelde bermen Zilverschoon, Klaproos, Duivekervel, Raap-
zaad, Witte krodde, Heermoes, Akkermelkdistel, Paarse dovenetel, Varkensgras, Herders-
tasje, Echte kamille, Klein kruiskruid, Grote weegbree, Schijfkamille en Paardebloem 
voorkomen (type 1). Mits een aangepast maaibeheer kunnen al deze bermen echter uit-
groeien tot bermen van het bloemrijkere, voedselrijke type. 
 
Langs de historische weg "Kloeffestraat" (in het poldergebied) werd echter nog een 
waardevolle bermvegetatie en houtkant aangetroffen met o.m. Gewone vlier, Sleedoorn, 
Schietwilg, Veldiep en Canadapopulier. Deze houtkant is des te waardevoller, daar hij als 
buffer dient tegen inwaaiende meststoffen en herbiciden van de aanpalende 
akkerpercelen. Bovendien vormt hij een sterk landschapsbepalend element in het vrij 
open poldergebied. 
Deze Kloeffestraat wordt momenteel enkel sporadisch gebruikt, en dan enkel door 
landbouwvoertuigen. Vooral het zuidelijk deel van deze weg is vrijwel volledig 
onbereden en onbetreden. Hier treffen we een duidelijke, nog goed ontwikkelde en 
soortenrijke vegetatie aan van het Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris) met o.m. 
soorten als Aardaker, Gewone agrimonie, Blauwe bremraap, Platte rus, Aardbeiklaver, 
Knoopkruid, Margriet, Fluitekruid, Veldlathyrus, Kamgras, Glanshaver, Duizendblad, 
Voederwikke, Zeegroene zegge, Heelblaadjes, Gewone bereklauw. Tevens werd langs de 
houtkant Gulden sleutelbloem aangetroffen. Wellicht wordt deze "weg" gemaaid, gezien 
de vrij voedselarme situatie (in plantensoorten) ervan en de geringe aanwezigheid van 
ruderale soorten. Deze "weg" dient zeker een verdere bescherming te genieten, omwille 
van zijn huidige grote natuurwaarde, maar ook omwille van zijn relatief grote 
kwetsbaarheid (ligging te midden van akkerpercelen), landschappelijke en historische 
waarde.  
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De bermen in de verkaveling van de Kerkepanneduinen, zijn van het voedselarme, 
zandige type (type 6). Hier treffen we fraaie vegetaties van kalkhoudende tot licht zure 
bodem aan met Liggend stalkruid, Echt walstro, Klein streepzaad, Gewoon biggekruid, 
Zandraket, Kraailook, Reigersbek, Schapezuring, Canadese fijnstraal, Slangekruid, 
Gewoon duizendblad, Jacobskruiskruid, Behaarde boterbloem, Zandzegge, Kromhals, 
Grote teunisbloem, Duindoorn, Zeepkruid, Muurpeper en Vijfvingerkruid.  
 
De bermen langs de weg van De Panne naar Koksijde ter hoogte van de Kerkepanne-
duinen en langs de Sfinxweg behoorden vermoedelijk ook tot dit type. Deze bermen 
werden door de aanleg van rioleringen sterk vergraven. De bermen van het type 6 kunnen 
via een aangepast beheer uitgroeien tot fraaie soortenrijke duin-graslandjes. 

 

1.4.2 Flora en vegetatie in het Vlaams natuurreservaat Belvédère  

1.4.2.1 Vegetatiebeschrijving 
 
Voor de vegetatiebeschrijving van het Vlaams natuurreservaat Belvédère werd begin juni 
1999 een gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd van het gebied. Door het 
systematisch doorlopen van het terrein werd een beeld verkregen van het type vegetatie 
en werd een soortenlijst samengesteld, bestaande uit de geïnventariseerde hogere 
plantensoorten (bijlage 3).  
 
De bespreking van de vegetatie gebeurt per zone (zie kaart 11): vegetatiekundig duidelijk 
verschillende zones werden van elkaar onderscheiden. Veelal valt de grens tussen twee 
zones samen met een gracht of greppel. Op deze manier werden 5 graslandzones (P1-P5), 
2 poelen (W1-W2) en 4 grachten (G1-G4) onderscheiden. 
 
De vegetatie-eenheden werden fytosociologisch benoemd volgens Schamineé et al. 
(1995, 1996) 
  
• Zone P1 
 
Aan de ingang van het Vlaams natuurreservaat Belvédère treffen we een tredvegetatie aan 
met soorten als Grote weegbree, Straatgras, Witte klaver, Kruipende boterbloem en 
Madeliefje. Soorten als Akkerdistel en Grote brandnetel wijzen op een verstoring van de 
bodem.  
 
In het perceel kan een tweedeling in reliëf, vochthuishouding en daardoor vegetatie 
onderscheiden worden: enerzijds treffen we op de hogere, (opgevoerde) delen een 
vegetatie aan die fytosociologisch tot het Molinio-Arrhenatheretea (rompgemeenschap 
van Holcus lanatus-Lolium perenne) behoort, anderzijds is de vegetatie van het lagere 
deel te benoemen als een begroeiing van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion 
anserinae, Plantaginetea majoris). 
Aspectbepalend in de vegetatie zijn Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem en op de 
nattere plaatsen Zomprus en Geknikte vossestaart. Deze begroeiing treedt sterk 
vlakvormig op, waarbij op de drogere plaatsen Gestreepte witbol  domineert. Gestreepte 
witbol wijst hier hoofdzakelijk op een niet blijvend natte bodem (Weeda et al. 1985). 
Verder komen als grassoorten sporadisch o.m. Timoteegras, Engels raaigras, Italiaans 
raaigras en Fioringras voor. Deze laatste is voornamelijk op de nattere, lager gelegen 
depressies in deze zone aspectbepalend en vormt samen met Riet, Rietgras en Geknikte 
vossestaart vleksgewijze patronen. Op deze plaatsen treffen we ook massaal Zomprus 
aan. In het perceel werd tevens langs de slootrand Padderus aangetroffen, een zeldzame 
soort langs de Vlaamse kust (en in Vlaanderen) en tevens Rode lijst-soort. Padderus is 
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een soort van kalkrijke, kwelbeïnvloede (en daardoor fosfaatarme)  hooiland(relicten), op 
min of meer vochtige tot natte, vrij voedselarme standplaatsen (Weeda et al. 1994). De 
sterke vegetatieve uitbreiding van de soort is te danken aan de grote reserve aan 
voedingsstoffen die in de wortelstokken opgeslagen zitten. Diepreikende wortels kunnen 
contact houden met de voedselrijke, diepere lagen, terwijl de bovengrond verarmt. 
Kieming wordt zelden waargenomen en is dan ook niet goed gekend. In drogere milieus 
kan de soort zich uitbreiden door afplaggen. Indien een (hooi)beheer achterwege blijft, 
kan de soort dichte padderusvegetaties vormen, waar nauwelijks plaats is voor andere 
planten (l.c.).  
Uit kaart 8 (grondwaterstand t.o.v. het maaiveld) kunnen we afleiden dat zones met 
massaal voorkomen van Zomprus corresponderen met zones met de hoogste 
grondwaterstanden onder maaiveld. De lagere ligging (cfr. hoogtekaart) van deze 
percelen is er o.a. de oorzaak van dat de vochtinvloed groter is dan in de andere delen van 
het gebied. Bovendien blijkt het ook zo te zijn dat het bovenliggende zandpakket in de 
zones P1 en P2 significant dikker is dan dit in de andere graslandzones, zodat hier 
wellicht sterk schommelende waterstanden optreden.  
 
Op (wellicht) verstoorde plaatsen domineren Geknikte vossestaart en Ruige zegge. De 
verstoring moet gezocht worden in sterk wisselende waterstanden. Dit is niet te 
verwonderen, gezien de bodem hier erg zandig is en dus sterk wisselende waterstanden in 
zandbodems frequenter optreden dan in kleibodems. 
Andere plantensoorten die we in deze zone aantreffen zijn o.m. Pinksterbloem, Scherpe 
boterbloem, Smalle weegbree en Zachte ooievaarsbek. 
Langs de straatkant treffen we een sterk verstoorde, nitrofiele vegetatie aan, met soorten 
als Grote brandnetel, Gewone smeerwortel, Perzikkruid, e.d. Deze vegetatie heeft zich op 
het baggerslib, dat afkomstig is van de (sterk vervuilde) beek langs de straatkant, 
ontwikkeld. 
 
• Poel W1 
 
In de zone P1 treffen we een poel aan met o.m. Geplooid vlotgras, Slanke waterkers, 
Blaartrekkende boterbloem en Groot moerasscherm (behorend tot het Batrachion en op 
de droogvallende plaatsen tot het Bidention-verbond). In het water kwam massaal Fijne 
waterranonkel voor. Op de overgangen naar het grasland komen abundant Geknikte 
vossestaart, Rietgras, Fioringras, e.d. voor. Deze vegetatie behoort fytosociologisch 
eveneens tot het Zilverschoonverbond. 
Groot moerasscherm is volgens Weeda et al. (1987) een plant van ondiep water en 
drassig weiland in zeer carbonaatrijk, fosfaatrijk, zoet of zwak brak milieu.  Lokaal neemt 
de soort een overheersende plaats in waar lichte beschaduwing optreedt. Vooral in de 
duinstreek blijkt deze soort voor te komen aan drinkpoelen (l.c.).  
 
• Gracht G1 
 
De gracht G1 vormt een duidelijk visuele grens tussen de graslanden P2 en P3.  
Naast algemene soorten als Gele lis, Liesgras, Rietgras en Geknikte vossestaart, treffen 
we ook soorten aan die minder voedselrijke omstandigheden indiceren. De soorten die we 
hier aantreffen wijzen duidelijk op kwelbeïnvloede, fosfaatarme omstandigheden van het 
oppervlaktewater. Dit water is afkomstig van de duinen en is daardoor mede 
carbonaatrijk. Soorten die hier duidelijk indicerend voor zijn en in de gracht G1 abundant 
voorkomen zijn Holpijp, Groot moerasscherm en Slanke waterkers. Naast deze soorten 
werden o.m. lokaal massaal Tweerijige zegge, Geoord helmkruid en Grote egelskop 
aangetroffen. Een andere kwelindicator, die echter niet zo massaal voorkwam als 
voornoemde soorten, is Kleine watereppe. Langs de slootoevers vinden we een mooie 
oevervegetatie van o.m. Oeverzegge, Geknikte vossestaart, Tweerijige zegge en ook 
Gevleugeld hertshooi.  
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De vegetatie van de sloot kan best gekarakteriseerd worden als een Grote zeggenvegetatie 
(Magnocaricion), met naar het grasland toe overgangen met het Zilverschoonverbond. 
 
• Zone P2 
 
Zone P2 bestaat uit een grasland dat iets hoger gelegen (dus droger is) is dan zone P1. Dit 
is duidelijk te merken aan de hogere bedekking van Engels raaigras. Ook hier treffen we, 
alhoewel in mindere mate dan in perceel P1, Zomprus aan. Verder treffen we hetzelfde 
scala van soorten als in P1 aan, waarbij de grassen Gestreepte witbol, Fioringras en 
Geknikte vossestaart plaatselijk aspectbepalend zijn.  
De vegetatie staat fytosociologisch tussen het Zilverschoonverbond en een arme 
Kamgrasweide (Cynosurion cristati). 
 
Het feit dat we in deze zone minder massaal Zomprus aantreffen t.o.v. zone P1, moet 
gezocht worden in de lagere grondwaterstand en het feit dat deze gronden minder 
uitgebrikt werden dan in zone P1.  
 
• Zone P3-P4 
 
De vegetatie van dit deel is van het Engels raaigras-type (Poo-Lolietum met langs de 
sloten en greppels overgangen naar Geknikte vossestaartbegroeiingen (associatiefragment 
met Alopecurus geniculatus van het Ranunculo-Alopecuretum)). Deze graslanden zijn 
soortenarm en hebben (nog) een hoge produktie. Dominante grassoorten zijn Engels 
raaigras en Ruw beemdgras. Daarnaast komen als kruiden o.m. Witte klaver, Akkerdistel  
en Akkerkers lokaal voor.  
Langs de slootranden aan de polderzijde is het grasland plaatselijk verruigd (door het 
deponeren van het ruimingsslib op de oever en op een deel van het grasland in de zones) 
met verruigings- en storingsindicatoren als Kropaar en Grote brandnetel. Vanuit de 
slootranden treedt lokaal kolonisatie van Riet in het grasland op. 
 
Langs de veestal komt plaatselijk een ruderale vegetatie voor met verscheidene 
Ganzevoetsoorten. Zo werden o.m. Muurganzevoet en Zeegroene ganzevoet aangetroffen. 
Ook Stinkende ballote kwam hier voor.  
 
 
• Zone P5 
 
Deze bredere graslandstrook behoort tot het Lolio-Cynosuretum (Kamgrasweiland). Het 
aandeel Engels raaigras is hier beduidend minder dan in P1. We treffen hier in deze zone 
abundant Gestreepte witbol aan; in een strook aan de polderzijde komt Veldgerst 
vleksgewijs voor. Langs de rand werd tevens Kamgras aangetroffen. Lokaal komt 
Geknikte vossestaart voor, die langs de grachtkanten, in depressies en op verdichte 
bodem groeit, o.m. ter hoogte van de veestal.  
Hoewel het aandeel van de grassen beduidend hoger is dan dat van de kruiden (er werd 
praktisch geen enkele kruidensoort aangetroffen), is het aandeel van Veldgerst dusdanig 
groot, dat wel degelijk van een Kamgrasweiland kan gesproken worden. Het voorkomen 
van Veldgerst, een typische soort op (polder)klei, doet ons opteren voor de subassociatie 
Lolio-Cynosuretum hordeetosum. Het vrijwel ontbreken van dicotylen is wellicht te 
wijten aan het gebruik in het verleden van dicotylendodende herbiciden. 
 
In deze graslanden komen ondiepe greppels voor, die dwars en parallel met de duinrand 
lopen. Deze greppels zijn alle min of meer verland en zijn hoofdzakelijk begroeid met 
Geknikte vossestaart. Alhoewel ze sterk verland zijn, zijn ze toch nog duidelijk te 
onderscheiden van de rest van het perceel. 
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• Gracht G2 
 
Deze gracht heeft aan de kant nabij de duinen een sterk verruigd aspect en is hier 
duidelijk meer verland dan gracht G1. Verruiginsindicatoren zijn hier Grote brandnetel, 
Akkerdistel en Kropaar, terwijl Gestreepte witbol en Geknikte vossestaart duiden op het 
ver gevorderd verland karakter van de gracht. Dit is mogelijk te wijten aan de directe 
nabijheid van de veestal met een verhoogde bemestingsgraad in de omgeving ervan. 
Meer naar de polder toe komen de kwelindicerende soorten, zoals we deze in gracht G1 
aantreffen, wel nog voor: Holpijp, Groot moerasscherm en Slanke waterkers zijn hier 
lokaal abundant. Verder komen de meeste soorten die we in gracht G1 aantreffen hier in 
mindere mate voor: Tweerijige zegge, Oeverzegge, Geoord helmkruid (Magnocaricion). 
 
• Gracht G3 
 
Deze gracht, die kalkrijk kwel(duin)water afvoert naar de polders toe, herbergt nog een 
hoog aantal kwelindicatoren in een hoge bedekking. Vooral Holpijp is hier abundant 
aanwezig, naast Slanke waterkers en Groot moerasscherm. Andere soorten die we hier 
aantreffen zijn o.m. Watermunt, Pinksterbloem, Grote egelskop, Riet en Tweerijige zegge 
(Magnocaricion). 
 
• Greppel G4 langs de duinrand 
 
Deze greppel loopt parallel met de duinrand en is enkel aan de straatkant ingebuisd, waar 
hij in verbinding staat met de (vervuilde) gracht langs de Ten Bogaerdelaan. Bij hoge 
waterstand treedt hier een opstuwing op van het vervuild water naar de duinen toe. 
Voorbij deze inbuizing, meer westwaarts, is de greppel sterk verland en herbergt 
hoofdzakelijk verruigingsindicatoren zoals Liesgras, Kleefkruid en Grote brandnetel.  
Verder westwaarts vangt de gracht duidelijk het kwelwater, afkomstig van de duinen af, 
wat te merken is aan soorten als Groot moerasscherm, Holpijp en Beekpunge. Verder 
werden hier Daglelie, Geoord helmkruid, Riet en Liesgras aangetroffen. De grootste 
kwelinvloed bevindt zich dus duidelijk in de westelijke delen langs de duinrand, wat ook 
tot uiting komt in de grondwaterstanden hier (zie kaart grondwatertafel).  
 
De greppel wordt sterk overschaduwd door de houtkant, die aangeplant werd op de grens 
van de duinen met het duin-polderovergangsgebied. Deze houtkant zorgt niet alleen voor 
een beschaduwing en eutrofiëring door bladval van een deel van het grasland, maar zorgt 
tevens voor een sterke kwelvermindering in het grasland zelf.  
 
• Poel W2 
 
Langs de duinrand, ter hoogte van zone P4 en P5 en de veestal, ligt een kleine poel waar 
abundant Groot moerasscherm voorkomt. Deze poel wordt sterk beschaduwd door de 
bomen van de houtkant, wat voor Groot moerasscherm relatief weinig problemen vormt, 
gezien de soort het weligst tot ontwikkeling komt op beschaduwde plaatsen (Weeda et al. 
1987). De bladval van hoofdzakelijk Grauwe abeel verhoogt wel de voedselrijkdom van 
de poel. De voedselrijkere toestand komt tot uiting in de groei van soorten als Liesgras en 
Grote brandnetel. 
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1.4.2.2 Vegetatiekartering 
 

Voor de resultaten van de vegetatiekartering verwijzen we naar kaart 11.  
Als basis werden niet de in de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost et al. 
1996a) onderscheiden karteringseenheden gebruikt. De vegetatietypes in het gebied 
werden volgens deze studie immers globaal aangeduid met de term cultuurgronden-
sterk bemest grasland. Deze typologie is voor het duin-polderovergangsgebied echter 
te grof, vermits in hoofdzaak de duinen een gedetailleerde (inventarisatie en) typologie 
kregen. De omschrijving van de vegetatietypes wordt daarom gebaseerd op de 
naamgeving van Schamineé et al. (1996). Per vegetatietype wordt eveneens aangeven 
in welke zone het vegetatietype gesitueerd is, zodat koppeling tussen de 
vegetatiebeschrijving en de vegetatiekaart mogelijk is. 
 
Een overzicht van de vegetatietypes en benaderende oppervlakten wordt gegeven in 
tabel 1 

 
Tabel 1: Vegetatietypes en benaderende oppervlakte ervan in het gebied Belvédère. 

 
Zone Vegetatietype Lengte/Oppervlakte 

G1, G2, G3, G4, W1, W2 
 
W1, W2 
 
G1, G2, G3, G4 

Water- en oevervegetaties 
 
eutrofe tot mesotrofe poel (Batrachion, 
Bidention) 
eutrofe tot mesotrofe gracht, met 
overgangen naar Ranunculo-Alopecuretum 
geniculati 

 
 
0.0035 ha 
 
640.5 m 

 Verlandingsvegetaties (verlande greppel)  
(Ranunculo-Alopecuretum geniculati) 

681.72 m 

P1, P2, P3, P4, P5 
P1 
 
 
 
 
 
P2 
 
 
P3, P4 
 
 
 
P5 

Grasland 
Geknikte vossestaartgrasland (Ranunculo-
Alopecuretum geniculati) met op de drogere 
delen affiniteit tot Holcus lanatus-Lolium 
perenne rompgemeenschap (Molinio-
Arrhenatheretea)  
 
Verarmd Kamgrasweiland (Cynosurion 
cristati) 
 
Engels raaigrasweiland  
(Poo-Lolietum met lokaal overgangen naar 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati) 
 
Kamgrasweiland (Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum) met lokaal overgangen naar 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati  

6.55 ha 
1.5 ha 
 
 
 
 
 
0.35 ha 
 
 
2.3 ha 
 
 
 
2.4 ha 
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1.4.3 Fauna in het projectgebied 
 

Ten gevolge van de massarecreatie en de enorme versnippering van het duingebied, heeft 
er zich algemeen een sterke verarming van de fauna in dit gebied voorgedaan. De periode 
van voortplanting of broedzorg valt voor veel soorten samen met het recreatief 
hoogseizoen, waardoor veel broedsels of stadia van ontwikkeling worden vernield of 
verstoord. Door de extreme klimaatsomstandigheden die in de duinen heersen komen er 
wel bijzondere soorten voor die in diverse gevallen enkel in de kuststreek terug te vinden 
zijn, zoals bijvoorbeeld Rugstreeppad. Tevens biedt het voorkomen van veel 
gradiëntsituaties ook extra leefomstandigheden. In het projectgebied kunnen we daarom 
soorten aantreffen die zowel aan poldermilieu's als aan duingebieden gebonden zijn. De 
uitgevoerde inventarisaties waren ongetwijfeld onvoldoende om een volledig overzicht te 
verkrijgen van de belangrijkste faunaelementen die in het gebied aanwezig zijn. Daarom 
wordt hierna een overzicht gegeven van de belangrijkste diergroepen waarvan literatuur-
gegevens ter beschikking zijn met betrekking tot het plangebied (o.a. Bonte 1994, 
Econnection  1996, Sorresma 1998). Deze werden aangevuld met eigen waarnemingen.  

 

1.4.3.1 Avifauna 
 

In het projectgebied werden in 1994 46 soorten broedvogels waargenomen, waarvan er 
34 exlusief in de duinen  en 9 in de polders voorkwamen (Bonte 1994). 
Vier broedvogels staan vermeld in de Rode lijst van broedvogels: Rietzanger 
(bedreigd), Patrijs (bedreigd), Veldleeuwerik (bedreigd), Groene specht (bedreigd) en 
Roodborsttapuit (bedreigd), met name drie soorten van de polders en twee van de 
duinen. Andere vermeldenswaardigheden zijn Sperwer, Tortel, Putter, Wielewaal en 
Nachtegaal. 
Het gebied is tevens bijzonder ijk aan overwinteraars zoals Grauwe gans, Kolgans, 
Brandgans, Wulp, Goudplevier en Blauwe kiekendief (allen in de polder), en Sijs, 
Koperwiek en Kramsvogel (in de duinen). 
 
Veel broedvogels worden tijdens hun broed- of broedzorgperiode verstoord en 
verdwijnen uit de duinstreek. Zeker de recreatiegevoelige soorten, zoals de Grauwe 
klauwier en Tapuit zijn uit de duinen verdwenen. Anderzijds zijn soorten gebonden 
aan struweel toegenomen daar door verruiging van de duinen het aandeel duindoorn-
struweel sterk gestegen is. Nachtegaal, Zwartkop, Kneu, Braamsluiper, Grasmus, Fitis 
en Tjif-tjaf maken hier dankbaar gebruik van om hun areaal uit te breiden. Geelgors en 
Roodborsttapuit, die in het poldergebied voornamelijk houtkanten verkiezen en in de 
duinen in structuurrijke situaties terug te vinden zijn, zijn sterk in aantal afgenomen. 
De voornoemde soorten zijn nog vrij goed vertegenwoordigd in de Kerkepanneduinen. 
Vooral de Kerkepanneduinen en aangrenzende duingraslanden zijn, door hun ontoe-
gankelijkheid en daardoor relatief rustig karakter, rijk aan vogels. In het duinbos 
broedt tevens Sperwer, Boomvalk en Groene specht. Torenvalk is hier nooit ver weg. 
 
Als broedgebied voor vogels heeft het poldergebied weinig betekenis. In de 
graslanden komt in beperkte aantallen Kievit voor. De rietrijke sloten en akkerranden 
zijn geschikt voor ondermeer Graspieper, Bosrietzanger en Rietgors. De 
poldergraslanden met slijkerige beekoevers zijn vooral interessant als foerageergebied 
voor steltlopers en eenden. Hier vinden we vooral Wilde eend, Waterhoen, Watersnip, 
Wulp, Oeverloper en Witgatje. 
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Houtkanten zijn in het poldergebied schaars aanwezig. In de houtkant langs de 
Kloeffestraat werden Roodborsttapuit en Grasmus waargenomen. 

 

1.4.3.2 Amfibieën en reptielen 
 

Door de sterke verdroging van de duinen en de aangrenzende polders, de 
waterverontreiniging en het dempen van veedrinkpoelen zijn tal van 
voorplantingsmogelijkheden voor amfibieën verdwenen. Waar nog een belangrijke 
periode van het jaar water aanwezig is, bijvoorbeeld in de Kerkepanneduinen vinden 
we nog goed ontwikkelde amfibieënpopulaties. Deze bestaan voornamelijk uit Bruine 
kikker en Gewone pad. In de Kerkepanneduinen zou ook nog Rugstreeppad en Kleine 
watersalamander voorkomen. Vermoedelijk komt ook de Alpenwatersalamander hier 
voor. 
Levendbarende hagedis werd vroeger algemeen aangetroffen in de duinen. Bij de 
inventarisaties werd deze soort niet waargenomen, hoewel de omstandigheden ideaal 
waren. We vermoeden dat ook hier, zoals op veel plaatsen in Vlaanderen, de populatie 
sterk is afgenomen. 

 

1.4.3.3 Andere diergroepen 
 

Vooral het duingebied is rijk aan insektensoorten hoewel veel voor het natuurbehoud 
waardevolle soorten, samen met de kwetsbare vegetaties, uit het gebied verdwenen 
zijn. In sommige publicaties wordt melding gemaakt van het voorkomen van de 
Blauwvleugelsprinkhaan in de Kerkepanneduinen. Vermoedelijk berust dit op oude 
gegevens vermits recent geen waarnemingen meer werden verricht in deze omgeving. 
Ook vlinders zijn sterk in aantal afgenomen.  
 
In het gebied werden 20 soorten dagvlinders waargenomen (interne gegevens 
Monumenten en Landschappen). 
Hierbij zijn twee Rode lijst-soorten met name het Bruin blauwtje en de Heivlinder. 
Vooral sterk gespecialiseerde soorten zoals Blauwtjes hebben het hard te verduren. 
Bruin blauwtje komt in de Kerkepanneduinen nog met een redelijke populatie (tiental 
exemplaren, Maes & Van Dijck 1996) voor. Heivlinder vinden we enkel op de 
stuivende delen van de duinen en is met een populatie van 40 à 50 exemplaren de 
grootste van de Westkust (Bonte 1994). Gewoon blauwtje of Icarusblauwtje komt 
zowel in de duinen als in de polder algemeen voor. Langs ruigere wegkanten en 
veldwegen vinden we frequent Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Koevinkje, Oranje 
zandoogje, Vuurvlindertje en Klein dikkopje. Dagpauwoog en Kleine vos zijn ook 
steeds van de partij. Tijdens de veldinventarisaties werden tevens Groot dikkopje, 
Zwartsprietdikkopje, Klein geaderd witje en Klein koolwitje waargenomen.  
 
 
Tevens blijken in de duingebieden verschillende interessante en zeldzame kever- en 
spinnensoorten voor te komen en is de poel in de Kerkepanneduinen rijk aan libellen. 
In de polder zelf werden slechts 5 soorten libellen aangetroffen (interne gegevens 
Monumenten en Landschappen). Deze soorten hebben geen specifieke 
biotoopvoorkeur en zijn algemeen. Enkel Sympetrum flaveolum is zeldzaam aan de 
kust. 
De waargenomen soorten zijn de volgende: 
Ishnura elegans 
Aeshna mixta 
Orthetrum cancellatum 
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Sympetrum flaveolum 
Sympetrum sanguineum 
 
Onder de zoogdieren valt natuurlijk het Konijn als meest voorkomende en 
opvallendste diersoort op. Deze oefenen een belangrijke invloed uit op de 
vegetatieontwikkeling van de duinen. Het massaal ontwikkelen van Duin-
doornstruwelen bijvoorbeeld is grotendeels als gevolg van het uitbreken van 
myxomatose waardoor de vraat en het binnen de perken houden van de opslag 
wegviel. Een overmaat aan Konijnen veroorzaakt dan weer het te sterk vergraven van 
stabiele binnenduinmilieus. In de polders komt meer de Haas voor. 
Naast deze soorten werden door middel van zichtwaarnemingen of vondsten van dode 
dieren nog 9 bijkomende zoogdiersoorten aangetroffen. Hierna worden deze 
bijkomende soorten met aanduiding van hun voorkomen, weergegeven (interne 
gegevens Monumenten en Landschappen): 
 
Rosse woelmuis   duin/duin-polderovergangszone 
Egel    duin/duin-polderovergangszone 
Haas    polder/ duin-polderovergangszone 
Wezel    duin/duin-polderovergangszone/polder 
Bunzing   duin/duin-polderovergangszone/polder 
Dwergvleermuis  duin/duin-polderovergangszone/polder 
Grootoorvleermuis  duin/duin-polderovergangszone/polder 
Dwergspitsmuis  duin 
Bosmuis   duin/ duin-polderovergangszone 
Vos    duin/duin-polderovergangszone/polder  
 
De melding van de Vos is gebaseerd op de vele sporen (uitwerpselen, prooiresten), die 
het vermoeden doen rijzen dat er één koppel in het duingebied leeft. 
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II. GEBIEDSVISIE VOOR HET PROJECTGEBIED  
 

 II.1  Doelstellingen en uitgangspunten 
 

De algemene doelstelling voor het projectgebied is het nastreven van de hoogst mogelijke 
natuurlijke kwaliteiten en natuurwaarden van het projectgebied, en dit binnen de 
randvoorwaarden van de functies landbouw, recreatie en natuur. 
Doordat een aantal belangrijke actuele natuurwaarden in de verdrukking zijn geraakt door 
hoofdzakelijk recreatiedruk en intensivering van de landbouw, zullen er maatregelen moeten 
getroffen worden om de diverse ruimtebehoevende activiteiten beter te zoneren, te sturen of, 
zonodig (deel of volledig), uit het projectgebied te weren. Aan de verenigbaarheid van 
gebruiksvormen en de sturing ervan in het gebied zijn een reeks voorwaarden verbonden, 
namelijk:  
• bedreigde en/of zeldzaam geworden soorten moeten kunnen overleven of zich terug 

kunnen vestigen 
•  gebiedseigen natuurlijke processen moeten tot ontwikkeling kunnen komen 
•  activiteiten in het gebied moeten zodanig gestuurd en gesitueerd worden dat ze elkaar niet 

verstoren en zo weinig mogelijk hinder opleveren voor soorten 
•  landschapsverfraaiende inrichtingswerken moeten uitgevoerd kunnen worden 

 
Naast de landschappelijke en ecologische waarden bezit het projectgebied ook een 
landbouwkundige waarde. Deze waarde is in een aantal zones (duin en duinovergang) van 
ondergeschikt belang gezien de zandige en schrale bodem. Bovendien blijkt uit een 
landbouwstudie van de VLM in het kader van de nog in onderzoek zijnde ruilverkaveling 
Adinkerke-Oostduinkerke (Van Leirsberghe 1998) dat de leefbaarheid van met name 
akkerbouw, de grootste sector in het projectgebied, gering is. Meer bepaald blijkt ongeveer 35% 
van de akkerbouwbedrijven in het volledige ruilverkavelingsgebied niet leefbaar te zijn 
(leefbaarheid gedefinieerd als economische leefbaarheid en bepaald op basis van de aanwezige 
produktieomvang op de bedrijven). 
Bij de diverse pogingen om de gronden toch productief te maken, gingen in het verleden, en dan 
vooral in de recente tijd, belangrijke natuur- en landschapswaarden verloren. Gebieden die voor 
de landbouw slechts van marginale betekenis zijn, moeten terug een multifunctionele rol 
toebedeeld krijgen of moeten hun natuurfunctie onverkort terug kunnen uitoefenen en op termijn 
doorgroeien naar volwaardige natuurgebieden. In de visie van het Landinrichtingsproject 
Westhoek en van de ruilverkaveling in onderzoek wordt geopteerd om de duin-
polderovergangszone boven het Langgeleed voor natuurherstel te reserveren en het duingebied 
van de Kerkepanneduinen voor natuurontwikkeling (Sorresma 1998). 
Natuurontwikkelingsgebieden hebben als hoofdfunctie natuur, in natuurherstelgebieden nemen 
de natuurlijke aspecten een belangrijke plaats in en zijn landbouw en natuur evenwaardige 
sectoren. Ook de juridische en beleidsmatige aspecten die van toepassing zijn op het 
projectgebied duiden het duingebied en de duin-polderovergangszone aan als een zone met hoge 
actuele en potentiële natuurwaarden (Habitatrichtlijngebied, Duinendecreet, 
gewestplanbestemming,…). 

 
II.2 Potenties voor natuurherstel- en ontwikkeling 

 
Binnen het actuele maatschappelijk kader zullen in het volgend hoofdstuk de potenties bepaald 
worden waarbinnen de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in het 
projectgebied kunnen worden geformuleerd. Dit geeft de mogelijkheid een streefbeeld te 
formuleren dat zijn weerslag vindt in de gebiedsvisie. Een dergelijke methodiek werd reeds 
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eerder in Nederland gevolgd bij de opstelling van de 'Ecosysteemvisie Duinen'  (Janssen & 
Salman 1992). 

 

II.2.1 Potenties vanuit de relevante abiotische factoren 

II.2.1.1 Algemene bedenkingen 
 

De abiotische lokale milieu-omstandigheden vormen een uitermate gunstige 
uitgangssituatie met vrij hoge potenties voor natuur, meer bepaald voor de 
ontwikkeling van soortenrijke plagioclimaxvegetaties (gemaaide of extensief 
begraasde graslanden). Vooral de hydrologie (door toestroming van kalkrijk, zoet 
duin(kwel)water) en de bodemsamenstelling (kalkrijk, nutriëntenarm zand) bepalen 
dat hoge potenties voor natuurontwikkeling in de binnenduinrand aanwezig zijn. 
De binnenduinrand vormt met name een overgangssituatie en daardoor een 
gradiëntrijk gebied, met tal van bijzondere bodemkundige en hydrologische situaties. 
De regeneratiekans van de binnenduinrand verhoogt naarmate de voedselarme 
component van de gradiënt ongeschonden is gebleven. In dit soort gebieden is de 
overheersing van een zwakke component - het voedselarme, droge zand - over een 
sterke component - de voedselrijke, vochtige polderbodem - beslissend voor de 
toekomstige gebiedsontwikkeling (ten Haaf & Bakker 1986).  
Het vroegere, vrij intensieve grondgebruik heeft echter als gevolg gehad dat zich een 
vrij dikke, humeuze bovenlaag ontwikkelde, wat de herstelmogelijkheden zonder 
ingrijpende maatregelen (afgraven van de bovenste, bemeste laag) drastisch beperkt.  
Bovendien zijn in het projectgebied potenties aanwezig om, via verstuiving, 
voorafgegaan door afgraven van de bouwvoor, nieuwe (vagere) duin-
polderovergangen te creëren. Dergelijke complexe grensmilieu's zijn momenteel aan 
de kust een zeer zeldzaam biotoop (De Raeve 1991). De mate van verstuiving zal 
eerder kleinschalig zijn. De enige plaats aan onze kust waar immers blijkbaar nog 
grootschalige verstuivingen mogelijk zijn, waar via spontane processen een relatief 
grote oppervlakte aan secundair duinlandschap ontstaat en waar de bodems niet door 
intensieve landbouwgebruiken zijn ingenomen, is te vinden in de Westhoek. In het 
projectgebied is het hoofdzakelijk accumulatie van duinzand dat optreedt (in 
tegenstelling tot de situatie in de Westhoek waar overspoeling ("verstikking") van 
duinen optreedt (De Raeve 1991)).  
 

II.2.1.2 Hydrologie 
 

De bodemtextuur van duinbodems is weinig gevarieerd en wordt in hoofdzaak 
beïnvloed door het humusgehalte. De hydrologische situatie is daarom in 
duingebieden de belangrijkste differentiërende factor voor de vegetatie (De Raeve 
1991).  
Vooral de hydrologische differentiatie in het aanliggende duingebied bepaalt de ont-
wikkelingskansen van gevarieerde gradiëntsituaties in de binnenduinrand. Met name 
het voorkomen van kwel in de polder-duinovergangszone is een uitermate gunstige 
abiotische situatie voor het creëren van specifieke (zeldzame) levensgemeenschappen 
en dit zowel door de specifieke waterkwaliteit (nutriëntenarm en ijzerrijk water) als 
naar de kwantiteit (relatief constante hoge waterstanden).  
Onder invloed van een grondwaterverlaging en een beperkte waterinfiltratie blijkt de 
waterhuishouding echter gedereguleerd te zijn en treden vooral in het overgangsgebied 
van duin en polder ongewenste effecten op als verdroging, bodemdoorluchting en 
mineralisatie, die de toekomstige ontwikkelingsprocessen hypothekeren (Vlaamse 
Landmaatschappij 1993). Dit proces is in het gehele gebied waar zich kwelinvloeden 
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manifesteren merkbaar. Ze zorgen voornamelijk voor een verminderde zijdelingse 
waterafstroming en kwel naar de polder toe en beïnvloeden de diepte waarop de 
brakke grondwaterlaag zich bevindt. Aangezien de waterhuishouding in de 
binnenduinrand vanuit de duinen wordt beïnvloed, moet minder worden gevreesd voor 
vervuiling vanuit de polder dan wel voor wateronttrekking in de duinen. Om de 
waterhuishouding te controleren zal er daarom voor gezorgd moeten worden dat geen 
nieuwe waterwinningsactiviteiten in de directe omgeving plaatsvinden of dat de 
bestaande winningen worden verbeterd, bijvoorbeeld door diepte-infiltratie. Het idee 
van diepte-infiltratie in het militair domein is thans echter verlaten daar de geologische 
gesteldheid van de bodemlagen langs onze kust zich hiertoe niet lenen. Wel wordt 
gewerkt aan een oppervlaktewaterinfiltratie in de Doornpanne. Hieraan werden strikte 
eisen aan de waterkwaliteit, na voorzuivering gesteld om te vermijden dat voedselrijk 
water een eutrofiëring van het kwelgebied teweegbrengt waardoor alle 
herstelmaatregelen teniet worden gedaan. 

 

II.2.1.3 Verstuiving 
 
Potenties voor natuurontwikkeling door (activering van) kleinschalige verstuiving zijn 
aanwezig in het duin-polderovergangsgebied. Het projectgebied vormt met name één 
van de weinige plaatsen aan de Vlaamse kust waar de polder nog actief overstoven 
wordt door een mobiel duinenmassief. Om een natuurlijk herstel van de 
binnenduinzoom mogelijk te maken moeten zandverstuivingsprocessen opnieuw 
ruimte krijgen (Provoost et al. 1996b). Dit is enkel mogelijk op plaatsen waar 
voormalige duinzandgronden en poldergebieden volledig aansluiten op de resterende 
duinmassieven of waar deze contactzone gemakkelijk kan hersteld worden zoals langs 
de Kerkepanneduinen. Door het voorkomen van mineraal, kalkrijk zand aan de 
oppervlakte is het mogelijk om ten behoeve van het vegetatiebeheer snel en efficiënt 
te verschralen. Daardoor krijgen pioniersvegetaties in eerste instantie (meer) 
vestigingskansen. De overstuiving speelt bovendien een belangrijke rol in de 
instandhouding en creatie van mesofiele graslanden en kruipwilgstruwelen. Lokale 
verstuiving zoals in de Kerkepanneduinen mogelijk is, verhoogt op deze manier de 
biodiversiteit. Waar hoogopgaande vegetaties zoals bos en struweel de zandbodem 
fixeren kan door kapping of meer intensieve begrazing, het windeffect opnieuw op 
gang worden gebracht. Deze maatregel is te nemen in de Kerkepanneduinen. Doordat 
het natuurlijk verstuivingsproces in de duinzoom slechts een beperkte rol kan spelen, 
zal de successie, bij het ontbreken van een patroonbeheer, overwegend in de richting 
van de oudere stadia optreden (Janssen & Salman 1992). Door begrazing kan de 
successie doorbroken worden. Natuurlijke grazers ontbreken grotendeels of hebben, 
zoals het Konijn, slechts een beperkte invloed. Om dit procesbeheer alsnog te 
verwezenlijken zullen gedomesticeerde grazers moeten worden ingeschakeld.  

 

II.2.1.4 Microreliëf 
 

Het reliëf in het projectgebied is sterk uitgesproken. Door deze sterke 
niveauverschillen ontstaat een diversifiërend effect op biotisch en abiotisch niveau. 
Het reliëf beïnvloedt immers de lokale grondwaterstand (met optreden van kwel in de 
duin-polderovergangszone), het microklimaat, de bodemvorming en daardoor ook de 
biota. 
Het microreliëf, dat aanleiding geeft tot talrijke gradiënten, moet worden hersteld of 
versterkt, waardoor opnieuw een afwisseling tussen natte en droge terreindelen 
ontstaat met allerhande overgangen daartussenin. Richtinggevend voor afplagging is 
de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld en het bodemprofiel. De hoogste 
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potenties door lokale afgraving situeren zich op de genivelleerde 
binnenduinrandgebieden (bodemkaart types C en D) (Provoost et al. 1996b). 

 

II.2.1.5 Bodem 
 

Het kalkgehalte vormt een belangrijke determinerende factor naar potenties van 
natuur(ontwikkeling en –herstel) toe (De Raeve 1991).  
Het kalkgehalte in het projectgebied zou in de duinen en duin-
polderovergangsgebieden vrij hoog (gemiddeld 4 à 6%) liggen. De meest interessante 
milieu's voor flora vormen echter de ontkalte duinen (minder dan 2% kalkgehalte) (De 
Raeve 1991). Een belangrijke factor echter die de ontwikkelingskansen voor zeldzame 
habitats verhoogt, is de aanwezigheid van hogere vochtgehaltes onder de vorm van 
ofwel voldoende hoge grondwaterstanden, ofwel van kwelomstandigheden. Hierdoor 
kan immers (opgeloste) kalk via de grondwaterstroming worden aangevoerd  en 
kunnen in de kwelgebieden zo met kalk aangerijkte bodems ontstaan (Provoost et al. 
1996). Binnen het projectgebied doen deze omstandigheden zich voor ter hoogte van 
de overgang duin-polder. 
Bovendien blijken de bodems in de polders tevens een vrij hoog kalkgehalte te 
bezitten (De Raeve 1991).  
Ecologisch gezien hangt de diversiteit in de polders samen met de diversiteit van de 
textuurklassen en wordt groter naarmate de lichte klassen (zandbodems) overheersen. 
In het projectgebied blijken de textuurklassen zich in de polder echter hoofdzakelijk te 
beperken tot de zwaardere (klei)gronden. 
 
Langs de oostelijke rand van de Kerkepanneduinen ligt het kalkgehalte van de bodem 
beduidend lager, zo'n 2 à 4% (De Raeve 1991). Dergelijke zuurdere bodemcondities 
worden weerspiegeld in de vegetatie: in dit gebied komen dan ook zure 
duingraslanden voor. Vooral in deze overgangszone liggen potenties om naast de 
typische kalkminnende vegetaties ook vegetaties van meer kalkmijdende 
omstandigheden met de kenmerkende soorten te bekomen. 

 

II.2.2 Potenties vanuit biotische factoren 
 

Duingraslanden hebben in het bijzonder een grote kansrijkdom, vooral wanneer ze niet 
intensief werden bewerkt en mesotrofe kenmerken vertonen. Zo blijken in het 
projectgebied de niet (meer bemeste) graslanden in het "Vlaams natuurreservaat 
Belvédère" op relatief korte tijd (minder dan 1 jaar) geëvolueerd te zijn naar meer 
soortenrijkere graslanden (onder invloed van een extensief graasbeheer en onder 
afwezigheid van bemesting).  
De snelste ontwikkelingen moeten echter verwacht worden in de natte sfeer (poelen, sloten 
en oevers) of op plaatsen waar door gerichte afgravingen een vernatting (o.i.v. kwel) 
optreedt. Vanuit deze plaatsen kan dan door aangepaste inrichtingsmaatregelen op het 
perceel snel kolonisatie naar andere plaatsen op het perceel optreden. De hoogste biotische 
potenties situeren zich ter hoogte van het "Vlaams natuurreservaat Belvédère", waar 
momenteel kwelindicatoren als Holpijp en Kleine watereppe in de sloot (en langs de 
slootrand) voorkomen. Vanuit deze plaatsen kan, mits gepaste inrichtings- en 
beheersmaatregelen zoals afgraving, op middellange termijn de ontwikkeling naar 
kwelindicerende vegetaties gerealiseerd worden. 

 
Binnen het projectgebied is, indien lokale afgravingen zouden gebeuren op de drogere 
(duin)terreingedeelten de ontwikkeling van een gestoorde mosduinvegetatie te 
verwachten. De verstoring ligt hier met name in de ontwikkeling van ruigtekruiden. De 
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herstelmogelijkheden van verstoorde en deels geruderaliseerde bodems zijn immers niet 
altijd even duidelijk maar niet onmogelijk zoals blijkt uit het tijdens WO-I totaal vernielde 
binnenduingebied Groenendijk dat daarna zich terug tot een bijzonder rijk natuurgebied 
ontwikkelde. Men dient er evenwel rekening mee te houden dat na ingrijpende 
bodemverstoringen over het algemeen vooral ruderale en/of pioniersoorten dreigen te 
domineren. Lokale afgravingen in het duingebied worden om deze redenen in het 
projectgebied afgeraden. Een extensief begrazingsbeheer zou evenwel meer potenties 
kunnen bieden naar de ontwikkeling van soortenrijkere (mos)duingraslanden. 
 
De typische vegetatie die zich in relatief voedselrijke situaties op kleibodems (en onder een 
extensief begrazingsbeheer) in de polder zal ontwikkelen, zijn Kamgrasweilanden. 
Dergelijke graslanden zullen in het projectgebied evenwel pas kunnen ontwikkelen indien 
een bijkomend (naast extensieve begrazing) verschralingsbeheer door afplagging van de 
bovenste, bemeste bodemlaag uitgevoerd wordt 
In de vochtige poldergedeelten is op korte termijn een vegetatie van het 
Zilverschoonverbond te verwachten met als kensoorten Fioringras en Geknikte vossestaart. 
Gezien de hoge voedselrijkdom in het poldergebied is in eerste instantie een vrij intensief 
hooilandbeheer aangewezen in de polder. Na enkele jaren kan dan overgeschakeld worden 
op een extensief begrazingsbeheer.  

 

 II.3 Streefbeelden 

II.3.1 Keuze van referentie- en streefbeelden 
 

Willen we de initiatieven tot natuurbehoud-, herstel- en/of ontwikkeling voldoende 
onderbouwen, dan dienen voor de na te streven doelstellingen zogenaamde referentie- en 
streefbeelden opgesteld te worden. Het doel van het opstellen van een referentiebeeld  is 
het verkrijgen van een "handvat" voor het opstellen van een streefbeeld. 
In het referentiebeeld wordt getracht een beeld te schetsen van het Vlaams kustduingebied, 
zoals dat in het verleden heeft bestaan of zou hebben bestaan bij minimale invloed van de 
mens. Als enige menselijke invloed is zeer extensieve landbouw langs de binnenduinrand 
bij de opstelling van het referentiebeeld betrokken. 
 
Bij de referentiebeelden kan er enerzijds een onderscheid gemaakt worden in historische, 
anderzijds in meer recente (actuele) referentiebeelden. Wat betreft de historische 
referenties van de duinen zijn slechts voldoende gegevens voor de kust voorhanden van de 
19e en 20e eeuw (Provoost et al. 1996b). Een belangrijk historisch referentiepunt in dit 
kader zijn de studies van Massart (1908). Het duinenlandschap dat Massart beschrijft wordt 
gekenmerkt door een open duinenlandschap. Het agropastoraal gebruik van de Vlaamse 
kustduinen van de 19e en begin 20e eeuw leidde tot een open landschap zonder grote 
struweelcomplexen. Struweelvorming werd in de eerste plaats onderdrukt door begrazing 
met vee en de beperkte struweelopslag die hieraan weerstond werd gebruikt voor 
brandhout. 
Een volgend stadium in de evolutie van het duinenlandschap situeert zich in de jaren '50-
'70. In deze periode werd de vegetatie gekenmerkt door een mozaïeklandschap van open 
duin, (mos)duingrasland en duinstruweel. Gedurende de volgende jaren trad een drastische 
inkrimping en versnippering van de open ruimte en grote veranderingen in het 
grondgebruik op. Tengevolge van een "niets doen" beheer op vegetatiekundig gebied, 
verstruweelden grote delen van de duingebieden. Externe beïnvloedingen zoals 
woningbouw, recreatie, waterwinning, e.d. hadden een veelal nefaste invloed op kwetsbare 
vegetaties. 
Het actuele duinenlandschap vormt dus een synthese van de ingrijpende veranderingen 
gedurende de laatste 50 jaar. Het referentiebeeld voor het duingebied zal dan ook gebaseerd 
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zijn op de verschillende stadia in de duinontwikkeling, met die voorwaarde dat een 
optimale natuurwaarde bekomen wordt.  
 
Specifiek voor de binnenduinrand bestaat geen natuurlijk referentiebeeld. Het actuele 
grondgebruik is sterk landbouwgebonden, wat wellicht altijd al zo geweest is in de 18e en 
19e eeuw. Zo blijkt het grondgebruik in deze periode uit grasland (naar alle 
waarschijnlijkheid vochtig wei- en/of hooiland) bestaan te hebben. Dit duidt erop dat 
(weliswaar een extensief) landbouwgebruik in voege was. Tengevolge van menselijke 
ingrepen in waterhuishouding en grondgebruik trad een sterke degradatie op van de 
natuurwaarden (o.a. tengevolge van drainering, vermesting, scheuren van grasland, …). 
 
De binnenduinzoom moet als voorheen de geleidelijke overgang vormen van het duin- naar 
het polderlandschap. Het heeft niets gemeen met de huidige scherpe scheiding maar 
verwijst naar de oorspronkelijke heterogene landschapsopbouw met talrijke overgangen 
van natte moerassen tot droge duinbossen. In die zin maakt de duinzoom deel uit van het 
gedempt dynamisch duinlandschap dat in de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust als 
landschapsdoeltype wordt naar voor geschoven (Provoost et al. 1996b) naar analogie met 
de Nederlandse kustecosysteemvisie (Bal et al. 1995). Het wordt gekenmerkt door continue 
landschappelijke ontwikkelingsprocessen, die aanhoudend doch, in tegenstelling tot de 
nagenoeg zelfregulerende processen binnen het dynamisch duinlandschap, op een 
extensieve wijze en op een grootschalig niveau (bv. hydrologie, integrale begrazing) 
worden gestuurd. 
 
 
Provoost et al. (1996b) onderscheiden voor het Vlaamse kustgebied op landschapsniveau 3 
landschapsdoeltypen: begeleid natuurlijk, half natuurlijk en multifunctioneel landschap. 
Een vierde type, het nagenoeg natuurlijk landschap blijkt niet meer haalbaar te zijn met de 
huidige ruimtelijke structuur. Binnen het begeleid natuurlijk landschap wordt het landschap 
bepaald door systeemeigen processen zoals verstuiving, grondwaterstromingen, vegetatie-
ontwikkeling, e.d. Beheer wordt er beperkt tot deze procesbegeleiding en beperkt zich in 
hoofdzaak tot bijsturing op gebiedsniveau.  
In het half natuurlijk landschap is de beïnvloeding door de mens groter: de handhaving van 
een aantal successiestadia kan zich voordoen dankzij een aantal door de mens gestuurde 
beheersmaatregelen. Hoewel de biodiversiteit hier het uitgangspunt vormt, wordt bij dit 
landschapstype toch geopteerd voor een zo natuurlijk mogelijke beheersvorm (begrazing, 
activeren lokale verstuiving,…). 
Een derde type betreft het multifunctioneel landschap. Hierin treedt verweving van functies 
op in bestaande terreinen met reeds een duidelijk andere hoofdfunctie dan natuur. Steeds 
wordt echter gestreefd naar een optimum aan natuur- en landschappelijke waarden binnen 
de randvoorwaarden die de andere functies stellen. 
Voor de poldergebieden die ruimtelijk aansluiten aan de duinen werd door Provoost et al. 
(1996b) geen landschaps- en natuurdoeltypologie uitgewerkt. Voor de omschrijving en 
toepassing van deze begrippen werd daarom gebruik gemaakt van de natuurdoeltypologie 
van Nederland (Bal et al. 1995). 
 
 
Naast deze landschapsdoeltypes werden tevens door Provoost et al. (1996b) 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". Voor de evaluatie van deze habitatdoeltypes werden 
doelsoorten gebruikt. Gezien historische en actuele referenties veelal ontbreken, werden 
voor het projectgebied de doelsoorten beperkt tot hogere planten, broedvogels, amfibieën 
(waar van toepassing) en dagvlinders. Naast deze opsomming van doelsoorten wordt tevens 
per habitatdoeltype aangegeven welke de knelpunten en randvoorwaarden bij de 
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ontwikkeling ervan zijn. De aangegeven knelpunten slaan hier specifiek op de situatie 
binnen het projectgebied. 
De gebiedsvisie wordt weergegeven op kaart 12. 
 

II.3.2 Streefbeelden in het duingebied 

II.3.2.1 Algemeen 
 
Voor het duingebied wordt als streefbeeld geopteerd voor een halfnatuurlijk landschap 
met als hoofdfunctie natuur. Door geringe sturing (via extensieve begrazing) ontstaat 
een mozaïek van pioniersvegetaties, droge (mos)duingraslanden, ruigtes en 
struweelontwikkeling. Mantel- en zoomvegetaties ontwikkelen zich op plaatsen waar 
de grens tussen beboste en niet-beboste gedeelten voorkomt. Watervegetaties komen 
voor in duinplassen, die tevens een rijke oeverbegroeiing vertonen. Actieve 
verstuiving treedt plaatselijk op. 
 

II.3.2.2 Habitatdoeltypes 

II.3.2.2.1 Stuivend open duin met lokaal pioniersvegetaties 
 

Kenmerken 
Dit type wordt gekenmerkt door (secundaire) verstuivingen landinwaarts. Het zijn 
overwegend droge duinen die lokaal kunnen uitstuiven. Stuivende open duinen zijn 
vegetatieloos of kunnen gekoloniseerd worden door pionierssoorten als Helm en 
Zandzegge. 
Ontwikkeling van stuifduinen dient gestimuleerd te worden (door kappingen en/of 
extensieve begrazing) op de huidige locaties ervan, met name in de centrale delen van de 
Kerkepanneduinen. 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Helm, Zandhaver, Biestarwegras 

 
Broedvogels 
Veldleeuwerik 

 
Dagvlinders 
Kleine parelmoervlinder, Heivlinder 

 
Randvoorwaarden 
- Belangrijke randvoorwaarden om verstuiving mogelijk te maken zijn de beschikbare 
ruimte, de beschikbaarheid van het volume droog zand (hoogte t.o.v. de grondwatertafel) 
en de oriëntatie (de belangrijkste verstuivingsrichting is NO).  
- plaatselijk geen overbetreding 

 
Knelpunten 
- locale verstuiving wordt belemmerd door struik- en boomopslag 
- sterke eutrofiëring en verruiging, mogelijk als gevolg van de waterstandsdaling 
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II.3.2.2.2 Kalkrijk mosduin en droog tot mesofiel duingrasland 
 

Kenmerken 
Lage vegetaties waarin kruidachtige planten, mossen en korstmossen domineren. 
Verschillende vegetatietypes vallen onder dit habitatdoeltype, maar allen zijn ze 
gekenmerkt door een grote soortenrijkdom en het belang voor invertebraten (o.m. voor 
loopkevers en vlinders). 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Bevertjes, Buntgras, Cipreswolfsmelk (noordhellingen), Draadklaver, Duinroosje, 
(Duinsterretje), Duinviooltje, Dwergviltkruid, Geel viltkruid, Geelhartje, Gevlekt 
zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Graslathyrus, Grote centaurie, Klein tasjeskruid, 
Kleine steentijm, Kleverige reigersbek, Lathyruswikke, Ruige scheefkelk, Zanddoddegras 

 
Broedvogels 
Tapuit, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, Graspieper 

 
Dagvlinders 
Bruin blauwtje, Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine 
parelmoervlinder 

 
Randvoorwaarden 
- begrazing door Konijnen of grotere grazers noodzakelijk voor instandhouding type 
- voedselarme tot relatief voedselrijke milieu-omstandigheden 
- zekere bodemontwikkeling (humusvorming)  

 
Knelpunten 
- ruderalisering (verruiging) van de graslanden 
- opslag duindoornstruweel 
- te intensieve begrazing door paarden en schapen 

 

II.3.2.2.3 Duinplas 
 

Kenmerken 
Kleine stilstaande wateren met een waterplantenvegetatie en oeverbegroeiing. Het water 
is helder en permanent ondiep. Duinplassen zijn faunistisch belangrijk voor broedende en 
foeragerende vogels, amfibieën en invertebraten (o.m. libellen, haften en waterkevers).  
Ontwikkeling en herstel van duinplassen met een waterplantenvegetatie en 
oeverbegroeiing kan gebeuren t.h.v. de huidige duinplassen. 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
(Bronmos, Kranswieren,) Ongedoornd hoornblad, Oeverkruid, Ondergedoken 
moerasscherm, Ongelijkbladig fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig 
fonteinkruid, Witte waterranonkel, Zilte waterranonkel 

 
Broedvogels 
Dodaars, Zomertaling, Slobeend 
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Amfibieën 
Rugstreeppad, Kamsalamande 

Randvoorwaarden 
- permanent zoet water 
- oppervlaktewaterkwaliteit mesotroof tot oligotroof 

 
Knelpunten 
- eutrofiëring oevers en oppervlaktewater 
- beschaduwing 
- overbegrazing door schapen (oostelijke plas) 

 

II.3.2.2.4 Struweel-, mantel en zoombegroeiing 
 

Kenmerken 
Dit type wordt gevormd door struweel- en randbegroeiingen op droge tot natte plaatsen. 
Als eerste stadium in de struweelvorming komt een Duindoornstruweel voor, nadien 
Duindoorn-Vlierstruweel en tenslotte Duindoorn-Wilde ligusterstruweel. Duinstruwelen 
zijn o.m. van belang voor epifyten. 

Doelsoorten 
Hogere planten 
Duindoorn, Kardinaalsmuts, Boksdoorn, Fijne kervel, Viltroos, Sleedoorn, Wilde 
liguster, Eenstijlige meidoorn, Kruipwilg, Duinruit, Dauwbraam, Grauwe wilg 

 
Broedvogels 
Heggemus, Nachtegaal, Braamsluiper, Boomleeuwerik, Boompieper, Geelgors, Grauwe 
gors 

 
Randvoorwaarden 
- afhankelijk van vochtige (voor de natte struwelen) en matig voedselrijke bodems  

 
Knelpunten 
- kalkminnende (Duindoornstruwelen) en natte duinstruwelen zijn gevoelig voor 

externe invloedsfactoren, zoals zuurdepositie en wateronttrekking 
- verwildering van exoten (Grauwe abeel) 
- eutrofiëring natte wilgenstruwelen (voorkomen ruigteindicatoren zoals Grote 

brandnetel en Koninginnekruid) 
 

II.3.2.2.5 Zuur duingrasland (Duinheide) 
 

Kenmerken 
Graslanden en mosduinen op oudere, ontkalkte duinen, en matig vochtige tot droge, 
relatief reliëfarme omstandigheden. 

Doelsoorten 
Hogere planten 
Buntgras, Schapezuring, Gewoon struisgras, Zandstruisgras, Zandblauwtje, Grasklokje, 
Muizeoor, Zandzegge, (Rendiermossen) 
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Broedvogels 
Geelgors, Nachtzwaluw, Paapje, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik 

 
Dagvlinders 
Heideblauwtje, Duinparelmoervlinder, Heivlinder, Grote en Kleine parelmoervlinder 

 
Randvoorwaarden 

- kalkarme omstandigheden (< 2% kalk in top bodemlaag) 
- extensieve begrazing 
- voedselarme bodem (geen bemesting en lage stikstofdepositie) 

 
Knelpunten 
- voedselrijke toplaag 
- vergrassing  
- overbegrazing 
 
 
II.3.3 Streefbeelden in het duin-polderovergangsgebied (binnenduinrandgebied) 
 

II.3.3.1 Algemeen 
 

Gezien de realisatie van het begeleid natuurlijk landschap een aantal ingrepen vereist, 
zal o.m. door lokale afgravingen en een extensief graasbeheer in het projectgebied een 
half natuurlijk landschap op middellange termijn haalbaar zijn. Op lange termijn is de 
hoofdfunctie natuur wenselijk, gezien de abiotische en biotische potenties van het 
gebied naar kansrijke ontwikkeling van biologisch waardevolle vegetatietypes hier 
groot zijn. 
 
Het duin-polderovergangsgebied heeft een natuurlijke relatie met het duingebied: de 
duin-polderovergang vormt een geleidelijke  overgang tussen de hogere zandgronden 
van het duinmassief en het lager gelegen polderland. In het duin-
polderovergangsgebied moeten de natuurlijke kwelzones hersteld worden. Hierdoor 
komen er veel drassige laagten en plassen voor die gevoed worden door kwelwater. 
Het herstel van de natuurlijke hydrologische gesteldheid zal de ontwikkeling van 
kwelvegetaties mogelijk maken. Het omleiden van de hoofdafwatering in zuidelijke 
richting zorgt tevens voor een bijkomende vernatting van het duin-
polderovergangsgebied (zie kaart 12, Visie). 
Het verstuivingsproces speelt hier een minder belangrijke rol: slechts plaatselijk 
komen kleine verstuivingen voor.  
Door de invloed van grote grazers (extensieve jaarondbegrazing) zijn alle 
successiestadia van pioniersvegetaties over (natte en droge) graslanden, ruigten tot 
spontaan opschietend struweel vertegenwoordigd.  
 

II.3.3.2 Habitatdoeltypes 

II.3.3.2.1 Nat schraalland 
 

Kenmerken 
Onder dit type vallen de kwelbeïnvloede en –afhankelijke graslandvegetaties van 
kalkmoerassen (alkalisch laagveenmoeras). 
De soortenrijkdom en –samenstelling wordt mede bepaald door de mate van 
voedselrijkdom van de bodem: voor goed ontwikkelde kalkmoerasvegetaties is naast de 

 60



invloed van kalkrijk kwelwater een matig voedselarme tot matig voedselrijke bodem 
vereist. 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Slanke en Brede duingentiaan, Parnassia, Knopbies, Moeraskartelblad, 
Moeraswespenorchis, Gevlekte orchis, Vleeskleurige orchis, Harlekijnorchis, Addertong, 
Klokjesgentiaan 

 
Broedvogels 
Paapje, Slobeend, Watersnip, Zomertaling 

 
Amfibieën 
Rugstreeppad 

 
Dagvlinders 
Grote parelmoervlinder 

 
Randvoorwaarden 
- voldoende hoge grondwaterstand en/of kwel: belangrijk voor de ontwikkeling van 

grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen is een stabiele, natuurlijke toestand 
naar grondwaterfluctuaties toe. Het optreden van sterke, door de mens geïnduceerde 
fluctuaties (door een niet-natuurlijk zomer/winterpeilbeheer waarbij hogere 
waterstanden in de zomer dan in de winter optreden) moet vermeden worden. 

- extensief begrazingsbeheer (maximale veebezetting van 1 GVE/ha) noodzakelijk 
voor instandhouding type 

- relatief voedselarme bodemcondities 
  
Knelpunten 
- voedselrijke bodem tengevolge van (voormalige) intensieve landbouwpraktijken 
- lage en sterk fluctuerende grondwatertafel door polderbemaling en waterwinning 
- intensieve begrazing (met uitzondering van gebied Belvédère) 
- geen kwelinvloed in het grasland (enkel kwelinvloed langs sloten) 

 

II.3.3.2.2 Mesotroof grasland 
 

Kenmerken 
Tot dit type behoren Geknikte vossestaartgraslanden (in de depressies) en bloemrijke 
Kamgrasweilanden (op de drogere gronden). Ze ontwikkelen zich op de gronden waar 
geen kwelinvloed vanuit de duinen aan de oppervlakte kan komen. Een extensief graas- 
en/of maaibeheer zorgt voor de instandhouding van deze graslandtypes. 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Kamgras, Gewoon reukgras, Veldgerst, Timoteegras, Pinksterbloem, Scherpe 
boterbloem, Veldzuring, Geknikte vossestaart, Zomp-vergeet-mij-nietje 
 
Broedvogels 
Grutto, Kemphaan, Tureluur, Patrijs, Kwartelkoning, Veldleeuwerik, Paapje, 
Roodborsttapuit 

 
Vlinders 
Oranjetipje  
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Randvoorwaarden 
- beperking bemesting tot 50 kg/N/ha/jaar 
- extensieve begrazing (< 1GVE/ha) of hooibeheer 
- voor broedvogels zijn voldoende hoge waterstanden en rust belangrijk 
- voldoende hoge waterstanden 

 
Knelpunten 
- intensieve aanpalende landbouwuitbating in de polder en duin-

polderovergangsgebied (akkerland, intensief bemest en begraasd weiland) 
- sterke drainering door zuidelijke poldersloot 
 

II.3.3.2.3  Zoetwatergemeenschap 

Kenmerken 
De (drink)poelen in de duin-polderovergang zijn rijk in velerlei opzichten. Kleine 
watereppe, Ondergedoken moerasscherm en Holpijp zijn plaatselijk kenmerkend en 
indiceren kwelomstandigheden. De poelen zijn tevens rijk aan amfibieën en macrofauna. 
Soorten als Rugstreeppad, Gewone pad en Kleine watersalamander trekken voor hun 
voortplanting vanuit de duinen naar de poelen in de duinzoom.  
De sloten en poelen worden gekenmerkt door mesotroof, kalkrijk water en worden 
gevoed door kalkrijke, nutriëntenarme kwel vanuit de duinen. 

Doelsoorten 
Poelen:  Hogere planten: Groot moerasscherm, Ondergedoken moerasscherm, Kleine 

watereppe 
   Amfibieën: Rugstreeppad, Gewone pad, Kleine watersalamander 

        Sloten: Hogere planten: Holpijp, Kleine watereppe, Waterviolier, Kransvederkruid, 
Pijptorkruid, Groot moerasscherm 
Amfibieën: Groene kikker, Kleine watersalamander, Gewone pad, 
Rugstreeppad, Kamsalamnder 

Randvoorwaarden 
- voldoende hoge waterstand gedurende het hele jaar 
- waterkwaliteit mesotroof 
- kwelsloten en –poelen: aanwezigheid goede kwelomstandigheden 

Knelpunten 
- sterke beschaduwing, wateronttrekking en eutrofiëring door houtkant langs duin-

polderovergang 
- vervuilde afwateringssloot langs Ten Bogaerdelaan 
- sterke polderbemaling: te lage en sterk fluctuerende onnatuurlijke waterstand 
- waterkwaliteit sloten negatief beïnvloed door bemesting en 

pesticiden/herbicidengebruik van aanpalende gronden 
 

II.3.3.2.4  Ruigte 

Kenmerken 
Ruige Riet- en Zeggevegetaties in matig eutrofe en mesotrofe milieus in depressies en 
langs sloten. 
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Doelsoorten 
Hogere planten 
Moerasspirea, Koninginnekruid, Kleine egelskop, Kleinste egelskop, Hoge cyperzegge, 
Waternavel, Riet, Zompvergeet-mij-nietje, Kleine en Grote lisdodde, Poelruit 

Broedvogels 
Waterral, Porseleinhoen, Blauwborst, Watersnip 

 
Dagvlinders 
Dikkopjes en Witjes 

 
Randvoorwaarden 
- voldoende hoge waterstand 
- meso-tot eutrofe mileu-omstandigheden 
- geen intensieve begrazing 

 
Knelpunten 
- eutrofe toestand bodem en oppervlaktewater 
- te lage en sterk fluctuerende onnatuurlijke grondwaterstand 

 

II.3.3.2.5 Struweel 
 

Kenmerken 
Spontaan ontwikkeld struweel bestaande uit o.m. Duindoorn, Eenstijlige meidoorn, 
Sleedoorn en Gewone vlier. Op nattere (al dan niet kwelrijke) plaatsen treedt opslag van 
o.m. Kruipwilg, Zwarte els, Gewone es en Zachte berk op. 

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Eenstijlige meidoorn, Kruipwilg, Zwarte els, Zachte berk 
 
Broedvogels 
Roodborsttapuit, Geelgors, Ortolaan, Grauwe klauwier, Patrijs, Kerkuil, Steenuil 
 
Vlinders 
Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder 
 
Randvoorwaarden 
- extensieve begrazing noodzakelijk voor instandhouding type  

 
Knelpunten 
- grote oppervlakten struweelvorming niet mogelijk gezien beperkte smalle 

oppervlakte duin-polderovergangsgebied 
- lage en sterk fluctuerende grondwaterstand (negatieve invloed op ontwikkeling 

struwelen op natte en vochtige bodem) 
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II.3.4 Streefbeelden in het poldergebied 

II.3.4.1 Algemeen 
 

Aansluitend op de halfnatuurlijke eenheden van de duinen wordt een multifunctioneel 
landschap (grondgebruik) in de polder vooropgesteld, m.a.w. er wordt ruimte 
geschapen voor een verwevenheid van functies, zoals natuurbehoud en -ontwikkeling, 
landbouw en recreatie.  
 
In dit gebied kunnen maatregelen worden genomen om zowel de visuele (recreatieve) 
waarde, als de natuurwaarde te verhogen. De inrichtingsmaatregelen zijn extensief en 
richten zich voornamelijk op het herstel en aanleg van kleine landschapselementen, de 
uitbreiding van straatbeplantingen, akkerrandenbeheer, wegbermbeheer, de aanleg van 
natuurtechnische oeverprofielen voor waterlopen, de visuele omkadering van storende 
gebouwen en het behoud en beheer van waardevolle cultuurrelicten.  
Hierbij moet het karakter van het open polderlandschap met een aantal belangrijke 
zichtlijnen en overgangen tussen duin en polder behouden blijven en moeten de 
maatregelen integreerbaar zijn in het landbouwbeleid. Verdichting van het landschap 
door herstel van houtkanten en bomenrijen zal daarom slechts in beperkte mate 
wenselijk zijn in het landbouwgebied. Herstel en aanleg van lineaire beplantingen met 
bomen (oude rassen van Populieren zijn hiervoor zeer geschikt) zal in hoofdzaak 
moeten plaatsvinden op plaatsen waar van oudsher reeds beplantingen aanwezig 
waren (o.m. langs de Ten Bogaerdehoeve en langs het Langgeleed).  
Vanuit historisch, landschappelijk en natuurwetenschappelijk standpunt verdient de 
Kloeffestraat zeker een definitieve bescherming. Zoals reeds eerder vermeld, is deze 
weg van historische waarde (datering vermoedelijk van de 12e eeuw). Ook de oude 
houtkant met Veldiep, Sleedoorn, e.d. is landschappelijk een waardevol en te 
behouden element. Botanisch is deze weg (en houtkant) zeer waarvol, daar ze uiterst 
zeldzame plantensoorten als Blauwe bremraap (Rode lijst-soort, Bedreigd), Platte rus 
(Achteruitgaand), Gulden sleutelbloem, Aardaker en Gewone agrimonie herbergt. 
Uitbreiding van de houtkant  dient daarom langs deze historische en (zuidelijk) 
biologisch waardevolle Kloeffestraat (waar momenteel reeds een deel van de 
oorspronkelijke houtkant nog aanwezig is) te gebeuren. Op deze manier zorgt deze 
houtkant voor een bijkomende buffering tegen inwaai en inspoeling van meststoffen 
van de aanpalende akkerlanden.  
Ook kunnen erfbeplantingen gestimuleerd en uitgevoerd worden ter verfraaiing van 
het landschap en om de landschapsverstorende elementen en constructies te 
camoufleren. Zeker rond de nieuw opgerichte bedrijfsgebouwen bij oude boerderijen 
(in het duin-polderovergangsgebied), is dit wenselijk. Zo'n maatregel is eveneens 
vanuit historisch perspectief te verantwoorden daar diverse boerderijen vroeger een 
schermbeplanting bezaten. Voor de vestiging van intensieve veehouderij en/of nieuwe 
bedrijfszetels moet in het gebied een afradingsbeleid gevoerd worden. 
 
Naar recreatie toe kan gedacht worden aan de aanleg van een fietspad, dat de 
verbinding vormt tussen de drukke weg Veurne-De Panne en Veurne-Koksijde. De 
Ten Bogaerdehoeve kan hierbij ingeschakeld worden als cultuurhistorisch 
aantrekkingspunt. De ligging van dit fietspad kan ofwel langs het Langgeleed, ofwel 
in het zuiden van het projectgebied (vlak ten noorden van de Kloeffestraat) gesitueerd 
zijn. Het voordeel van de keuze van het zuidelijk gelegen fietspad is tweeledig: 
1) er ontstaat geen verstoring van broedende watervogels (cfr. broedende vogels 

langs Langgeleed) 
2) voor het zuidelijk fietspad kan reeds grotendeels gebruik gemaakt worden van 

bestaande landbouwwegen; op deze manier wordt niet alleen kostenbesparend 
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gewerkt, maar worden ook landschappelijk geen grote ingrepen verricht. Immers, 
de aanleg van een fietspad langs het Langgeleed zou als het ware het gebied sterk 
in twee "snijden". 

3) het zuidelijk gelegen fietspad sluit aan bij bestaande fietsroutes (Veurne-Ambacht 
route); aansluiting met het fietspad in de polder is gemakkelijk en verkeersveilig 
(er dient enkel de weg Veurne-Koksijde overgestoken te worden). 

Bovendien kan vanaf dit fietspad rechtstreeks de Ten Bogaerdehoeve bereikt worden, 
door aansluiting van het fietspad in het projectgebied met de zuidelijke toegangsweg 
van Ten Bogaerde. Op deze manier kan men ook een beperkt deel van de drukke 
verkeersweg (Veurne-Koksijde) vermijden. 
De aanleg van het fietspad naar de Ten Bogaerdehoeve gebeurt best langs de 
zuidelijke sloot van Ten Bogaerde (zie kaart 12, Visie). Op deze manier hoeven geen 
percelen gedwarst te worden door nieuwe infrastructuurwerken en kan het weiland, 
gelegen tussen akkers, gespaard blijven. Ook langs deze weg kunnen houtkanten (met 
enkele knotbomen) worden aangelegd. Deze situering is zowel vanuit landschappelijk-
recreatief standpunt, als vanuit cultuurhistorisch standpunt te verantwoorden: tot zeker 
de jaren '50 was hier een houtkant aanwezig, waarschijnlijk gemengd met knotbomen. 
 

II.3.4.2 Habitatdoeltypes 

II.3.4.2.1 Zoetwatergemeenschap 
 

Kenmerken 
Tot de zoetwatergemeenschappen worden de sloten en oevers gerekend in de polder. Ook 
drinkpoelen behoren tot dit type. In de sloten treffen we een rijke waterplantenvegetatie 
aan, en langs de oevers treedt er een hoge oevervegetatie op met soorten als Riet en 
Zomp-vergeet-mij-nietje.  

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Kleine kroosvaren, Blaasjeskruid, Paarbladig fonteinkruid, Vlotvaren, Zilte 
waterranonkel, Zomp-vergeet-mij-nietje 
 
Broedvogels 
IJsvogel, Kleine plevier, Slobeend, Watersnip, Zomertaling, Blauwborst 
 
Amfibieën 
Kamsalamander, Rugstreeppad, Groene kikker, Gewone pad 

 
Randvoorwaarden 
- mesotroof tot eutroof water 
- voldoende hoge waterstand 
- lage chloride concentraties in zomer en nazomer (< 50 mg/l) 

 
Knelpunten 
- te sterke afwatering polder 
- intensieve landbouwuitbating (akkerland, intensief bemest en begraasd weiland) 
- vervuiling langsgracht Ten Bogaerdelaan 
- slechte waterkwaliteit Langgeleed 
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II.3.4.2.2 Mesotroof grasland 
 

Kenmerken 
Tot dit type behoren Glanshaverhooilanden en bloemrijke Kamgrasweilanden. Ze 
ontwikkelen zich op voedselrijkere en drogere gronden dan de graslanden van het duin-
polderovergangsgebied.  

 
Doelsoorten 
Hogere planten 
Kamgras, Gewoon reukgras, Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Platte bies 
 
Broedvogels 
Grutto, Kemphaan, Tureluur, Patrijs, Kwartelkoning, Veldleeuwerik, Paapje, 
Roodborsttapuit 

 
Vlinders 
Oranjetipje  

 
Randvoorwaarden 
- beperking bemesting tot 50 kg/N/ha/jaar 
- extensieve begrazing (< 1GVE/ha) of hooibeheer 
- voor broedvogels zijn voldoende hoge waterstanden en rust belangrijk 

 
Knelpunten 
- intensieve landbouwuitbating (akkerland, intensief bemest en begraasd weiland) 
- sterke drainering 
- sterke verstoring gebied door recreatie, lawaaihinder weg- en luchtverkeer (militaire 

basis Koksijde) 
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III. INRICHTINGS- EN BEHEERSVOORSTELLEN VOOR 
HET VLAAMS NATUURRESERVAAT BELVEDERE 

 

 III.1 Beheersvormen 
 

Afhankelijk van het landschapsdoeltype kunnen verschillende beheersvormen onderscheiden 
worden: patroonbeheer, procesbeheer, startbeheer en soort- of vegetatiegericht beheer. Deze 
beheersvormen worden hierna kort beschreven (naar Hoys et al. 1996). 

 
Het patroonbeheer is erop gericht een grote variatie aan milieutypes (hooiland, weiland, 
struweel, houtkant, enz.) te ontwikkelen of te behouden. Om dit te bereiken wordt vaak 
teruggegrepen naar oude cultuurtechnieken zoals plaggen, graven, maaien, beweiden en 
kappen. Omdat de vroegere functionaliteitsrelatie niet langer bestaat zijn ze doorgaans zeer ar-
beidsintensief en duur, waardoor ze buiten het klassieke landbouwgebruik slechts op kleine 
schaal en enkel gericht inzetbaar zijn. 

 
Het procesbeheer stelt een ongestoord functioneren van het ecosysteem voorop en wordt 
gekoppeld aan het natuurdoeltype van het begeleid-dynamische duinlandschap. Het steunt op 
de stelling dat wanneer de processen die eigen zijn aan een bepaald ecosysteem ongestoord 
kunnen verlopen, soorten en vegetatietypes vanzelf hierin een plaats gaan innemen. Dit kan 
echter alleen in voldoende grote en nagenoeg ongerepte gebieden. Het houdt ook in dat de 
juiste omstandigheden in beginsel aanwezig moeten zijn, hetgeen zoveel betekent als dat de 
uitgangssituatie een dergelijke evolutie moet toelaten en belangrijke sleutelsoorten (grote 
herbivoren, predatoren, enz.) een aandeel in deze ontwikkeling hebben. De menselijke invloed 
is in dit geval minimaal.  

 
Indien niet de juiste uitgangssituatie is gegeven zal ter voorbereiding op een procesbeheer een 
initieel beheer of startbeheer moeten worden gevoerd. In zo'n geval worden effectgerichte 
maatregelen genomen om (tijdelijke) negatieve invloeden te compenseren. 

 
Met een bufferbeheer wordt getracht de negatieve invloed van bepaalde omgevingsfactoren uit 
te schakelen of te beperken. 

 
Een soort- of vegetatiegericht beheer heeft tot doel welbepaalde ecologisch waardevolle 
vegetatietypen, dieren- of plantensoorten te behouden (relictbeheer) of terug te halen 
(herstelbeheer) door de leefomstandigheden van bepaalde leefgemeenschappen of soorten te 
optimaliseren. Meestal profiteren een heleboel andere soorten mee van de maatregelen die 
voor deze streeftypen en aandachtssoorten worden getroffen. Een dergelijk beheer heeft qua 
uitvoeringstechniek veel gemeen met het patroonbeheer, al concentreert het zich vooral op 
welomschreven milieuomstandigheden, althans voor zover die voldoende bekend zijn. Deze 
beheersvorm is in vele gevallen te beschouwen als een tijdelijke beheersvorm die in de tijd, 
wanneer zich de omstandigheden voor een soort hebben hersteld of gestabiliseerd, wordt afge-
bouwd om over te gaan tot een minder arbeidsintensief patroon- of procesbeheer. 

 

III.2 Toepasselijke beheersvormen in het Vlaams natuurreservaat 
Belvédère, afhankelijk van de streefbeelden 

 
Door de ruimtelijke beperkingen, zijn we genoodzaakt om als landschapsdoeltype te opteren 
voor een half natuurlijk landschap (zie II.3.3 Streefbeeld duin-polderovergangsgebied). 
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Gezien echter het veelal relictuele of zelfs verdwenen karakter van veel van de elementen van 
de natuurdoeltypes, met name in hoofdzaak (soorten van) kalkmoerasvegetaties maar ook 
geomorfologische processen en hydrologische (kwel) omstandigheden, wordt niet enkel in een 
eerste fase gekozen voor zeer gerichte vormen van patroonbeheer (maaien, begrazing,…), 
maar zal tevens een initieel beheer noodzakelijk zijn om de beoogde natuurdoeltypes te 
realiseren. In deze inrichtingsfase zal de nadruk liggen op het verwijderingsaspect, en dit 
zowel op het vlak van storende constructies als van bodemmateriaal (puin, verrijkte 
humuslaag, …). Deze maatregelen hebben slechts een eenmalig karakter en zullen gevolgd 
worden door een vegetatiegericht- en/of patroonbeheer. 
Op lange termijn kan de nadruk gelegd worden op de evolutie van patroon- naar procesbeheer, 
waarbij gebruik kan gemaakt worden van de natuurlijk aanwezige elementen (verstuiving, 
struweelopslag, e.d.), maar ook van de menselijke inbreng onder de vorm van grote grazers. 
Beperkend hierbij is echter de actuele kleine oppervlakte van het natuurdomein Belvédère 
voor grootschalige processen op korte termijn.  

 

III.3 Keuze van streefbeelden en inrichtingsscenario voor het Vlaams 
natuurreservaat Belvédère 

III.3.1 Randvoorwaarden voor ontwikkeling van streefbeelden van het duin-
polderovergangsgebied 

 
Bij de keuze van de inrichtings- en beheersmaatregelen in het gebied Belvédère spelen een 
aantal randvoorwaarden een rol die verband houden met de abiotische kenmerken en het 
cultuurhistorisch aspect van het Vlaams natuurreservaat Belvédère.  
Door verlaging van het polderpeil (met inversie van de natuurlijke waterstanden, i.e. 
hogere waterstanden in de zomer dan in de winter), en de intensieve waterwinning in de 
duinen, is het aandeel van kwel- en vochtindicerende vegetaties sterk afgenomen en 
beperkt zich momenteel in het domein Belvédère slechts langs de perceelsranden (sloten 
die kalkrijk, (duin)kwelwater afvoeren naar de polder, zijnde de grachten G1, G2, G3). 
Hier komt kwel zwak aan de oppervlakte.  
Ook de graslanden zijn door intensieve beweiding en bemesting sterk in botanische waarde 
gedaald. Een combinatie van beide factoren maakt de regeneratie via spontane processen 
vrijwel onmogelijk indien de knelpunten zoals drainering en voedselrijkdom niet worden 
opgeheven. Dit valt in de nabije toekomst niet te verwachten. Daarom moet gedacht 
worden aan het kunstmatig creëren van een optimale uitgangssituatie, gevolgd door het 
instellen van een aangepast natuurbeheer. In deze situaties kan gekozen worden voor het 
lokaal afgraven van de voedselrijke bodemlaag. Door deze afgraving worden de meeste 
nutriënten in de bodem uit het gebied afgevoerd en komt het grondwater dichter bij het 
maaiveld te liggen (er ontstaat een lokale vernatting). Op deze wijze worden betere 
uitgangssituaties geschapen voor de hervestiging van kwel- en vochtindicerende 
plantensoorten vanuit de nog aanwezige waardevolle grachten G1, G2 en G3.  
 
Op hydrologisch vlak zijn momenteel kwelomstandigheden enkel in de sloten en langs de 
slootranden in het gebied aanwezig. Voor de ontwikkeling van kwelindicerende vegetaties 
of het natuurdoeltype nat schraalland (alkalische laagveenmoerassen) zullen 
inrichtingsmaatregelen genomen moeten worden, vermits de kwelinvloed momenteel niet 
aan de oppervlakte in het grasland zelf komt. De reden hiervoor is de bodemopbouw van 
het gebied: veruit het grootste deel van het natuurreservaat bestaat uit een bovenste dunne 
zandlaag van gemiddeld 10 à 40 cm, met hieronder een dikke kleilaag die op een diepte 
van gemiddeld 1 m onder het maaiveld vrijwel overal overgaat in zand. Het kwelwater dat 
vanuit de duinen komt, zou aan de oppervlakte in het natuurreservaat kunnen komen. Dit 
gebeurt niet of slechts zeer zwak, omdat de kwelstroom zich grotendeels onder de 
ondoordringbare kleilaag bevindt. Deze ondiepe kleilaag fungeert als een waterscheidende 
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laag voor de diepere kwelstroom. Het feit dat in de sloten wel nog kwelindicatoren (Kleine 
watereppe, Holpijp,…) aanwezig zijn, is te verklaren doordat er hier wel nog een lokale 
afvloei van kwelwater vanuit de duinen optreedt.  Wil men de diepere kwelstroom echter 
optimaal aan de oppervlakte laten komen, dan zal afgraving van de volledige eerste 
waterscheidende laag (kleilaag) noodzakelijk zijn. Dit houdt echter in dat een afgraving 
van minstens 1 m noodzakelijk zal zijn, wil men deze kwelinvloed benutten over het 
volledige grasland. Naar haalbaarheid en maatschappelijke draagkracht is dergelijke 
afgraving over de volledige oppervlakte niet mogelijk: dit zou over een oppervlakte van 
ongeveer 7 ha een grondverzet van ongeveer 70 000 m3 bedragen! Afgraving tot op 1 m 
diepte van het volledige terrein is bovendien ook niet wenselijk vanuit biotisch standpunt. 
Vooreerst is een afgraving van de zones P1 en P2 niet noodzakelijk, daar deze reeds laag 
genoeg gelegen zijn en het grondwater hier voldoende hoog nabij het maaiveld staat om 
vochtige graslandtypes te laten ontwikkelen. Enkel de opgehoogde terreinen in de 
oostelijke hoek nabij de ingang komen voor afgraving in aanmerking. Vermits deze 
terreinen opgehoogd zijn met zand en allerlei puin (steenmateriaal), is afgraving hier te 
verantwoorden. In de resterende zones P3, P4 en P5 kunnen wel afgravingen gebeuren, al 
kunnen hiervoor verschillende scenario' s naar voor geschoven worden. Drie scenario's van 
afgravingen zijn hierbij mogelijk: 
1) Lokale, diepe afgraving van de bovenste zand- en kleilaag over een minimale 
oppervlakte van 1 ha (scenario 1, kaart 13) 
2) Lokale, beperkte afgraving van de bovenste zandlaag over een minimale oppervlakte 
van 2 ha (scenario 2, kaart 14) 
3) Lokale, beperkte afgraving van de bovenste laag met instandhouding van het 
slotenpatroon door gerichte afgravingen langs de sloten (scenario 3, kaart 15). 
 
Deze drie scenario's worden uitgebreid met de lokale afgraving van het opgehoogd terrein 
in het oostelijk deel nabij de ingang van het reservaat. 
Een afplagging van de voedselrijke laag (bovenste 10 cm) zal in het volledige of delen van 
het reservaat niet noodzakelijk zijn, vermits er op korte tijd reeds een relatief grote 
verschraling plaats heeft gegrepen of kan plaatsvinden via een overgangsbeheer. Een 
bijkomende verschraling door dergelijke afplagging is derhalve niet nodig, en is door de 
verhoogde kans op een distelexplosie na afplagging bovendien niet wenselijk gezien de 
aanpalende gronden nog in intensief landbouwgebruik zijn. 

 

III.3.2 Mogelijke scenario's voor afgraving in het natuurreservaat Belvédère 
 
De drie voorgaande scenario's van afplagging en afgraving worden hierna in detail 
beschreven, waarbij een korte beschrijving van de ingrepen en de resultaten op biotisch en 
abiotisch vlak worden gegeven. 

 
 

 SCENARIO 1:  1) LOKALE, DIEPE AFGRAVING VAN ZAND- EN KLEILAAG  
                                 2) AFGRAVING OPGEHOOGD TERREIN    
 
Kaart 13 
 
• Ingreep 
 
1) Diepe afgraving van de bovenste zandlaag en de onderliggende kleilaag over een 
minimale totale diepte van ongeveer 80 cm en maximale diepte van ongeveer 100 cm. 
Afgraving gebeurt lokaal in de westelijke zone nabij de duinrand en omvat hier het gebied 
waar de ontwikkelingskansen voor de vegetatie het grootst zijn (momenteel 
grondwater/kwel dichtst tegen maaiveld). De minimale oppervlakte van afgraving (om 
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kansrijk te zijn) bedraagt 1 ha. Deze zone kan eventueel verder uitgebreid worden (zie 
kaart 13). 
 
2) Lokale afgraving van de gebieden aan de oostelijke rand van het terrein (nabij ingang), 
overeenkomend met de bodemtypes 1 (hoofdzakelijk zand) en 2 (zandige toplaag 
overgaand naar klei op meer dan 60 cm) (zie kaart 13, scenario 1). De afgraving dient te 
gebeuren tot op niveau 3.70m TAW (steenfragmenten en aangevoerd zand aanwezig tot op 
een diepte van 40 à 50 cm). Nabij de duinrand dient wel een strook behouden te blijven die 
hoger gelegen is, dit om de toegang tot het terrein met tractor (vervoer van dieren) of 
machines (werfweg) mogelijk te laten. De oppervlakte van de afgraving bedraagt ongeveer 
0.5 ha. 

 
• Resultaten 
 
1a) Abiotisch 
 
- Lokale, onmiddellijke verwijdering van de voedselrijke bovenlaag, wat zorgt voor een 
directe verschraling van de bodem. 
- Lokale afgraving van de kleilaag zorgt ervoor dat de kwel aan de oppervlakte komt, dit 
betekent dus een lokale vernatting met kwelinvloed. 
- Wellicht ontstaat door afgraving een te sterke verhoging van de grondwaterstand (dit is 
afhankelijk van de kweldruk). Optimale (kwelbeïnvloede) grondwaterstand voor de 
ontwikkeling van kwelbeïnvloede alkalische graslanden is 20 cm –mv in de zomer en 0 cm 
mv in de winter. Om dit probleem van een te hoge grondwaterstand op te lossen wordt 
voorgesteld om de afgravingen zo uit te voeren dat  

a) de bovenste, voedselrijke bodemlaag (5 à 10 cm) wordt afgegraven in de 
bovenvermelde zone en wordt afgevoerd 
b) hierna de zandlaag wordt afgegraven en op het terrein gestockeerd (stockering op 
de nog niet afgegraven opgehoogde delen in het oosten van het terrein en/of op 
werkstroken) 

 c) de kleilaag wordt afgegraven tot op de vermelde diepte en afgevoerd 
d) de gestockeerde zandlaag geheel of volledig wordt aangevoerd op deze afgegraven 
(westelijke) delen. Een mogelijk probleem is het tekort aan voedselarm zand 
(aangevoerd zand dient bij voorkeur "zuiver" te zijn, i.e. geen of zo weinig mogelijk 
klei te bevatten, dit om grondwaterstroming (kwelstroom) optimaal te benutten). 

 
Indien deze methode niet wordt gevolgd, waarbij dus alle afgegraven grond (klei en zand) 
wordt afgevoerd, ontstaat een "plas" water, die deels met grondwater (kwel), deels met 
oppervlakte(regen)water wordt gevoed. Op deze manier kan de kwelinvloed niet optimaal 
benut worden en zal na enige tijd verzuring van het water optreden. Bovendien zal door de 
diepe afgraving van de bodem een lokale maaiveldverlaging in het terrein ontstaan die zich 
wellicht (lokaal) onder het polderniveau bevindt. Hierdoor bestaat de kans dat instroom van 
voedselrijk water (vanuit de polder) bestaat, met eutrofiëring van het terrein als gevolg. 
Daarnaast wordt het historisch perceleringspatroon vernietigd. 
 
1b) Biotisch 
 
Ontwikkeling van kwelbeïnvloede en kalkrijke graslanden en moerassen (nat schraalland 
met kwelinvloed; cfr. alkalische laagveenmoerassen).  
 
2a) Abiotisch 
 
- Lokale, onmiddellijke verwijdering van de voedselrijke bovenlaag, wat zorgt voor een 
directe verschraling van de bodem. 
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- Lokale maaiveldverlaging, hierdoor krijgt het grondwater en de kwelstroom de kans om 
dichter bij het maaiveld te komen. Resultaat zal een lokale vernatting zijn, met 
kwelinvloed. Topografisch worden dezelfde omstandigheden gecreëerd als in de rest van 
de oostelijke zone (maaiveldverlaging tot op niveau 3.50-3.90 m TAW) 
 
2b) Biotisch 
 
Kwelinvloeden, door maaiveldverlaging, zorgen voor ontwikkeling van kwel- en 
vochtindicerende graslandtypes in dit deel van dit terrein.  

 
 

 SCENARIO 2:  1) LOKALE, BEPERKTE AFGRAVING (over een minimale        
oppervlakte van 2 ha)  

              2) AFGRAVING OPGEHOOGD TERREIN 
    

Kaart 14 
                           

• Ingreep 
 
1) Beperkte afgraving van de bovenste laag (aangerijkte bovenlaag + (deels of volledig) 
zandlaag, eventueel gering deel kleilaag) over een maximale diepte van 20 cm. Afgraving 
gebeurt lokaal in de westelijke zone nabij de duinrand en omvat hier het gebied waar de 
ontwikkelingskansen voor de vegetatie het grootst zijn (i.e. grondwatertafel dichtst bij 
maaiveld). De minimale oppervlakte voor afgraving bedraagt 2 ha, eventueel kan deze zone 
uitgebreid worden (zie kaart scenario 2). 
 
2) idem scenario 1 
 
• Resultaten 
 
1a) Abiotisch 
 
- Lokale, onmiddelijke verwijdering van de voedselrijke bovenlaag, wat zorgt voor een 
directe verschraling van de bodem. 
- Lokale maaiveldverlaging, hierdoor geringe vernatting over beperkte oppervlakte. Vanuit 
deze afgegraven delen kan wel afstroming naar de lagere delen plaatsvinden. 
- Geen kwel aan de oppervlakte gezien geringe afgraving van het zandpakket de 
onderliggende kleilaag vrijwel intact laat. Hierdoor zit de kwel(stroom) nog steeds onder 
het ondoordringbare kleipakket. 
 
1b) Biotisch 
 
- Gezien lokale afgraving tot op of vrijwel tot op de kleilaag (met onmiddellijke 
verwijdering van de voedselrijke bovenlaag) een vernatting teweeg brengt zullen snel 
andere (grasland)vegetaties dan Engels raaigrasweilanden kunnen ontwikkelen. 
Ontwikkeling zal evolueren in de richting van Geknikte vossestaartgraslanden met 
Calthion-elementen (Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Moeras-vergeet-mij-nietje,…) 
op de natte plaatsen en Kamgrasweilanden op de drogere plaatsen. 
Extensieve begrazing is voor instandhouding van deze types noodzakelijk. 
- Geen ontwikkeling van kwelindicerende vegetaties (kalkrijke moerassen of 
graslandvegetaties). 

 
2) idem scenario 1 
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 SCENARIO 3:  1) LOKALE, BEPERKTE AFGRAVING langs SLOTENPATROON 
    2) AFGRAVING OPGEHOOGD TERREIN 
 
Kaart 15 
 
• Ingreep 
 
1) Beperkte afgraving van de bovenste laag (aangerijkte bovenlaag + (deels of volledig) 
zandlaag + eventueel gering deel kleilaag) over een maximale diepte van gemiddeld 60 cm. 
Afgraving gebeurt lokaal langs de grachten en greppels in het terrein. Door het meer 
zachthellend maken van de oevers wordt een combinatie verkregen van afgraving, terwijl 
het huidige slotenpatroon behouden blijft. 
 
2) idem scenario 1 
 
• Resultaten 
 
1a) Abiotisch 
 
- Lokale, onmiddellijke verwijdering van de voedselrijke bovenlaag, wat zorgt voor een 
directe verschraling van de bodem. 
- Lokale maaiveldverlaging, hierdoor krijgt het grondwater en de kwelstroom de kans om 
dichter bij het maaiveld te komen. Resultaat zal een lokale vernatting zijn, met een geringe 
kwelinvloed vanuit de sloten. 
- Creatie van tal van gradiëntzones 
 
1b) Biotisch 
 
- Ontwikkeling van kwelbeïnvloede sloot- en oevervegetaties in de sloten en langs de 
slootranden met Holpijp, Beekpunge, Kleine watereppe, … 
- In de overgang tussen oever en grasland, waar de kwelinvloed minder sterk is, 
ontwikkelen zich oevervegetaties met Grote zeggen (Oeverzegge, Tweerijige zegge) en 
andere oeverplanten zoals Grote egelskop, Moeras- en Zomp-vergeet-mij-nietje, 
Watermunt, e.d. De bovenste overgangszone (verlandingszone) bestaat uit een graslandtype 
met Geknikte vossestaart, Fioringras, Echte koekoeksbloem e.d. 
 
2) idem scenario 1 
 

III.3.3 Keuze van het scenario van afgraving in het natuurreservaat Belvédère 
 
De keuze van het scenario van afgraving van delen van het natuurreservaat Belvédère zal 
afhangen van een aantal fatoren, zijnde de: 
• Biotische resultaten na afgraving 
• Abiotische resultaten na afgraving 
• Impact op pedologisch, hydrologisch en geomorfologisch systeem 
• Cultuurhistorische impact 
 
De biotische en abiotische resultaten, bekomen na afgraving van terreindelen in de 
verschillende scenario's werden reeds besproken onder III.3.2. Vooral de ontwikkeling van 
kwelbeïnvloede vegetaties in de scenario's 1 en 3 kan als bijzonder positief (biologisch zeer 
waardevol) beschouwd worden (zie tabel 2).  
Op pedologisch, geomorfologisch, hydrologisch en cultuurhistorisch vlak heeft scenario 1 
heel wat nadelen. Afgraving tot op minimum 1 m diepte (afgraving van de bovenste zand- 
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en kleilaag tot op ongeveer 1 m diepte, zoals in scenario 1 voorzien is), betekent dat het 
bovenliggende pedologische en geomorfologische systeem grondig verstoord wordt. Een 
dergelijke afgraving houdt ook een groot risico op verdroging van het achterliggend 
duingebied in. Door een grondige maaiveldverlaging van het natuurreservaat, fungeert dit 
lokaal als een "put", die een deel van het grondwater van de duinen naar zich toe "trekt". 
Dit zou dus een lokale verdroging van het duingebied kunnen inhouden, met een verruiging 
en het optreden van nitrofiele soorten (Grote brandnetel, distels, e.d.) als gevolg. 
Op cultuurhistorisch vlak zouden uniforme afgravingen over een grote oppervlakte 
(scenario 1 en 2) een drastische ingreep betekenen voor het historisch percelleringspatroon 
van het terrein. Momenteel is het slotenpatroon nog duidelijk zichtbaar, alhoewel 
grotendeels verland. De afgraving van het terrein zou dit Middeleeuws detailafwateringsnet 
deels doen verdwijnen. In scenario 3, waar het slotenpatroon intact gehouden wordt vermits 
de afgravingen het slotenpatroon volgen, is dit niet het geval.  
Naar abiotische impact is scenario 3 dus het gunstigst, gevolgd door scenario 2 en scenario 
1. 
Op biotisch vlak is scenario 3 ongeveer evenwaardig aan scenario 1: in en langs de sloten 
ontwikkelen zich kwelindicerende vegetaties (momenteel reeds in de niet-verlande sloten 
van het terrein het geval), gradueel naar het grasland toe ontwikkelen zich oevervegetaties 
met Grote zeggen, Watermunt, e.d. en natte graslandtypes (Geknikte 
vossestaartgraslanden). Op de hogere delen ontwikkelt zich een Kamgrasweiland. In dit 
scenario is er dus zowel een grote variatie aan biologisch waardevolle vegetatietypes als 
het behoud van het abiotisch systeem. Om voorgaande redenen opteren we voor scenario 3 
wat betreft de afgravingen in het Vlaams natuurreservaat Belvédère. 
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Tabel 2: Overzicht van de scenario's van afgraving in het Vlaams natuurreservaat Belvédère met de resultaten op biotisch en abiotisch vlak en beoordeling 
van de scenario's. 
 

Sc
en

ar
io

  
 

Ingrepen 

 
 

Abiotisch resultaat 

 
 

Biotisch resultaat (Hoofdvegetatietype) 

   
 

Positief 

 
 

Negatief 

B
eo

or
de

lin
g  

B
eo

or
de

lin
g 

1 1) lokale, diepe afgraving van zand- 
en kleilaag (over minimum 1 ha) 

2) lokale afgraving opgehoogd
terrein 

 1) en 2) lokale vernatting 
met kwelinvloed 

1) en 2) directe lokale 
verschraling 

1) zandophoging wellicht 
vereist 
1) verstoring 
geomorfologie en bodem 
1) verstoring hydrologie 
1) lokaal verdwijnen 
historisch slotenpatroon 

+ - Kwel- en grondwaterbeïnvloede 
graslanden (alkalische graslanden en 
moerasvegetaties) over geringe 
oppervlakte, op de niet-afgegraven 
terreinen Geknikte 
vossestaartgraslanden en/of 
Kamgrasweilanden 

+++ 

2 1)  lokale geringe afgraving zandlaag 
(eventueel gering deel kleilaag) (over  
totaal max. 20 cm diepte en minimum 
2 ha) 
2)  lokale afgraving opgehoogd terrein

1) en 2) directe lokale 
verschraling 
1) en 2) lokale vernatting 

1) geen kwelinvloed 
1) lokaal verdwijnen 
historisch slotenpatroon 

++ 1) Geknikte vossestaartgraslanden 
en/of Kamgrasweilanden  

2) Kwel- en grondwaterbeïnvloede 
graslanden 

 

++ 

3 1) lokale geringe afgraving langs 
slotenpatroon 

2) lokale afgraving opgehoogd
terrein 

 1) en 2) lokale vernatting 
met kwelinvloed (1 enkel 
langs slootranden) 

1) en 2) directe lokale 
verschraling 

1) instandhouding 
slotenpatroon 

1) kwelinvloed niet over 
volledige oppervlakte 
grasland 

+++ 1) Kwelbeïnvloede slootvegetaties, 
Geknikte vossestaartgraslanden en/of 
Kamgrasweilanden (in grasland), 
oevervegetaties 
2) Kwel- en grondwaterbeïnvloede 
graslanden 

+++ 
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III.4 Concrete beheers- en inrichtingsmaatregelen voor het Vlaams 
natuurreservaat Belvédère (kaart 16) 

III.4.1 Maatregelen in het Vlaams natuurreservaat Belvédère 

III.4.1.1 Initieel beheer 
 

Hieronder wordt verstaan dat een gunstige uitgangssituatie wordt gegeven om 
natuurlijke processen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. De terreinen van het 
Vlaams natuurreservaat Belvédère hebben een jarenlang intensief landbouwkundig 
gebruik achter de rug waardoor verschillende handelingen werden uitgevoerd 
(intensieve begrazing, bemesting, herbicidengebruik, …) die een spontane ontwikke-
ling tot een rijk gevarieerd natuurrijk gebied verhinderden. Het startbeheer beoogt dan 
ook het wegnemen van deze knelpunten. 

 

III.4.1.1.1 Verlagen maaiveld door afgravingen 
 
Scenario 3 van afgraving houdt in dat: 
1) er een geringe afgraving langs het slotenpatroon in het terrein plaatsvindt 
2) het oostelijk gelegen opgehoogd terrein nabij de ingang grotendeels wordt 

afgegraven tot op het oorspronkelijk bodemmateriaal. 
      

1) Voor de geringe afgraving langs het slotenpatroon worden reeds goede resultaten 
verkregen bij afgraving van gemiddeld 60 cm van de bovenste laag en de zandlaag.  
Bij de afgraafwerkzaamheden dient microreliëf in het terrein gebracht te worden door 
kleine bodemverschillen te volgen en de (oude) grachten die zich in het gebied 
bevinden af te schuinen zonder dat ze een afwaterende functie krijgen. Binnen het 
gebied Belvédère bevinden zich immers een aantal grachten, waar de kwelinvloed nog 
duidelijk aanwezig is (o.m. door de aanwezigheid van kwelindicatoren als Kleine 
watereppe en Holpijp). De oevers van deze grachten zijn vrij steil en vormen op de 
meeste plaatsen een vrij abrupte overgang van gracht naar aanpalend grasland. Om 
deze overgang minder abrupt te maken, maar ook om de kwelinvloed geleidelijk over 
het grasland te verspreiden vanuit de gracht en meer gradiëntzones te creëren, wordt 
geopteerd om de oevers af te schuinen, zodat een geleidelijke overgang 
(verlandingszone) tussen sloot en grasland ontstaat. Ook langs de ondiepe greppels 
worden geringe afgravingen, die geleidelijk naar het grasland overgaan, uitgevoerd. 
De oude grachtjes worden tot op hun oorspronkelijk bodemniveau uitgegraven 
(verwijderen van de volledige voedselrijke bovenlaag). 
Alle afgegraven grond dient uit het gebied afgevoerd te worden. 

 
2) De oostelijke zone nabij de ingang dient afgegraven te worden tot op een diepte die 
overeenkomt met de hoogtelijn van 3.70 m TAW. Hierbij dient een geleidelijke 
overgang gecreëerd te worden naar de rest van het grasland. De oppervlakte van 
afgraving bedraagt hier ongeveer 0.5 ha. Het materiaal, bestaande uit zand en puin 
(steenslag) dient afgevoerd te worden. 
 
De werken moeten uitgevoerd worden door middel van een hydraulische kraan met 
een ongetande bak zodat geen bodemomwoeling en menging optreedt. Tevens moet 
erop gelet worden dat niet met vrachtwagens of kranen over de afgegraven terreinen 
wordt gereden zodat bodemverdichting optreedt. Alle afgegraven grond moet uit het 
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gebied afgevoerd worden. De weg langs de duinrand moet hierbij gebruikt worden als 
werfweg tijdens de graaf- en afvoerwerken. 

 

III.4.1.1.2 Verwijderen van storende constructies, puin e.d. 
 

De aanwezigheid van een veestal aan de rand van het gebied met de duinen vormt een 
storende constructie die onverzoenbaar is met het streven naar een optimale 
landschaps- en natuurontwikkeling. Bovendien heeft deze stal geen nut meer. 
Deze stal bestaat uit twee delen: het gedeelte tegen de straatkant bestaat uit een 
constructie van bakstenen en snelbouwstenen met afmetingen 5.5m x 5.5m x 2.5m  
(LxBxH). Het tweede deel is een open, houten constructie met afmetingen 14m x 5.5m 
x 2.5m. Beide constructies zijn aansluitend en hebben een zinken dakconstructie 
(zinken golfplaten). Ook de voorkant van het houten deel werd gedeeltelijk met 
zinkplaten bekleed. 
De veestal dient volledig afgebroken te worden en het afbraakmateriaal dient 
verwijderd en afgevoerd te worden. 
Op de plaats waar de veestal stond, dient een zone lokaal afgegraven te worden over 
een diepte van 30 cm, gezien deze zone sterk aangerijkt is. De af te graven zone zou 
tot 3 m ten oosten en ten westen van de stal, en tot 5 m ten zuiden ervan bedragen. De 
diepte van afgraving bedraagt hier ook ongeveer 30 cm. 
 
Ten westen van de veestal bevindt zich een hoop puinafval, bestaande uit betonpalen, 
beton boordstenen en asfalt. Dit materiaal dient eveneens verwijderd te worden.  

 
Vanaf de veestal loopt in noordoostelijke richting een asfaltweg, met een breedte van 
4 à 5 m. De weg loopt hierbij vrijwel tot tegen de afrastering langs de duinrand. De 
dikte van de asfaltlaag bedraagt vanaf de veestal gemiddeld 12 cm. Hieronder bevindt 
zich een funderingslaag van ongeveer 25 cm dikte, die hoofdzakelijk uit zand en 
steenslag van allerlei aard bestaat. Naar de Ten Bogaerdelaan toe is het aandeel van 
asfalt kleiner en bestaat de weg hoofdzakelijk uit steenpuin. De weg waaiert hier uit 
over een breedte van ongeveer 5 m.  
De weg dient afgegraven te worden tot op het oorspronkelijk niveau, dus met 
verwijdering van de asfaltlaag en de steenslag. Een probleem hierbij vormt echter een 
militaire (telefoon)leiding die langs de duinrand van De Panne naar de 
telefooncentrale Koksijde-Basis loopt. Deze (weliswaar) gewapende telefoonkabel ligt 
op een diepte van 80 cm. Hoewel van de ligging van deze kabel een gedetailleerd 
opmetingsplan voorhanden is, werd ons door de bevoegde instantie (Krijgsmacht, 
Groepering Infrastructuurwerken, 5e Regionale Directie der Bouwwerken) 
medegedeeld dat deze plannen als aanwijzing en zonder enige waarborg van 
nauwkeurigheid dienen geïnterpreteerd te worden. Nochtans kunnen we met vrijwel 
grote zekerheid stellen dat er zich een ondergrondse militaire telefoonkabel langs de 
duinrand en op het grondgebied van het Vlaams natuurreservaat Belvédère bevindt. 
De ligging van deze kabel zou, volgens de ons ter beschikking gestelde plannen, op 
een afstand van ongeveer 0.80 tot 1.40m van de afsluiting langs de duinrand bevinden, 
beginnende van de meest westelijke zijde van het gebied. Ongeveer 20 m westelijk 
van de veestal buigt deze ZO-waarts af, om ongeveer 0.70 tot 1.60m vóór de veestal te 
lopen. Daarna buigt de kabel weer af naar de duinrand toe, waar hij ongeveer 1m van 
de afsluiting loopt. Gerekend vanaf de veestal bedraagt de afstand waarover deze 
kabel in oostelijke richting loopt ongeveer 72m. Na deze vrijwel parallel met de 
duinen verlopende route, buigt de kabel noordwaarts af, richting duinen, waar hij dan 
achter de duingracht (dus buiten het gebied Belvédère) loopt in de richting van de Ten 
Bogaerdelaan.  
Gezien de asfaltweg in het gebied eveneens parallel met de duinrand verloopt (en voor 
het grootste deel van zijn lengte boven de leiding gelegen is), zal afgraving van deze 
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weg uiterst secuur dienen te gebeuren. Over een afstand van ongeveer 70m, gerekend 
vanaf de veestal in de richting van de Ten Bogaerdelaan, zal, om beschadiging van de 
ondergrondse telefoonleiding te voorkomen, uiterst voorzichtig dienen afgegraven te 
worden: vooraf dienen de nodige peilingen met de spade te gebeuren; mechanische 
graaftuigen dienen in de nabije omgeving van de militaire leiding omzichtig te werk te 
gaan. 

 
Ter hoogte van de scheiding tussen zone P3 en P4, maar nog op het perceel P3 
gelegen, bevindt zich aan de zijde van de duinen een controleput van 2.1m x 2.1 m 
met een dubbel gietijzeren deksel. Dit deksel geeft toegang tot een ondergrondse 
persleiding. Deze leiding bestaat uit een betonnen buis van 50 cm ø en vervoert 
vervuild afvalwater, afkomstig o.m. van de Panne en Koksijde, naar het 
waterzuiveringsstation van Wulpen. De leiding loopt langs de duinrand, over de 
volledige lengte van het Vlaams natuurreservaat Belvédère. 

 
Andere storende elementen vormen een kleine hoeveelheid weidepalen die 
gestockeerd werden naast de veestal langs de oostelijke zijde. Deze dienen eveneens 
uit het gebied verwijderd te worden en elders te worden gestockeerd. 

 
Alle afvoerwerken dienen te gebeuren via de asfaltweg langs de duinrand. Op deze 
manier wordt verdichting van de bodem in de rest van het gebied voorkomen en wordt 
alzo de hydrologische en pedologische gesteldheid van het gebied zo weinig mogelijk 
verstoord. Pas na de afvoer van alle materiaal dient de weg afgegraven te worden. 

 

III.4.1.1.3 Dempen van gracht G4 
 

Het dempen van grachten kan voor herstel van stroompatronen zorgen. Met name de 
gracht G4, parallel aan de duinrand gelegen, vangt een groot deel van het kwelwater, 
dat uit de duinen afkomstig is, af. Het dempen van deze gracht zal op korte termijn 
voor een (bijkomende) vernatting in de graslanden zorgen. 
Het dempen van de gracht dient voorafgegaan te worden door een verwijdering van de 
humeuze laag die zich erin bevindt. Deze is ten oosten van de veestal gemiddeld 50 à 
70 cm dik. De greppel zelf is ongeveer 1 m breed. Na uitgraving en afvoer van het 
uitgegraven materiaal dient de gracht opgevuld te worden met zand. Hiervoor kan het 
zandig bodemmateriaal dat afkomstig is van de afgraving langs de sloten gebruikt 
worden. 

 

III.4.1.1.4 Afschuinen oevers poel W1 
 

Binnen het gebied bevindt zich een veedrinkpoel. Aanpassingen aan deze poel dienen 
te gebeuren door het zachthellend maken van de oevers. Meer bepaald de noordelijke 
(zuidgerichte) "zijde" van de poel dient afgeschuind te worden.  

 
   Bij de (her)aanleg van poelen dienen de volgende vereisten in acht genomen te worden: 
  

- de vorm is overwegend rond of ovaal, maar kan ook grillig zijn afhankelijk van de 
plaatselijke situatie; 
- bij het uitgraven moet erop gelet worden dat geen ondoorlatende grondlagen (klei) 
worden doorboord waardoor de poel niet waterhoudend blijft; 
- de poel heeft een asymmetrisch profiel met een zachthellende zuidgerichte zijde en 
een steilere noordgerichte kant; 
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- de beste aanlegperiode is augustus-september wanneer de laagste grondwaterstanden 
bereikt worden; 
- de uitgegraven grond dient weggevoerd te worden. Hierbij dient erop gelet dat hier-
mee geen andere natte depressies of beken worden opgevuld. Uitgegraven puin en 
ander afval dient steeds uit het gebied verwijderd te worden. 

 
De vrijgekomen grond en het voedselrijk slib dient uit het gebied afgevoerd te worden.  

 

III. 4.1.1.5 Verplaatsen elektrische afsluiting 
 
Momenteel bevindt de zuidelijke elektrische afsluiting rond het terrein zich op een 
afstand van ongeveer 1 m en minder van de zuidelijke poldersloot. Op deze manier 
krijgt struweelontwikkeling geen kans om uit te breiden. Er wordt voorgesteld om de 
zuidelijke elektrische afsluiting te verplaatsen van de poldersloot weg; de afsluiting 
wordt op 3 m van de slootrand verplaatst om struweelontwikkeling (o.m. Eenstijlige 
meidoorn is in deze zone reeds aanwezig) toe te laten. Dit struweel kan dan voor een 
bijkomende buffering zorgen van de (relatief vervuilde) zuidelijke poldersloot. 
 

III.4.1.2 Initieel vegetatiebeheer 
 

Na eenmalige inrichtingsmaatregelen, zal het noodzakelijk zijn om in het gebied in de 
aanvangsfase een maaibeheer uit te voeren. Door direct het gebied te begrazen zal 
geen voldoende verschraling verkregen worden van de voedselrijke percelen, vermits 
begrazing geen of slechts weinig voedingsstoffen afvoert, maar ze binnen het gebied 
verplaatst. Vooral de percelen P3- P5 dienen via een maaibeheer (met afvoer van het 
maaisel) verschraald te worden. Bijkomend voordeel is dat de structuur meer open 
wordt, zodat andere, minder concurrentiekrachtige soorten kansen krijgen. Deze 
beheersvorm moet dus eerder gezien worden als een creatie van een gunstige 
uitgangssituatie voor de beoogde doeltypes. Bovendien valt te verwachten dat door de 
overwegend zandige bovenlaag snel een verschraling zal gebeuren. 
Het hooibeheer dient bij voorkeur gedurende de eerste 3 jaar uitgevoerd te worden, 
waarbij het maaien één maal dient te gebeuren in de eerste helft van juni om 
dominante soorten met een hoge biomassaproduktie (Gestreepte witbol en Engels 
raaigras) te reduceren. Na maaiing dient al het maaisel afgevoerd te worden. 
Ten behoeve van de fauna verdient het aanbeveling aan de randen van de te maaien 
percelen stroken ongemoeid te laten. 
Vanuit organisatorisch oogpunt is het aangewezen om het gehele gebied te maaien 
(percelen P1-P5). 

 
Na dit maaibeheer wordt er nabegraasd vanaf ongeveer begin-half augustus. Het aantal 
dieren (runderen) is hierbij van geen belang; de hoeveelheid en duur van nabegrazing 
dient zo te gebeuren dat nabegrazing mag gebeuren tot de graszode kort afgegraasd is. 
Nadien worden de dieren verwijderd van het terrein.  

   
Na 3 jaar hooibeheer dient een evaluatie van de vegetatie-evolutie uitgevoerd te 
worden om te beoordelen of de beoogde verschraling reeds bereikt werd (bijvoorbeeld 
sterke toename van Veldgerst). Indien dit niet het geval is, dient nog 1 of 2 jaar langer 
gehooid te worden. 
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III.4.1.3 Patroonbeheer 

III.4.1.3.1 Begrazing 
 

Het patroonbeheer beoogt, na het initieel hooibeheer, het instellen van een integraal, 
(extensief) begrazingsbeheer met grote grazers in het terrein.  
De laatste twintig jaar zijn met succes tientallen begrazingsprojecten in binnen- en 
buitenland opgestart. Dit gebeurt overwegend met grote grazers zoals runderen en 
paarden. Grote grazers worden in lage dichtheden in natuurgebieden ingezet om een 
grotere structuurvariatie en gradiëntsituaties te verkrijgen over grote oppervlakten. 
Deze structuurvariatie, die bij een mechanisch beheer niet te verkrijgen is, oefent een 
belangrijke invloed uit op de avi- en entomofauna.  
Menselijke bijsturing dient te gebeuren door het bepalen van de begrazingsdichtheid, 
de begrazingsperiode en de rassenkeuze. 

  

III.4.1.3.2 Begrazingsperiode- en druk 
    

Afhankelijk van het terreintype en -grootte moet gekozen worden voor jaarrond- of 
seizoensbegrazing. Bij jaarrondbegrazing blijven de dieren permanent op het terrein. 
Bij seizoensbegrazing worden de dieren een beperkte periode, meestal van april tot 
oktober, ingerasterd. Bijvoedering van de dieren gebeurt in beide gevallen niet zodat 
geen extra voedingsstoffen in het terrein worden gebracht.  
Voor het gebied Belvédère opteren we voor een seizoensbegrazing.   
Jaarrondbegrazing is, gezien de relatief kleine oppervlakte van het terrein niet 
wenselijk, waardoor al snel overbegrazing zal plaatsvinden. 

 
Het aantal dieren dat wordt ingeschaard is afhankelijk van het terreintype en de voor-
opgestelde doelstellingen. In het natuurbeheer wordt steeds extensieve tot zeer 
extensieve begrazing toegepast, waarbij de begrazingsdruk schommelt tussen 1 
grootvee-eenheid (GVE) per hectare (produktieve valleigraslanden) tot 1 GVE per 30 
ha (voedselarme vegetaties en bossen). Bij seizoensbegrazing moeten meer dieren 
worden ingeschaard dan bij jaarrondbegrazing, daar de dieren enkel in een beperkte 
periode van het jaar in het gebied verblijven.  
Gezien het feit dat de eerste 3 à 5 jaar een verschralend hooibeheer zal gevoerd 
worden, zal het terrein reeds vrij schraal zijn met een relatief lage biomassaproduktie. 
Een extensieve veebezetting van 0.7 à 1 GVE/ha is nadien aangewezen. Het aantal in 
te scharen dieren voor seizoensbegrazing zal dus voor het gebied Belvédère (ongeveer 
7 ha) 4 à 6 GVE bedragen. 

 

III.4.1.3.3 Rassenkeuze 
 

Ook de rassenkeuze wordt in grote mate bepaald door de terreinkenmerken. Over-
wegend wordt in grote begrazingsgebieden gekozen voor rustieke runder- en paarden-
rassen zoals Galloways, Aberdeen-Angus, Heckrunderen, Schotse hooglandrunderen, 
Shetlandpony's, Fjordenpaarden, Prewalskipaarden, e.d.  
Runderen hebben het voordeel op paarden dat ze meer differentiatie in de vegetatie 
veroorzaken met vagere grenzen. Dit leidt, in tegenstelling tot het vrij kort afgrazen 
van de grasmat door paarden, tot een vrij bloemrijke vegetatie. 
Schapen worden steeds minder ingezet daar ze bijzonder arbeidsintensief zijn, vrij 
kieskeurig in voedselkeuze en niet de beoogde beheersdoelstellingen verkregen 
worden. Waar nog schaapskudden worden ingezet, gebeurt dit vaak vanuit toeristisch-
recreatief oogpunt. 
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Gezien het feit dat het terrein relatief klein is en voor een seizoensbegrazing gekozen 
wordt, wordt niet geopteerd voor het inzetten van zelfredzame runderen 
(Heckrunderen, Hooglandrunderen,…). Het gebruik van "normale" runderen volstaat 
hier als beheersmaatregel. Het gebruik van deze runderen biedt bovendien bijkomende 
mogelijkheden naar gratis gebruiks- en beheersovereenkomsten met de landbouwer, 
die de aanpalende westelijke weilanden in het duin-polderovergangsgebied gebruikt 
(Ghyselen).Via overleg met deze landbouwer kan mogelijk tot een afspraak gekomen 
worden, waarbij de landbouwer de weilanden van  het Vlaams natuurreservaat 
Belvédère mag gebruiken voor begrazing met zijn runderen. Door de (bestaande) 
verbinding (overgang) tussen de weilanden van het natuurreservaat en de aanpalende 
weilanden te laten bestaan, kunnen de runderen gebruik maken van de volledige 
gordel aan weilanden in de duin-polderovergangszone. Als "tegenprestatie" dient de 
landbouwer zijn weilanden niet te bemesten en mag hij geen gebruik maken van 
herbiciden. Op deze manier kan een win-win situatie ontstaan, waarbij de landbouwer 
over een gratis grotere begrazingsoppervlakte beschikt, en de Afdeling Natuur gratis 
runderen ter beschikking heeft. Bovendien zorgt een extensieve begrazing en 
afwezigheid van bemesting en herbicidengebruik voor een verhoging van de 
natuurwaarden in de weilanden die momenteel in (intensief) landbouwgebruik zijn. 
Deze optie is zeker te nemen in de periode van overgangsbeheer (maaibeheer met 
nabegrazing) gezien het aantal dieren dat wordt ingezet voor nabegrazing weinig rol 
speelt. Het maaibeheer kan mogelijk ook door deze landbouwer gebeuren. Na deze 
overgangsperiode kan mogelijk een probleem ontstaan over het maximum aantal in te 
scharen dieren. 

 

III.4.2 Maatregelen buiten het Vlaams natuurreservaat Belvédère 

III.4.2.1 Waterkwaliteit van de gracht langs de Ten Bogaerdelaan 
 

Het extern beheer richt er zich op om een goede waterkwaliteit te garanderen. Dit is 
enkel mogelijk wanneer de sterk vervuilde gracht langs de Ten Bogaerdelaan 
gesaneerd wordt. Vanuit deze gracht vindt bij hoge waterstand via een PVC-buis (ø 
30cm) opstuwing van vervuild water in de gracht G4 langs de duinrand plaats. Dit 
leidt tot een plaatselijke sterke eutrofiëring, met ontwikkeling van ruigtekruiden als 
Grote brandnetel, Kleefkruid, maar ook Liesgras als gevolg.  
In eerste instantie dient de PVC-buis verwijderd of afgedicht te worden, zodat geen 
vervuild water meer in de gracht langs de duinrand komt. Voorgesteld wordt om de 
buis af te sluiten, tijdens de dempingswerken aan de gracht G4. 
Tevens kan gewerkt worden aan het vervuilingsprobleem van de gracht langs de Ten 
Bogaerdelaan. Gezien de vervuiling van deze gracht veroorzaakt wordt door 
huishoudelijk afvalwater van enkele huizen langs de Ten Bogaerdelaan, kan een 
relatief kleine ingreep er voor zorgen dat dit vervuilingsprobleem opgelost raakt. Dit 
kan bereikt worden door gebruik te maken van een biorotor, een kleine 
waterzuiveringsinstallatie. Alle niet op de riolering aangesloten of aan te sluiten 
huizen (5 in totaal) langs de Ten Bogaerdelaan kunnen afgekoppeld worden van de 
langsgracht. Dit kan op eenvoudige wijze gebeuren door enkel het afvalwater van de 
individuele huizen op te vangen in PVC of PE buizen met een diameter van 110 mm 
en een wanddikte van de reeks 16, 20 of 25. Deze buizen worden in een zandbedding 
gelegd en aangesloten op een centrale verzamelbuis met diameter 160 of 200 mm die 
alle afvalwater gravitair afvoert naar een zuiveringsveld of biorotor. De aansluitbuizen 
dienen aangelegd te worden met een helling van 5 mm/m, de centrale verzamelbuis 
dient een helling van 2 mm/m te hebben. Indien deze helling niet kan verkregen 
worden dient een verzamelputje met dompelpomp geplaatst te worden. De maximale 
buislengte zonder tussenstation bedraagt, in verband met de verblijftijd van het 
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rioolwater in de buizen, 2 km. Indien chemische stoffen worden geloosd dienen grés-
buizen geplaatst te worden.  
 
Voor de zuivering van het afvalwater zijn diverse kleinschalige mogelijkheden 
voorhanden. Het ene systeem is al beter en compacter dan het andere. De aanwending 
van het ene of het andere systeem zal tevens afhangen van de plaatselijke 
omstandigheden. Ter informatie bespreken we hierna de diverse groepen van 
zuiveringssystemen. 

 Septische putten en bezinkputten 
Het zuiveren van afvalwater kan individueel per huis gebeuren door de inplanting van 
filters, bijvoorbeeld koolfilters voor de verwijdering van detergenten in de 
afvoerleiding voor de instroming in het eigenlijke riolerings- of afvoersysteem, het 
plaatsen van septische putten of het graven van bezinkputten. Geen van deze systemen 
geeft echter voldoende resultaten. Bezinkputten hebben het grote nadeel dat vaak het 
grondwater wordt verontreinigd, terwijl het rendement van septische putten reeds na 
drie jaar gevoelig (tot 50 %) afneemt. Deze systemen kunnen dus wel een 
vermindering van de verontreinigingsgraad van een beek bewerkstelligen, maar zijn 
zeker niet afdoende om een beekherstel te realiseren.  

 Zuiveringsvelden 
Vloei- en percolatierietvelden zijn, indien ze voldoende groot zijn gedimensioneerd, 
effectief voor waterzuivering. Een zuiveringsgraad van 98 % kan hierbij, met een 
relatief geringe kost, in het gunstigste geval worden gehaald. Het nadeel van deze 
systemen is het vrij omvangrijk ruimtebeslag dat ze behoeven. Een vloeiveld, waarbij 
het water diffuus door een lagune met planten stroomt, moet een minimum 
oppervlakte bezitten van 15 m²/i.e. Voor een percolatierietveld, waarbij het water door 
een stelsel van met riet begroeide grachtjes vloeit en via zandbedden wordt gefilterd, 
volstaat ongeveer de helft van deze oppervlakte, namelijk ongeveer 6 à 7 m²/i.e. 
Aquafin rekent voor het ogenblik slechts 3 m²/i.e., wat echter aan de zeer krappe kant 
is. Hierbij moet minstens ongeveer 20 % niet nuttige oppervlakte geteld worden, 
noodzakelijk voor de aanleg van infrastructuur zoals dijken, wegen, e.d. In het geval 
van Belvédère moet dus ongeveer 170 m² gerekend worden. Andere nadelen zijn 
tevens de minder gunstige zuiveringsresultaten tijdens de wintermaanden en het feit 
dat ongeveer elke tien jaar een heraanleg van het veld dient uitgevoerd te worden. De 
efficiëntie is zeer sterk afhankelijk van een reeks technische en plaatselijke factoren. 
Het gebruik van te fijn zand voor de zuiveringsbedden of teveel aanvoer van klei en 
leem kunnen zeer snel een verstopping van de filterbuizen veroorzaken. De aanvoer 
van piekdebieten bij hevige neerslag verlaagt zeer sterk de zuiveringsefficiëntie. De 
aanlegkosten belopen ongeveer 5 à 7.000 fr./i.e. 

 
Praktijkervaring leert tevens dat de belasting van het rietveld slechts na een jaar na 
aanleg mag plaatsvinden wanneer de rietaanplanting zich reeds goed heeft gevestigd. 
Wanneer dit vroeger gebeurt is de uitval van de aanplant zeer groot en zijn hoge 
heraanplantkosten onvermijdelijk.  

 
Een bijkomend probleem bij zuiveringsvelden is de mogelijke stankhinder bij de inlaat 
van het veld. Dit probleem treedt vooral bij vloeivelden op. 

 Beluchtingssystemen 
De laatste jaren is op het vlak van in omvang beperkte zuiveringsinstallaties voor een 
relatief beperkt aantal inwoners equivalent, een grote evolutie en vooruitgang geboekt. 
Diverse systemen zijn thans op de markt die uiteenlopende resultaten afleveren en 
vooral sterk uiteenlopen wat betreft kostprijs. Na een beperkte marktanalyse zijn we 
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tot de conclusie gekomen dat installaties van het type S.E.D., van Belgische makelij en 
de systemen van Nordbeton, van Duitse makelij, qua prijs/kwaliteitsverhouding 
momenteel de beste garanties biedt. Deze installaties werden goedgekeurd door 
Aquafin en zijn geschikt voor zuivering van afvalwater voor 3 tot 1.000 i.e. De 
installatie bestaat uit een betonnen kuip met beluchte vastbedreactor met een 
actiefslibbekken en een nabezinking. Het zuiveringsrendement ligt gemiddeld op 
ongeveer 92 % voor de diverse parameters (COD, BOD, ZS). 

 
Het grote voordeel van dergelijke systemen is de zeer beperkte ruimte die beschikbaar 
moet zijn en de grote permanente bedrijfszekerheid. Daarnaast is het onderhoud en de 
bedrijfskost gering. Eens per jaar dient het slib uit de slibvang verwijderd te worden. 
Het gehele systeem wordt ingegraven en veroorzaakt slecht een beperkte visuele 
hinder. De omvang van de installatie is afhankelijk van het aantal de zuiveren i.e. Een 
installatie voor bijvoorbeeld 50 i.e. heeft een omvang van 3,6 m (diameter) en een 
hoogte van 2,5 m. De kostprijs moet op ongeveer 12.000 Bfr./i.e. (installatie inclusief) 
geschat worden. 

 
Om overbelasting van het systeem te vermijden en het zuiveringspercentage hoog te 
houden is het eveneens best dat hoofdzakelijk afvalwater en zo min mogelijk 
regenwater wordt aangevoerd.  

 Beluchte vijver met Lemnavijver 
Een andere methode van compact systeem is de combinatie van een beluchtingsvijver 
gekoppeld aan een vijver met eendenkroos (Lemna). Dit gepatenteerd systeem werkt 
via een trapsgewijze zuivering. Voor het behandelen van afvalwater tot 400 i.e. moet 
een dimensionering worden voorzien van ongeveer 115 m³ voor de beluchtingstank en 
380 tot 580 m³ voor de Lemna-tank. De zuiveringsresultaten van dit systeem zijn vrij 
goed tot goed, maar over het algemeen minder dan bij de hiervoor besproken 
systemen. Vooral stikstof en fosfor wordt minder goed uit het effluent verwijderd.  

 

III.4.2.2 Oever- en ruimingsbeheer poldersloot 
 
De zuidelijk gelegen poldersloot vervoert momenteel niet alleen vervuild water 
(afkomstig van de gracht langs de Ten Bogaerdelaan), maar heeft tevens een sterk 
drainerende werking op de graslanden van het natuurreservaat Belvédère. Een 
volledige demping of verondieping van deze poldersloot zou de vernatting van de 
graslanden in het natuurreservaat ten goede komen. Een demping van de poldersloot 
over de volledige lengte van het reservaat is echter niet mogelijk, omwille van 
volgende redenen: 
- de landbouwgronden ontwateren via deze poldersloot; demping zou een 

wezenlijke vernatting van de landbouwgronden inhouden, wat gezien het huidig 
intensief landbouwgebruik van de aanpalende gronden (akkerland) niet wenselijk 
is. 

- de zuidelijke poldersloot fungeert tevens als afwateringssloot voor het water van 
de gracht langs de Ten Bogaerdelaan; demping van de poldersloot zou betekenen 
dat de afwatering in het gedrang komt en er wateroverlast op de weg Veurne-
Koksijde zou kunnen voorkomen of overspoeling van de lage, waardevolle 
reservaatspercelen zou optreden. 

 
Een gedeeltelijke verondieping van de poldersloot zou wel kunnen en dit ter hoogte 
van de percelen P1, P2, P3 en deels P4 (tot aan de gracht G2) van het natuurreservaat 
Belvédère. Om de afwatering van de gracht langs de ten Bogaerdelaan voldoende te 
verzekeren dient een nieuwe gracht gegraven te worden. Deze dient dan gesitueerd te 
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zijn ten zuiden van het natuurreservaat en loopt in zuidwestelijke richting naast het 
perceel (momenteel akkerland) in eigendom van het Ministerie van Landsverdediging, 
rechtstreeks naar het Langgeleed.  

 

III.4.2.3 Verwijdering houtkant langs de duinrand 
 

De houtkant op de grens van het gebied met de duinen veroorzaakt een sterke 
beschaduwing van een deel van het gebied. Bovendien zorgt de bladval, en dan in 
hoofdzaak van Grauwe abeel, voor een eutrofiëring van de bodem. Tevens zijn 
Grauwe abeel en Canadapopulier, twee boomsoorten aanwezig in de houtkant, 
exoten. Deze boomsoorten horen hier van nature uit niet thuis. Daarnaast zorgen de 
bomen voor een grote grondwater (kwel) opname. Om verdere eutrofiëring, 
overschaduwing, verdroging en antropogenisatie (ruderalisatie door habitatvreemde 
soorten) te vermijden, dient de houtkant gedeeltelijk gekapt te worden. We opteren 
hier voor een gedeeltelijke kapping (enkel verwijdering van Grauwe abeel en 
Canadapopulier), vermits deze houtkant een belangrijk cultuurhistorisch element is. 
Probleem hierbij vormt echter het feit dat de houtkant op privé grond gelegen is, en als 
dusdanig geen initiatieven tot kap kunnen genomen worden. Indien echter met de 
eigenaar tot een akkoord zou kunnen gekomen worden, dan zou, naast uitsluiting van 
voornoemde negatieve effecten, tevens het landschappelijk en geomorfologisch herstel 
(natuurlijke duin-polderovergang) kunnen bewerkstelligd worden. 
Indien kap mogelijk is (preferentieel uit te voeren in de zomer), zal een opslag van 
uitlopers in de duinen dienen verwijderd te worden. Deze opslag dient preferentieel 
manueel gewied te worden. Waar dit niet mogelijk is, moet er jaarlijks in de zomer 
gemaaid worden, tot de opslag van (hoofdzakelijk Grauwe abeel) grotendeels 
verdwenen is. De stammen en het takhout moeten uit het terrein verwijderd worden. 
Het vervolgbeheer van de houtkant bestaat uit een hakhoutbeheer, dat om de 5 à 7 jaar 
plaatsheeft.  
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III.4.3 Overzicht inrichtings- en beheersmaatregelen en globale kostprijs 
 

Bij het overzicht van de beheers- en inrichtingswerkzaamheden wordt ervan uitgegaan 
dat het terrein als één begrazingsentiteit wordt beheerd en dat alle in de voorgaande 
hoofdstukken voorgestelde beheers- en inrichtingsmaatregelen binnen het terrein 
worden uitgevoerd. 

 
In tabel 3 wordt eveneens een overzicht gegeven van de globale kostprijs per beheers- 
en inrichtingsmaatregel.  
Voor de berekening van de kosten werd ervan uitgegaan dat de uitvoering van de 
werken volledig in uitbesteding worden verricht. In deze prijzen zijn plankosten 
inbegrepen. Er werd geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten zoals 
bijvoorbeeld verkoop van hooi bij het overgangsbeheer. Deze opbrengsten zullen echter 
minimaal zijn. 
 

Tabel 3: Overzicht van de beheers- en inrichtingsmaatregelen in en buiten het gebied Belvédère, met 
aanduiding van de periodiciteit, het aantal jaren dat de maatregel moet voortgezet worden vanaf het 
in werking treden van het beheers- en inrichtingsplan. 
 
Nr. Beheersmaatregel/inrichting Periodiciteit Jaar Globale kostpijs 
 Maatregelen binnen het Vlaams 

natuurreservaat Belvédère 
   

1 Verlagen maaiveld door gerichte afgravingen 
langs grachten en greppels 

eenmalig 1 472500 

2 Ruimen en dempen gracht G4 eenmalig 1 105000 
3 Afschuinen oever poel W1 eenmalig 1 1500 
4 Verwijderen veestal+afgraving grond 

omgeving 
eenmalig 1 28000 

5 Verwijderen puin eenmalig 1 6000 
6 Lokale afgraving ophoging oostelijk deel eenmalig 1 187500 
7 Verwijderen (afgraven) asfalt-steenpuinweg eenmalig 1 135000 
8 Verplaatsen zuidelijke elektrische afsluiting eenmalig 1 19500 
9 Maaien graslanden+nabegrazing maaien 1x/jaar 3 (-5) P.M. 
10 Extensieve seizoensbegrazing met runderen continu april-

oktober  
vanaf 
4e (6e) 
jaar 
continu 

P.M. 

Totaalprijs maatregelen binnen Vlaams natuurreservaat Belvédère 955000 
BTW 21% 200550 

Algemeen totaal maatregelen binnen Vlaams natuurreservaat Belvédère 1155550 
 Maatregelen buiten het Vlaams 

natuurreservaat Belvédère 
   

1 Bouw kleinschalige 
waterzuiveringsinfrastructuur gracht Ten 
Bogaerdelaan 

eenmalig continu 930000 

2 Gedeeltelijke verondieping zuidelijke 
poldersloot 

eenmalig 1 39000 

3 Omlegging zuidelijke poldersloot eenmalig 1 112500 
4 Gedeeltelijke kap houtkant duinrand eenmalig 1 30000 
5 Hakhoutbeheer houtkant duinrand eenmalig om de 5 

à 7 jaar 
P.M. 
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