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Figuur 33. Overzicht van de waarnemingen van Zanddoorntje binnen het studiegebied.
Figuur 34. Overzicht van de waarnemingen van Knopsprietje binnen het studiegebied.
Figuur 35.  Overzicht van de waarnemingen van Gaffelwaterjuffer binnen het studiegebied.
Figuur 36. Situering van de 10 locaties die met bodemvallen zijn bemonsterd in de periode 
midden maart-oktober 2016 in de Binnenduinen te Knokke, op topografische kaart.
Figuur 37. Situering van de 10 locaties die met bodemvallen zijn bemonsterd in de Binnen-
duinen te Knokke, op luchtfoto.
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1 Algemene beschrijving

1.1 Aanleiding
Het GRUP Zwinpolders werd in 2015 definitief vastgesteld. In aanloop ervan werd in op-
dracht van de minister bevoegd voor RO en de minister bevoegd voor leefmileu, door het 
Agentschap voor Natuur en Bos een plan van aanpak voor het behoud en de versterking 
van de natuurwaarden in de Binnenduinen van Knokke opgemaakt. De opmaak van deze 
gebiedsvisie dit beheerplan kadert in de uitvoering van het plan van aanpak en vertaalt het 
Vlaamse en Europese beleid (Natura 2000/ Realisatie Instandhoudingsoelstellingen) voor 
de Binnenduinen in een concrete visie en bijhorende maatregelen zodat iedereen een dui-
delijk beeld krijgt van het nagestreefde toekomstbeeld van de Binnenduinen van Knokke.

1.2 Studiegebied (inclusief kadastrale gegevens en onderverdeling van de 
Binnenduinen van Knokke in deelgebieden en toponymie)

Kaart 1b geven een algemene situering van de Binnenduinen van Knokke weer.

Kaart 2 geeft een aantal belangrijke toponiemen van de Binnenduinen van Knokke weer.

Naam: De Binnenduinen van Knokke (eigenaars zijn op heden de Gemeente Knokke-
Heist en 11 privéeigenaars, waaronder 3 vennootschappen en 1 privé-onverdeeldheid elk 
meer dan 10 ha bezitten).

Kaart 3a toont de verschillende eigenaars en beheerders. Kaart 3b toont de pachters.

 J Natuurdomein en openbaar bos:

De Hazegrasduinen, eigendom van de landbouwvennootschap De Landsheer, deels (13 
ha 98 a 60 ca) beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de erf-
pachtovereenkomst van 28 januari 2014 (erfpachtakte 14 maart 2014). Daarbij onmiddellijk 
aansluitend bezit dezelfde landbouwvennootschap nog een terrein van 7 ha 81 a 75 ca dat 
niet door ANB, maar door de landbouwvennootschap zelf beheerd wordt en waarbinnen de 
bedrijfszetel van die vennootschap gelegen is. 

De Hazegraspolders: in zowel de Nieuwe als de Oude Hazegraspolder verspreid liggende 
percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 5 ha 28 a 01 ca, die eigendom zijn van de 
Compagnie Het Zoute en beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos op ba-
sis van de overeenkomst dd 25 november 2011. Enkel de percelen gelegen in de Oude Ha-
zegraspolder met een oppervlakte van 2 ha 13 a 71 ca zijn het voorwerp van deze studie. 

Het Koningsbos, eigendom van de Gemeente Knokke-Heist, met een oppervlakte van 7 
ha, bezit reeds een goedgekeurd bosbeheerplan, dat echter aan een actualisatie toe is. 
Dit gebeurt via deze weg. Er is een ontwerpbeheerovereenkomst voor overdracht van het 
beheer van gemeente nar het ANB. Afgesproken is dat deze wordt ondertekend eens de 
beheermaatregelen voor het gebied vaststaan in voorliggend document.

Gemeente: Knokke-Heist

Oppervlakte gebiedsvisie: ruim 163 hectare

Oppervlakte beheerplan: 13 ha 98 a 60 ca + 2 ha 13a 71 ca + 7 ha (dd januari 2017)

Beheerplan geldt dd. Januari 2017 voor 31 ha 90 a 42 ca. (opp volgens kaart 84; aanpas-
sen indien dit nog wijzigt)

Bij verwerving of in beheer nemen van percelen door het ANB binnen de planperiode van 
het beheerplan, geldt de voorliggende gebiedsvisie inclusief beheerplan ook voor de 
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Luchtfoto van het studiegebied, met het Zwin bovenaan in beeld en de Binnenduinen onderaan in 
beeld. Naast de bebouwing van het Zoute liggen de Korte Duinen. Links midden: de Hazegrasdui-
nen met het domein De Landsheer, rechts midden: de RWZI in de Paulusduinen, onderaan in beeld 
de Kalfduinen Oost.
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verworven of in beheer genomen percelen. De maatregelen zijn in voorliggend document 
voldoende gedetailleerd beschreven om te voldoen aan de vereisten van een beheerplan.

Duur beheerplan: De duur van het beheerplan conform het nieuwe decreet is standaard 
24 jaar. Deze periode gaat in bij goedkeuring van het beheerplan.

 J Situering in ruimere omgeving:
De Binnenduinen van Knokke zijn gelegen in het visiegebied en de aankoopperimeter 
van het Vlaams natuurreservaat “De Zwinduinen en -polders” (ministerieel besluit van 2 
december 2003, Belgisch Staatsblad 22 december 2003) (zie kaart 1a). De Binnendui-
nen van Knokke vormen, samen met de Zwinduinen en de actueel resterende intertidale 
Zwinvlakte, één historisch en qua fysisch milieu functioneel samenhangende entiteit. De 
Binnenduinen van Knokke ontstonden vanaf de Late Middeleeuwen tot het einde van de 
18

de 
eeuw langs de westelijke oever van de toenmalige inham van het Zwin door de opeen-

volgende afsnoering van twee zandige strandvlakten door twee zeerepen (afsnoeringen 
door duinvorming die vervolledigd werden door indijkingen: Schapersdijk, Zoutedijkske en 
Nieuwe Hazegraspolderdijk). Het resulterend duingebied werd gedeeltelijk eolisch gere-
maniëerd.

 J Onderverdeling van de Binnenduinen van Knokke in deelgebieden en 
toponymie

De Binnenduinen van Knokke zijn ruimtelijk nog maar in relatief beperkte mate gefragmen-
teerd door verharde wegenissen. De belangrijkste verkeersassen die de Binnenduinen van 
Knokke doorsnijden zijn van noord naar zuid de Paulusstraat, die de Oude Hazegraspolder 
en omliggende duinenmassieven in een westelijk en een oostelijk deel opsplitst, en de van 
west naar oost lopende Hazegrasstraat, die de Korte duinen afscheidt van de rest van 
de Binnenduinen van Knokke. Het geasfalteerde segment van het Jagerspad wordt door 
auto’s nagenoeg uitsluitend voor plaatselijk verkeer bereden (in functie van de ontsluiting 
van de daar aanwezige woningen).

Tussen de Zoutelaan en de Graafjansdijk wordt de sequentie Zouteduinen – beboste Blin-
kaartduinen – westelijk deel van de Oude Hazegraspolder – Kalfduinen, enkel door de 
Eikenlaan die op de kruin van de beboste Blinkaartduinen loopt, onderbroken. Zowel voor 
amfibieëntrek vanuit het noordelijk deel naar het zuidelijk deel van het Blinkaartduinbos en 
de Kalfduinen als naar natuurbelevingswaarde voor wandelaars en fietsers is dit een knel-
punt (zie ook de beschrijving van wandel- en fietsroutes onder 2.3). De sequentie bestaan-
de uit het zuidelijk deel van de beboste Blinkaartduinen (hoge geremanieerde (voormalige 
zeereep-)duinen), het westelijk deel van de Oude Hazegraspolder (primaire duinvallei) en 
de Kalfduinen (lage duinen op een voormalige strandwal voor de voet van de Graafjans-
dijk) vormt een ruimtelijk gaaf deelgebied dat enkel door een onverharde kerkenwegel 
(lees wandelpad) wordt doorsneden. 

Op basis van het actueel wegennet en de bebossingsgraad worden hier de volgende deel-
gebieden onderscheiden:

Zouteduinen, overeenstemmend met het deels met duinzand overstoven relict van de 
Zoutepolder en begrepen tussen de Blinckaertlaan, de Zoutelaan, de Spaanse laan, het 
Oud Fort Sint-Paul (de fortwallen) en de onverharde wegel die Fort Sint-Pol (straatnaam) 
verbindt met de Blinckaertlaan. 
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Foto. De Zouteduinen met de duingraslanden van perceel Z01 als belangrijkste duingraslandrelict. 
Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Blinkaartduinbos, de beboste (hoge) Blinkaartduinen die begrensd worden door het Golf-
terrein van Knokke, de Boslaan, de Blinckaertlaan, de onverharde wegel die de Blinc-
kaertlaan verbindt met Fort Sint-Pol, de Paulusstraat, de wijk Zevenkoten, de rand van de 
bebossing t.o.v. de zuidwaarts aanpalende duingraslanden, en die doorsneden worden 
door de Eikenlaan.

Foto. Het Blinkaartduinbos, met essenhakhout en voorjaarsaspect van Fluitenkruid. Foto Arnout 
Zwaenepoel, mei 2016.
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Kalfduinen-West: het meest westelijke deel van de Oude Hazegraspolder dat bestaat uit 
het westelijk deel van de gelijknamige fossiele strandvlakte of primaire duinvallei en uit 
het westelijk deel van het laag duinenmassiefje ‘Kalfduinen’. Het wordt begrensd door de 
bebouwde kavels langs de Roggelaan en de Tulpenlaan, de zuidelijke rand van het Blin-
kaartbos, de wijk Zevenkoten, de Paulusstraat en de Graafjansdijk. De geomorfologische 
entiteiten van primaire duinvallei van de Oude Hazegraspolder en de Kalfduinen worden 
middendoor gesneden door de van noord naar zuid lopende Paulusstraat, waardoor het 
kunstmatige onderscheid tussen Kalfduinen-West en Kalfduinen-Oost.

Twee foto’s. De Kalfduinen-West bestaan voornamelijk uit gedegradeerde duinweiden, zoals het 
grote perceel KA6 ten zuiden van het Blinkaartbos (foto 1) en zandige akkers zoals perceel KA9 
(foto 2). Foto’s Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. De bijentuin (perceel KA26) maakt deel uit van de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, 
februari 2016.

Kalfduinen-Oost: het oostelijk deel van de Duinstreek binnen de Oude Hazegraspolder dat 
bestaat uit het oostelijk deel van de gelijknamige fossiele strandvlakte of primaire duinval-
lei en uit het oostelijk deel van het laag duinenmassiefje ‘Kalfduinen’. Het wordt begrensd 
door de Paulusstraat, het Jagerspad, de westelijke perceelrand van de huiskavelweide van 
de Prinsenhoeve en de Graafjansdijk. 

Foto. Duinenboerderijtje aan de voet van de Graaf-Jansdijk en grenzend aan de achterliggende 
Kalfduinen-Oost. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. De Kalfduinen-Oost met typisch Seringenhaagje voor voormalig duinboerderijtje, bloeiende 
Brem in de houtwallen en gedegradeerde duinweitjes. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Domein De Landsheer: eigenlijk een onderdeel van het oostelijk deel van de primaire 
duinvallei van de Oude Hazegraspolder, doch van de rest van het gebied afgesneden door 
het Jagerspad en westwaarts begrensd door de Paulusstraat.

Foto. Domein De Landsheer, luchtfoto.In de achtergrond de Kleine Vlakte (Vlaams Reservaat 
 Zwinduinen en –polders). Foto VLM 2016.
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Foto. Domein De Landsheer, gefotografeerd richting het Jagerspad. Foto Arnout Zwaenepoel, 
september 2016.

Foto. Domein De Landsheer, gefotografeerd van ZW naar NO. Foto Arnout Zwaenepoel, september 
2016.

Hazegrasduinen: beboste, vrij hoge en reliëfrijke duinen die een oostelijke uitloper van de 
17de –eeuwse zeereep (‘Blinkaartduinen’) vormen. Kunstmatig gescheiden van de overige 
Blinkaartduinen (‘Blinkaartduinbos’) door de wijk Zevenkoten en de Paulusstraat, noord- 
en oostwaarts begrensd door respectievelijk de Paulusvaart en het Jagerspad. Sinds 2013 
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eigendom van de Landbouwgenootschap De Landsheer – Lannoije en krachtens de erf-
pachtovereenkomst van 28 januari 2014 beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.

Foto. De Hazegrasduinen, met vooraan in beeld het duingrasland en mosduin van het gaaf be-
waarde perceel HA3. Rechtsachter ligt het recente dennenbosje van HA1. Linksachter de behuizing 
op het Domein De Landsheer. Het bloeiaspect in het duingrasland en op het mosduin is afkomstig 
van Knolboterbloem, Madelief, Akkerhoornbloem en Reukgras. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Korte Duinen West: een deel van de fossiele strandvlakte of primaire duinvallei dat door 
het opwerpen van de Nieuwe Hazegraspolderdijk in 1784 afgezonderd werd van de Kleyne 
Vlakte, alsook een stuk van de oostelijke uitloper van de 17de –eeuwse zeereep (‘Blinkaart-
duinen’) die van het ‘Blinkaartduinbos’ en de ‘Hazegrasduinen’ kunstmatig gescheiden is 
door respectievelijk de (vooral tijdens de 19de en 20ste eeuw uitgebouwde) wijk Oosthoek 
en de Hazegrasstraat. Begrensd door de Nieuwe Hazegraspolderdijk, de Korte straat, de 
Hazegrasstraat en de bebouwing langs de Rijkswachtlaan.
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Foto. De Korte Duinen-West. Sterk overbegraasd perceel met veel schade aan de knotpopulieren. 
Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Korte Duinen Oost: een vrij reliëfrijke oostelijke uitloper van de 17de eeuwse zeereep 
(‘Blinkaartduinen’) die van de ‘Hazegrasduinen’ gescheiden is door de Hazegrasstraat en 
Paulusvaart. Begrensd door de Korte straat, de Hazegrasstraat en de omliggende kleiige 
akkers van de Polderstreek (Nieuwe Hazegraspolder). 

Foto. De Korte Duinen-Oost, met links achter het naaldbosje KD12, in de voorgrond het duingras-
land van KD11 en rechts de Hazegrasstraat (= Paulusdijk). Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. De Kortestraat vormt de scheiding tussen de Korte Duinen-West en de Korte Duinen-Oost. 
Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Kappelingenbosje en Paulusduinen: grotendeels een relict van een reeds op de 18
de 

eeuwse Ferrariskaart afgebeeld (vrij uitgestrekt) loofbos in de fossiele strandvlakte van 
de Oude Hazegraspolder en een tussen een onverharde aftakking van het Jagerspad, het 
Waterzuiveringsstation (< 1935) en de Hazegrasstraat gelegen, vrij reliëfrijke duinweide 
dat gelegen is op een oostelijke uitloper van de 17de-eeuwse zeereep.

Foto. De Paulusdijk (< 1627) op de voorgrond met de achterliggende Paulusduinen, waarop het 
enige Duindoornstruweel van enige omvang in de Binnenduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, april 
2016.
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Foto. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Paulusduinen, gebouwd in 1935, met zowel be-
schermd oud gedeelte als nog in gebruik zijnde nieuwere delen. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 
2016.

Nieuwe Hazegraspolderdijk: een zandig, doorheen de 18
de 

eeuwse Korte Duinen om-
streeks 1784 aangelegd dijklichaam, dat gelegen is tussen de wijk Oosthoek en het Vlaams 
natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’. Ook het laatste resterende stukje van de 
Zoutedijk, aangelegd in 1787, wordt mee in dit deelgebied opgenomen. 

Foto. Meidoorn op de Nieuwe Hazegraspolderdijk. De dijk zelf ligt niet in het studiegebied. Alleen 
een drietal zeer klein perceeltjes nabij het Zoutedijkje wél. Foto Arnout Zwaenepoel, november 
2016.
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Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hanteert een vierdelige hiërarchische structuur 
voor de beheerindeling van haar gebieden, conform de richtlijnen van een interne ANB-
nota (Waterinckx, A. & Seynaeve, A., december 2009). 

De voormalige bestandenstructuur in de bossen is niet relevant meer, want geen enkel bos 
heeft nog een uitgesproken economische functie met regelmatige kapregeling. Sommige 
bossen zullen wijken voor grasland. Akkers worden in duingrasland of in bos omgezet. Al 
deze intenties zijn bovendien afhankelijk van nog niet definitieve aankoopmogelijkheden 
of beheeroverdrachten. Daarom wordt zeker in de verkenningsnota nog gewerkt met een 
eenvoudige structuur. Deze perceelsindeling is vooral bedoeld om in de huidige omstandig-
heden vlot te kunnen inventariseren en in de tekst en tabellen op een korte en eenvoudige 
manier naar de inventarisaties, doelstellingen en beheermaatregelen te kunnen verwijzen. 

De hele Binnenduinen worden beschouwd als één domein.  

Op het tweede hiërarchische niveau worden tien deelgebieden onderscheiden:

1. Zouteduinen
2. Blinkaartduinbos
3. Kalfduinen-West
4. Kalfduinen-Oost
5. Domein De Landsheer
6. Hazegrasduinen
7. Korte Duinen-West
8. Korte Duinen-Oost
9. Kappelingenbos en Paulusduinen
10. Nieuwe Hazegraspolderdijk

Kaart 4 toont de tien deelgebieden.

Per deelgebied (blok) worden de huidige percelen benoemd met een drie- of vierletter-
code, die bestaat uit twee letters van het deelgebied en 1 of 2 cijfers van het perceel binnen 
dat deelgebied. 

Op het einde van de opmaak van de gebiedsvisie en het beheerplan zal een POBW-inde-
ling gemaakt worden, die percelen met een gelijk beheer samenvoegt en die de huidige 
perceelsindeling dan kan vervangen (kaart 85). 

Kaart 5 toont de nieuwe perceelsindeling.

1.3 Beheerder en indienen van beheerplan (eigendom, zakelijke en persoonlijke 
rechten)

 J Beheerder:
Vlaamse Overheid

Agentschap Natuur & Bos

Jacob Van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan ½ bus 74

8200 Brugge (Sint-Michiels)

Contactpersonen:

Gebiedsgerichte werking

Projectleider: Hannah Van Nieuwenhuyse -hannah.vannieuwenhuyse@lne.vlaanderen.be
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Projectmedewerker: Piet Lozie, piet.lozie@lne.vlaanderen.be

Projectmedewerker: Jean-Louis Herrier, jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be

Projectmedewerker: Marc Leten, marc.leten@lne.vlaanderen.be

Operationeel Terreinbeheer, Regio Kust en Polders

Regiobeheerder: Evy Dewulf evy.dewulf@lne.vlaanderen.be )

Boswachter: Koen Maréchal -0479 89 01 05 – koenraad.marechal@lne.vlaanderen.be 

Gemeente Knokke-Heist: contactpersoon: Jan Van Coillie – Jan.Vancoillie@knokke-heist.
be

 J Eigenaars beheerplan dd 2016:

 J Compagnie het Zoute:
Er werd in 2012 een beheerovereenkomst door ANB gesloten met de Compagnie het 
Zoute voor een aantal akkerpercelen die verspreid liggen in het projectgebied (2011) en 
een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2 hectare beslaan en die vrijgekomen waren van 
landbouwgebruik (zie bijlage 4). Die percelen werden conform de aanbevelingen van het 
actieprogramma voor de 1203 Boomkikker ingericht als leefgebied van de boomkikker en 
aldus beheerd. 

 J Landbouwvennootschap De Landsheer:
Er werd een erfpachtovereenkomst gesloten tussen ANB en de Landbouwgenootschap 
De Landsheer (2014) voor een 14 ha groot en aaneengesloten deel van het projectge-
bied, dat thans een voorlopig beheer krijgt in functie van Natura 2000 habitats en de bio-
toopvereisten van de Boomkikker en de Europese Vogelrichtlijnsoorten (zie bijlage 2). De 
definitieve inrichting en het daaropvolgend onderhoudsbeheer zullen worden vastgelegd 
in het beheerplan dat hier wordt opgemaakt. Ook werd in 2013 een bijna 8 ha grote zone, 
die ruimtelijk aansluit bij de vorige, door de Landbouwvennootschap De Landsheer, op 
advies van ANB, ingericht in functie van de Natura 2000 habitats 2130* Grijze duinen en 
2190 Vochtige duinvallei en de biotoopvereisten van de Boomkikker en de hoger vermelde 
vogelsoorten van de bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn. 

 J  Gemeente Knokke-Heist:
Het Koningsbos is eigendom van de Gemeente Knokke-Heist, met een oppervlakte van 7 
ha. Er is een ontwerpbeheerovereenkomst voor overdracht van het beheer van gemeente 
naar het ANB. Afgesproken is dat deze wordt ondertekend eens de beheermaatregelen 
voor het gebied vaststaan in voorliggend document.

Daarnaast zijn er dd van 2013 elf private eigenaars binnen het studiegebied waarvoor 
deze gebiedsvisie wordt opgesteld. Bij verwerving of in beheer nemen van percelen door 
het ANB geldt hetvoorliggende beheerplan ook voor deze percelen. De maatregelen zijn 
in voorliggend document voldoende gedetailleerd en voldoen aan de vereisten van een 
beheerplan.

1.4 Identificatie van het terrein

1.4.1 Bestemming volgens geldend plan van aanleg of RUP
Gewestplan. Het bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977 vastgesteld Gewestplan Brugge-
Oostkust bestemde de Zouteduinen als woongebied, het Blinkaartduinbos deels als Park-
gebied (het blok tussen het golfterrein van Knokke en de Boslaan) en deels als Natuurge-
bied, alle overige deelgebieden van de Binnenduinen van Knokke als agrarisch gebied met 
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landschappelijke waarde en tenslotte het Waterzuiveringsstation langs de Hazegrasstraat 
als ‘openbare nutsvoorzieningengebied’. 

Kaart 6 toont het Gewestplan van 1977.

Het door de Vlaamse regering op 30 januari 2015 definitief vastgesteld Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Zwinpolder’ bestendigt de gewestplanbestem-
ming ‘Natuurgebied’ voor een deel van het Blinkaartduinbos en wijzigde de bestemmin-
gen ‘woongebied’, ‘Parkgebied’ en ‘agrarisch gebied met landschappelijke waarde’ van 
respectievelijk de ‘Zouteduinen’, het blok van het ‘Blinkaartduinbos’ tussen het golfterrein 
en de Boslaan en de overige deelgebieden van de Binnenduinen van Knokke naar ‘Na-
tuurgebied’. Het meest oostelijk deel van de ‘Kalfduinen-Oost’ en oostwaarts aanpalende 
duin-polderovergang worden bestemd als ‘agrarisch gebied met waardevolle landschaps-
kenmerken’ met overdruk ‘natuurverwevingsgebied’. De bestemming van de RWZI blijft 
ongewijzigd.

Kaart 7 toont het Gewestelijk RUP Zwinpolder van 2015. 

1.4.2 Kaarten met ligging in gebieden met beschermingsstatuut volgens nationale 
en internationale wetgeving

1.4.2.1 Nationale wetgeving
De Zouteduinen, Kalfduinen (zowel Oost als West), Hazegrasduinen en Korte duinen wer-
den in uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming 
van de Kustduinen (‘Duinendecreet’) aangeduid als beschermd duingebied en voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied.

Kaart 8 toont het door het Duinendecreet beschermde duingebied.

De Zouteduinen en het Blinkaartduinbos zijn opgenomen in het Vlaams Ecologisch Net-
werk (VEN), meer bepaald de Grote Eenheid Natuur ‘105. De Zwinstreek’.

Kaart 9 toont het VEN. 

Erfgoed: De Binnenduinen van Knokke maken deel uit van de in uitvoering van het de-
creet Landschapszorg van 16 april 1996 afgebakende Ankerplaats Zwinlandschap, dat 
echter nog niet bij besluit werd vastgesteld en dus nog geen bindende juridische waarde 
heeft. Het grootste gedeelte van het studiegebied werd bij ministerieel besluit van 9 juni 
1995 beschermd als landschap onder de benaming “Oude Hazegraspolder en binnen-
duinen”. Dit beschermingsbesluit werd echter vernietigd bij arrest van de Raad van State 
van 11 juni 2007. Een klein gedeelte is gelegen in het beschermd landschap van de 
Hazegraspolder. De oudste gedeelten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (< 1935) zijn 
beschermd als monument. In het gebied zijn ook archeologische vindplaatsen gekend.

Kaart 13 toont de Ankerplaats Zwinlandschap. 

Kaart 21 toont de beschermde monumenten, het beschermd dorpsgezicht Hazegrasstraat 
en de beschermde (en opnieuw gedeklasseerde) landschappen.

 J Historisch Permanent Grasland (HPG)
Op 27 november 2015 heeft de Vlaamse Regering de kaart van de historisch permanente 
graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders definitief goedgekeurd (kaart 10a). Tot 
voor kort werd voor de ligging van de HPG verwezen naar de Biologische Waarderings-
kaart (BWK) en bijhorende specifieke codes (zie Bijlage IV vegetatiebesluit). De BWK liet 
ruimte voor interpretatie toe. Met deze beslissing van de Vlaamse Regering wordt voor de 
landbouwstreek de Polders de ligging van de historisch permanente graslanden definitief 
en eenduidig vastgelegd.
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Kaart 10a toont de bescherming als historisch permanent grasland (HPG) in het studiege-
bied. Kaart 10b toont de percelen onder nulbemesting.

Zowel binnen de Kalfduinen, het Domein De landsheer, Blinkaartduinbos, de Hazegrasdui-
nen als de Paulusduinen zijn een aantal percelen beschermd als HPG. 

1.4.2.2 Internationale wetgeving
Het volledig Binnenduinencomplex van Knokke ligt binnen het Europees Habitatgebied 
(SBZ-H) ‘BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’.

Kaart 11 toont de Habitatrichtlijngebieden.

De in het Binnenduinencomplex van Knokke voorkomende habitattypes zijn: 

2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetatie of “Grijs duin”. Dit is een volgens de bijlage 
II van de Europese Habitatrichtlijn prioritair in stand te houden habitattype 

2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied, verder af-
gekort als “duinbos”

2190 Vochtige duinvallei. 

De habitattypes 2130* “Grijs duin” en 2190 Vochtige duinvallei omvatten de droge tot voch-
tige duingraslanden

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Vol-
gens de Belgische manual van de habitattypes (Decleer, red. 2007) worden hier ook een 
aantal Glanshaverhooilanden bij gerekend, waardoor er ook een beperkte oppervlakte in 
het studiegebied voorkomt.

Habitattype Procentueel aandeel in het projectgebied
2130* 24,1153 ha/163,0634 ha = 15% 
2160 2,7249 ha/163,0634 ha = 1,7%
2180 37,5107 ha/163,0634 ha = 23%
2190 0,1638/163,0634 ha = 0,1%
6510 0,1742 ha/163,0634 ha = 0,1%

Een soort van de bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (overeenstemmend met de 
bijlage III van het decreet natuurbehoud) die voorkomt in de ‘Binnenduinen van Knokke’ is 
de Boomkikker (Hyla arborea). Een soort van de bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn 
die voorgekomen is en waarschijnlijk nog voorkomt in de ‘Binnenduinen van Knokke’ is de 
Kamsalamander (Triturus cristatus).

De ‘Korte duinen’, een deel van de ‘Hazegrasduinen’ en de ‘Kalfduinen-Oost’ liggen in het 
Europees Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2501033 ‘Het Zwin’. Voor de Binnenduinen 
van Knokke relevante vogelsoorten (vermeld in de aanmelding van de SBZ-V) zijn: Bosrui-
ter (Tringa glareola), Wulp (Numenius arquata), Goudplevier (Pluvialis apricaria) en Kemp-
haan (Philomachus pugnax), mits uitbreiding van duingraslanden, vochtige duinvalleien en 
duinbossen, Kwak (Nycticorax nycticorax), Kleine zilverreiger (Egretta garzetta), Lepelaar 
(Platalea leucorodia), Ooievaar (Ciconia ciconia) en Wespendief (Pernis apivorus). De vol-
gende vogelsoorten die niet vermeld werden bij de aanmelding van het gebied als SBZ-V, 
doch niettemin thans reeds geregeld (in kleine aantallen) in het gebied waargenomen wor-
den zijn: Kleine bonte specht (Dendrocopos minor), Middelste bonte specht (Dendrocopos 
medius), Draaihals (Jynx torquilla) en Grauwe klauwier (Lanius collurio). 

Kaart 12 toont de Vogelrichtlijngebieden.
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Kaart 60 toont de verspreiding van Boomkikker anno 2014, 2015 en 2016.

Kaart 11 is de officiële habitatkaart.

Kaart 24 toont de natuurdoelen voor de Europese habitats.

Kaart 27 toont de overschrijding van de kritische depositiewaarden voor de Europese ha-
bitats.

Kaart 28 toont de bestaande en goedgekeurde beheerplannen in deelgebied 25 (Golf, 
Zwin, Zwinduinen en Polders)

 J S-IHD 
In 2011 maakte het ANB “Rapport 30 Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale be-
schermingszones BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin, BE2500121 
Westkust en BE2501033 Het Zwin” op. Dit rapport is het definitief rapport dat is opgemaakt 
door het ANB en dat de basis vormt voor de beslissingen van de Vlaamse Regering over 
de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD).

De Vlaamse Regering heeft op 24 april 2014 de instandhoudingsdoelstellingen goedge-
keurd.

Enkel dit besluit heeft een juridisch en dus bindend karakter.

“De Binnenduinen van Knokke” (waarbinnen het projectgebied is gelegen) maken, samen 
met het huidig Vlaams natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders” en “Het Zwin”, deel 
uit van het deelgebied 25 (795 ha) van SBZ-H BE2500001. Duingebieden inclusief IJzer-
monding en Zwin (3782 ha).

In dit deelgebied zijn de oppervlaktedoelen:

2130 (Grijze duinen”: 242 ha

2160 “Duinen met Hippophae rhamnoides”: 53 ha

De S-IHD-besluiten wijzen het grootste deel van de gewestelijke instandhoudingsdoel-
stellingen (G-IHD) toe aan concrete Speciale Beschermingszones en verbinden per 
speciale beschermingszone (SBZ) prioritaire inspanningen aan de realisatie van deze 
doelen. Anderzijds moeten voor de habitats (en bij uitstek de bossen) belangrijke opper-
vlaktes buiten deze gebieden gerealiseerd worden. De concrete allocatie en de formule-
ring van ermee samenhangende prioritaire acties volgt later.

In het huidige proces worden doelstellingen vastgesteld voor de habitats en soorten van 
de habitatrichtlijngebieden (hierna SBZ-H). In een aantal gevallen overlappen vogel-
richtlijngebieden (hierna SBZ-V) en SBZ-H met elkaar. Om tot een efficiëntere opmaak 
van de doelstellingen te komen, werd daarom binnen de Vlaamse Overleggroep beslist 
dat, in voorkomend geval, eveneens doelstellingen voor de volledige SBZ-V (niet enkel 
de overlap) worden opgesteld. Ook voor de (zuivere) SBZ-V dienen instandhoudings-
doelstellingen en prioriteiten vastgesteld te worden. Dit zal in een latere fase gebeuren.

Binnen de Speciale Beschermingszones komen allerhande activiteiten voor. Er kan 
worden gewoond, gewerkt, beheerd en gerecreëerd. De vaststelling van de SBZ of de 
opmaak van de IHD brengen geen einde aan deze mix. Het is de stellige bedoeling van 
de Vlaamse overheid om de doelstellingen samen met de gebruikers en eigenaars bin-
nen de SBZ te realiseren. Hiervoor zullen stimulerende instrumenten ingezet worden op 
maat van de IHD. Vanzelfsprekend is het wel zo dat activiteiten, zowel binnen als buiten 
SBZ, de realisatie van de doelstellingen niet onmogelijk mogen maken.

De S-IHD-rapporten worden gebruikt als basis voor de managementplannen.
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2180 “Beboste duinen” (…): 97 ha

2190 “Vochtige duinvallei” : 18 ha

Voor de soorten die relevant zijn voor de betreffende SBZ-H en SBZ-V, actueel of potenti-
eel voorkomen in “De Binnenduinen van Knokke” worden onder “3 Openstaande Taakstel-
ling” van de instandhoudingsdoelstellingen de volgende doelen gesteld en beoogd:

1203 Boomkikker (Hyla arborea): uitbreiding

A246 Boomleeuwerik (Lullula arborea): uitbreiding

1166 Kamsalamander (Triturus cristatus): uitbreiding

AO26 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta): uitbreiding

AO23 Kwak (Nycticorax nycticorax): uitbreiding

AO34 Lepelaar (Platalea leucorodia): uitbreiding

1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior): behoud

AO31 Ooievaar (Ciconia ciconia): uitbreiding

AO72 Wespendief (Pernis apivorus): uitbreiding

Onder “2.2 Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudings-
doelstellingen” zijn voor “De Binnenduinen van Knokke” relevante inspanningen:

Pl 3: Herstel van populatie Boomkikker. Voor het herstel van een kernpopulatie van de 
Boomkikker wordt het herstel en de inrichting van de Oude Hazegraspolder als kerngebied 
vooropgesteld (…). Een tiental geschikte poelen moet worden voorzien en in de omgeving 
moeten struweel en ruigte worden voorzien. In totaal gaat het om 20 ha land- en waterha-
bitat waarvan 6 ha 2190 en 14 ha onder de vorm van open water, kleine landschapsele-
menten, ruigten en struwelen. 

Pl4: Terugdringen van invasieve exoten.

Pl 5: Terugdringen van vergrassing, verruiging en verstruweling van duingraslanden. Kwa-
liteitsverbetering is noodzakelijk door instellen van een geschikt beheer. Uitbreiding van 
duingrasland is nodig voor de instandhouding van habitattypische soorten.

PI 6 Realisatie van 5 aaneengesloten duinmassieven. In het SBZ-H worden 5 grote aan-
eengesloten duinmassieven beoogd. Het gaat om volgende deelgebieden of complexen: 
(…) 5. Deelgebied 12 Historische duinen van Knokke en 13 Zwin – duinen en polders 
(BE2500001-25). (…) Voor het tot doel gestelde 5e duinmassief wordt verwezen naar o.a. 
‘De realisatie van een dynamisch intergetijdengebied’, ‘Herstel van populaties kustbroed-
vogels’, ‘Herstel van populatie Boomkikker’ en ‘De Realisatie van bijkomend en meer kwa-
litatief hoogstaand duinbos’.

PI 9 Het versterken van de bestaande populaties Kamsalamander en Rugstreeppad is 
vereist om de soort op lange termijn duurzaam in stand te houden. Hiertoe wordt een 
netwerk van enkele kernpopulaties, aangevuld door verschillende satellietpopulaties voor-
opgesteld. Voor de Kamsalamander wordt een kernpopulatie van 500 adulte dieren voor-
opgesteld in de Westhoek (…) en in het VNR Zwinduinen en –polders (BE250000-13 Zwin 
– duinen en polders).

PI 10 De realisatie van bijkomend en meer kwalitatief hoogstaand duinbos. In het SBZ-H 
komen actueel ca 100 ha naaldhoutbestanden en ca 40 ha uitheemse loofhoutaanplanten 
voor (…). In deze bossen worden reeds omvormingsmaatregelen voorzien die op termijn 
zullen leiden tot bijkomen boshabitat. Hiertoe behoren de (…) aanplanten in het VNR Zw-
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induinen en –polders (BE2500001-25). In totaal gaat het om een effectieve uitbreiding 
duinbos met 75 ha als richtwaarde en bijkomend omvorming van uitheemse bestanden.

 J Managementplan (MP) 1.0
In 2020 moeten 16 van de 46 beschermde habitattypes in een gunstige staat van instand-
houding verkeren of verbetering tonen ten opzichte van 2007. Voor de habitats die niet 
behoren tot de 16 habitattypes 2020 worden in 2020 tussendoelen gesteld rekening hou-
dend met de doelafstand tot 2050. Deze tussendoelen omvatten naast stand still ook de 
opdracht om in totaal 70% van de oppervlakte onder correct beheer te brengen. Ook voor 
soorten worden tussendoelen bepaald om de doelstellingen in 2050 te realiseren. 

Momenteel is er voor de SBZ waarin het projectgebied voorkomt een Managementplan 
1.0 opgemaakt: ANB, 19/12/2014 Managementplan Natura 2000 1.0, documentnummer 
Natura 2000_0000330. Er is ook al een versie 1.1 opgemaakt die echter nog niet officieel 
goedgekeurd is, maar wel al een eerste keer werd besproken op het overlegplatform. Deze 
versie geeft aan welk deel van de taakstelling via bestaande afspraken/beheerplannen (de 
‘evidenties’) al zal worden ingevuld en op welke plaatsen dit zal gebeuren.

Meer uitleg over natura 2000, habitatkaarten, natuurdoelen, zoekzones, managementplan-
nen en PAS vindt men op www.natura.2000.vlaanderen.be

1.4.3 Lopende processen die relevant zijn voor het beheer van het gebied

1.4.3.1 Raamakkoord Zwin
Op 2 juni 2014 werd het raamakkoord inzake het waterbeheer in een deel van de Oost-
kustpolder in functie van het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk 
intergetijdengebied ondertekend (zie bijlage 1) 

Kaart 14 toont de volledige afbakening van het gebied waarop het Raamakkoord Zwin 
slaat en de afbakening van de Landinrichting Zwinpolders.

Het raamakkoord heeft betrekking op volgende partners:

 ● Het Agentschap Natuur en Bos
 ● De Vlaamse Milieumaatschappij

In de managementplannen worden de natuurdoelen voor een speciale beschermings-
zone geconcretiseerd. Alle uit te voeren en uitgevoerde acties en inspanningen worden 
hierin bijgehouden als een boekhouding. Het slaat zo de brug tussen het concrete werk 
op het terrein (de beheerplannen en de actieplannen voor een milieudruk) en het alge-
meen kader van het Natura 2000-programma.

Om de vooruitgang en de realisatie van de doelen, indien nodig, te kunnen afdwingen, 
is het managementplan het kader voor de afweging van projecten en plannen en voor 
het opleggen van bepaalde maatregelen. Het managementplan wordt opgemaakt en 
beheerd door het ANB in overleg met het overlegplatform dat door het ANB voor elke 
speciale beschermingszone of –zones wordt georganiseerd. De goedkeuring van het 
managementplan gebeurt door de Vlaamse Regering na formeel advies van de Gewes-
telijke Overleginstantie. Gezien de technische en maatschappelijke complexiteit van de 
opdracht tot het realiseren van taakstellingen, is vastgelegd dat per planperiode ver-
schillende fasen kunnen worden onderscheiden. De startversie (managementplan 1.0) 
beschrijft de taakstelling voor de SBZ Het is dus louter de oplijsting van de instandhou-
dingsdoelstellingen en de prioritaire inspanningen. 
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 ● Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 ● De Vlaamse Landmaatschappij
 ● De Provincie West-Vlaanderen
 ● De gemeente Knokke-Heist
 ● De Oostkustpolders

Het raamakkoord had als doel de afspraken vast te leggen tussen de betrokken partners 
m.b.t. het uitvoeren van een aantal investeringen in het projectgebied die als doel hebben: 
-Het risico op verzilting van het oppervlakte-en grondwater als gevolg van de ontpoldering 
van de Willem-Leopoldpolder zo veel mogelijk te beperken -Een verbetering van het op-
pervlaktewaterbeheer en de kwaliteit van het oppervlaktewater in een deel van de Oost-
kustpolder te verbeteren. 

Het raamakkoord omvat afspraken over:

 ● Nodige werken en grondaankopen
 ● Taakstellingen van de betrokken partners, zowel naar uitvoering als financiering
 ● Monitoring van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit
 ● Opvolging van de uitvoering

Het raamakkoord voorziet in een uitvoering van de voorziene maatregelen in afstemming 
met de voortgang van het project m.b.t. de ontpoldering van de Willem Leopoldpolder. In 
het raamakkoord wordt de instelling van een landinrichtingsproject voorgesteld als instru-
ment om de coördinatie van de uitvoering, de financiering, de grondaankopen en het over-
leg te realiseren. Het studiegebied is gelegen binnen de perimeter van het raamakkoord 
en het landinrichtingsproject.

1.4.3.2 PAS
Bij de goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen werd tevens een Programmati-
sche aanpak Stikstof (PAS) goedgekeurd. De PAS heeft tot doel de stikstofneerslag afkom-
stig van landbouw, verkeer en industrie in de volgende jaren stapsgewijs te verminderen. 
In kader van PAS is voor alle exploitaties binnen Vlaanderen een voorlopige berekening 
gemaakt van de geraamde invloed van de stikstofneerslag van de exploitatie op het reali-
seren van de Europese natuurdoelen binnen de SBZ-H, zowel voor de actuele habitat als 
voor potentiële habitat in zoekzones.

In het projectgebied zijn er een aantal landbouwbedrijven die door de PAS mogelijks maat-
regelen zullen moeten treffen op hun exploitatie (categorie rood of oranje). Dit houdt in dat:

 ● ofwel deze bedrijven hun bedrijfsvoering dienen aan te passen zodanig dat er min-
der stikstofdepositie is op de omringende habitat

 ● ofwel deze bedrijven hun activiteiten ter plaatse minstens deels dienen stop te zet-
ten (bij het vervallen van hun omgevingsvergunning)

 ● ofwel de nog te realiseren instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied op der-
mate wijze of locatie gerealiseerd worden dat de stikstofdepositie van de betrokken 
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bedrijven niet problematisch is voor de te realiseren habitat (en de bedrijfsvoering 
van de betrokken bedrijven ook bij vervallen van de omgevingsvergunning kan ver-
dergezet worden).

Enkel in het geval dat de nog te realiseren instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
op dermate wijze of locatie gerealiseerd kunnen worden dat de stikstofdepositie van de 
betrokken bedrijven niet problematisch is voor de te realiseren habitats, kan de bedrijfsvoe-
ring van de betrokken bedrijven ook bij vervallen van de omgevingsvergunning ongewijzigd 
verdergezet worden.

Voor de realisatie van deze instandhoudingsdoelstelling op een dermate wijze dat de be-
trokken bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen verderzetten, dienen middelen voorzien te 
worden voor aankoop van gronden, inrichting van gronden en subsidies aan particulieren 
voor veranderen van de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven in functie van het reduce-
ren van de stikstofemissies. Dit kan gedeeltelijk gebeuren via het landinrichtingsproject 
Zwinpolders .

Meer uitleg over PAS vind je op www.natura2000.vlaanderen.be

1.4.3.3 Landinrichting Zwinpolders
De Vlaamse Landmaatschappij publiceerde in juli 2015 een onderzoek naar de opportuni-
teit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject Zwinpolders (VLM 2015). Het werd 
ingesteld op 15 april 2016. Alle info op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Zwinpol-
ders.aspx

Binnen het landinrichtingsproject kunnen acties worden ondernomen voor de realisatie van 
de

instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ-V ‘Zwin’, de SBZ-H ‘Polders’ en de SBZ-H 
‘Duingebieden inclusi8ef IJzermonding en Zwin’. Deze maatregelen kunnen zowel cre-
atie van aangemeld habitat van de SBZ-H ‘Polders’ en SBZ-H ‘Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin’ zijn, als specifieke maatregelen voor habitatcreatie voor bijlage 
II-soorten van de betrokken SBZ-H’s, of bijlage IV-soorten van de SBZ-V ‘Zwin’. Een van 
de doelstellingen van het project is het ontwikkelen van de natuurwaarden in het gebied 
door gerichte aankoop en de inrichting van de in het gebied gelegen SBZ-zones en dat in 
functie van de realisatie van milderende maatregelen en in functie van de realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen.

1.4.3.4 HIDRA (Hazegras Inner Dunes Restoration and Acquisition) - Project 
“Aankoop en verwerving van de binnenduinen van Knokke”

Via dit project (waarvan de opmaak van de voorliggende gebiedsvisie inclusief beheerplan 
een onderdeel zijn) is het de bedoeling om het plan van aanpak (opgemaakt naar aanlei-
ding van voorbereiding GRUP Zwinpolders, 2013) dat werd opgemaakt voor het behoud 
en de versterking van de natuurwaarden in de binnenduinen van Knokke, uit te voeren.

In oktober 2015 werd door het ANB, de VLM, de gemeente Knokke-Heist en de Land-
bouwvennootschap De Landsheer het project HIDRA (Van Nieuwenhuyse 2015) ingediend 
bij het Europese financieringsprogramma LIFE zodat Europese subsidies zouden kunnen 
verkregen worden voor actiemaatregelen in de Binnenduinen. Het project geeft ook uitvoe-
ring aan de thema’s 1, 3, 5 van het Life-meerjarenprogramma. Het projectvoorstel werd 
door de Europese Commissie niet weerhouden op de projectenlijst van 2015. Niettemin 
willen het Agentschap voor Natuur en Bos en de partners de samenwerking en intenties, 
zoals opgenomen in het projectplan, verder uitvoeren. 

Gedeeltelijk kan dit via de landinrichting Zwinpolders. De verdere subsidiëringsmogelijkhe-
den zullen verder worden onderzocht. Het ANB wil zo samen met de partners verder bou-
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wen aan de eerdere verwezenlijkingen van de Life-projecten ZENO voor de Zwinduinen 
en ZTAR voor het intergetijdengebied van het Zwin. De acties van het project vallen onder 
de prioritaire maatregelen G.1.a, G.1.c, G.1.d, G.2.a en G.2.b van het Prioritised Action 
Framework (PAF) 2014-2020. Het project beoogt aldus de uitvoering van een deel van 
het PAF voor Natura 2000 in Vlaanderen (2130: 661 ha; 2160:553 ha; 2190: 80 ha tegen 
2020).

In het LIFE-project was de korte termijn-planning van de beheermaatregelen opgenomen 
(2021) die afgestemd is op de taakstelling betreffende de Europese natuurdoelen tegen 
2020, meer bepaald de verwerving van grond, bebossing met inheemse struik- en booms-
oorten, het herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding, de verwijdering van naald-
bosplantages en herstel van duingrasland op actueel intensief beheerde, bemeste akkers 
en weilanden. 

Hierdoor kan 19% 2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (‘grijze duinen’), 61% Be-
boste duinen van het Atlantische kustgebied, 50% 2190 Vochtige duinvalleien en 100% 
habitat voor Boomkikker gerealiseerd worden. Ook een deel van de doelstellingen voor 
het Europees Vogelrichtlijngebied SBZ-V BE2501033 ‘Het Zwin’ kunnen zo gerealiseerd 
worden. De doelstellingen zijn herstel van volgens de bijlage 1 van de Europese Habi-
tatrichtlijn 92/43/EEG prioritair habitat 2130* en voor Vlaanderen prioritair habitat 2190, 
alsook herstel van de biotopen van de soorten Boomkikker (Hyla arborea, annex IV), 1014 
Nauwe korfslak (Vertigo angustior), 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus, annex I Ha-
bitat Directive), AO72 Wespendief (Pernis apivorus), A321 Ooievaar (Ciconia ciconia), A34 
Lepelaar (Platalea leucorodia), A23 Kwak (Nycticorax nycticorax), AO26 Kleine zilverreiger 
(Egretta garzetta) en A246 Boomleeuwerik (Lullula arborea)(Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
79/409/EEG). 

Kaart 15 geeft de omtrek van de korte termijnplanning (2021) weer (Life-project HIDRA: 
voorstel 2015). 

De beoogde oppervlaktes herstel van habitattypes in het projectgebied zijn:

2130*  Vastgelegde duinen met kruidvegetatie: 47 ha

2180  Beboste duinen van het Atlantische kustgebied: 59 ha

2190  Vochtige duinvalleien: 9 ha

Leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker, Nauwe korfslak, Boomleeuwerik, Kleine 
zilverreiger, Kwak, lepelaar, Ooievaar, Wespendief over 17,3 ha door het met inheemse 
loofboom- en struiksoorten bebossen of latenv erbossen van voormalige akkers, verwij-
deren van recente kunstmatige naaldhoutaanplanten en herstel van droge en vochtige 
duingraslanden van zwaar bemeste weilanden en tot akkers gedegradeerd duingebied.

Kaart 11b toont de IHD-balans voor het hele Deelgebied BE2500001-25 het Zwin, Zwin-
bosjes, Kleine Vlakte, Groenpleinduinen, Oude Hazegraspolder, Koningsbos en Golfter-
rein ’t Zoute (795 ha).

Habitat/Habitatsoort IHD-Doel 
2130 Grijze duinen* 29,99 ha (24,12 ha in slechte staat actueel; 

5,85 omvorming/uitbreiding)
2180 Beboste duinen van het Atlantische 
kustgebied

55,63 ha (37,26 ha actueel; 19,37 ha om-
vorming/uitbreiding)

2190 Vochtige duinvalleien 10,39 ha (0,16 ha actueel; 10,23 ha omvor-
ming/uitbreiding, waarvan 6 ha als aqua-
tisch biotoop voor Boomkikker en Kamsa-
lamander)
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Habitat/Habitatsoort IHD-Doel 
Leefgebied voor 1166 Kamsalamander (Bij-
lage I), 1203 Boomkikker (Bijlage iV), 6184 
Rugstreeppad (Bijlage 4)

20,98 ha (1,81 ha actueel; 19,17 ha door 
omvorming/uitbreiding)

Leefgebied voor 1014 Nauwe korfslak, A246 
Boomleeuwerik, A026 (Bijlage I) Kleine zil-
verreiger (Bijlage I), A023 Kwak (Bijlage I), 
A034 lepelaar (Bijlage I),A031 Ooievaar 
(Bijlage I), A072 Wespendief (Bijlage I) door 
het met inheemse loofboom- en struiksoor-
ten bebossen (habitat 91E0 Alluviale bos-
sen met Alnus glutinosa en Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) of laten verbossen van voormalige 
akkers (habitat 91E0), verwijderen van re-
cente kunstmatige naaldhoutaanplanten en 
herstel van droge en vochtige duingraslan-
den van zwaar bemeste weilanden en tot 
akkers gedegradeerd duingebied.

41,23 ha (actueel 0 ha; 41,23 ha door om-
vorming/uitbreiding)

2 Bespreking van de verschillende functies (ecologische, economische, soci-
ale en erfgoedfunctie) van het terrein (+ SWOT-analyse)

Leeswijzer: 

1. Huidige toestand: de actuele waarden en het actueel gebruik van het terrein;
2. Beschermingsstatuten: welke beschermingsstatuten gelden en wat zijn de gevol-

gen voor het beheer van het natuurterrein;
3. Potenties van het terrein: potenties omvatten heel wat aspecten zoals bijvoor-

beeld abiotische potenties, voorkomen van waardevolle relictvegetaties of bijzon-
dere soorten in de omgeving, historisch landgebruik, gebiedskarakteristieken die 
het gebied bijzonder maken,…;

4. Visie van de beheerder(s): wat wil de beheerder realiseren en dit binnen de wet-
telijke randvoorwaarden
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2.1 De ecologische functie

2.1.1 Huidige situatie
Vrij aaneengesloten gebied dat één gebied vormt met de Zw-
induinen en –polders en het Zwin. Europees beschermde ha-
bitats en soorten aanwezig en potenties om ze te ontwikkelen. 
Flora zeedorpenlandschap hier te vinden.

De meeste duingraslanden van de Binnenduinen van Knokke 
verkeren op heden in een verre van optimale toestand, ten gevol-
gen van hetzij overbeweiding met paarden (o.a. in de Zoutedui-
nen en op de Kalfduinrug, Paulusduinen), hetzij bemesting en/
of gebruik van dicotylen-dodende herbiciden (Kalfduinen-West, 
Korte Duinen …). Op een paar schrale duinweiden in de Ha-
zegrasduinen na, zijn de meeste graslanden op heden hierdoor 
sterk gebanaliseerd en blijven de flora-relicten geconcentreerd in 
de buiten bereik van mest en pesticiden gelegen perceelranden.

In de bossfeer moet inzake biologische waarde in eerste instan-
tie onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de zeer waar-
devolle “oude” bossen die relicten vormen van het 18de eeuwse 
bos van de Oude Hazegraspolder of aangeplant werden op het 
einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw en anderzijds 
de van de tweede helft van de 20ste eeuw daterende, doorgaans 
relatief minder waardevolle recentere naaldhoutaanplantingen. 
Alleszins wordt de biologische waarde van nagenoeg alle bosbe-
standen thans bedreigd door overwoekering met Klimop (Hedera 
helix) en/of met invasieve exotische plantensoorten zoals o.a. 
Amerikaanse vogelkers, Mahonia en Japanse duizendknoop

2.1.2  Beschermings   statuten
Het Blinkaartbos had op het gewestplan een groene bestem-
ming, het grootste gedeelte als natuurgebied, het zuidelijke 
gedeelte als parkgebied.De akkers en weiden zijn bestemd als 
agrarisch gebied met waardevolle landschapskenmerken met 
overdruk natuurverwevingsgebied. Sinds 2014 (GRUP Zwinpol-
ders) grotendeels bestemd als natuurgebied, deels bestemd als 
gebied voor gemeenschaps en openbare nutsvoorzieningen en 
gedeelte natuurverwevingsgebied in overdruk op agrarisch ge-
bied. 

Gedeeltelijk in beschermd duingebied en voor het duingebied 
belangrijk landbouwgebied.

Gedeeltelijk in VEN.

Enkele percelen aangeduid als HPR.

Gelegen in SBZ-H

Gedeeltelijk gelegen in SBZ-V

Aanwezigheid van Boomkikker en Kamsalamander
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2.1.3 Potentie van het terrein
Het managementplan 1.0 vermeldt meerdere oppervlaktedoelen, 
doelen voor soorten en prioritaire inspanningen voor het terrein 
(zie hierboven gedetailleerde beschrijving).

Ook de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust, partim II. Na-
tuurontwikkeling (Provoost, S. & Hoffmann, M. (eds.), 1996) om-
schrijft de volgende mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de 
‘Binnenduinen van Knokke’:

Figuur 4.2 Mogelijkheden voor verstuiving: Potenties voor na-
tuurontwikkeling door activering (kleinschalige) verstuiving

Figuur 4.3 Landschappen met een ‘unieke’, vrijwel onvervang-
bare geomorfologische constellatie: geomorfologisch bijzondere 
binnenduinen en gebieden met complexe genese in estuaria

Figuur 4.4 Actueel vochtige en (indicaties voor ) potentieel voch-
tige duinterreinen: sterk verdroogd maar potentieel vochtig duin-
terrein, actueel vochtig duinterrein (ter hoogte van de vijver van 
Graaf Maurice Lippens) en indicatie voor (potentiële) kwel (ter 
hoogte van Kalfduinkreekje)

Figuur 4.5 (Potentieel) ecologisch interessante grootschalige 
kalkgradiënten en gebieden met overgangsgronden: overgangs-
gronden met (potentieel) ecologisch waardevolle kalkgradiënt

Figuur 4.7 Duingebieden die in aanmerking komen voor projec-
ten van natuurtechnische milieubouw: mogelijkheid tot ontsnip-
peren (ter hoogte van Eikenlaan) en potenties voor natuuront-
wikkeling door afplaggen of reliëfherstel

Figuur 5.3 Mogelijke ‘begeleid natuurlijke landschappen’ aan de 
Vlaamse kust: de Binnenduinen van Knokke vormen samen met 
het (met een deel van de Willem-Leopoldpolder uit te breiden) 
Zwin- en Zwinduinencomplex één van de twee ruimtelijke na-
tuureenheden van onze kust met een oppervlakte van tussen 
de 500 ha en de 1000 ha en die aansluiten bij natuurgebieden 
aan de andere zijde van de Belgische rijksgrenzen (de andere 
natuureenheid langs de Vlaamse kust bestaat uit de ‘Duinen en 
Bossen’ van De Panne).
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2.1.4 Visie van de beheerder
Implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen en MP 1.0, 
onder meer door uitvoering van de beheermaatregelen zoals be-
schreven in projectdossier LIFE-HIDRA

Verbeterde waterhuishouding en waterkwaliteit

Geïntegreerde aanpak en samenwerking met VLM, gemeente 
Knokke-Heist en lokale particulieren,

Samenwerking met lokale landbouwers voor begrazing gebied

Promotie van duurzaam toerisme en tewerkstelling door ver-
hoogde natuurbeleving en bijkomende recreatieve inrichtingen 
voor ruiters, wandelaars en fietsers

Verhoging van het waterbergend vermogen van het gebied

Toename van opslag van C02 in het gebied

Milderen van de N- en P influx

Verhogen van diverse regulerende ecosysteemdiensten en on-
dersteunende en culturele ecosysteemdiensten

2.2 De economische functies en de ecosysteemdiensten

2.2.1 Bosbouw

2.2.1.1 Huidige toestand
In totaal beslaat bos (zowel historische bosbestanden als recen-
tere aanplanten) binnen het studiegebied zo’n 48 ha (=29 % van 
het gebied).

De wind en de meestal schrale duinbodems zijn beperkende fac-
toren voor de groei van de bomen en de houtproductie. In de 
meeste bosbestanden van het studiegebied vonden tijdens de 
drie afgelopen decennia nauwelijks of geen kappingen plaats. 
De meeste kappingen leken bedoeld om windval te voorkomen. 
Geregeld bleef het gekapt hout ter plaatse liggen.

Het vorige bosbeheerplan voor het Koningsbos (De Dyn, Lam-
brechts & Ertzinger 1998) vermeldt bij de economische functie 
van het bos: ‘Het Koningsbos is openbaar domein zonder eco-
nomische functie en dit wordt ook voor de toekomst wenselijk 
geacht. De motivering hiervoor is gegeven in wat voorafgaat 
(landschapshistoriek, reliëf, flora, vegetatie, fauna). 

2.2.1.2 Beschermings statuten
Gewestplan: het Blinkaartduinbos is aangeduid als parkgebied 
of natuurgebied op het gewestplan. De overige kleine bosjes zijn 
aangeduid als landbouwgebied met landschappelijke waarde. 

Het Bosdecreet van 13 juni 1990 is de wettelijke basis voor het 
bosbeheer en het bosbeheerplan. In uitvoering van de bepalin-
gen in het Bosdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks na-
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dere regels vastgesteld in het verband met het bosbeheerplan. 
Die zijn te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 
juni 2003 betreffende beheerplannen van bossen.

Bosbeheerplan voor het Koningsbos (De Dyn et al. 1998).

Alle bossen in het projectgebied liggen binnen habitatrichtlijnge-
bied en zijn aangeduid als habitat 2180.

2.2.1.3 Potenties
De realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het ha-
bitattype 2180 “Beboste duinen (…)” en van regionaal belang-
rijk biotoop zou, ondanks de ontbossingen ten behoeve van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 2130* “Grijze 
duinen”, de totale oppervlakte bos in het studiegebied netto doen 
toenemen met 9,32 ha tot zo’n 57,17 ha. 

De ontwikkeling en instandhouding van bostypes met een rijke 
voorjaarsbloeiersflora kan een beheer als middelhout (hakhout 
met overstaanders) van een aantal bestanden vergen. Het ge-
kapt hout kan dan “economisch” gebruikt worden als o.a. brand-
hout

2.2.1.4 Visie van de beheerder
Bijproducten (hout, maaisel) van het gevoerde natuurbeheer in 
functie van de beheerdoelstellingen waar mogelijk vermarkten. 
Hiervoor wordt door ANB samengewerkt met INVERDE

2.2.2 Landbouw

2.2.2.1 Huidige toestand
Globaal genomen heeft de landbouwactiviteit op de zandbo-
dems van het studiegebied gedurende de laatste drie decennia 
aan belang ingeboet. De (schrale) duinweiden werden steeds 
meer gebruikt voor het houden van paarden van niet-agrariërs. 
21% van het projectgebied is momenteel akker en 43% weiland.

In totaal zijn van het 150 ha groot studiegebied 52 ha verpacht 
aan 7 landbouwbedrijven. Die verpachte gronden bestaan voor-
namelijk uit weiden en akkers. Van die 7 landbouwers zijn er 2 
beroepslandbouwers en één halftijdse landbouwer waarvan de 
bedrijfszetels gesitueerd zijn binnen het studiegebied.

Bespreking van de landbouwactiviteit per deelgebied:

Zouteduinen:

Wat niet bebost is, wordt hoofdzakelijk gebruikt als parkeerwei-
den voor paarden (oppervlakte: 7,10 ha). Dit deelgebied omvat 
ook een paar zandige akkers die deels met maïs en deels met 
Cosmos-bloemen of andere bloemenmengsels (om esthetische 
redenen) worden ingezaaid (oppervlakte: 1,42 ha). 

Kalfduinen-West:
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In dit deelgebied ligt nog een klein relict van het 18de eeuwse 
loofbos (oppervlakte: 0,25 ha) 

De duinweiden die in het noorden van de Kalfduinen-West palen 
aan het zuidelijk deel van het Blinkaartduinbos worden begraasd 
door rundvee (vleesrunderen) (oppervlakte: 4,07 ha). 

De overige duinweiden tegenaan de wijk Zevekoten (opper-
vlakte: 2,41 ha) en tegenaan de Graafjansdijk (op de eigenlijke 
Kalfduinrug, 8,14 ha) worden als parkeerweiden voor paarden 
gebruikt. Er is ook nog tegenaan de Graafjansdijk en de villawijk 
langs de Tortellaan, Kalfduinen en Roggelaan een duinweide die 
bezet is door pluimvee (ganzen, barbereenden …) en schapen 
(oppervlakte: 2,66 ha). 

Centraal liggen nog zandige akkers (oppervlakte: 12,40 ha) 
waarop thans maïs verbouwd wordt. 

Kalfduinen-Oost: 

De oostelijke uitloper van de lage duinrug van de Kalfduinen 
wordt gebruikt als paardenweiden (oppervlakte: 3,76 ha). 

De lager gelegen strandvlakte-gronden omvatten een paar als 
middelhout beheerde relicten van het 18de eeuwse loofbos (op-
pervlakte: 1,32 ha) en worden voor het overige gebruikt als ak-
kers waarop maïs (oppervlakte: 19,94 ha) verbouwd wordt.

Domein De Landsheer en Hazegrasduinen: 

Wat niet bebost is wordt thans onderworpen aan een combinatie 
van enerzijds natuurtechnisch begrazingsbeheer met Schotse 
hooglandrunderen en Konik paardjes en anderzijds parkeren 
van paarden van particulieren (oppervlakte: 8,40 ha). 

Dit deelgebied omvat voorlopig ook een paar in functie van ak-
kervogels en akkeronkruiden (oppervlakte: 2,17 ha) met traditio-
nele granen (rogge, haver, tarwe …) ingezaaide akkers. 

Buiten het domein De Landsheer omvatten de Hazegrasduinen 
ook nog een paar akkers waarop deels maïs en deels Cosmos-
bloemen staan, alsook een door ANB als “wastine” beheerd per-
ceel. 

Korte Duinen West: 

De weiden langs de Korte straat worden gebruikt voor het parke-
ren van paarden (oppervlakte: 2,48 ha). Het grootst gedeelte van 
de weiden worden evenwel nog door vleesrunderen begraasd 
(oppervlakte: 4,44 ha). Er is ook een amateur - voetbalveldje 
(oppervlakte: 0,23 ha). Op een paar zandige akkers wordt maïs 
verbouwd (oppervlakte: 3,03 ha). 

Korte duinen Oost: 

Deels bebost (oppervlakte: 1,96 ha wilgenbosje en 1,28 ha den-
nenaanplant) en deels gebruikt als paardenweide (oppervlakte: 
2,45 ha). 

Kappelingenbosje en Paulusduinen: 
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Zoals het toponiem laat vermoeden omvat dit deelgebied het 
grootste relict van het 18de eeuwse loofbos (oppervlakte: 2,50 
ha). Het wordt voor het overige gebruikt deels als paardenweide 
(oppervlakte: 2,90 ha) waarin ook een duindoornstruweel (op-
pervlakte: 0,35 ha) ligt en deels als maïsakker (oppervlakte: 0,78 
ha). Langs de Paulusvaart staat ook een met bramen verruigd

wilgen- en populierenbosje dat een oppervlakte van 1,16 ha beslaat. 
De Paulusdijk binnen het studiegebied heeft een oppervlakte van 
1,58 ha. 

Foto. Duindoornstruweel in de Paulusduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Nieuwe Hazegraspolderdijk: 

Een voormalige akker ligt sinds meerdere jaren braak (opper-
vlakte: 0,50 ha). De rest is bos of struweel (oppervlakte: 0,44 ha).

2.2.2.2 Beschermings statuten
Deel van het studiegebied is aangeduid als ‘landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied’ en ‘voor duingebied belangrijk land-
bouwgebied’.

Een aantal percelen zijn aangeduid als HPR

2.2.2.3 Potenties
De gangbare landbouw, in het bijzonder de bemesting, zowel 
onrechtstreeks (door bijvoedering van het vee) als rechtstreeks, 
en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, is niet ver-
enigbaar met de instandhouding en het herstel van de kwetsbare 
doelhabitattypes van de Binnenduinen van Knokke. Via de Pro-
grammatorische Aanpak Stikstof hebben een aantal landbouw-
bedrijven de categorie oranje en rood gekregen in en rond de 
Binnenduinen van Knokke. De instandhouding van o.a. de duin-
graslanden zal in de toekomst wel begrazing door herbivoren, 
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waaronder runderen, vergen. De verkoop van vlees van het in 
functie van het natuurtechnisch begrazingsbeheer ingezet vee, 
kan een bron van inkomsten betekenen voor de landbouwers die 
hun dieren ter beschikking stellen.

2.2.2.4 Visie van de beheerder
Maximaal nastreven van het inschakelen van vee van privé-land-
bouwers voor het begrazingsbeheer

2.2.3 Toerisme
Zie hoofdstuk 2.3 Sociale functie

2.2.4 Jacht

2.2.4.1 Huidige toestand
In het projectgebied wordt nog gejaagd. Er is één jachtrechthou-
der.

2.2.4.2 Beschermings statuten
/

2.2.4.3 Potenties
Op lange termijn probeert het ANB altijd haar gebieden jachtvrij 
te krijgen. Enkel bestrijding van schadelijke diersoorten kan toe-
gestaan worden. Een tijdelijke verderzetting van het jachtrecht 
wordt steeds gebied per gebied bekeken.

2.2.4.4 Visie van de beheerder
In het kader van de gesprekken i.v.m. verwervingen in het gebied 
gedurende de opmaak van de gebiedsvisie en het beheerplan, 
wordt in dialoog gegaan met deze gebruikersgroep. Voor de nog 
te verwerven percelen is de visie van ANB om een levenslang 
jachtrecht te verlenen aan de huidige jachtrechthouder (dd. 2016) 
onder de voorwaarde dat het jachtrecht eindigt van rechtswege bij 
het overlijden van de bestaande jachtrechthouder en het is deze 
niet toegestaan het jachtrecht te verhuren of over te dragen aan 
derden

Kaart 26 toont het jachtrecht.

2.2.5 Ecosysteemdiensten 

2.2.5.1 Huidige toestand
Sander et al. (2011) maakten een overzicht van de verschillende 
ecosysteemdiensten in de Zwinstreek. 

Ecosysteemdiensten zijn kortweg de voordelen die de mens 
haalt uit ecosystemen zoals voedsel, schone lucht en drinkbaar 
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water. Hoewel binnen kringen van wetenschappers en natuur-
beschermers al lang bekend is dat ecosystemen niet alleen van 
belang zijn voor plant en dier, maar ook voor de mens (in de 
jaren zeventig van vorige eeuw circuleerden nog zelfklevers met 
de slogan ‘Natuurbehoud is zelfbehoud’ was het de publicatie 
van Bob Constanza en zijn medewerkers in 1997 in het gezag-
hebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature en de publicatie 
van de Millenium Ecosystem Assessment (MA)in 2005 die voor 
een ware doorbraak zorgden. De MA, samengesteld uit meer 
dan 1300 wetenschappers, geeft een alomvattend overzicht van 
de ecosysteemdiensten maar toont vooral ook aan dat er een 
bijzonder nauwe link bestaat tussen de ecosysteemdiensten en 
het menselijk welzijn. Constanza en zijn medewerkers toonden 
bovendien ook aan dat de ecosysteemdiensten eveneens een 
grote economische waarde vertegenwoordigen door hun directe 
en indirecte bijdragen aan het menselijk welzijn. Hoewel dit veel 
stof deed opwaaien en tot verhitte discussies tussen ecologen en 
economen leidde, blijft de essentiële boodschap dat onze eco-
systemen een zeer grote economische waarde vertegenwoordi-
gen en dat het verlies van zowel ecosystemen als biodiversiteit 
onherroepelijk leidt tot grote economische kosten. 

In de MA worden ecosysteemdiensten opgedeeld in vier grote 
groepen: 1) voorzienende diensten, 2) regulerende diensten, 3) 
culturele diensten en 4) ondersteunende diensten. 

De voorzienende diensten zijn onder andere de productie van 
gewassen, drinkwater, water voor landbouw, hout, vezels, (ka-
toen, vlas). Het zijn vooral deze diensten die wij via bijvoorbeeld 
de landbouw hebben geoptimaliseerd. 

Daartegenover staan de regulerende diensten zoals de klimaat-
regulering, de zuivering van de lucht zoals het opvangen van fijn 
stof, het zuiveren van water, bescherming tegen overstromingen, 
koolstofopslag enz. Ecosystemen spelen een cruciale rol in de 
regulering van het klimaat. Koolstofdioxide wordt opgenomen 
door planten en een deel daarvan wordt in de bodem vastgelegd 
als organisch materiaal. Moerassen, rivieren, meren en estuaria 
zijn eveneens cruciaal in de zuivering van water, het zogenoem-
de zelfreinigend vermogen. De capaciteit van het ecosysteem 
om water te zuiveren heeft evenwel zijn beperkingen. Wanneer 
er te veel vervuild water geloosd wordt, wordt de verwerkingsca-
paciteit overschreden en krijgen we vervuilde waterlopen. Ook 
in de hydrologische cyclus spelen ecosystemen een cruciale rol. 
Wetlands of moerassen zijn een soort buffer voor water. Bij over-
dadige regenval kunnen zij veel water vasthouden waardoor het 
minder snel gaat afstromen en benedenstrooms minder over-
stromingen voorkomen. Anderzijds gaat dat water infiltreren en 
grondwatervoorraden aanvullen. 35% van de wereldvoedselpro-
ductie is volledig afhankelijk van bestuiving door dieren, vooral 
insecten en nog eens 40% wordt erdoor bevorderd. De achteruit-
gang van natuurlijke bestuivers kan dan ook een bijzonder grote 
impact hebben op onze voedselvoorziening. 

De culturele diensten omvatten vooral de esthetische waarden, 
de mogelijkheden voor recreatie, spirituele waarden, opleiding 
enz. Naarmate het aandeel van de stedelijke bevolking toe-
neemt, is er een zeer duidelijke tendens waarbij steeds meer 
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mensen de natuur gaan opzoeken om er te wandelen of tot rust 
te komen.

Ondersteunende diensten zijn dan weer belangrijke ecologische 
processen zoals bijvoorbeeld bodemvorming, de cyclering van 
nutriënten of voedingstoffen en de primaire productie zelf. Dit ba-
sisschema van de MA werd in de TEEB studie (Ten Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) licht gewijzigd. Er wordt een 
beter onderscheid gemaakt tussen de eigenschappen van een 
ecosysteem (de biofysische structuren, de processen en func-
ties), de geleverde diensten, de daaruit voortvloeiende baten en 
de daaraan gekoppelde waarde. De ondersteunende diensten 
worden als dusdanig niet meer opgenomen omdat die eigenlijk 
vervat zitten in de processen en functies in de ecosystemen.

Op basis van de categorieën voorgesteld in het TEEB-rapport 
werden de ecosysteemdiensten welke relevant zijn voor het Zwin 
en de Zwinstreek opgelijst. Zowel de inventarisatie als de beoor-
deling van het relatieve belang van de ecosysteemdiensten is 
sterk afhankelijk van de actuele en lokale situatie: wijzigingen 
in politiek, economie, natuurbehoudsvisie, … kunnen een grote 
weerslag hebben op welke ecosysteemdiensten worden aange-
duid als meer of minder belangrijk. Een aantal ecosysteemdien-
sten worden echter sowieso geleverd zolang het gebied niet vol-
ledig gedegradeerd wordt. 

Onderstaande tabel (tabel 1) toont de ecosysteemdiensten van 
het Zwin op basis van de typologie gebruikt in TEEB. De rechter-
kolom geeft het relatieve belang weer van de ecosysteemdien-
sten op schaal van het Zwin en op schaal van het omliggende 
landschap (de Zwinstreek).

Het specifieke studiegebied behoort tot de Zwinstreek en het ge-
bied zelf enerzijds en de voorgestelde visie en beheermaatrege-
len hebben een duidelijke invloed op bepaalde ecosysteemdien-
sten. Met name de zoet grondwaterreserve (drinkwaterreserve), 
waterbeheersing, klimaatregulatie (de CO2-sink door de geplan-
de bebossing), leefkwaliteit en volksgezondheid, bestuiving van 
gewassen en genenreserve zijn binnen het gebied belangrijke 
ecosysteemdiensten.

Zoet grondwaterreserve. Het neerslagoverschot in de hogere 
duinmassieven van de beboste Blinkaartduinen en Hazegrasdui-
nen draagt bij tot de zoete grondwaterlens van de Binnenduinen 
van Knokke. Het grondwaterpeil in het geheel binnenduinencom-
plex van Knokke wordt echter kunstmatig laag gehouden door 
enerzijds de drinkwaterwinning in het nabijgelegen golfterrein 
van Knokke-Het Zoute en door het drainerend effect van ver-
scheidene door het gebied stromende waterlopen, die onderwor-
pen zijn aan het polderpeilbeheer, zoals (van noord naar zuid) 
de Zeedijkader, de Paulusvaart en het Kalfduinkreekje. Kaart 20 
toont de door het gebied stromende waterlopen.

Waterbeheersing. Bij sterke regens kunnen de polderwaterlo-
pen die mee het duingrondwater afvoeren naar zee oververza-
digd geraken. Wateroverlast in de topografisch lager gelegen zo-
nes in de woonkernen en in de polders zou gedeeltelijk kunnen 
verholpen worden door het verhogen van de komberging van 
de in de polderwaterlopen uitmondende duinbeken die door de 

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 45



Binnenduinen van Knokke vloeien. De komberging van het Bin-
nenduinencomplex van Knokke zou in het kader van het LIFE 
HIDRA project verhoogd worden door het plaatselijk verlagen 
van het maaiveld voor de ontwikkeling van het habitattype 2190 
“Vochtige duinvallei” en verbreden van de bedding van een paar 
duinbeken (waaronder de Paulusvaart en het Kalfduinkreekje).

Klimaatregeling, koolstofsequestratie of CO2-sink. Mits ex-
ploitatie van de bosbestanden, kan het bos bijdragen aan kli-
maatregulatie door het vastleggen in het hout van atmosferische 
koolstof.

Klimaatregulatie doordat duinbos als CO2-sink fungeert. Door-
dat in het kader van het LIFE project HIDRA de totale oppervlak-
te aan bos netto vergroot wordt en hierbij bovendien kortlevend 
naaldhout vervangen wordt door langlevende hardhoutsoorten 
(Zomereik, Gewone es …) kan verwacht worden dat de hoeveel-
heid CO2 dat door de bosbestanden in het projectgebieden zal 
“gevangen en gefixeerd” worden zal toenemen.

Leefkwaliteit en volksgezondheid: de publiek toegankelijke 
duinbossen aan de rand van de Knokse bebouwde kom bieden 
een veel gebruikt groen kader voor wandelingen en ontspanning 
voor zowel plaatselijke bevolking en tweedeverblijvers als toe-
risten. Wandelen in een groene omgeving is rustgevend en po-
sitief voor het welzijn en de (o.a. geestelijke) gezondheid van de 
mensen. Door het LIFE project HIDRA zal de oppervlakte voor 
wandelaars toegankelijk bos en andere natuur aanzienlijk toene-
men ten opzichte van de huidige situatie wat dus ook welzijn en 
volksgezondheid ten goede zal komen.

Bestuiving van gewassen. Diverse soorten wilde bijen dragen 
bij tot de bestuiving van fruit en groenten. Verscheidene wilde bij-
ensoorten zijn verbonden aan de natuurlijke habitats “2130* Grijs 
duin” en “2180 Beboste duinen”. Vermits LIFE HIDRA een aan-
zienlijke toename van de oppervlakte van beide voor wilde bijen 
gunstige habitats zal teweegbrengen, kan ook een toename van 
de populaties wilde bijen en dus van de bestuiving van gewas-
sen verwacht worden.

Genenreserve. De habitattypes “2130* Grijze duinen”, “2180 
Beboste duinen” en “2190 Vochtige duinvallei” herbergen een 
grote biodiversiteit bestaande uit talrijke zowel goed gekende als 
minder goed gekende of zelfs nog ongekende soorten bacteriën, 
schimmels (fungi), planten en dieren, waarvan sommige soorten 
in de toekomst door de mens zouden kunnen gebruikt worden, 
o.a. ten behoeve van farmaceutische doeleinden. De realisa-
tie van LIFE HIDRA zal die biodiversiteit en haar genenreserve 
plaatselijk gevoelig vergroten.

2.2.5.2 Potenties
Zoet grondwater. Het zoet duingrondwater langer ophouden in 
de Binnenduinen van Knokke door een loskoppeling van het pol-
derpeil en opstuwing van de waterlopen die de duinen thans te 
sterk draineren, zou niet alleen de potenties voor de ontwikke-
ling van grondwaterafhankelijke habitats verbeteren, maar ook 
de zoet drinkwatervoorraad ten goede komen. Ter hoogte van 
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de Paulusvaart kan eventueel een plas-drassituatie worden ge-
creëerd.

Belangrijk om te weten! De Binnenduinen van Knokke liggen 
ook binnen de perimeter van het raamakkoord inzake het wa-
terbeheer in een deel van de Oostkustpolder in functie van het 
duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk 
intertijdengebied. Voor het waterbeheer bepaalt het raamak-
koord dat de Zwinnevaart-Isabellavaart in de toekomst weer via 
het Zwin zal kunnen afwateren, net als vroeger. De omgeving 
van de Zwinnevaart-Isabellevaart zal daarvoor landschappelijk 
en ecologisch heringericht worden door de Vlaamse Milieumaat-
schappij. Daarnaast wordt er een nieuw visvriendelijk pompge-
maal ter hoogte van het Zwin voorzien. In samenwerking met 
Aquafin wordt gestreefd naar een algemene verbetering van de 
waterkwaliteit. De uitvoering van het raamakkoord zal gebeuren 
via het landinrichtingsproject Zwinpolders. De VMM (Vlaamse 
Milieumaatschappij) heeft – in uitvoering van het raamakkoord 
- het afgelopen jaar een hydraulische model opgemaakt. Dit om 
pompcapaciteit te bepalen en de noodzakelijke ingrepen die no-
dig zijn in de Oostkustpolder. Er zijn 3 scenario’s in het model 
gestoken. De VMM en de VLM (Vlaamse Landmaatschapppij) 
zijn bezig met de opmaak van het ontwerpbestek voor het laten 
opmaken van een uitvoeringsbestek van de waterloopwerken. 
Dit is relevant voor de Paulusvaart en de Paulusduinen.

CO2-sink. De in het kader van de natuurdoelstellingen beoogde 
bosuitbreiding kan de werking als koolstof-sink alleen maar ver-
sterken.

Verder is duidelijk dat nog meerdere ecosysteemdiensten door 
de voorstellen eerder zullen afnemen of toenemen in belang. De 
voedselvoorzienende functie zal bijvoorbeeld eerder in belang 
afnemen. De waterregulerende functie, de pollinatiefunctie, het 
handhaven van levenscycli, het beschermen van de genetische 
pool, de esthetische informatie, de recreatie, het toerisme en de 
spirituele ervaring zullen eerder in belang toenemen. 

Visie van de beheerder

Door natuurbeheermaatregelen (zoals ook geformuleerd in LIFE-
HIDRA) zullen de regulerende ecosysteemdiensten verhogen 
(verhoging van de zoetwateropslag, stikstofverwijdering, kool-
stofopslag, fosforverwijdering), de biodiversiteit, de ondersteu-
nende diensten (zoals natuurlijke regulering van de hydrologie, 
natuurlijke erosiepreventie, natuurlijke pestcontrole, natuurlijke 
pollinatie, stimuleren van de bodemvorming en vruchtbaarheid, 
… en culturele ecosysteemdiensten (recreatie)
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Tabel 1. Ecosysteemdiensten van het Zwin op basis van de typologie gebruikt in TEEB 
(Sander et al. 2011).

TEEB-
classifica-
tie

Zwinstreek-ecosysteemdiensten Belang 
Zwin/
Zwinst-
reek

Voorzienend
1 Voedsel 1.1 Gewasproductie ***/****

1.2 Vlees- en melkproductie */****
1.3 Kustvisserij **/**
1.4 Wilde planten en dieren */*

2 Water 2.1 Drinkwater **/***
2.2 Water voor landbouwgebruik */**

3 Ruwe materialen 3 Bosbouw **/*
4 Genetische hulpbronnen /
5 Medicinale hulpbronnen /
6 Ornamenten en versieringen Ornamenten en versieringen */*
Regulerend

7 Luchtzuivering 7 Captatie polluenten door 
groenstructuren **/**

8 Klimaatregulering 8 Koolstofsequestratie ***/***

9 Vermijden of reguleren van ver-
storing 9.1 Controle van overstromingen */**

9.2 Controle van piekdebieten */**
10 Reguleren van waterstroming 10.1 Infiltratie van water *****/***

10.2 Kwelwater *****/***
11 Afvalverwerking 11.1 Stikstofretentie ****/**

11.2 Fosforretentie ****/**
11.3 Siliciumbuffering ****/0

12 Erosiepreventie 12 Dune encroachment control 0/*

13 Handhaven van bodemvrucht-
baarheid

13 Handhaven van bodem-
vruchtbaarheid 0/*

14 Pollinatie 14 Pollinatie */**
15 Biologische controle 15 pestcontrole */**
Habitat & ondersteunend
16 Handhaven van levenscycli 16 Handhaven van levenscycli *****

17 Beschermen van de genetische 
pool

17 Beschermen van de geneti-
sche pool *****

Cultureel en beleving
18 Esthetische informatie 18 Esthetische informatie **/**
19 Recreatie & toerisme 19 Recreatie & toerisme ****/**

20 Inspiratie voor cultuur, kunst en 
ontwerp

20 Inspiratie voor cultuur, kunst 
en ontwerp */**

21 Spirituele ervaring 21 Spirituele ervaring */*

22 Informatie voor cognitieve ont-
wikkeling

22 Ervaring voor cognitieve ont-
wikkeling ****/**
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2.3 Sociale functie

2.3.1 Huidige toestand

Openstelling

Het Koningsbos werd in 1971 aangekocht door de gemeente 
Knokke-Heist met als bestemming ‘groene ruimte voor passieve 
recreatie’. Het BPA nr. K/16 voorzag de bestemming ‘openbaar 
park voor passieve recreatie’, maar het gewestplan wijzigde de 
bestemming in natuurgebied. Onder het beheer van de vorige 
particuliere eigenaar tot 1971 was het bos niet afgesloten en vrij 
toegankelijk voor wandelaars. Sinds de aankoop door de ge-
meente is het bos eveneens permanent en volledig toeganke-
lijk voor het publiek. Er was aanvankelijk geen enkele afsluiting 
nog beperkende signalisatie aangebracht aan de randen van het 
bos. Door waarnemingen in de periode 1996-1998 in het kader 
van de opmaak van het vorige bosbeheerplan werd vastgesteld 
dat het bos gebruikt werd:

 ● Als wandelgebied door individuele recreanten al dan niet 
vergezeld van honden (vrij en aangelijnd)

 ● Als joggingparcours
 ● Als crossterrein voor individuele jongeren en volwassenen 

met crossfietsen en –motoren (twee- en vierwielige) op zoek 
naar topografische uitdagingen

 ● Een enkele maal als doorrijgebied voor (een) ruiter(s)
 ● Als speelplek door kinderen uit de buurt
 ● Als speelterrein voor jeugdverenigingen
 ● Voor boswandelingen onder leiding van natuurgidsen 

De Deyn et al. (1998) besluiten dat het Koningsbos niet alleen 
blijkt gebruikt te worden voor passieve recreatievormen zoals 
wandelen op bestaande paden, maar ook voor actieve en zelfs 
bosonvriendelijke recreatie. Afgaande op de waarnemingen 
in de periode 1996-1998 leken niet zozeer aantallen recrean-
ten problemen op te leveren, maar wél sommige typen van re-
creanten en hun gedrag. Schade aan kwetsbare hellingen van 
duinruggen, graven, overbetreding, afval, schade aan bomen en 
loslopende honden waren de meest voorkomende problemen. In 
het toegankelijkheidsreglement van het bosbeheerplan van 1998 
werd opgenomen dat alleen voetgangers toegelaten zijn. Er is 
een absoluut verbod voor fietsers, ruiters en motorvoertuigen. Er 
werd een beperking van het aantal paden voorgesteld.

De situatie na 1998 is actueel onduidelijk. Van een beperking 
van het aantal paden lijkt anno 2016 weinig in huis gekomen. 
De padenstructuur in het Koningsbos is zeer ondoorzichtig. Er is 
een wirwar van paadjes, waar alleen lokale gebruikers hun weg 
in vinden. De signalisatie en bewegwijzering zijn wél verbeterd. 
Het Hazegraswandelpad is goed gemarkeerd. Aan verschillende 
ingangen van het Koningsbos is een toegankelijkheidsreglement 
aanwezig. Alle ingangen zijn gemarkeerd met bordjes die aange-
ven wat kan en wat niet kan. Inbreuken zijn vooral vast te stellen 
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als het gaat over niet toegelaten gebruik door mountainbikers 
van de onverharde paden in het bos. 

Foto. Toegankelijkheidsbebording Koningsbos anno 2016. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

De Binnenduinen van Knokke worden dooraderd door veel niet 
verharde bospaden (in het Blinkaartduinbos), niet verharde his-
torische kerkenwegels (door de Oude Hazegraspolder) en enke-
le rustige verharde en half-verharde paden, waardoor het gebied 
goed ontsloten is voor wandelaars en deels ook voor fietsers. De 
Kustwandelroute en het Wandelnetwerk Zwin doorkruisen het 
Blinkaartduinbos langs de Blinkaartlaan, de Boslaan en de Eiken-
laan (wandelknooppunten 17, 2 en 5) en monden uit op het Oost-
hoekplein waar ze enerzijds aansluiten op het padennetwerk van 
het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ (via het 
pad door de Nieuwe Hazegraspolderdijk, wandelknooppunten 16 
en 15) en anderzijds op de Zwinwandelroute die een wandellus 
vormt door de Binnenduinen van Knokke. De Zwinwandelroute 
vertrekt van het Oosthoekplein via half-verharde paden langs de 
Nieuwe Hazegraspolderdijk en de Korte straat in de richting van 
het door de Oude Hazegraspolder lopende Jagerspad, dat in de 
Kalfduinen-West aansluit op een deels half-verharde, deels on-
verharde kerkwegel, die zelf langs twee vertakkingen leidt naar 
de Boslaan, de Eikenlaan (waarlangs de Kustwandelroute loopt) 
en het niet verharde bospadennetwerk van het Blinkaartduinbos. 
De voormalige Hazegraswandelroute werd op 8 oktober 2016 
geïntegreerd in een Zwinwandelroute.
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Twee foto’s. De voormalige Hazegraswandelroute (nu Zwinwandelroute) in de Kalfduinen-West. 
Foto’s  Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Ook het Fietsnetwerk Kust loopt langs de Zouteduinen (van-
op de Zoutelaan tussen de knooppunten 42 en 45), door het 
Blinkaartduinbos (langs de Boslaan en de Eikenlaan tussen de 
knooppunten 43 en 46), langs de Hazegrasduinen, Korte duinen 
en Paulusduinen (vanop de Hazegrasstraat tussen de knoop-
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punten 46 en 51) en langs de Kalfduinen (vanop de Graafjansdijk 
tussen de knooppunten 43 en 52). De Vlaamse kustfietsroute 
sluit via de knooppunten 51, 52 en 50 aan bij het Fietsknoop-
puntensysteem West Zeeuws-Vlaanderen, o.a. het knooppunt 
30 te Retranchement). De Fietskaart van Knokke-Heist beschrijft 
eveneens drie fietsroutes, waarvan de Blinckaertroute (43 km) 
en de Melkwegroute (35 km) het studiegebied doorkruisen.

Momenteel maken veel mountainbikers gebruik van het onver-
harde padennetwerk door het Konings- en Blinkaartbos, ook al is 
dat verboden. Er vindt jaarlijks een mountainbikewedstrijd plaats 
in Knokke-Heist die door de Binnenduinen loopt (Wacky Racers 
Toertocht) en waarvoor de vergunning jaarlijks opnieuw wordt 
aangevraagd.  

De gemeente Knokke-Heist ontwikkelde een kaart met daarop 
de ruitermogelijkheden binnen de gemeente: de Zwinruiterroute. 
Daar worden vier trajecten op aangeduid: 1) een strandroute die 
het ganse jaar bruikbaar is, 2) een strandroute enkel bruikbaar 
buiten het toeristisch seizoen, 3) een route die vertrekt vanaf 
het paardenpension Lanckriet en 4) een route vanaf manege 
de Ponderosa in de Kalfstraat 47, 8300 Knokke-Heist. Alleen de 
laatste route doorkruist het studiegebied (zie kaart 19). 

Kaart 16 toont de niet verharde paden in het studiegebied.

Kaart 17 toont de bestaande wandelroutes. 

Kaart 18a toont het Fietsnetwerk Kust, de Blinckaert(fiets)route 
en de Melkweg(fiets)route in het studiegebied.

Kaart 19 toont het huidige ruiterpad doorheen het studiegebied.

2.3.2 Potenties

Openstelling

De ontsluiting voor fietsers is nu al heel behoorlijk. De huidige 
officiële wandel- en fietsnetwerken moeten bestendigd worden. 
Inventarisatie moet uitwijzen of er nog altijd oneigenlijk gebruik 
is van de paadjes in het Blinkaartbos door mountainbikers. Een 
goede geleiding van de mountainbikers is wenselijk. Westtoer 
zou graag een verbinding tussen de Graaf Jansdijk en het Ja-
gerspad gerealiseerd zien. Mountainbikepaden zijn echter de 
bevoegdheid van BLOSO.

Westtoer maakte in 2011 een kaart op met wandelpaden in 
de Zwinstreek. Er is geen herwerking op korte termijn gepland 
maar in de loop van 2016 wordt de Hazegraswandelroute ge-
integreerd in een Zwinwandelroute (opening 8 oktober 2016). 
Wél suggereert Westtoer de creatie van een doorgang vanaf 
de Graaf Jansdijk richting het Jagerspad om een beter wandel-
circuit te kunnen uitbouwen. Ook het bewandelbaar maken van 
de Cantelmolinie zit in de toekomstplannen van Westtoer. In het 
Blinkaartduinbos lijken rationelere en duidelijk bebakende wan-
delpaden aangewezen.
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Er is momenteel geen provinciale ruiterroute, wél een gemeen-
telijke. In het kader van de opmaak van deze gebiedsvisie en het 
landinrichtingsproject Zwinpolders werd samengezeten met de 
lokale manegehouders, vertegenwoordigers van ruiters en West-
toer. Westtoer is vragende partij om ook een provinciale ruiter-
route te kunnen uitstippelen in Knokke. Manege de Ponderosa 
wil graag een doorsteek tussen de Graaf-Jansdijk en het Jagers-
pad. De gemeente zou graag een kleine aanpassing zien aan 
de bestaande ruiterroute (Paulusstraat-Jagerspad i.p.v. Graaf-
Jansdijk).

Visie van de beheerder

Openstelling

De Binnenduinen vormen een randstedelijke open ruimte die 
naadloos kan aansluiten bij de wandel- fiets en ruiternetwerken 
van de VNR Zwinduinen en Polders en het Zwin. 

Zachte recreatievormen kunnen hand in hand gaan met het 
natuurherstel zodat een duurzaam toerisme binnen het grens-
overschrijdende Natura 2000 gebieden van de Zwinstreek  kan 
plaatsvinden. 

Naast een bestendiging /verbetering van de bestaande wandel 
en fietspaden, moeten in het Blinkaartduinbos ook rationelere en dui-
delijkere bebakende wandelpadentracés worden bekeken.

Er wordt geen permanent moutainbikepad afgebakend in het ge-
bied, maar er is wél voorzien dat er een jaarlijkse mountainbike-
toer kan plaatsvinden (Wacky Racers Toertocht die al een aantal 
jaren plaatsvindt), onder specifieke voorwaarden, zoals ook zijn 
opgenomen in de jaarlijkse machtigingen: 

Artikel 1. Een mountainbiketocht in het Koningsbos wordt als 
een risicovolle activiteit beschouwd en kan worden uitgeoefend 
onder de volgende algemeen geldende voorwaarden: - Het ge-
machtigde parcours moet strikt worden gevolgd, zonder van de 
wegen af te wijken. – Markeringen bestaan uit verwijderbare 
materialen, gebruik van materialen zoals verf en spuitbussen is 
niet toegestaan. Het aanbrengen van de markeringen mag geen 
schade aan de bosinfrastructuur of de vegetatie veroorzaken, 
het gebruik van scherpe materialen zoals nagels en nietjes is 
niet toegestaan. Elastiek en touw rond de boom zijn bijvoorbeeld 
wel toegestaan. De markeringen worden ten vroegste de dag 
voor de activiteit aangebracht en moeten binnen de 24 uur na de 
activiteit verwijderd worden. Markeringen die niet voldoen aan 
deze voorwaarden kunnen verwijderd worden door de beheer-
der.  – Het is niet toegelaten afval of vuilnis achter te laten, noch 
vuur te maken. – Rust en stilte moeten worden gerespecteerd. 
– Andere bezoekers in de bossen en natuurreservaten mogen 
niet gehinderd worden. – Onderrichtingen van de boswachters/
natuurinspecteurs moeten worden opgevolgd. – Er mag in de 
bossen en natuurreservaten geen koopwaar worden aangebo-
den, geen reclame worden gemaakt noch mag er enige vorm 
van commerciële activiteit plaatsvinden zonder voorafgaande 
machtiging. 

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 53



Artikel 2. De machtiging geldt slechts indien de organisator ook 
de toestemming heeft verkregen van de eigenaars of de beheer-
ders van private of openbare eigendommen andere dan ANB. 

Artikel 3. De organisator moet instaan voor de vergoeding van 
alle schade die het Vlaamse Gewest en haar ambtenaren lijden 
ten gevolge van de ingerichte activiteit. De organisator zal het 
Vlaamse Gewest vrijwaren voor alle schade-eisen vanwege der-
den ten gevolge de activiteit. De organisator sluit een verzeke-
ringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid af voor het dek-
ken van zijn verantwoordelijkheid vermeld in onderhavig punt. 

Artikel 4. De organisator dient zelf in te staan voor alle organisa-
torische aspecten en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de inrichting van de activiteit, met inbegrip van de goedkeuring 
van het gemeentebestuur indien dit noodzakelijk is. 

Artikel 5. Deze machtiging kan, mits motivering, te allen tijde wor-
den ingetrokken. 

Artikel 6. Het niet naleven van de bepalingen van deze machti-
ging kan aanleiding geven tot een bestuurlijke en/of strafrechte-
lijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Voor de ruiters zou een aansluiting tussen de Graafjansdijk en 
het Jagerspad door de Kalfduinen-Oost moeten kunnen worden 
uitgestippeld en gerealiseerd. 

De beheerder wil de nodige bebording en zitbanken in het ge-
bied voorzien. Het gaat zowel om onthaalborden als leerpad-
borden (met weetjes over historiek, landschap en natuur). Waar 
mogelijk en relevant dient er aandacht te zijn voor personen met 
een beperking, in aansluiting met de aandacht hiervoor in de 
aanpalende gebieden en op het grondgebied van de gemeente 
Knokke-Heist.

2.4 Erfgoedfunctie

2.4.1 Huidige toestand
De Binnenduinen van Knokke zijn gelegen binnen de (nog niet 
juridisch vastgelegde) ankerplaats Zwinlandschap. Het gebied is 
rijk aan relicten van historische landschapselementen zoals oude 
loofbossen, houtwallen, houtkanten, fortwallen, dijken, historisch 
permanente graslanden, kreekrestanten, poelen, bunkers, een 
molen, oude wegen, vaarten,  …

Kaart 22 geeft een overzicht van de archeologische belangrijke 
plaatsen.

De belangrijkste landschappelijke elementen zijn de Graaf Jans-
dijk (1405), de Schapers- of Paulusdijk (1627), de Hazegraspol-
derdijk (1784), de Zoutedijk (1787) en de Paulusvaart (1627). 
Bij de dijken horen ook een aantal dijkdoorbraken, die nog te 
herkennen zijn aan de boogvormige uitspringingen in de dijk 
(‘kraagdijken).De dijkdoorbraak in de Hazegraspolderdijk dateert 
van 1808. Het huidige fietspad volgt nog netjes de kraagdijk.  
Ook de Paulusstraat en de Blinkaartlaan zijn aangeduid als oude 
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wegen in het duingebied. Daarnaast is het relict van het Oud 
Fort Sint-Pol (1629) een vrij aanzienlijke vlek op de kaart. Op de  
plaats van het rioolwaterzuiveringsstation is ook de ligging van 
het voormalige Sint-Bernardsfort (17de eeuw) aangeduid. Verder 
is nog een bunkertje in de Kalfduinen Oost aangegeven.

2.4.2 Beschermingsstatuten
Kaart 21 geeft een overzicht van het juridisch kader van het on-
roerend erfgoed (beschermd dorpsgezicht Hazegrasstraat, be-
schermd landschap Oude Hazegraspolder, beschermd monu-
ment Oude rioolwaterzuiveringsinstallatie Paulusduinen). Voor 
bepaalde beheermaatregelen is de opmaak van een archeolo-
gienota verplicht.

Beschermd landschap Oude Hazegraspolder is vernietigd

Ankerplaats (voorlopig) zonder juridische gevolgen.

2.4.3 Potenties
De natuurherstelmaatregelen kunnen prima samengaan met het 
herstel van landschappelijk waardevol erfgoed. De aankoop door 
ANB en herinrichting van het beschermde waterzuiveringssta-
tion biedt eveneens kansen voor natuur en onroerend erfgoed. 

Bij de herinrichting van het gebied volgens dit beheerplan zal 
het landschappelijk uitzicht aanzienlijk wijzigen door het opnieuw 
omzetten van akker- en weilanden naar meer natuurlijke habi-
tats. De 18de-eeuwse houtwallen zijn echter een zeer karakteris-
tiek element van de 18de-eeuwse ontginning die als landschap-
pelijk gegeven integraal kunnen behouden worden en opnieuw 
versterkt. 

2.4.4 Visie van de beheerder
Binnen het onroerend erfgoed vormen de houtwallen een vrij 
uniek gegeven in Vlaanderen. Alleen in de Kempen vormen 
houtwallen ook nog een zeer karakteristiek landschapselement, 
dat echter van een geheel ander tijdstip en gebruik uitging. De 
houtwallen van de duinen zijn dus uniek. Een behoud en verster-
king van dit zeer karakteristieke element wordt beoogd.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het zo goed mo-
gelijk behoud van andere waardevolle erfgoedelementen als 
fortrelicten, beschermde rioolwaterzuiveringsinstallatie enz. Be-
langrijke delen van dit erfgoed (bossen, dijken, veedrinkpoelen, 
…) werden al becommentarieerd bij de ecologische functie. Eco-
logische waarde en erfgoedwaarde vallen hier perfect samen.
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2.5 SWOT-analyse

Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen
 ● Gebied vormt een 

geheel met het 
Zwin en uitbrei-
ding Zwin en Golf 
Knokke waarvoor 
rees een goedge-
keurd beheerplan 
is

 ● Raamakkoord 
is afgesloten. 
Uitvoering voor-
zien binnen 
Landinrichting 
Zwinpolders met 
daaraan gekop-
pelde instrumen-
ten en middelen

 ● Gebied ligt volle-
dig in habitatricht-
lijngebied

 ● Gedeelte ligt in 
vogelrichtlijn-
gebied

 ● Aantal percelen 
beschermd door 
HPG

 ● Gebied groten-
deels groene 
bestemming via 
GRUP en be-
heermaatregelen 
zijn realisatie 
van de groene 
bestemming

 ● Zouteduinen en 
Blinkaartbos zijn 
VEN-gebied

 ● Boomkikker en 
Kamsalamander 
aanwezig

 ● landinrichtingspro-
ject ondersteunt 
IHD-doelstellingen

 ● PAS ondersteunt 
IHD-doelstellingen

 ● Ankerplaats heeft 
geen juridische 
waarde

 ● Beschermd 
landschap Oude 
Hazegras-polder 
en Binnendui-nen 
is vernietigd

 ● De duingraslan-
den zijn actueel 
gedegra-deerd, 
overbeweid, 
bemest en 
versnipperd

 ● Waterwin-ning en 
drainage door wa-
terlopen zorgen 
voor  verdroging

 ● Verwerving is nog 
lopende

 ● Oneigenlijk 
gebruik door 
mountainbikers

 ● Invasieve exoten 
in Blinkaart-bos 
en bosjes

 ● Ontbossing min-
der waardevol bos 
biedt goede kan-
sen voor herstel 
prioritair habitat 
Grijs duin

 ● Potenties voor na-
tuurontwikkeling 
door omzetting 
akker in grasland, 
Boomkikker-
biotoop of duinbos

 ● Acties die voort-
vloeien uit het 
raamakkoord kun-
nen de hydrologie 
verbeteren

 ● Potenties door 
opstuwen 
waterlopen

 ● Potenties voor 
betere en meer 
rationele recrea-
tieve ontsluiting

 ● Herintroduc-tie 
Rugstreeppad

 ● Mogelijkheid tot 
realisatie van 
grootste deel 
(19%2130, 61% 
Duinbos, 50% 
2190 Duinvallei, 
100% leefgebied 
Boomkikker op 
korte termijn

 ● Versnippering 
 ● Blijvende overbe-

mes-ting ondanks 
beschermings-
statuut HPG en 
GRUP

 ● Pesticiden en 
overbegrazing 
ondanks bescher-
mingsstatuten

 ● Paulusvaart is 
nog steeds niet 
proper

 ● Stikstofdeposi-tie 
bemoeilijkt herstel 
duingrasland

 ● Verwervingen zijn 
nog lopende

 ● Invasieve exoten
 ● Verdroging van 

het gebied
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Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen
 ● Deel van de 

duinbossen zijn 
oudste Belgische 
kust

 ● Unieke geo-
morfologische 
constellatie

 ● Flora zeedor-
penland-schap 
Binnenduinen is 
unieke aanvulling 
op meer natuur-
lijke flora Zwin

 ● Potenties voor 
duurzaam toeris-
me en samenwer-
kingen mogelijk 
tussen particu-
lieren, lokale en 
Vlaamse overheid

 ● Natuurdoelen en 
daarvoor nodige 
beheermaatrege-
len zijn geformu-
leerd binnen voor-
bereiding GRUP 
Zwinpolders en 
projectvoorstel 
LIFE-HIDRA

 ● Plan van aanpak 
opgemaakt bij 
voorbereiding 
GRUP is al aantal 
jaren in voorberei-
ding en budgetten 
beschikbaar voor 
aankoop

 ● Bestaande be-
heerovereenkom-
sten

 ● Potentie om 
voorbeeld te zijn 
van het samen 
realiseren van 
Natura 2000

 ● Middelen en 
samenwerking 
tussen diverse 
actoren via 
raam-akkoord en 
Land-inrichting 
Zwinpolders

 ● Kaarten 62  tot 65 
tonen de verschil-
lende bedreigin-
gen (verdroging 
en watervervui-
ling, invasieve 
exoten, versnippe-
ring door verharde 
en onverharde 
wegen, onaan-
gepast beheer 
bestaande duin-
graslanden en be-
staande bossen, 
vermesting)
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Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen
 ● Binnen de aan-

koopperimeter en 
het visiegebied 
van het Vlaams 
natuurreservaat 
“De Zwinduinen 
en –polders”

 ● Via INTERREG-
REECZ is er al 
een huisstijl en 
grensoverschrij-
dende samen-
werking tussen 
de verschillende 
actoren

 ● Voorbereiding 
herintroductie 
Rugstreeppad 
gaat in uitvoering 
in 2017

 ● Hoge actuele 
natuurwaarde van 
een groot deel 
van het gebied en 
de bijzonder hoge 
potenties voor na-
tuurontwikkeling 
van het gehele 
gebied

 ● Verschillende re-
creatieve netwer-
ken lopen door 
het gebied

 ●
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3 Globaal kader

3.1 Invulling van de drie functies van het terrein en differentiatie ervan over het 
terrein

Uit de sterkte zwakte-analyse blijkt welke functies belangrijk zijn voor het terrein en de be-
heerder en wat de mogelijkheden en beperkingen voor elke functie zijn. 

Gezien de actuele natuurwaarden, de beschermingsstatuten, bestemming en de hoge po-
tenties van het terrein en de te realiseren natuurdoelen (IHD), primeert de ecologische 
functie. De beheerder wil daarbij extra aandacht  schenken aan de sociale functie en de 
erfgoedfunctie en streeft naar samenwerking met lokale landbouwers voor de begrazing. 
Het terrein is toegankelijk op de daarvoor voorziene paden, waaronder een bijkomende 
doorsteek voor ruiters voorzien wordt. Ook de geleiding van voetgangers zal beter uitge-
bouwd worden. 

Er zijn ook twee speelzones voorzien in het Blinkaertbos en een vrij toegankelijke zone met 
picknickplek, die kan gebruikt worden als schaatszone. In het domein De Landsheer zullen 
4 geleide wandelingen per jaar worden voorzien. Ook in de oeverige beheerde percelen 
kunnen geleide wandelingen plaatsvinden. Hiervoor zal ANB samenwerken met lokale gid-
sen zoals ook gebeurt voor de Zwinduinen. .

Op vlak van erfgoed wordt aandacht geschonken aan de houtwallen en het beschermde 
monument (RWZI < 1935). Het nodige archeologische vooronderzoek (in samenwerking 
met de VLM binnen de landinrichting zwinpolders) moet de afstemming van natuur en erf-
goed optimaliseren zonder voorbij te gaan aan de natuurdoelen. 

De economische functie van het gebied ligt op het vlak van een verbetering van de eco-
systeemdiensten. Oogst van brandhout is mogelijk bij de beheerwerken in functie van de 
beheerdoelstellingen . 

De openstelling van het gebied richt zich vooral op het vlak van wandelaars, fietsers en rui-
ters. De verschillende wandelmogelijkheden met bestaande wandelroutes worden nog uit-
gebreid door het gebruik van de onverharde wegen in het gebied (Kortestraat, Jagerspad) 
mee te betrekken. In het Blinkaartbos wordt een rationalisering van de paden voorgesteld, 
waarbij een aantal paadjes afgesloten worden en een aantal andere beter gemarkeerd 
worden en van bebording en bewegwijzering voorzien. De mogelijkheden voor fietsers zijn 
nu al zeer uitgebreid door het knooppuntennetwerk. Eén keer per jaar worden mountain-
bikers toegelaten in het Blinkaartbos voor een jaarlijks terugkerende route. Een jaarlijkse 
machtiging moet worden aangevraagd. De mogelijkheden voor paarden worden iets ver-
beterd door een stukje traject Graaf Jansdijk te vervangen door een nieuw aan te leggen 
onverhard ruiterpad in de Kalfduinen. 

Kaart 23 (a, b, c) toont de invulling van de ecologische, de economische en de sociale 
functies. 

3.2 De gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten in relatie tot de 
instandhoudingsdoelstellingen

3.2.1 De Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000 net-
werk (G-IHD) vertaald op het terrein: doelhabitatenkaart

Algemene bemerking:

 ● De totale oppervlakte van de doelhabitats in het Binnenduinencomplex van 
Knokke (ruim 161 ha) wijkt af van de totale oppervlakte die vermeld wordt onder de 
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eigendomsstructuur van deze nota  omdat de eerst vermelde oppervlakte het resultaat 
is van planimetrering en talrijke afrondingen, terwijl de tweede oppervlakte de kadas-
traal gekende oppervlakte betreft.

 ● Het gebied voor de korte termijnplanning (2021) omvat 131 ha.

Op basis van de Biologische Waarderingskaart, de habitatkaart, het Driedimensionaal Ter-
rein-Model (DTM), enkele verkennende bodemboringen en terreinbezoeken uitgevoerd in 
juni en juli 2013 kunnen de volgende oriëntaties voor de kwalitatieve optimalisatie en de 
ontwikkeling van de actueel en potentieel aanwezige habitattypes in de Binnenduinen van 
Knokke gegeven worden (zie ook Kaart 24).

2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetatie of “Grijs duin”

Droge tot mesofiele duingraslanden komen actueel in het Binnenduinencomplex nog voor 
in de Zouteduinen, de Kalfduinen-West, de Kalfduinen-Oost, de Hazegrasduinen, de Korte 
Duinen-West en de Korte Duinen-Oost en de Paulusduinen. De in een relatief goede staat 
van instandhouding verkerende droge duingraslanden bevinden zich in de meest reliëfrijke 
duinweiden ter hoogte van de Hazegrasduinen. In de Korte Duinen-Oost en de Paulus-
duinen is de kwaliteit al wat minder. Het grootst gedeelte van de duingraslanden in de 
Zouteduinen, de Kalfduinen-West en –Oost en de Korte Duinen-West bevinden zich in een 
floristisch zeer verarmde toestand wegens een veel te hoge veedichtheid, bemesting en 
plaatselijk gebruik van herbiciden (dicotylendoders). De duinweiden worden meestal be-
graasd door paarden van particulieren en in een paar gevallen (Kalfduinen-West en Korte 
Duinen-West) nog runderen. De te hoge begrazings- en betredingsdruk gecombineerd met 
de onrechtstreekse bemesting door de bijvoedering van het vee en in sommige gevallen 
het gebruik van dicotylen-doders hebben de meeste actuele duingraslanden aanzienlijk 
gedegradeerd. Een optimalisatie van de bestaande droge duingraslanden, zal, met uit-
zondering van de nog relatief goed bewaarde reliëfrijkere weiden in de Korte Duinen-Oost, 
Hazegrasduinen en Paulusduinen, het afplaggen van de huidige graszode en de instelling 
van een totaal ander begrazingsregime (zonder bemesting of bijvoedering) vergen.

De op heden in de Binnenduinen van Knokke overblijvende duingraslanden zijn echter te 
beperkt in oppervlakte en ruimtelijk te versnipperd om duurzaam in stand gehouden te kun-
nen worden. De verspreid-liggende “grasland” – eilanden moeten dus vergroot en onderling 
verbonden worden door de omzetting van tussenliggende akkers naar droge tot mesofiele 
duingraslanden en het op die manier herstellen van grotere aaneengesloten “Grijs duin” 
- complexen. Bij tijdelijke braaklegging van een paar zandige akkers in het westelijk deel 
van de Kalfduinen-West en in de Korte Duinen-West kwam hier vrij snel een kalkmijdend 
droog duingraslandtype met Hazenpootje, Schapenzuring en zelfs Muizenoor tot ontwik-
keling. Echter zijn de meeste akkers dermate langdurig en sterk bemest geworden dat het 
fosfaten-gehalte van de bouwvoor en de bovenste bodemlagen hoogstwaarschijnlijk veel 
te hoog ligt opdat ze door eenvoudige braaklegging en begrazing duurzaam tot waardevol 
“Grijs duin” zouden kunnen evolueren. Omzetting van de meeste akkers naar “Grijs duin” 
vergt de afgraving van de bovenste halve meter van de (met fosfaten oververzadigde) 
bouwvoor. Een alternatieve (nog uit te testen) techniek om “fosfaat”-ontmijning te komen 
kan bestaan uit diepploegen.

Uitstekende potenties voor het herstel van droge tot mesofiele duingraslanden bieden de 
vrij recente naaldhout-aanplantingen in de Korte Duinen – Oost en in de Hazegrasdui-
nen. Het betreft reliëfrijke duingronden waarop omstreeks 1960 vooral dennen (Pinus div. 
spp.) werden aangeplant. Onder het scherm van deze dennen heeft zich vooral Gewone 
esdoorn (Acer pseudoplatanus) spontaan gevestigd en bestaat de vrij banale onderbe-
groeiing voornamelijk uit stekelvarens (Dryopteris div. spp.) en bramen (Rubus div. spp.). 
Beide relatief jonge naaldbosaanplantingen grenzen rechtstreeks aan de best bewaarde 
“Grijs duin” – graslanden (in de meest reliëfrijke duinweiden) van de Binnenduinen van 
Knokke. Gelet op de aanwezigheid van een spontaan ontwikkelde nevenetage van loof-
bomen (vooral Gewone esdoorn) en van een ondergroei met varens en kruiden, worden 
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beide bosjes op de habitatkaart gedeeltelijk gerekend tot het habitattype “2180 Beboste 
Duinen van het Atlantische, Boreale en Continentale kustgebied”. De ontbossing gevolgd 
door afplagging van de strooisel- en humuslagen van beide naaldhoutaanplanten (3,6 ha) 
en jonge gemengde bossen (2,8 ha) zou echter toelaten de prioritair in stand te houden 
“Grijs duin”-relicten kwantitatief uit te breiden en kwalitatief te versterken. Vermits echter 
de G-IHD stellen dat het habitattype 2180 aan uitbreiding toe is, moeten die ontbossingen 
(oppervlakteverlies van het habitattype ‘2180 Duinbos’) ook gecompenseerd worden door 
bosuitbreiding op locaties binnen de bodemkundige Duinstreek die relatief minder geschikt 
zijn voor het herstel van duingraslanden. Ook een homogeen bestand van Douglasspar 
(Pseudotsuga menziesii) in de Zouteduinen (0,2 ha) zou best verwijderd worden om hier 
droog tot mesofiel duingrasland te herstellen in ruimtelijke samenhang met de omliggende 
duinweiden, die echter, gelet op de overbeweiding met paarden, wellicht gedeeltelijk aan 
afplagging toe zijn om terug tot een optimale toestand te worden gebracht.

In totaal omvatten de Binnenduinen van Knokke van het habitattype “2130* Grijs duin”: 
24,1153 ha actueel habitat en door omvorming/uitbreiding potentieel  5,8526 ha extra, 
samen goed voor 29,9879 ha. Doel op korte termijn (2021) is het herstel en de creatie van  
2130 in de Hazegrasduinen (zie kaart 24b en 69).

2180 Beboste Duinen van het Atlantische, Boreale en Continentale kustgebied

In de fossiele strandvlakte van de Kalfduinen-West en Kalfduinen-Oost staan een viertal 
als middelhout beheerde loofbosjes (o.a. het “Kappelingenbosje” ten oosten van de RWZI) 
die de restanten vormen van een volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlan-
den van Graaf Ferraris (omstreeks 1770) ongeveer 35 hectare uitgestrekt loofbos. Ook op 
de kaart van het primitieve kadaster (toestand 1830) staat dat bos nog grotendeels weer-
gegeven. De middelhoutbosjes van de Kalfduinen behoren dan ook wellicht tot de oudste 
bossen van de Vlaamse kust. De boomlagen bestaan hoofdzakelijk uit Gewone es (Fraxi-
nus excelsior), Veldiep (Ulmus minor) en Zomereik (Quercus robur). Fytosociologisch kun-
nen zij gerekend worden tot het voor de duinzoom (geleidelijke duin-polderovergangszone) 
typische abelen-kurkiepenbos (Violo odoratae – Ulmetum) met een ondergroei bestaande 
uit Aalbes, Maarts viooltje, Speenkruid, Gewone vogelmelk, Groot heksenkruid enz.. Door 
hun zeer beperkte oppervlakte en hun ligging midden intensief geëxploiteerde akkers on-
dergaan zij echter habitat-fragmentatie en heel wat degraderende invloeden (vooral ten 
gevolge van de bemesting van die akkers), wat tot uiting komt in de verruiging van de 
kruidlaag met nitrofiele soorten en vitaliteitsverlies van een aantal bomen. Een versterking 
van deze waardevolle relicten door herbebossing van de rechtstreeks omliggende akkers 
die, zoals blijkt uit historisch kaarten, ooit bebost waren, dringt zich op. Toename van de 
oppervlakte en onderlinge ruimtelijke verbindingen moeten habitat-fragmentatie en nega-
tieve externe invloeden opheffen. Bovendien compenseert de bosuitbreiding in de fossiele 
strandvlakte van de Kalfduinen de ontbossingen op de duinruggen van de Hazegrasdui-
nen en de Korte Duinen-Oost. De bosuitbreiding kan, na verwijdering van de met fosfaten 
verrijkte bouwvoor, deels door aanplanting van inheemse boom- en struiksoorten gebeu-
ren, hoewel de voorkeur gegeven wordt aan spontane bosontwikkeling. Er zijn immers in 
de directe omgeving voldoende zaadbomen van diverse inheemse boom- struiksoorten 
aanwezig opdat vrij spoedig op het bloot gelegd mineraal substraat bosontwikkeling zou 
optreden. Door enerzijds de diepte van de afgraving te laten variëren en anderzijds de 
voor herbebossing gereserveerde percelen al dan niet te laten extensief begrazen door 
runderen kunnen verschillende bostypes binnen het habitattype 2180 tot ontwikkeling ko-
men: van vochtminnend bos gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) en diverse 
soorten wilgen (Salix div. spp.) tot droog meidoorn-berkenbos (‘duinberkenbos’: Crataego-
Betuletum), zuur duineikenbos (Convallario-Quercetum dunense) over mesofiel iepenbos 
(Ulmion carpinifoliae).

De Blinkaartduinen bleven stuiven tot het einde van de 19de eeuw. Het Blinkaartduinbos 
werd grotendeels omstreeks 1890 aangeplant, maar aan de voet van de hoge duinen 
waren reeds sinds de eerste helft van de 19de eeuw houtkanten en doornhagen (o.a. 
aan de zuidrand van de Zouteduinen) aangeplant die thans, samen met de later op de 
hoge duinen aangeplante bestanden, het Blinkaartduinbos vormen. Door zijn sterk geac-
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cidenteerd mesoreliëf van een eolisch geremaniëerd duinenmassief biedt het Blinkaart-
duinbos een mooie reeks milieugradiënten van de hogere, drogere, kalkarme duintoppen 
naar de lagere, iets vochtigere en kalkrijkere duinpannen die ook tot uiting komen in de 
bosvegetatie onder de vorm van een reeks overgangen van het Quercion robori-petreae 
(met o.a. Bochtige smele, Wilde kamperfoelie … in de ondergroei) op de duintoppen naar 
het Ulmion carpinifoliae in de duinpannen. Het Blinkaartduinbos is wellicht, op hetzelfde 
niveau als het Calmeynbos te De Panne, het structureel en qua soortensamenstelling best 
ontwikkelde duinbos van de Vlaamse kust. Echter vormen het steeds veelvuldiger ver-
schijnen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Paplaurier (Prunus 
laurocerasus), Mahonia (Mahonia aquifolia) en, plaatselijk, Japanse duizendknoop (Poly-
gonum japonicum) alsook overwoekering door Klimop (Hedera helix) bedreigingen voor de 
biodiversiteit. Systematisch bestrijden van de exoten en terugdringen van de Klimop zijn 
dringende beheeringrepen voor de instandhouding van het habitattype 2180 Duinbos in 
het Blinkaartduinbos.

In totaal omvatten de Binnenduinen van Knokke van het habitattype “2180 Duinbos”: 
36,2568ha actueel habitat (waarvan 2,8 ha te ontbossen ten voordele van het prioritair ha-
bitattype “2130* Grijs duin” die in hetzelfde Binnenduinencomplex gecompenseerd worden 
door bosuitbreiding) en door omvorming/uitbreiding potentieel 19,3686 ha, samen goed 
voor 55,6254 ha. Doel op korte termijn (2021) is het herstel en de creatie van bos in de 
Hazegrasduinen en een deeltje van de Kalfduinen  ( zie kaart 24b, 69 en 73).

2190 Vochtige duinvallei en biotoop voor de Boomkikker

De thans als akkers en sterk bemeste weilanden gebruikte laagste gedeelten van de fos-
siele strandvlakte van de Kalfduinen-West en Kalfduinen-Oost die, voor het grootst ge-
deelte zich in de omgeving van het Kalfduinkreekje bevinden, bieden mits afgraving van de 
bouwvoor en van de met fosfaten verrijkte bovenste bodemlaag, goede potenties voor de 
ontwikkeling van kalkrijke mesotrofe open waters (poelen, plassen en herstelde kreekre-
lict) en (orchideeënrijke) vochtminnende duingraslanden in alkalisch laagveenmoeras be-
horend tot het habitattype “2190 Vochtige duinvallei”. Een belangrijke voorwaarde voor 
het herstel en de duurzame instandhouding van dit habitattype is een goede beheersing 
van een voldoende hoog gehouden grondwaterpeil door de hiertoe nodige ingrepen op de 
Paulusvaart en het Kalfduinkreekje. Dergelijke ingrepen op de waterhuishouding van het 
gebied moeten echter met de nodige omzichtigheid voorbereid worden door een grondige 
eco-hydrologische studie van het volledige Binnenduinencomplex van Knokke. In de zones 
waar de verdroging ten gevolge van de grondwaterwinning in het golfterrein van Knokke te 
sterk is, kan het habitattype “2190 vochtige duinvallei” overgaan naar “terrestrisch biotoop” 
voor de Boomkikker, begrijp een kleinschalige mozaïek van ruiger bloemenrijk grasland en 
bramenstruweel. Uiteraard biedt ook het habitattype “2190 vochtige duinvallei” zelf even-
eens biotoop voor de Boomkikker (en de Kamsalamander), maar dan vooral aquatisch 
(voortplantings-)biotoop.

In totaal omvatten de Binnenduinen van Knokke van het habitattype “2190 Vochtige duin-
vallei”: 0,1638 ha actueel habitat en door omvorming/uitbreiding potentieel 10,3906 ha 
(waarvan 6 ha als aquatisch biotoop voor de Boomkikker (en de Kamsalamander) moeten 
beschouwd worden), samen goed voor 10,2268 ha. Van het terrestrisch biotoop voor de 
Boomkikker kunnen er in de Binnenduinen van Knokke 20,9792 ha ontwikkeld worden. 
Doel op korte termijn (2021) is het herstel en de creatie van duinvalleien in de Hazegras-
duinen (zie kaarten 24b en 69).

3.2.2 Regionaal Belangrijke Biotopen
Hieronder wordt de integrale lijst met natuurstreefbeelden van regionaal belang (natuur-
decreet, artikel 24) vermeld. De relevante biotopen voor het studiegebied zijn vetjes weer-
gegeven.
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BWK-eenheid Code Omschrijving
Ae, aev, aer Eutrofe plas (geen habitat)
Ao Oligotroof tot mesotroof water (geen habitat)
Ah Rbbah zilte plassen
hp*, hpr* Rbbzil zilverschoongrasland
hp*, hpr* Rbbkam Kamgrasland

hp*
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten 
van halfnatuurlijke graslanden (geen habitat, geen 
rbbzil en geen rrbkam)

hpr* 
soortenrijke weilanden met veel sloten en/of 
microreliëf (geen habitat, geen rbbzil en geen 
rrbkam)

hpr* met elemen-
ten van Mr, Mc, 
Hu, Hc

soortenrijke weilanden met veel sloten en/of mi-
croreliëf met elementen van moerassige vegeta-
ties of halfnatuurlijke graslanden (geen habitat, 
geen rbbzil en geen rrbkam)

Hf Rbbhf moerasspirearuigte met graslandkenmerken

Hf natte ruigte met moerasspirea (geen habitat en 
geen rbbhf)

Hj vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door 
russen

Hm onbemest, vochtige pijpenstrootjesgrasland
Hu mesofiel hooiland
Mr, mru, mrb Rbbmr rietland en andere Phragmition-vegetaties

Mz Rbbmr zeebiesvegegatie
Mc Rbbmc grote zeggenvegetaties

Ms Rbbms kleine zeggenvegetaties niet vervat in overgangs-
veen (type 7140)

ppmb, ppms Rbbppm structuurrijke, oude bestanden van Grove den met 
een minimale leeftijd van tachtig jaar 

sg, sgu Rbbsg brem- en gaspeldoornstruwelen

Sm Rbbsm gagelstruweel, niet vervat in een habitattype ten 
gevolge van hun ondergroei

So Rbbso vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond

Sp Rbbsp doornstruwelen van leemhoudende gronden

Sf Rbbsf moerasbos van breedbladige wilgen

Sk Rbbsp doornstruwelen van leemhoudende gronden

Sf vochtig, meso- tot eutroof wilgenstruweel (geen 
habitat, geen rbbsf)

Het hier besproken gebied omvat, benevens hoge duinen, lage duintjes op een fossiele 
strandwal en zandige fossiele strandvlakten of primaire duinvalleien ook overgangen van 
duin naar polder met over een geringe oppervlakte ook stroken (relatief kalkrijke) kleiige 
schorgronden (behorend tot de Nieuwlandpolders van het Zwin) en op de hoek Paulus-
straat-Graafjansdijk één perceel “uitgebrikte grond”, dat lager gelegen is en dienst doet 
als hooiland. Die stroken poldergronden bevinden zich tussen de zandige strandwal van 
de Kalfduinen-West en –Oost en de Graafjansdijk en tussen de Korte duinen en de Korte 
straat. Ruimtelijk en functioneel zijn die polderstrookjes niet te scheiden van de onmiddel-
lijk aanpalende duin- en duinzoomgronden. De “Ecosysteemvisie van de Vlaamse Kust” 
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(Provoost, S. & Hoffmann, M. (eds), 1996) situeert trouwens ter hoogte van die duin-pol-
derovergangen en zand-kleigradiënten ook voor natuurontwikkeling potentierijke kalkgra-
diënten van kalkarm duinzand naar kalkrijke polderklei. Voor de polderenclaves worden de 
volgende regionaal belangrijke biotopen als natuurdoeltypes voorgesteld:

 ● Polderenclave tussen de Kalfduinen-West en de Graafjansdijk (2,3 ha): kamgrasweide 
(RBBkam, aansluitend bij de droge duingraslanden behorend tot het habitattype 2130* 
“Grijs duin” op de aanpalende duinbodems) en voor het hooilandje op uitgebrikte 
grond: dotterbloemgrasland (RBB hc), wat het tot in de jaren 1970 nog was.

 ● Polderenclave tussen de Kalfduinen-Oost en de Graafjansdijk (1,9 ha): overgang van 
te herstellen droog duingrasland (habitattype 2130* “Grijs duin”) op de zandige strand-
walrug over “Boomkikkerbiotoop” (versta mozaïek van ruiger grasland en braamstru-
weel) op de overgangsgronden naar als hakhout te beheren loofbos (habitat 91E0, 
Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior: Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae, bijvoorbeeld )Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) op de kleiige 
poldergrond).

 ● Polderenclave ten westen van de Korte straat (3,7 ha): Kamgrasweide (RBBkam), 
aansluitend bij de duingraslanden (habitattype 2130* “Grijs duin”) en het terrestrisch 
Boomkikkerbiotoop op de zandige duinbodems.

Bovenvermelde vegetaties (Natura 2000 en Regionaal Belangrijk Biotoop) dienen als Leef-
gebied van de soorten 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus), 1203 Boomkikker (Hyla 
arborea), 1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior) en Blauwborst (Luscinia svecica), A246 
Boomleeuwerik (Lullula arborea), A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta), A023 Kwak 
(Nycticorax nycticorax), A034 Lepelaar (Platalea leucorodia), A031 Ooievaar (Ciconia cico-
nia) en A072 Wespendief (Pernis apivorus). 

Op korte termijn (2021) kan 17,3 ha ontwikkeld worden (optelsom van alle regionaal belang-
rijke biotopen en Europees habitat niet opgegeven voor dit habitatrichtlijngebied (91E0).

Op lange termijn is het de bedoeling 161 van de 163 ha of 99% van het gebied om te zetten 
in óf Europees habitat óf in leefgebied voor soorten van de bijlagen 1, 3 en 4, óf in regionaal 
belangrijk biotoop

3.2.3 Toetsing aan het Management Plan Natura 2000 1.0 van voor het Europees 
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE2500001 – Duingebieden inclusief 
IJzermonding en het Europees Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2501033 Het 
Zwin

De openstaande taakstelling (oppervlaktedoelen, doelen voor de soorten en prioritaire in-
spanningen) voor het SBZ H en SBZ-V staan beschreven onder hoofdstuk 1.3.1. 

Hier wordt aangegeven en besproken welke ervan en hoeveel % er wordt vooropgesteld 
te realiseren.

Conclusie: 

In het gebied streven we naar een complex van grijze duinen (2130), Duindoornstruweel 
(2160), duinbos (2180), vochtige duinvalleien (2190), duinen met Kruipwilg ((2170), voed-
selrijke zoomvormende ruigten (6430), Glanshaverhooilanden (6510), leefgebied voor 
Boomkikker (1203), Kamsalamander (6184) en Rugstreeppad (6184),( waarbij onder meer 
de bestaande houtwallen en houtkanten een belangrijke rol spelen)  en biotoop voor 
de overige bijlage I,II en IV-soorten (waarin vooral Kamgrasland en bos dat geen duinbos 
kan genoemd worden, omdat het bijvoorbeeld op klei voorkomt i.p.v. op duinzand).

De natuurstreefbeelden vegetatie zijn:
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2130 grijze duinen: mosduin en duingrasland

2160 Duindoornstruwelen, vaak in combinatie met houtkanten, houtwallen of andere hou-
tige elementen van kleine bosjes

2190 vochtige duinvalleien, met soorten die karakteristiek zijn voor duinpannen, maar on-
getwijfeld door de voorgeschiedenis van het gebied vaak in  combinatie met Zilverschoon-
verbond, Verbond van Zwarte zegge of meer eutrofe water- en moerasvegetaties van bij-
voorbeeld de Rietklasse. Ook de Kruipwilgvegetaties (2170) moeten in deze combinatie 
gezocht worden.

2180 duinbos, waarbij de huidige naaldhoutbossen die mogen blijven liefst omgevormd 
worden tot loofhoutbestanden met inheems loofhout. In droge omstandigheden streven we 
naar bossen met Zomereik als dominant. In vochtiger omstandigheden streven we naar 
iepen-abelenbossen. In natte omstandigheden streven we naar wilgen en elzenbossen. 
Daarnaast streven we ook naar extra bos dat niet onder het habitat 2180 valt, maar als bio-
toop voor bijlage I-, II- en IV –soorten kan fungeren. Het gaat om bos dat aangelegd wordt 
op kleibodem of slibrijk duinzand, waardoor het niet als ‘duinbos’ kan bestempeld worden.  
De bostypes iepen-essenbos, wilgenbos en elzenbos komen  hier in aanmerking.

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten

6510 Glanshavergraslanden

Ook de regionaal belangrijke biotopen Kamgrasland en Dottergrasland zijn vegetatiedoe-
len, op plaatsen waar duingrasland geen optie is omwille van te voedselrijk of te nat. Ze 
worden op dat moment bechouwt als biotoopwinst voor de soorten van de bijlagen I, II en 
IV.

De leefgebieden soorten: 

Het volledig gebied is leefgebied voor amfibieën en vogels. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het creëren van biotoop voor Boomkikker, Kamsalamander en Rugstreeppad, 
waarvoor vooral gefocust wordt op poelen, creatie van duinvalleien, proper maken van 
waterlopen, opstuwen van waterlopen, bewaren en herplanten van houtwallen en houtkan-
ten.. Daarnaast mikken we op leefgebied voor de vogelsoorten van bijlage I. Het is duidelijk 
dat die soorten niet zelfstandig kunnen beoordeeld worden in het creëren van geschikt 
habitat, maar de aanleg van bossen is geschikt als nestelgelegenheid voor een hele reeks 
soorten tegelijk. De maatregelen voor de amfibieën zijn tevens gunstig als foerageergebied 
voor een hele reeks vogels. Voor de overige soorten van de bijlagen II en IV denken we 
ook expliciet aan vleermuizen. De aanleg van bos en houtkanten is gunstig voor een aantal 
soorten (Franjestaart en andere Myotis-soorten). De aandacht voor onbemest grasland dat 
bovendien begraasd wordt door dieren die niet met giftige antithelmintica behandeld  wor-
den , zijn gunstig voor deze diergroep (Laatvlieger, Rosse vleermuis, …). De aanleg van 
extra poelen bevordert o.a. Watervleermuis.  

Toetsing IHD en MP 1.0/1.1:

Tabel 2. Samenvatting  van de IHD voor SBZ BE2500001 – Duingebieden inclusief Ijzermonding en 
Zwin.

habitat
Actu-
ele opp in 
BE2500001

Doelstelling 
Binnenduinen

Gewenste 
toename Bin-
nenduinen

Doelstel-
ling SBZ

1130 Estuaria 41,9 42,00

1140 Slikwadden en 
zandplaten 370,5 371,00

1310 Pioniervegetaties 
slikken 36,8 42,00
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habitat
Actu-
ele opp in 
BE2500001

Doelstelling 
Binnenduinen

Gewenste 
toename Bin-
nenduinen

Doelstel-
ling SBZ

1320 Schorren met 
Slijkgras 1,5 2,00

1330 Overige schorren 97,7 103,00
2110 Embryonale duinen 6,9 14,00
2120 Helmduinen 453,6 484,00
2130* Grijze duinen 607,2 29,9879 +5,8526 732,00
2150* Ontkalkte duinen 0,1 3,00

2160 Duindoornstruwelen 595,2 3,0119 +0,7236 595,00

2170 Kruipwilgstruwelen 70,9 0,0005 +0,02 81,00

2180 Beboste duinen 280,5 55,6254 +19,3686 456,00

2190 Vochtige 
duinvalleien 46,5 10,3906 +10,2268 98,00

3150 Eutrofe meren ? 0,00

6510 Glanshaver-
graslanden ? 0,00

TOTAAL 99,0358 36,1916 3.023,00

Alle voorgestelde doelen en maatregelen omvatten de uitvoering van de  in het studie-
gebied gealloceerde doelen voor  2130, 2160, 2180,2190 en voor de uitbreiding en be-
houd van volgende soorten : 1203 Boomkikker, 1186 Kamsalamander, 6184 Rugstreep-
pad, . Bosruiter, Wulp, Goudplevier, Kemphaan,A023  Kwak,A026  Kleine zilverreiger,A034  
Lepelaar,A031  Ooievaar en A072 Wespendief  en zijn de uitvoering van de geformuleerde 
prioritaire doelstellingen 3-4-5-6-9-10. 

3.3 Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologi-
sche functie

Type 4 (cf. statuut natuurreservaat oude natuurdecreet), meer bepaald als uitbreiding van 
het bestaande Vlaams natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders”.

De erkenning als natuurreservaat vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het 
terrein, meer bepaald een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en 
langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat. 

3.4 Onroerend erfgoed: randvoorwaarden
Vermits de Binnenduinen van Knokke gelegen zijn binnen de (hoewel niet juridisch vastge-
legde) ankerplaats Zwinlandschap en er in het gebied talrijke cultuurhistorisch belangrijke 
elementen aangeduid zijn, zal bij de concretisering van de natuurdoelstellingen gestreefd 
moeten worden naar het behoud en de versterking van relicten van historische landschap-
selementen zoals oude loofbossen, houtkanten, fortwallen, dijken, historisch permanente 
graslanden, kreekrestanten, poelen … Voorafgaand aan de uitvoering van werken, zal er 
een vooronderzoek gebeuren bij de maatregelen  waarvoor een archeologienota verplicht 
is. Voor het opstellen van een archeologienota zijn bijkomende archeologische veldinven-
tarisaties (bv.fieldwalks, boringen, en in een latere fase proefsleuven en/of geofysisch on-
derzoek) noodzakelijk (archeologienota).
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4 Werkplan inventarisatie

4.1 Wat moest er geïnventariseerd worden? 
De inventarisatie gebeurde gebiedsdekkend en werd beschreven aan de hand van de 
inventarisatie-eenheden (zie p.9 en kaart 5).

Het belang van de concrete inventarisaties kan als volgt samengevat worden. De ken-
nis van de abiotiek is essentieel voor de creatie van kwaliteitsvolle habitats. De vorige 
gebiedsdekkende kartering van planten en vegetaties dateert al van 1992 (Herrier et al. 
1992). Een herkartering laat toe de evolutie van het gebied beter te begrijpen en is boven-
dien zeer sterk bepalend voor de beheermaatregelen die zullen genomen worden bij de 
herinrichting van het gebied. Een gebiedsdekkende kartering van fungi is eveneens nieuw 
voor het gebied, ook al kan één jaar bemonstering absoluut geen volledig beeld geven van 
de funga. Toch is een eerste gebiedsdekkende inventarisatie een welkome aanvulling op 
de huidige kennis.  De kartering van verschillende groepen ongewervelden (loopkevers, 
spinnen, nachtvlinders) gebeurt voor het eerst in het gebied. De kennis van die diergroe-
pen op zich is belangrijk, maar tegelijk zijn de bodembewonende ongewervelden, spinnen 
en loopkevers,  ook goede indicatoren van micro-reliëf, micro-klimaat en biotoopstructuur. 
Nachtvlinders vertonen dan weer een sterke link met zowel de vegetatie als het specifieke 
kustklimaat. Sprinkhanen, dagvlinders, lieveheersbeestjes en libellen werden al eerder be-
monsterd in het gebied, maar vooral op onregelmatige en niet gebiedsdekkende wijze. 
De gerichte inventarisatie probeert de hiaten op te vullen.  Vleermuizen zijn Europees be-
schermde soorten. Vandaar de keuze om ook deze diergroep in detail te bekijken. Boom-
kikker en Kamsalamander zijn eveneens Europees beschermde soorten. Boomkikker komt 
hier bovendien voor met één van de slechts twee resterende relictpopulaties in Vlaande-
ren. Na vele jaren van achteruitgang of stagnatie is de populatie in Knokke momenteel in 
zeer sterke uitbreiding, gevolg van tal van recente inrichtings- en beschermingsmaatrege-
len. Kamsalamander werd hier vroeger nog aangetroffen, maar het is anno 2015 onduide-
lijk wat er resteert van de voormalige populatie. De kartering van specifieke vogelsoorten 
is belangrijk om te voldoen aan de Europese doelstellingen van het vogelrichtlijngebied en 
om de inrichtingsmaatregelen daar op te kunnen afstemmen.    

4.1.1 Aandachtspunten Biotiek:
 ● welke soorten van de habitat- en vogelrichtlijn zijn relevant voor het gebied
 ● waar komen de relevante soorten momenteel voor in het gebied
 ● waar zouden ze kunnen voorkomen (inclusief situering op kaart
 ● in welke mate zijn ze ontwikkeld zijn. 

Hoe?

 ● Literatuurstudie
 ● Verzameling en verwerking van reeds bestaande veldgegevens in functie van de for-

mulering van beheermaatregelen
 ● Eigen gebiedsdekkende inventarisatie conform de methodiek voor de duinen (cf. me-

thodieken PINK-Beheersevaluatie Kust)
 ● De verzamelde gegevens dienen geïntegreerd te worden, resulterend in het formule-

ren van potenties, knelpunten en onderbouwde opties voor de inrichting en het beheer 
van het gebied.
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Flora en vegetatie (WVI)

 ● flora- en vegetatie-onderzoek door Arnout Zwaenepoel en Eric Cosyns ‘(GPS, 
PINK-methodiek)

 ● Vegetatiekartering (PINK-methodiek, aangevuld met gemiddeld één vegetatie-opname 
per perceel. 

 ● De vegetatie-opnamen worden in Exceltabellen verwerkt per physiognomische een-
heid. De vegetatietabellen worden per physiognomische groep herschikt naar syntaxo-
nomische verwantschap. 

 ● De vegetatiekaart wordt vervolgens versleuteld naar een BWK-kaart en een kaart met 
de Natura-2000-habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen.

 ● Bij elke karteringseenheid wordt in de legende de oppervlakte opgenomen, zodat na-
dien gemakkelijk de instandhoudingsdoelstellingen-tabel kan worden opgemaakt.   

Fungi

 ● Veldonderzoek door Natuurpunt.Studie, aangevuld met bestaande gegevens
 ● Gebiedsdekkend, kaartaanduiding, Rode lijstbespreking
 ● Uitvoering zal gebeuren door Roosmarijn Steeman en de Brugse Mycologische 

Werkgroep. 

Avifauna (Natuurpunt.Studie)

 ● Territoriumkartering selectie broedvogels, methodiek PINK (Obsmapp, www.avimap.
be)

 ● overwinterende vogels op basis van bestaande info
 ● Kadering: Europese bescherming, Vlaams Rode Lijst, trendbespreking
 ● Het veldwerk gebeurt door vrijwilligers van Mergus, de rapportage door Dominique 

Verbelen en Iwan Lewylle van Natuurpunt Studie.

Amfibieën (Natuurpunt.Studie)

 ● Bestaande gegevens compileren, met extra aandacht voor Boomkikker, 
Kamsalamander en Rugstreeppad

 ● Opvolgen roepposten Boomkikker (en Rugstreeppad)
 ● Larven onderzoeken in alle waterpartijen (schepnet)
 ● Fuikenonderzoek voor Kamsalamander (Vermandelfuiken)
 ● Strikte naleving hygiëneprotocol
 ● Het onderzoek wordt uitgevoerd door Iwan Lewylle van Natuurpunt Studie. De lokale 

vrijwilligers (onder meer Rudi Vantorre) worden maximaal betrokken. De verslagleg-
ging zal door Iwan Lewylle gebeuren, met kwaliteitscontrole door Jorg Lambrechts.

Vleermuizen (Natuurpunt.Studie)

 ● Onderzoek met automatische en manuele detectoren
 ● Verslaggeving en advies verbetering leefgebied
 ● Uitvoering door vleermuizenwerkgroep
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Sprinkhanen, dagvlinders, lieveheersbeestjes en libellen (Natuurpunt Studie)

 ● Vlakdekkend onderzoek op deze vier soortgroepen tegelijk
 ● Nakijken databank
 ● Rapportage met soortenlijst, verspreidingskaarten, beknopte bespreking, 

beheeradvies
 ● Uitvoering door Ilf Jacobs en Jorg Lambrechts

Bodembewonende ongewervelden (Natuurpunt Studie)

 ● Bodemvalonderzoek spinnen, loopkevers en mieren (10 locaties)
 ● Diergroep is iet eerder onderzocht in het studiegebied
 ● Rapportage met soortenlijst, bespreking Rode Lijst, beheeradvies
 ● Uitvoering door Jorg Lambrechts, Maarten Jacobs en Koen Marechal

4.1.2 Aandachtspunten Abiotiek:
 ● Bodemonderzoek (dikte zandlaag, fosfaatgehalte bouwvoor en daaronder liggende 

bodemlagen, duidelijkheid over de aard van de ophogingen in het gebied en ho diep 
zit de fosfaataanrijking

 ● Onderzoek naar de grond- en oppervlaktewaterhuishouding

Hoe?

 ● Raadplegen bodemstudie van Herr & Lens (2014)
 ● Raadplegen van verzamelde info van twee bodemstalen genomen in het gebied in 

rapport (INBO.R.2014.2059894 D/2014/3241/182). 
 ● Peilbuisnetwerk uittekenen in samenspraak met ANB en de 14-daagse peilgegevens 

van het ANB verwerken
 ● Gedetailleerd bodemonderzoek (Uitvoerder: INBO)
 ● A. Verkennend bodemonderzoek op basis van bodemkaart en digitaal hoogtemodel
 ● B. Meer gedetailleerd onderzoek aan de hand van ca. 150 boringen tot 1,2 m diepte, 

waarop een kwalitatieve bodembeschrijving gebeurt. Op basis hiervan wordt een aangepaste 
bodemkaart opgemaakt. 

 ● C. Staalname van 30 bodemstalen. Het betreft enerzijds 14 stalen voor de gedetailleerde 
bodembeschrijving binnen de ANB gebieden (anno 2015) onder gebruiksovereenkomst. Binnen 
de overige deelgebieden worden 2 stalen per zone genomen, wat een extra 16 stalen betekent.  
Bepaling van textuur, pH, organisch materiaal, fosfaat, CEC/basenverzadiging.
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Figuur 1. Locatie van de bodemstalen binnen ANB eigendommen en gebieden onder gebruiksover-
eenkomst.

D. Op basis van de resultaten wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid boringen die 
noodzakelijk zijn voor verder gedetailleerd onderzoek in functie van een technische uitwer-
king van de beheermaatregelen. 

 ● Gegevens van de VMM meetpunten en meetpunten van de Oostkustpolder verwerken

Grondwaterhuishouding (WVI en INBO)

 ● De aangereikte hydrologische informatie wordt ingekeken en waar mogelijk worden 
duurlijnen opgesteld voor welbepaalde vegetatietypes, worden kaarten opgemaakt 
met grondwaterdieptes etc. In elk geval worden de peilen zo goed mogelijk geïnter-
preteerd naar ecologische, vegetatiekundige en faunistische relevantie en eerst in een 
apart onderdeeltje beschreven en vervolgens geïntegreerd met de biotische inventari-
saties en bodemgegevens.

 ● Er worden ook suggesties gedaan voor het plaatsen van nieuwe peilbuizen

Recreatie (WVI)

 ● Voorstellen van recreatief medegebruik in evenwicht met draagkracht van de 
natuurwaarden

 ● De bestaande recreatieve infrastructuur, recreatieve initiatieven (en behoeften) worden 
geïnventariseerd en in kaart gebracht. Meer concreet wordt gevraagd de recreatieve 
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invulling in een eerste fase op het niveau van het volledige onderzoeksgebied te 
bekijken, extra kansen en mogelijkheden op vlak van het aanbieden van een gediver-
sifieerd recreatief aanbod te bekijken en de zonering in functie van belangrijke na-
tuurwaarden te onderzoeken aan de hand van het ‘Toetsingskader voor het gewenste 
recreatieve medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische 
draagkracht ‘ (Arcadis 2009). 

 ● Er dient ook rekening gehouden te worden met de aansluiting naar de aangrenzende 
natuurgebieden

Historiek (WVI)

 ● Samenvatting bestaande gegevens en bespreking historische kaarten
 ● Historische schets beheer
 ● Relevante informatie uit interviews met oudste bewoners (simultaan lopend etno-eco-

logisch onderzoek Zwinstreek)in functie van formulering van de beheermaatregelen.

4.2 Indeling in beheereenheden 
Het studiegebied moet worden ingedeeld in beheereenheden overeenkomstig de onder 
1.1 onderscheiden deelgebieden, weliswaar ook rekening houdend met de eigendoms- en 
beheertoestand van die deelgebieden (zie onder 1.1). Hiervoor wordt de methodiek ge-
bruikt die werd uitgewerkt voor ANB-gebieden.

Voor de ongeperceleerde duinen wordt dit pas in de eindfase van de opmaak van een be-
heerplan vastgelegd (zie kaart 85).  
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5 Bekendmaking consultatie

De consultatiemogelijkheid van de gebiedsvisie en het beheerplan zal bekend gemaakt 
worden via het gemeentelijk infoblad en de website van de gemeente en de website van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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6 INVENTARISATIE

6.1 Historiek

6.1.1 Historiek algemeen

Duinontwikkeling

De Binnenduinen van Knokke maken deel uit van de maritieme duinstreek die zich langs 
de zuidwestelijke over van de zee-inham van het Zwin ontwikkelde tussen vermoedelijk 
de 14de en de 20ste eeuw door de opeenvolgende zeewaartse afsnoering van drie (vooral) 
zandige strandvlakten (‘Blinkaartpanne-Oude Hazegraspolder’, ‘Zoutepolder-Korte duinen’ 
en ‘Kleyne Vlakte’) door drie zeerepen (zich parallel met de toenmalige kustlijn vormende 
buitenste duinenrichels) en vervolgens antropogene afsluiting van de tijdelijk resterende 
oostelijke verbindingen van die strandvlakten met de zee (Zwinmonding) door het opwer-
pen van zeewerende dijken (‘Schapersdijk’, ‘Zoutedijkske’, ‘Nieuwe Hazegraspolderdijk’ 
en ‘Internationale dijk’). De vroegst gevormde (oudste) deelgebieden, nl. de ‘Kalfduinen’, 
bevinden zich in het zuiden van de Duinstreek van het Zwin (verst van de zee) en de 
recentst gevormde (jongste) deelgebieden (namelijk de ‘Zwinduinen’ en de relict van de 
intertidale Zwinvlakte en voorliggende actuele zeereep) in het noorden van dezelfde Duin-
streek (dichtst bij de zee). 

In de Binnenduinen van Knokke worden op basis van tijdstip van ontstaan en geomorfolo-
gie de volgende deelzones onderscheiden: 

De ‘Kalfduinen’, bestaande uit een sterk ontkalkte duinenrichel op een strandwal tegenaan 
de omstreeks 1400 opgeworpen Graaf Jansdijk.

De ‘Blinkaartduinen’ ontstonden tussen de 15
de 

en de 17
de 

eeuw als een zeereep die de 
strandvlakte van de huidige ‘Oude Hazegraspolder’ afsnoerde, maar bleven grotendeels 
mobiel tot op het einde van de 19de eeuw, toen zij door bebossing gefixeerd werden. Het 
toponiem ‘Blinkaart’ betekent een onbegroeide, in de zon blinkende duinheuvel (analogie 
met de ‘Hoge Blekker’ aan de Westkust). De ‘Blinkaartduinen’ werden tussen hun ontstaan 
als zeereep en hun fixatie omstreeks 1890 grotendeels eolisch geremanieerd tot een me-
gaparabool die de ‘Blinkaartpanne’ (huidige Golfterrein van Knokke) omhelst.

Tussen de ‘Kalfduinen’ en de ‘Blinkaartduinen’ strekt zich de, tijdens de 17
de 

eeuw deels af-
gesnoerde en deels ingedijkte, fossiele strandvlakte of primaire duinvallei van het westelijk 
deel van de Oude Hazegraspolder uit.

Ten noorden van de ‘Blinkaartduinen’ ontstond tijdens de 18
de 

eeuw, weer deels door af-
snoering door natuurlijke duinvorming en deels door indijking, de fossiele strandvlakte of 
primaire duinvallei van de ‘Zoutepolder’, die grotendeels overstoven geraakte door duin-
zand en bijgevolg thans ‘Zouteduinen’ genoemd wordt.

Tenslotte vormen de zogenaamde ‘Korte Duinen’, bestaande uit een oostelijke uitloper van 
de reliëfrijke Blinkaartduinen (17de-eeuwse fossiele zeereep) ten noorden van de Schapers-
dijk (waarop de Hazegrasstraat ligt) en een door de Nieuwe Hazegraspolderdijk in 1784 
ingedijkt stuk fossiele strandvlakte of primaire duinvallei, de enig overblijvende ruimtelijke 
verbinding tussen de Binnenduinen van Knokke en de fossiele strandvlakte of primaire 
duinvallei ‘Kleyne Vlakte’ (deelgebied van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen 
en –polders’), die door het opwerpen van de Internationale Dijk in 1872 afgescheiden werd 
van de getijden-onderhevige Zwinvlakte.
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Kaartevolutie

Op de (gegeorefereerde) kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571, kaart 29) is 
het studiegebied nog niet ingepolderd. Er zijn drie termen op neergeschreven, die binnen 
de actuele grens van het studiegebied vallen. De eerste is ‘Scaperie’, wat een aanduiding 
is dat de schorren door schapen begraasd werden. De tweede term is  ‘scorre’, wat  op 
de schorrengrond zelf slaat. De derde term is opnieuw ‘scaperie’. Ten noorden van de 
drie termen schaperie, scorre en scaperie zijn duinen getekend. In de schorre zelf zijn 
drie vertakte kreken weergegeven, maar het is niet duidelijk of die realistisch geschetst 
zijn. De middenste van de drie zou eventueel de voorloper kunnen zijn van de huidige 
beek die in de Kalfduinen Oost gegraven is (het  ‘Kalfduinkreekje’). De Graaf-Jansdijk is 
duidelijk weergegeven en het verloop is nog perfect in de actuele dijk herkenbaar. De knik 
ter hoogte van perceel KA35 en de ‘kraag’ ter hoogte van de Kalfmolen zijn nog identiek 
aanwezig. Ten zuiden van de dijk is het landschap ingepolderd en het vertoont er al een 
pril begin van percelering. Het ‘Witte Hus’, één van de ‘stelles’ is al benoemd in het ZO. Ten 
westen is ‘Cnocke’ het enige benoemde toponiem. Ten noorden en ten oosten is het Zwin 
weergegeven met een boot, die aangeeft dat het Zwin nog altijd bevaren wordt. 

Op de kaart van Hondius (1701; kaart 30) is het gebied nog altijd niet ingepolderd en er 
worden  weinig details getekend. De Graaf-Jansdijk wordt niet bij naam aangeduid, maar 
is goed herkenbaar als structuur tussen ‘Chnocke’ en het Fort Isabella (niet benoemd). ’t 
Hasegras’ wordt wél benoemd en is nog begrensd door de zee in het noorden en ’t Zwyn 
ofte oude Haven’ in het oosten. Nabij het Zwin duiden stippen de slikken en de schorren 
aan; meer westwaarts zijn duinen getekend die tot ruim voorbij Knokke reiken. 

Op een kaart van Defer uit 1709 (kaart 31) zien we evenmin veel meer details: ‘Knoke’ 
en ‘Fort Isabelle Ruine’ zijn de geschreven referentiepunten. Het Zwin, de Paulusdijk (< 
1627) en de Graaf-Jansdijk (< 1405) zijn getekend. Het gebied tussen beide is opnieuw als 
schorre en duinen geschetst, zonder verdere details. 

Een kaart van het Fort St-Pol uit 1758 (kaart 32) toont ‘Fort St-Paul’ en ten noorden daar-
van ‘Schorre’ als geschreven referenties en toont de Paulusdijk (< 1627) en de Paulusvaart 
(< 1627) , met details in de bochten die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn. Op 
de plaats van het huidige waterzuiveringsstation is een boerderij getekend, omgeven door 
een huiswei met bomen (boomgaard?). Blijkbaar was het Sint-Bernardusfort uit de 17de 
eeuw al tot boerderij omgevormd. Onder het Fort Sint-Paul zijn de Blinkaartduinen gete-
kend. Ten zuiden van de Paulusdijk zijn nog verschillende boerderijen getekend en zijn 
duidelijke percelen herkenbaar. Het onderscheid tussen weiden en akkers is echter niet 
duidelijk en er valt nog geen bos te ontwaren. De interpretatie van de wegen ten zuiden 
van de Paulusdijk is evenmin duidelijk. 

De Ferrariskaart (1777; kaart 33) stelt de Blinkaartduinen voor als een sikkelvormig stuif-
duinenmassief dat de laaggelegen vlakke Blinkaartpanne omhelst. In deze Blinkaartpanne 
wordt, al dan niet terecht, een uitgestrekte plas gesitueerd. Voorts is rondom de Prinsen-
hoeve een drassige weide herkenbaar, die op heden, weliswaar droger, nog steeds aan-
wezig is en tevens fungeert als foerageerterrein voor talrijke Wulpen (Herrier et al. 1992). 
Aanzienlijke delen van de Kalfduinen West en Oost zijn bebost. Het ‘Eikenbosje’ (perceel 
KA11) lag ten tijde van Ferraris ingebed in een veel groter bos dat zich noord- en zuid-
waarts uitstrekte. Ondanks de gegeorefereerde versie zitten er toch nog aanzienlijke fou-
ten op de Ferrariskaart. Het vermoedelijke Kappelingenbos ligt niet exact. Toch vermoeden 
we dat de meest westelijke uitloper van het Ferrarisbos al op dat bos slaat. Hetzelfde geldt 
voor de bosjes van KA25 en DL5. Alle andere bossen en bosjes zijn nog niet aanwezig op 
de Ferrariskaart (Blinkaartbos, bosjes van de Zoute Duinen, van de Korte Duinen, bosjes 
van percelen KA38 en KA40). Op de Ferrariskaart zijn de meeste percelen ook al omgeven 
door een houtkant of houtwal. Een beperkt aantal houtwallen en houtkanten is nog altijd 
aanwezig op plaatsen die ook al bij Ferraris als dusdanig aangeduid zijn. Dezelfde proble-
men als bij de exacte localisatie van het bos duiken echter ook hier op.
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Foto. Het olmenbosje KA25 in de Kalfduinen-Oost is al weergegeven op de Ferrariskaart. Foto 
Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. De houtwal ten zuiden van perceel KA6 staat ook al op de Ferrariskaart weergegeven. Es-
senhakhout met een omtrek van circa 6 m geeft aan dat hier wellicht nog relicten van de originele 
aanplant aanwezig zijn. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

De Vander Maelen (1850; kaart 34) is al een stuk beter gegeorefereerd dan de Ferra-
riskaart. Het grote Ferrarisbos begint te verbrokkelen. Het is bij Vander Maelen in twee 
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gedeeld. Het centrale gedeelte is in landbouwgrond omgezet. Anderzijds is er een nieuw 
bosje aanwezig op een deel van de huidige percelen KA10 en KA13. Het is blijkbaar maar 
een kort leven beschoren. Vander Maelen geeft geen houtkanten of houtwallen weer. Die 
zijn zeker niet allemaal weg, maar als referentie voor dit landschapselement is de Vander 
Maelenkaart dus niet bruikbaar. Opvallend is de beperkte oppervlakte cultuurgrasland op 
deze kaart. Ofwel gaat het nog om reliëfrijke duinweiden ofwel om bos of akkerland. Cul-
tuurgrasland is beperkt tot huisweiden rond de boerderijtjes.

Op de topografische kaart 1/20.000 ‘kaartblad Westcapelle’ van 1862 (kaart 35) zijn in de 
Korte Duinen verschillende houtkanten of houtwallen zichtbaar. Ook op deze kaart wor-
den de Blinkaartduinen als een paraboolvormig duinenmassief voorgesteld. Van een uit-
gestrekte duinplas is er echter geen spoor meer. HA1 wordt als een reliëfrijke duinweide 
voorgesteld en is nog geen bos. In de Oude Hazegraspolder is het loofbosareaal gevoelig 
teruggedrongen t.o.v. de situatie ten tijde van Ferraris. KA9, KA11 en KA12 zijn echter 
nog volledig bebost, terwijl daar actueel alleen nog  ‘het eikenbosje’ (KA11) van overblijft. 
Ook KA21, een flink deel van KA22, KA23 en KA25 zijn op dat moment nog bebost, terwijl 
daar actueel alleen nog KA25 van overblijft. KA38 en KA40 die nu bebost zijn, waren toen 
echter niet bebost. Er werden op verscheidene plaatsen rondom de Blinkaart- en andere 
nog mobiele duinenmassieven houtwallen aangelegd, waarvan sommigen op heden nog 
terug te vinden zijn, o.m. in de Zouteduinen, het zuidwestelijk en het zuidelijk deel van het 
Blinkaartbos. Ook de houtwal rond het duinhuisje van André Dumoulin staat al op de kaart. 
Langs de Paulusvaart zijn verschillende lineaire bosjes (of brede houtkanten) voor het 
eerst aangeduid  (Herrier et al. 1992, aangevuld met actuele bevindingen). 

Foto. Het ‘Eikenbosje’ van perceel KA11, laatste relict van een groter bos dat op de kaart van Fer-
raris te zien is. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016. 

Op de topografische kaart 1/20.000 kaartblad Westcapelle van 1884 (kaart 36) worden de 
Blinkaartduinen nog altijd als een paraboolvormig mobiel duinenmassief voorgesteld. In 
de Oude Hazegraspolder heeft het loofbos bijna volledig moeten plaatsmaken voor cul-
tuurland. Nabij de Paulusvaart, langs het Jagerspad (Kappelingenbos) en in de Kalfduinen 
West (‘het Eikenbosje’) blijven bestandjes over, die op heden nog aanwezig zijn (Herrier et 
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al. 1992). De prille aanplant van perceel Z07 begint met drie kleine, nog niet aaneengeslo-
ten beboste stukjes.

Op de topografische kaart 1/20.000 ‘kaartblad Westcapelle’, met een situatieschets van 
1911, maar uitgegeven in 1937 (kaart 37 en kaart 37 bis) zijn de Blinkaartduinen inmiddels 
grotendeels gefixeerd door bebossing. Het duinenmassiefje tussen de Paulusstraat en het 
Jagerspad, op een heel klein perceeltje na, daarentegen nog niet (Herrier et al. 1992). Het 
bosje in de Kalfduinen Oost (percelen KA38, KA40) bestaat nog niet.

Op de 1/10.000 kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw 
(1952-1959, kaart 38) waren de (duin)graslanden nog talrijker aanwezig dan actueel. Ka 
14 was op dat moment nog grasland. In de bebouwing van Zevekote lag nog een aanzien-
lijk stuk grasland. Ook delen van KA22, KA24,KA35 en KA41 waren nog grasland, terwijl 
ze actueel in akkerland omgezet zijn. Z06, KD10 en KD12 waren nog grasland en werden 
blijkbaar pas daarna in bos omgezet. Soms is de situatie ook omgekeerd. KA21 en BL27 
waren akkerland en zijn nu grasland. BL27 hoorde waarschijnlijk bij de nu verdwenen be-
bouwing van BL28. Gedeelten van KP10, KA3 en Z08 waren op dat moment akkerland en 
zijn nu weer grasland. Het naaldbos van HA4 was op dat moment nog niet aanwezig. Al-
leen de brede houtkant op de westrand was er wél al. Ook BL8 was toen open en er stond 
een beperkte bebouwing op. Inmiddels is het mee bebost in het grotere geheel van het 
Blinkaartbos. Ook het populierenbosje op de Paulusdijk op de percelen KP6 en KP7 was 
op dat moment nog niet aanwezig. Die percelen waren toen akkerland. Het meer weste-
lijke gedeelte van de dijk (KP4 en KP5) was wél al bebost. Het bosje in de Kalfduinen oost 
(percelen KA38, KA40) is voor het eerst op de kaart aangeduid. Tal van percelen waren 
ook meer opgedeeld en beantwoordden in die zin beter aan de kadastrale kaart. Dat gold 
bijvoorbeeld voor grote delen van de Kalfduinen en de Korte Duinen. Op deze kaart is ook 
het zuiveringsstation voor het eerst aangeduid. Hetzelfde geldt voor de vijver in de toen-
malige tuin van graaf Léon Lippens. De vijver is vermoedelijk gegraven in 1952. Ze staat 
ook al op een kaart van 1953.

 

Foto. De bosjes van KA38 en KA40 in de Kalfduinen-Oost zijn voor het eerst op kaart aangeduid op 
een kaart van 1959. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016. 
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Het populierenbosje op de Paulusdijk (percelen KP4 en KP5) is voor het eerst aangeduid op de 
kaart van 1959. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

De NGI-kaart, situatie 1969 en uitgegeven in 1971 (kaart 40) en de 1/10.000 NGI-kaart 
van 1955-1985 (kaart 41) tonen zeer recente evoluties. Het voormalige akkertje van BL27 
is op deze kaarten  respectievelijk nog als een huisje of als grasland weergegeven. Het 
bebouwde perceeltje BL8 in het Blinkaartbos is in 1969 nog aanwezig, maar is tussen 1969 
en 1985 bos geworden. KP6 is ook met populieren beplant. Alleen KP7 is nog open. HA1 
is in 1969 nog niet, maar daarna wél als naaldbos aangeduid, KD10 als loofbos en KD12 
eveneens als naaldbos. Het grasland in Zevekote is verdwenen onder bebouwing. Het 
akkerland-grasland-patroon in de Korte Duinen en Kalfduinen is bijna wat het anno 2016 is. 

Kaart 42 toont de verschillende dijken in en rondom het studiegebied. Tot in de 15de eeuw 
zijn er  nog zeer veel problemen om de dijken in de Zwinstreek exact te dateren. De Graaf 
Jansdijk kan als sprekend voorbeeld gelden. De naam verwijst naar Graaf Jan-zonder-
Vrees (1371-1419) en de datering van de dijk wordt vaak met het jaartal 1405 aangeduid, 
maar de oudste schriftelijke vermelding van deze naam verschijnt pas in 1641: toch wel erg 
vreemd als zo’n lange dijk werkelijk al 250 jaar eerder zou aangelegd zijn. Adriaan Verhulst 
neemt aan dat de Graaf Jansdijk een simultane versterking is van oudere dijken en dat de 
individuele ouderdom van de onderdelen moet vergeleken worden met de indijking van de 
naastliggende polders, die veelal in de 13de eeuw al ingepolderd werden. Het jaartal 1405 
wordt verantwoord door de herstelling van de dijken die zwaar geteisterd werden door de 
Elisabethsvloed van 19 november 1404. De overige dijken in het studiegebied kunnen 
exact gedateerd worden. De Sint-Paulusdijk dateert van 1627, de Hazegraspolderdijk van 
1785, de Zoutepolderdijk of het Zoutedijkje van 1787.

Kaart 22 toont de gekende archeologische plaatsen, waarop vooral wegen, dijken, dijk-
doorbraken, bunkers, versterkingen en kanalen weergegeven zijn. Kaart  43 toont de bos-
leeftijd en duidt in de mate van het mogelijke ook de oude houtwallen en houtkanten aan, 
zoals die uit de kaarten hierboven kunnen afgeleid worden. Ook de oude kreekrelicten 
waarvan relicten bewaard zijn, zijn op de kaart weergegeven.

Historiek van het grondgebruik (samengevat naar Coornaert 1974, Herrier et al. 1992, 
Zwaenepoel 2016, Zwaenepoel & Vandamme 2016)
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Tot op het tijdstip van de opwerping van de Paulusdijk (1627) werden de toenmalige Haze-
grasschorren beweid door schapen. Bij hoogtij trok de herder zich met zijn kudde terug op 
en daartoe aangelegd vluchtheuveltje, een zogenaamde ‘stelle’. Vermoedelijk bevond zich 
op de stelle ook een drinkpoel. Verschillende kaartaanduidingen en vermeldingen verwij-
zen daar naar (zie Zwaenepoel & Vandamme 2016).

Foto. De ‘stelle’ even ten noorden van de latere hoeve de Grote Stelle was één van de belangrijkste 
vluchtheuvels voor de schapen in de Hazegrasschorren. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2015. 

Foto. Het Wit huis, net ten zuiden van de Graaf-Jansdijk was lange tijd de tweede belangrijke ‘stelle’ 
in de schorren. Er liep een weg van deze stelle naar de Grote Stelle. Deze is inmiddels verdwenen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2015.
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Na de indijking verschoof de beweiding door schapen naar de ten noorden van de Paulus-
dijk gesitueerde schorren (de huidige Nieuwe Hazegraspolder). Terwijl de laagstgelegen 
strandvlaktegronden van de Oude Hazegraspolder tot akkers werden geëffend, werden 
de hogergelegen en sterker golvende duinmassiefjes in gebruik genomen als schrale wei-
den voor het (hoogstwaarschijnlijk runds-)vee (Coornaert 1974). Tegenwoordig worden de 
duinweiden (te) intensief beweid door voornamelijk paarden. Floristisch en faunistisch be-
langrijke puntvormige landschapselementen in de duinweiden zijn de veedrinkpoelen.

De laagstgelegen duinvalleigronden van de Oude Hazegraspolder werden reeds in de 
tweede helft van de 17de eeuw in cultuur gebracht. Aan de later ingedijkte Korte duinen 
en Zoutepolder was op het einde van de 18de eeuw alvast hetzelfde lot beschoren. Door 
deze vroegtijdige ontginning als landbouwgrond onderscheiden de Knokse Hazegrasdui-
nen zich van de overige duin- en binnenduinrandgebieden langs de Belgische kust, waar 
akkerbouw pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw bedreven werd. Op de zandige 
akkers werden rogge, haver, aardappelen, maïs en voederbieten verbouwd.

De kaart van Ferraris (kaart 33) toont dat tijdens de tweede helft van de 18de eeuw zich 
op de strandvlaktegronden van de Oude Hazegraspolder een ruim 35 tot 40 ha groot aan-
eengesloten hakhoutbos uitstrekte. Op vroeger opgemaakte kaarten stond dit bos nog niet 
aangeduid, wat er op wijst dat het tijdens de Oostenrijkse periode werd aangeplant. Het 
bos was omstreeks 1845 al tot zo’n 30-tal ha teruggedrongen ten bate van akkerland. De 
voornaamste ontbossing voltronk zich weliswaar pas tussen 1862 en 1984. In 1884 bleven 
nog amper 5 ha bos over, verdeeld over drie percelen. Tegenwoordig bevinden zich in de 
Oude Hazegraspolder ca 4,6 ha hak- en middenhoutbos, verdeeld over vijf bestandjes die 
ver uit elkaar liggen. De gronden van minstens twee van die loofbosbestanden zijn sinds 
het einde van de 18de eeuw ononderbroken bebost gebleven. Het gaat om het ongeveer 3 
ha groot bosje nabij de Paulusvaart en het ca 0,6 ha groot bosje langs het Jagerspad, vlak-
bij het vroegere dierenasiel. De boomsoortensamenstelling van beide bestanden bestaat 
voornamelijk uit Gewone es en Veldiep. 

Omstreeks halfweg de 19de eeuw werden aan de voet van de toen nog mobiele Blinkaart-
duinen meerrijge houtkanten aangelegd, teneinde de cultuurgronden van de Zoutepolder, 
de Magere schorre en de Oude Hazegraspolder van overstuiving door het duinzand te 
vrijwaren. Deze houtkanten vertoonden doorgaans de volgende opbouw. Op korte afstand 
van de duinhelling werd een 20 cm tot een halve meter hoog zandtalud opgeworpen, waar-
op een veekerende doornstruikenhaag bestaande uit Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn 
werd aangeplant.  Tussen het met doornstruiken beplant talud en de duinhelling werden 
één of meerdere rijen loofbomen (Gewone es, Zomereik, Veldiep, Gewone esdoorn) ge-
plant, die dan als hakhout werden behandeld. Uiteindelijk werd de duinhelling zelf beplant 
met populieren, die geknot werden. Sommige van deze houtkanten zijn op heden nog te 
herkennen langs de randen van het Blinkaartbos waar ze tot mantelstruwelen zijn uitge-
groeid (zie kaart 43).
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Foto. Houtwal met bloeiende Eenstijlige meidoorn, op de zuidrand van het Blinkaartbos (grenzend 
aan perceel KA6). De houtwal is al aangeduid op de Ferrariskaart. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 
2016.

De eerste geslaagde bebossing van het eigenlijke Blinkaartduinmassief dateert van 1890. 
Toen werden de duinruggen beplant met Zeeden (Pinus pinaster) en de depressies of 
pannen met Canadapopulieren en in mindere mate met andere loofboomsoorten. Het aan 
het golfterrein van Knokke grenzend, zuidwestelijk deel van de Blinkaartduinen, alsook het 
gedeelte nabij de Oosthoek, werden recenter bebost.

Het duinenmassiefje dat gelegen is tussen de Paulusstraat, de Paulusvaart en het Jagers-
pad werd pas in de tweede helft van de 20ste eeuw beplant met naaldbomen, voornamelijk 
Zeeden, met bijmenging van Groe den en Zwarte den en in geringe mate Sitkaspar (Picea 
sitchensis); Deze coniferenaanplant beslaat een oppervlakte van ongeveer 7 ha en wordt 
langs zijn westelijke rand begrensd door een omstreeks 1860 voor het eerst aangeplant 
loofhoutbestand van 0,6 ha.

Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat op de duingronden in de Nieuwe Hazegras-
polder en de Zoutepolder zich enkele recentere loof- en naaldhoutbestandjes bevinden. 

Het bij egalisatie tot akkers van de strandvlaktegronden vrijgekomen overtollige zand werd 
opgehoopt tot walletjes rondom de akkertjes. Uit de kaart van Ferraris (kaart 33) blijkt dat 
op het einde van de 18de eeuw deze zandwalletjes al beplant waren met houtige gewassen. 
De tot op heden overblijvende houtkanten van de Oude Hazegraspolder zijn meestal sa-
mengesteld uit voornamelijk Zwarte els en in mindere mate Gewon es en Canadapopulier, 
die allen als hakhout behandeld worden. Gedurende de 19de eeuw werden deze houtkan-
ten soms ‘verfraaid’ met enkele Sering- en Sneeuwbesstruiken. Hiervan zijn sporadisch 
nog resten te vinden vooral langs de randen van het Blinkaartbos (zie kaart 43).

De duinboerderijtjes van de Zoutepolder en de Oude Hazegraspolder waren vaak voorzien 
van een tuin waar voor eigen gebruik wat fruit werd gekweekt: appel, zure kers, pruim, 
aardbeien, fraboos en aalbes. Het erf was vaak omheind door een olmenhaag (Umus mi-
nor). Inmiddels waren de meeste van die hagen, bij gebrek aan onderhoud, uitgegroeid tot 
hoogstammige bomenrijen. Deze hoogstammige bomen bezweken echter in de loop van 
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de laatste decennia aan de iepenziekte (Ceratocystis ulmi). De Veldiepen blijven echter 
hardnekkig wortelopslag vormen, waardoor waar er vroeger hagen stonden, dichte struwe-
len tot stand kwamen.

Vooral in het ten westen van de Paulusstraat gesitueerd deel van de Oude Hazegraspol-
der (de zogenaamde Kalfduinen), alsook in de Zoutepolderrestant en de Korte duinen, 
zijn de duinweiden rijkelijk voorzien van rijen geknotte Canadapopulieren, die schaduw 
bieden aan het vee. Langs die iets lagergelegen en vochtigere perceelsgrenzen rondom 
deze duinweiden staan meestal knotwilgen (Salix alba en Salix x rubens). Gedurende de 
19de eeuw leverde het snoeihout van de knotbomen, evenals dat afkomstig van de hoger-
vernoemde houtkanten, de in de Zwinstreek meest gebruikte brandstof, in tegenstelling 
tot wat in de Westhoek het geval was, waar het dagzomend subboreaal veen van de ten 
behoeve van de brandstofvoorziening werd geëxploiteerd.

Op verschillende plaatsen (Kortestraat, rand Blinkaartbos) zijn ook nog relicten aanwezig 
van voormalige ‘wiedauws’ of ‘oseraies’, lijnvormige beplantingen van snij- en hakgriend 
bestaande uit diverse wilgensoorten, waaronder Bittere wilg (Salix purpurea), Duitse dot 
(Salix x dasyclados var. Angustifolia kloon Gewone kletters), Katwilg (Salix viminalis),  Kat- 
x Amandelwilg (Salix x mollissima var undulata) en Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea). 
De grootste en soortenrijkste ‘wiedauw’, de ‘Oseraie du Zoute’, bevond zich in het huidige 
natuurreservaat de Zwinduinen en –polders en is daar nu uitgegroeid tot een wilgenbos. 
De hogergenoemde taxa, samen met ook nog Salix x rubens var. Basfordiana en Salix 
fragilis var russeliana   verwijzen nog zeer duidelijk naar het gebruik als vlechtmateriaal 
(Zwaenepoel et al. 2007). Deze wilgenkwekrijen behoorden vermoedelijk allemaal toe aan 
dezelfde eigenaar en waren nog in gebruik tot circa 1960 (interview met Joël Burny, 2016).

Foto. Bittere wilg (Salix purpurea) in een houtkant langs de Kortestraat.  Relict van de ‘Oseraie du 
Zoute’ die hier tot circa 1960 voorkwam. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Het studiegebied onderscheidt zich van de overige binnenduinrandgebieden langs de Bel-
gische kust omwille van zijn enerzijds vrij recent ontstaan (wat tevens geldt voor de gehele 
Duinstreek van het Zwin, Zwinbosjes en Golfterrein) en anderzijds zijn zeer vroegtijdige 
ontginning als landbouw- en bosbouwgebied. Hierdoor vormt het Hazegrasduinencomplex 
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een voor België uniek voorbeeld van het, voor Zeeland en Zuid-Holland, ooit typische in-
middels ook daar al grotendeels verkommerde, zeedorpenlandschap (Herrier et al. 1992). 

Tabel 3. Chronologische tijdstabel
1405 Graaf Jansdijk
1627 Paulusdijk
1629 Fort St-Pol (Linie van Fontaine)
2de helft 17de eeuw Oprichting hoeve de Grote Stelle
1783 Oprichting hoeve Vandepitte
1784 Nieuwe Hazegrasdijk
1784-1785 Hazegraspolderdijk

1786
eerste schriftelijke vermelding van bos in de Oude 
Hazegraspolder (verkoop van rijshout: zie Coornaert 1974, pp. 
174-175)

1787 Zoutedijk

1826 verkoop van ‘taillie bosch’ in de Kalfduinen en ter hoogte van 
het Sint-Bernaertsfort (nu waterzuiveringsstation)

1836 Jan Vanhoutte  plant ‘houthaegen’om het vervliegen van de 
Blinkaert tegen te gaan (Coornaert 1974, p. 203).

184-1880 koeherder bewaakt 40 runderen van 20-tal eigenaars in de 
Zouteduinen (helft zijn melkkoeien)(Coornaert 1974 p. 204)

1845 Jan Vanhoutte vraagt aan het waterschap hoe hij het 
Zoutedijkje moet beplanten (Coornaert 1974, p. 203)

1857 waterschap beplant  ‘verschillende soorten van hout’
1865 Zoute Polder plant sparren en hakhout (Coornaert 1974 p. 203)

1867 ‘insucces en sapin…bois taillis réusissent’ (Coornaert 1974, p. 
203)

1872 Internationale Dijk

1875-1885 Verkoop van persen, sparrensnoei en duizenden bundels duin-
doornen door waterschap (Coornaert 1974 p 203)

1880 Waterschap Zoutepolder: ‘plantes de sapin réussi’ (Coornaert 
1974 p. 203)

1881
Reglement over termijn waarop dieren op duinen en schorren 
mogen grazen (Hazegras en Zoute polder, 1 mei-30 oktober; 
Coornaert 1974 p 206)

1888 Aanleg Zoutelaan
1888 Bebossing Zoutedijkje en zijn voorland (Coornaert 1974, p. 204)
1908 Oprichting Compagnie Immobilière du Zoute

1911 Een bospoel op het Domein De Landsheer staat voor het eerst 
op kaart.

1935 Rioolwaterzuiveringsinstallatie Paulusduinen
1946 Schaapskudde Maertens (De Vrede) wordt opgegeven
1946 Begrazing Graaf-Jansdijk door schaapskudde houdt op
1952 Oprichting Natuurreservaat Het Zwin

1952 Léon Lippens graaft een vijver ten zuiden van zijn huis. Wordt 
belangrijkste Boomkikkerlocatie.

1953 De poelen in Z01 en HA3 staan voor het eerst op kaart.
1965 Schaapskudde van boerderij Vandepittes wordt opgegeven

1965 Hazegraspolderdijk en Paulusdijk niet meer begraasd door 
schaapskudde

1969 De oudste poel op het Domein De Landsheer staat voor het 
eerst op kaart.

1969 De poelen in KD11 en KP10 staan voor het eerst op kaart.

1969 De Kalfmolenpoel (huiswei André Dumoulijn) staat voor het 
eerst op kaart.
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1971 Aankoop Koningsbos (7 ha) door gemeente.

1976
Officiële opening Koningsbos met onthulling gedenksteen:’ Dit 
bos werd Koningsbos genoemd naar aanleiding van 25 jaar 
bewind van Koning Boudewijn’.

1977 Gewestplan Oostkust
9 juni 1995 Beschermd landschap Oude Hazegraspolder en binnenduinen
16 april 1996 Afbakening Ankerplaats Zwinlandschap
1998 Bosbeheerplan Koningsbos
2005 Natuur- en milieubeheerplan voor de Golf van Knokke
2005 De poelen in KA23, KP13 en KA44 worden gegraven.
2006 Zwin wordt ANB-eigendom

2006 Start LIFE-natuurproject ZENO (Zwinduinen Ecologische 
Natuurontwikkeling)

2006 De poelen in KA6 en l KA12 worden gegraven.

11 juni 2007 Deklassering beschermd landschap Oude Hazegraspolders en 
binnenduinen

4 september 2007 Goedkeuring beheerplan Zwinduinen en –polders. Oprichting 
van de Zwinduinen en –polders als Vlaams Natuurreservaat.

2008 De poel in KA27 wordt gegraven.

2010 Goedkeuring actieprogramma Boomkikker, Rugstreeppad en 
Kamsalamander in de Zwinstreek

31 december 2010 Afsluiting LIFE ZENO
1 januari 2011 Start LIFE+project ZTAR (Zwin Tidal Area Restoration)

2011 Start Interreg-project Recreatie en Ecotoerisme in de 
Zwinstreek (REECZ)

2012 Beheerovereenkomst ANB- Compagnie du Zoute voor een aan-
tal akkerpercelen in te richten als Boomkikkergebied

2012 Er worden twee poelen gegraven op het privéterrein KD4.

2013 Er worden vier nieuwe  poelen in het Domein De Landsheer 
gegraven.

2014
Erfpachtovereenkomst ANB-Landbouwvennootschap De 
Landsheer voor 14 ha projectgebied ifv Natuur 2000 habitats en 
biotoopvereisten Boomkikker

24 april 2014 Goedkeuring Instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
2 juni 2014 Raamakkoord Zwin
26 juni 2014 Goedkeuring beheerplan Zwin

2015 Afsluiting Interreg-project Recreatie en Ecotoerisme in de 
Zwinstreek (REECZ)

2015 Genetisch onderzoek Rugstreeppad Vlaamse Kust (INBO)
2015 Instelling Landinrichtingsproject Zwinpolders
30 januari 2015 GRUP Zwinpolder
oktober 2015 Indiening LIFE HIDRA

27 november 2015 Historisch permanente graslanden (HPG) Polders definitief 
goedgekeurd

31 december 2015 Afsluiting LIFE ZTAR
15 maart 2016 Start Zwinuitbreiding
15 april 2016 Landinrichting Zwinpolders ingesteld

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I84



Foto. Gedenksteen aangebracht bij de opening van het Koningsbos in 1976. Foto Arnout Zwaene-
poel, februari 2016.

6.1.2 Historiek aankoop en beheer door ANB

2012:

Er werd in 2012 een beheerovereenkomst door ANB gesloten met de Compagnie het 
Zoute. De populatie Boomkikker evolueert hier gunstig, zij het, omwille van de beperkte 
oppervlakte, nog steeds op een numeriek veel lager niveau dan hetgeen de potenties van 
geheel het projectgebied toelaat.

2013:

In 2013 werd een bijna 8 ha grote zone, die ruimtelijk aansluit bij de onderstaande zone, 
door de Landbouwvennootschap De Landsheer, op advies van ANB, ingericht in functie 
van het herstel van de Natura 2000 habitats 2130* Grijze duinen en 2190 Vochtige duinval-
lei en de biotoopvereisten van de Boomkikker en de hoger vermelde vogelsoorten van de 
bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn.

Vanaf 2013 startte het ANB ook met begrazing door twee shetlandponys op de waterzuive-
ring. De dieren verbleven er van 17 september 2013 tot 28 februari 2014, van 12 november 
2014 tot 7 januari 2015 en van 12 november 2015 tot 14 december 2015. De dieren wissel-
den de begrazingsperiode op deze percelen af met begrazing op het Driehoeksbosweitje, 
de Combiweide, de Waterzuivering en het Kappelingenweitje.

2014:

Er werd een pachtovereenkomst gesloten tussen ANB en de Landbouwvennootschap De 
Landsheer (2014) voor een 14 ha groot en aaneengesloten deel van het projectgebied, dat 
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thans een voorlopig beheer krijgt in functie van de Natura 2000 habitats en de biotoopver-
eisten van de Boomkikker en de Europese Vogelrichtlijnsoorten. De definitieve inrichting 
en het daarop volgend onderhoudsbeheer zullen worden vastgelegd in dit beheerplan. 

Overzicht van de uitgevoerde werken:

Percelen erfpacht van De Landsheer:

 ● Afbraak oude afsluitingen: eigen ploeg, 1900 meter (2013)
 ● Afbraak van 3 stallingen en koterij, incl. betonnen vloerplaten, eigen ploeg (2014)
 ● Plaatsen nieuwe afsluitingen
 ● Eigen ploeg: 1400 meter, materiaal: 6.700 euro, graafmachine: 850 euro (2013)
 ● Aannemer: 750 meter, 8.800 euro (2014)
 ● Plaatsen nieuwe poorten: 4 stuks, eigen ploeg, 900 euro (2014 en 2015)
 ● Plaatsen nieuwe excentrieken: 9 stuks, eigen ploeg, 1260 euro (2014 en 2015)
 ● Verwijderen groenstortjes:  ong. 100 kuub, eigen ploeg
 ● Leveren drinkwaterputten : 2 stuks , 720 euro, plaatsing eigen ploeg (2015)
 ● Leveren weidepompen:  3 stuks, 860 euro, plaatsing eigen ploeg (2015)

Percelen Compagnie du Zoute

Perceel Waterzuivering:

 ● Plaatsen nieuwe afsluitingen: 400 meter, eigen ploeg, materiaal: 1.900 euro (2012)
 ● Plaatsen excentriek: 1 stuk, eigen ploeg, 140 euro
 ● Ruimen poel: aannemer , 500 euro (2012)
 ● Gemaaid met Panda: eigen ploeg (najaar 2015)

KP13 (Perceel bij Kappelingenbosje):

 ● Ruimen poel: aannemer, 500 euro (2012)
 ● Plaatsen nieuwe afsluitingen: eigen ploeg,  270 meter , 1.375 euro (2012)
 ● Gemaaid met Panda: eigen ploeg (najaar 2015)
 ● Begrazing: 

Perceel  ten Noorden Hazegrasstraat:

 ● Ruimen poel: eigen ploeg, graafmachine: 500 euro (2015)

Perceel KA27 (Jagerspad Noord):

 ● Ruimen poel: aannemer, 500 euro (2012)
 ● Maaien oeverzone

Perceel Jagerspad Zuid (Boomkikkerpoel  KA44):

 ● Verwijderen houtopslag: eigen ploeg
 ● Ruimen poel: eigen ploeg, graafmachine 500 euro (2015)
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Vanaf 2014 startte het ANB ook met begrazing door twee shetlandponys op het ‘kappelin-
genweitje’ (perceel KP13). De dieren graasden er van 28 februari 2014 tot 23 april 2014; 
van 7 januari 2015 tot 13 maart 2015 en van 14 december 2015 tot 21 januari 2016.

Ook perceel KA27 werd vanaf 2014 begraasd door 2 koniks. Ze graasden er van 30 juni 
2014 tot 23 oktober 2014. Dezelfde dieren verhuisden later naar Kampveld en Rijkevelde.

6.2 Geologie en bodem

6.2.1 Geologie
De geologische gesteldheid van het Zwingebied en de evolutie ervan gedurende het Ho-
loceen is nagenoeg niet gekend. Er bestaat wel veel literatuur over het ontstaan en de 
evolutie van het Zwin. Ameryckx (o.a. 1952, 1954, 1960) en Verhulst (1959; Ameryckx & 
Verhulst, 1958) behoorden tot de eersten die in de jaren 1950 onderzoek verricht hebben 
in het gebied op respectievelijk bodemkundig en historisch vlak. Hun bevindingen waren 
voornamelijk gebaseerd op historische bronnen, meer in het bijzonder de historiek van 
de bedijkingen en de eerste vermelding van nederzettingen. De historische data en de 
verschillende afzettingen die bij de bodemkartering werden onderscheiden, werden vervol-
gens in een strak stramien van de toen gangbare Duinkerkiaanse transgressies gestoken. 
Dit resulteerde in een chronologie van verschillende transgressies gescheiden door perio-
den van stilstand, of van rust of regressies. Alles met betrekking tot de ontstaansgeschie-
denis, evolutie en bewoningsgeschiedenis werd uitsluitend verklaard aan de hand van de 
Duinkerke transgressies en hun chronologie. De oorzaak van deze indeling is te zoeken 
in het feit dat in de jaren 50 de kennis van afzettingsprocessen in een wadgebied nog in 
kinderschoenen stond. Vandaar dat de afzetting van een laag (cm of meters) klei op zand, 
of omgekeerd, verklaard werd als gevolg van een nieuwe transgressie. De Duinkerke-
chronologie alsook de verschillende transgressies op zich zijn al lang niet meer bruikbaar. 
De archeologische vondsten die destijds in Zeeland als basis voor de indeling dienden, 
werden onjuist geïnterpreteerd, of lagen niet in situ (Vos & van Heeringen, 1997). 

Latere publicaties over het Zwingebied geven ook geen geologische informatie. De land-
schapsontwikkeling wordt er geschetst op basis van de algemene kennis van de Holo-
cene evolutie van de kustvlakte van omliggende gebieden aangevuld met speculaties (o.a. 
Clayes et al., 1981; Verhulst, 1995, 2000; Wintein, 2002). De nadruk wordt vooral gelegd 
op de evolutie in historische tijden waarbij ook hier data van bedijkingen en nederzettingen 
de basis vormen. In het kader van een onuitgegeven licentieverhandeling werden wel een 
tiental ondiepe handboringen uitgevoerd (Brughmans). Carole Ampe voerde in 2005 een 
aantal diepe boringen uit in het kader van de opmaak van het beheerplan van de Zwindui-
nen en –polders (Zwaenepoel et al. 2006). De conclusies zijn ook richtinggevend voor de 
Binnenduinen.

De algemene context met betrekking tot de laat Holocene evolutie, en vooral de veron-
derstelde chronologie, is naar analogie met de evolutie in Zeeland en de westelijke en 
centrale Belgische kustvlakte (Vos & van Heeringen, 1997; Baeteman, 1999, Baeteman 
et al., 2002; Beets & van der Spek, 2000). Er werden een drietal monsters genomen voor 
ouderdomsbepaling met radiokoolstof.

Het geheel van de afzettingen in de Zwinduinen en –polders, met inbegrip van de Bin-
nenduinen van Knokke, moet gesitueerd worden in de nabijheid van een belangrijk zeegat 
gekenmerkt door getijdengeulen en zandplaten. De onderste geul en zandplaat afzettingen 
kwamen tot stand in een back-barrier gebied in een periode dat de kustlijn nog steeds 
meer zeewaarts lag, maar toch geleidelijk aan landwaarts aan het opschuiven was. Dat 
opschuiven mag niet beschouwd worden als een “doorbraak” van de duinengordel, maar 
het geheel van alle sedimentatie milieus schuift op. Deze periode is waarschijnlijk te si-
tueren tussen 3000 en 2000 jaar geleden, een periode waarin het getij terug landwaarts 
binnendrong met de ontwikkeling van diepe getijdengeulen. De periode ervoor was geken-
merkt door een algemene veengroei. Het is niet uit te maken in welke mate in het (kleine) 
studiegebied ook veen tot ontwikkeling is gekomen of indien er reeds een midden Holo-
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cene getijdengeul bestond die terug actief is geworden. De belangrijkste en tevens langste 
activiteit van een getijdengeul wordt aangetroffen in het westelijk deel van het gebied. 
Niettegenstaande de kustlijn en de back-barrier area nog steeds landwaarts verschuiven, 
slibben de geulen grotendeels op en evolueren naar een sub/intertidaal zandwad gebied 
in de luwte van de getijdenstromingen (behalve in het westen). De verlanding gaat verder 
(althans in het zuidelijke deel) en de zandplaten en zandwad evolueren tot slikke die op 
hun beurt grotendeels buiten het bereik van het getij komen te liggen en evolueren naar 
schorre. Als we mogen vergelijken met de evolutie in het westelijke en centrale deel van de 
Belgische kustvlakte, gebeurt de verlanding van de geulen in de periode tussen 1400 en 
1200 jaar geleden (d.i. 550-750 AD). In de periode dat de geulen toeslibben verandert de 
kustlijn ook van getij-dominerend naar golf-dominerend en de kust van een open kustlijn 
met barrière eilanden naar een gesloten kustlijn.

Aan deze eerder rustige periode komt een einde wanneer de kustlijn (en de vooroever) 
zo ver landwaarts is binnengeschoven dat ze nu ook het actuele gebied van het Zwin en 
zijn omgeving bereikt.  Dit gebeurt op een erosieve manier waarbij een deel van de voor-
heen afgezette sedimenten worden geërodeerd. De verspreiding en vooral de dikte van 
de strandafzettingen wijzen erop dat een strand als zodanig maar voor een korte periode 
aanwezig was in het meest landwaartse gedeelte van het studiegebied (de Binnenduinen). 
Het is niet geweten vanaf welke periode de kustlijn terug zeewaarts verschoof (waarbij nog 
steeds strandafzettingen werden afgezet in het toenmalige intertidaal gebied). Historische 
bronnen kunnen hier waarschijnlijk de nodige informatie geven. De vergelijking van het 
niveau van de strandafzettingen in het landwaardse gebied met de zeespiegelcurve van 
de Belgische kustvlakte, laat veronderstellen dat dit moet gebeurd zijn rond 1500 AD. De 
laterale uitbreiding van strandafzettingen op een bepaald moment is in functie van het 
getij-amplitude. Men mag zich niet voorstellen dat het gehele gebied in dezelfde periode 
ingenomen werd door een strand. Het is dan ook niet correct om van een “strandvlakte” te 
spreken. In de periode van maximale landwaartse uitbreiding was het huidige zeewaartse 
gebied waarschijnlijk ingenomen door de vooroever. Het uiterste zuidoosten van het ge-
bied bleef die hele tijd een schorre. De kleine depressies die tegenwoordig nog te zien zijn, 
zijn waarschijnlijk restanten van de kreken. 

Actieve sedimentatie bleef nog een tijd duren in het zeewaarts gebied totdat de kustlijn zich 
stabiliseerde en duinenvorming mogelijk werd. In het landwaartse gedeelte trad vernatting 
op met een weinig veengroei. 

6.2.2 De bodemkaart
Bij het opmaken van de Bodemkaart van België werd in de Duinstreek slechts 1 boring 
per 5 ha verricht, tegenover 1 à 2 boringen per ha in de Polderstreek. Hierdoor is de 
Bodemkaart (die voornamelijk op landbouwkundige toepassingen gericht is) onvoldoende 
nauwkeurig voor een gedetailleerde landschapsecologische studie. Zo worden niet geëga-
liseerde terreingedeelten in de Zouteduinen en in de Kalfduinen niet eens onderscheiden 
op de Bodemkaart (Herrier et al. 1992).

Volgens de bodemkaart van België (Ameryckx & Tavernier 1954) worden in het studiege-
bied van noordwest naar zuidoost opeenvolgend Hoge duinen (bodemklasse A0), droge 
duingronden (klasse B1), middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden (C2), duinzand 
op wisselende diepte rustend op polderafzettingen (Da), slibhoudend duinzand op vari-
erende diepte rustend op polderafzettingen (Db) en tenslotte klei- tot zware kleibodems 
(Bb1 en Bb3) onderscheiden. Deze over een relatief korte afstand optredende grote diver-
siteit aan bodemtypes kan verklaard worden doordat het strandvlaktesediment van de Ha-
zegrasschorren aan de buitenkant van de toenmalige Zwinmonding (waar de stroming het 
snelst was) dit is in het noordwesten,  zandiger en  aan de binnenkant van het estuarium 
(waar de stroming het traagst was) dit is in het zuidoosten, kleiiger was. Hierop superpo-
neerde zich dan nog eens de overstuiving van het zandig tot kleiig strandvlaktesediment 
door duinzand vanuit het afsnoerend kustduinenmassief.
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De Korteduinen worden pedologisch eveneens gekenmerkt door de overgang van al dan 
niet slibhoudend duinzand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen, naar zware 
kleibodems. 

Doorgaans bestaan de bodems van de hogere, reliëfrijkere duinrichels, fossiele, al dan 
niet eolisch geremanieerde, zeerepen uit fijn eolisch zand en de bodems van de fossiele 
strandvlakten of primaire duinvalleien uit grover marien, door de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden schelpfragmenten kalkrijk, zand, al dan niet overdekt door een laag fijn eo-
lisch zand. De grove zandbodems van de meer oostwaarts gesitueerde zones van de 
fossiele strandvlakten, nabij de grenslijn tussen de bodemkundige duin-en polderstreken, 
zijn meestal ook slibhoudend. Door het geheel duinencomplex heerst in de zandbodems 
ook een van zuidwest naar noordoost gerichte kalkgradiënt, van kalkarm in het zuidwesten 
naar relatief kalkrijk in het noordoosten. Die kalkgradiënt is te verklaren aan de hand van 
de ontstaansgeschiedenis van het gebied: in het zuidwesten liggen de vroegst gevormde, 
oudste duinen die reeds het langst aan uitloging door het insijpelend neerslagwater zijn 
onderworpen en bijgevolg het sterkst en diepst ontkalkt zijn.

Kaart 44 a. Bodemkaart.

6.2.3 Verkennend bodemonderzoek
Sam Provoost, Wouter Van Gompel, Ward Vercruysse & Cécile Herr (INBO)

6.2.3.1 Methodiek
Profielbeschrijving

Tijdens de maanden januari, februari en maart 2016 werden in het studiegebied 149 on-
diepe boringen uitgevoerd waarbij een globale profielbeschrijving  werd gemaakt (Kaart 
44b). De locaties werden zo goed mogelijk over het hele gebied gespreid maar houden ook 
rekening met de lokale heterogeniteit van reliëf (DHM Vlaanderen), bodem op basis van 
de bodemkaart en grondgebruik.   De meeste boringen gebeurden met een edelmanboor 
diameter 7 cm. Daarbij werd telkens het onderste deel (ongeveer 2/3) van het uitgeboorde 
materiaal voorzichtig uit de boorkop gehaald en op de overeenkomstige plaats naast een 
meetlat op de grond gelegd. Het bovenste deel van de boorinhoud is vaak sterk verstoord 
door ingestort materiaal uit het boorgat en is niet betrouwbaar voor reconstructie van het 
profiel. De edelmanboringen bereiken een diepte van 120 cm. Een reeks van 21 boringen 
werd uitgevoerd met een gutsboor die met een zware hamer in de bodem werd geklopt. 
Een voordeel van deze methode is dat het profiel meer intact blijft, hoewel de bovenste 
ca. 10 cm vaak sterk verstoord wordt door het kloppen. Nadeel is het zware labeur, vooral 
in droge zandbodems en de beperktere boordiepte (maximaal 1 meter). Voorbeelden van 
resultaten van beide types boringen zijn te zien op figuur 2. 

Kaart 44 b. Situering en nummering van de boorlocaties.

Kaart 44 c. Situering van de boorlocaties op DHM Vlaanderen met aanduiding van lokale 
terreinhoogte in m TAW.

Kaart 44 d. Situering van de boorlocaties op de bodemkaart (legende zie bijlage 1).

Kaart 44 e. Situering van de boorlocaties volgens actueel grondgebruik.
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Figuur 2. Boorprofielen met edelmanboor (links) en gutsboor (rechts).

De beschrijving van de profielen steunt in eerste instantie op de textuur. Naast een afzon-
derlijke categorie ‘humus’ werden afhankelijk van de korrelgrootte 7 klassen onderschei-
den (tabel xxx). Aanvullende kwaliteitsaanduidingen omvatten kleverig, fijn en grof voor 
zandig materiaal en plastisch voor klei. Organisch materiaal vormt een tweede element in 
de beschrijving van de lagen. De volledig organische bovenste horizont in bossen wordt 
aangeduid met ‘humus’ en afhankelijk van het gehalte aan organisch materiaal in meer 
minerale bodems wordt onderscheid gemaakt in licht humeus, humeus en sterk humeus. 
Verder werd ook min of meer systematisch een kleuromschrijving van elke laag gemaakt. 
Bijkomende elementen werden beschreven indien zij opvallend aanwezig waren. Het be-
treft vooral de dikte van een eventuele bouwvoor en het voorkomen van schelpen en/of 
roestverschijnselen. 

Voor elk boorprofiel werd de ontkalkingsdiepte bepaald aan de hand van de visuele reactie 
met HCl.   

Tabel 4. Onderscheiden klassen voor textuur en humusgehalte in de bovenste laag. 
Textuur Organische laag

0 Humus 0 niet humeus
1 Zand 1 licht humeus
2 licht slibhoudend zand 2 humeus
3 slibhoudend zand 3 sterk humeus
4 slibrijk zand 4 humus
5 zandige klei
6 zandhoudende klei
7 Klei
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Boorlocaties en hoogtebepaling

De boorlocatie werd vastgelegd met behulp van een hand gps (Garmin Foretrx). De hoog-
tebepaling van elke boring gebeurde via een overlay van een buffer van 3m rond de punten 
met het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van AGIV. Gezien de ruimtelijke resolutie van 
het DHM 1m bedraagt, is de hoogtebepaling gebaseerd op 26 tot 32 pixels per boorlocatie. 
Als controle werden 28 locaties ook ingemeten met een cm-precieze rtk-GPS (Trimble). 

Op basis van de eerste metingen in 24 piezometers in het gebied werd een kaart opge-
maakt van de grondwaterstand op 17 maart 2016. Dit gebeurde door interpolatie van de 
gegevens met het Inverse Distance Weighting algoritme in ArcGIS. Het verschil van deze 
kaart met het hoogtemodel levert een kaart op die de positie van grondwatertafel op die 
dag weergeeft, uitgedrukt in diepte onder maaiveld. Dit peil geeft een goed beeld van de 
maximale grondwaterstanden.

Chemische bodemanalyse

Ter hoogte van 25 boorprofielen werden bodemstalen ingezameld voor verdere analyse in 
het laboratorium. Zij werden aangevuld met 5 extra stalen los van de profielen (90*-punten 
op Kaart 44b) en twee bodemstalen die reeds in 2014 werden genomen (1000 en 1001). 
In graslanden zijn de bemonsterde dieptes 0-10; 15-20 en 25-30 cm. De monsters bestaan 
uit een mengstaal uit 5 boringen binnen een straal van 1m. In akkers wordt een alterna-
tieve bemonstering toegepast met een variabele diepte van het tweede en derde staal. De 
eerste bemonsterde laag blijft 0-10 cm. Het tweede staal omvat de onderste 10 cm van de 
bouwvoor en het derde staal het deel tussen 10 en 20 cm onder de bouwvoor (cfr. Herr & 
Hens 2014). In het studiegebied werden twee akkers bemonsterd, namelijk boringen 6 en 
138.

Op de bovenste laag (0-10 cm) worden pH, CaCO3 en organisch materiaal bepaald. Ook 
op de onderste laag wordt CaCO3 bepaald, evenals textuur. Fosfaat (totaal P, oxalaat-
extraheerbaar P en plantbeschikbaar Olsen-P) en CEC/basenverzadiging worden bepaald 
op de drie verschillende dieptes per staalnamepunt. Fosfaatgehaltes in de bovenste 10 cm 
worden als plantbeschikbaar beschouwd.. Bodemanalyses gebeurden op droge (gedroogd 
op 105°C) en gezeefde stalen. Voor detailbeschrijving van de gebruikte methodes verwij-
zen we naar bijlage 2.

6.2.3.2 Resultaten 
Hoogtebepaling

Op basis van een vergelijking tussen DHM hoogtebepaling en Trimble metingen bedraagt 
de standaardafwijking 38 mm met een gemiddeld verschil van 29 mm en een maximum 
van 10 cm. Punten met standaardafwijking op de DHM hoogtebepaling groter dan 10 cm 
(met een hoogterange groter dan 40 cm) zijn doorgaans gelegen op de beboste reliëfrijke 
duinruggen of in uitzonderlijke gevallen op zeer oneffen terrein of aan de rand van percelen 
(boringen 33, 44 en 107).  Ter hoogte van de overige punten bedraagt de standaardafwij-
king bij de DHM hoogtebepaling 36mm.

De piezometers dekken niet het volledige studiegebied. Voor het westelijk deel van de Zou-
teduinen en de terreinen ten oosten van de waterzuivering is geen betrouwbare informatie 
voorhanden.Het INBO zorgt voor aanvullende informatie, waar extra peilbuizen wenselijk 
zijn.  Op de meeste boorlocaties (69%) bevond de grondwatertafel zich op 17 maart tussen 
een halve en  één meter onder maaiveld. Een kwart van de locaties is droger en slechts op 
5% van de punten bevond de watertafel zich ondieper dan een halve meter onder maaiveld 
(Kaart 44 f).  

Kaart 44 f. Situering van de grondwatertafel onder maaiveld op 17 maart 2016.
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Profieltypen 

In het studiegebied vertoont de opbouw van de ondiepe ondergrond weinig harde gren-
zen. Gradiëntsituaties zijn de regel. Een meerderheid van de profielen (120 van de 149) 
wordt gekenmerkt door een zandige bovenlaag van minstens 30 cm dik (Kaart 44 g). Dikke 
kleipakketten van 30 cm of meer werden slechts in een tiental profielen gevonden. In de 
overige profielen  wordt bovenaan meestal slibhoudend tot slibrijk zand aangeboord. In 
een beperkt aantal gevallen betreft het een dun laagje klei boven zand.  

Een bovenste zandlaag zonder noemenswaardige bijmenging van slibrijk materiaal wordt 
aangetroffen tot een diepte van ca. 3.9 m TAW of hoger. Deze zanden kunnen eolisch zijn 
afgezet maar ook onder hoogdynamische omstandigheden zoals op het strand. Omge-
keerd vinden we afzettingen van slibhoudend zand of zwaarder materiaal hoogstens tot 
een hoogte van ongeveer 4,7m TAW. Dit is de hoogte van het gemiddeld springtij in Zee-
brugge. Slechts in 2 profielen wordt slibhoudend materiaal aangetroffen hoger dan 4,65m 
TAW. Het betreft profielen 86 en 96, gelegen in de hoek tussen de Hazegraspolderdijk en 
de Kortestraat op een hoogte van 4,7 tot 4,75m. Profielen die hoger gelegen zijn, hebben 
een toplaag van minstens een halve meter zand en zijn vermoedelijk steeds eolisch van 
oorsprong. In de hoogterange tussen 4 en 4,6 m vinden we dus zowel zuivere zandgron-
den als slibrijke zanden van mariene oorsprong.

Kaart 44 g. Dikte van de bovenste zandlaag

Profielen hoger gelegen dan 4,75m TAW noemen we duinen omdat ze boven het (huidig) 
gemiddeld springtij gelegen zijn. We vinden hier minstens tot op 80 cm diepte zand zonder 
slib in de profielen. We treffen duinprofielen aan op 46 locaties. Louter op basis van hoog-
teligging onderscheiden we nog ‘lage duinen’ met een hoogte tot 5m TAW. Dit zijn vermoe-
delijk zonder uitzondering genivelleerde terreinen, enerzijds voormalige lage strandwallen 
en anderzijds depressies in hogere duinen. In de hogere duinen maken we onderscheid 
tussen de graslandprofielen en de bosprofielen met een zuiver organische bovenlaag. 
Duinprofielen vinden we in de Blinkaartduinen en het westen van de Zouteduinen, aan de 
Hazegraspolderdijk en Korteduinen west, in de Hazengrasduinen en Korteduinen oost en 
in het zuiden van de Kalfduinen. Vooral de lagere duinen (Korteduinen, Kalfduinen) worden 
niet goed weergegeven in de bodemkaart, wat een belangrijk hiaat vormt in dit document. 

De profielen lager gelegen dan 4,75m TAW delen we in volgens de dikte van de zandige 
(boven)laag. In 16 profielen bedraagt die dikte meer dan 70 cm en gaat uitzonderlijk tot de 
volledige 120 cm diepte van de boring. De zandlaag is in dit type gemiddelde 80cm dik en 
rust doorgaans op slibhoudend tot slibrijk zand. Dit profiel vinden we op een hoogte van 4,4 
tot 4,7 m TAW en sluit doorgaans aan bij de duingronden.

Het meest algemene profieltype in de lagergelegen terreindelen, aangetroffen op 46 loca-
ties, wordt gekenmerkt door een zandige bovenlaag van 40 tot 70 cm, rustend op meer 
fijnkorrelig materiaal. De hoogte varieert tussen 4,15 en 4,75 m TAW. We vinden deze 
profielen vooral in de Kalfduinen en lokaal ook in de Korteduinen (west), Zouteduinen en 
Paulusduinen. Dunnere zandlagen van minder dan 40 cm dik vinden we in 14 profielen. 
Doorgaans rusten ze op slibrijk zand. We vinden deze profielen doorgaans aansluitend bij 
het vorige type. In 3 profielen rust het zand op klei. Twee ervan zijn gelegen in het noorden 
van de Zouteduinen.

In 14 profielen vormt slibrijk zand het belangrijkste bestanddeel en komt het ook voor in de 
bovenste lagen. We vinden deze profielen over een brede hoogterange, van 4,2 tot 4,75 
m TAW. Vooral in Korteduinen west is een concentratie van dergelijke profielen te vinden. 
Vier profielen bestaan ook voor een groot deel uit klei. Het betreft 8 en 13 in het oosten 
van de Zouteduinen, 83, in het zuidwesten van de Kalfduinen en 76 in het noordoosten van 
Korteduinen west. 

Een kleiige bovenlaag wordt in slechts 12 profielen aangetroffen. Het zijn doorgaans laag 
gelegen locaties; van 3,77 tot (uitzonderlijk) 4,56 m TAW. In twee gevallen is de kleilaag 
dunner dan 30 cm en rust deze op zandige sedimenten. In de andere gevallen is dikte van 
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de bovenste kleilaag gemiddeld 77 cm. De kleiprofielen liggen geconcentreerd in het zui-
den van de Kalfduinen en het noordoosten van het deelgebied Korteduinen west. Profiel 
40, gelegen tussen zandige profielen in Kalfduinen west, vormt hierop een uitzondering.  

Kaart 44 h. Profieltype per boring (verklaring zie tekst).

Kaart 44 i.  Detaillering van de bodemkaart 

Textuur

In de zandige profielen (minstens 40 cm zand) bedraagt de mediane korrelgrootte 249 µm 
met een standaarddeviatie van 14,5 µm. Het slibgehalte (korrelgrootte <63µm) is er lager 
dan 15% (gemiddeld 8,3 µm met StDev 4,8). In slibrijk zand is slechts één keer korrel-
grootte bepaald. De mediane korrelgrootte van dit staal bedraagt  81 µm en het slibgehalte 
is 49,3%. In de profieltypen ‘zand op klei’ en ‘zand op slibrijk zand’ bedraagt het slibgehalte 
gemiddeld 21% en is de mediane korrelgrootte  228 µm (figuren xxx en xxx).

Kaart 44 j. Mediane korrelgrootte in de onderste bodemlaag.

Kaart 44 k. Slibgehalte (korrelgrootte < 63 µm) in de onderste bodemlaag.

Organische laag

De bovenste bodemlaag is veelal aangerijkt met organisch materiaal. In akkers wordt die 
laag jaarlijks omgeploegd en ontstaat een min of meer homogene bouwvoor. In het stu-
diegebied bedraagt de dikte van die bouwvoor 30 tot 50 cm (Kaart 44 m). Het gehalte aan 
organische stof in de bouwvoor gemeten in 2 akkerprofielen bedraagt 2,8%.

Onaangeroerde bodems vertonen een zekere profielontwikkeling door accumulatie van 
organisch materiaal in de toplaag en geleidelijke uitspoeling naar dieper gelegen lagen. 
Deze profielontwikkeling is afhankelijk van leeftijd, textuur, bodemvochtigheid, vegetatie en 
(voormalig) grondgebruik en vertoont dan ook een sterke ruimtelijke variabiliteit. De dikte 
van de organisch aangerijkte laag bijvoorbeeld, varieert tussen 0 en 75 cm en vertoont 
geen duidelijk patroon (Kaart 44 m. Het gehalte aan organische stof in de bovenste 10 cm 
bedraagt gemiddeld 5,5%. In de lager dieper dan 15 cm daalt dit aandeel tot gemiddeld 
minder dan 1% (Kaarten 44 m en n).

Kaart 44 l. Dikte van de bouwvoor.

Kaart 44 m. Dikte van de organische bovenlaag.

Kaart 44 n.  Gehalte aan organische stof in de bovenste bodemlaag.
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Figuur 3. Organische stof in de verschillende bodemlagen in graslanden en bossen.

Ontkalkingsdiepte en zuurgraad

De ontkalkingsdieptes in het studiegebied vertonen een zeer grote range van niet tot 113 
cm diep ontkalkt (Kaart 44 o). Globaal is er een duidelijke relatie tussen maximale ontkal-
kingsdiepte en hoogteligging (figuur4). De diepste ontkalking komt voor tussen 4,5 en 5,5 
m TAW, dit is de hoogteligging van de lage en vermoedelijk al lang gestabiliseerde duintjes. 
De laagstgelegen delen zijn duidelijk minder ontkalkt en ook de hoogstgelegen profielen 
vertonen geen diepe ontkalking. Het betreft hoge duinen waar vermoedelijk lang kalkrijk 
materiaal aan de oppervlakte is gebracht door eolische dynamiek. Maximale ontkalkings-
diepte lijkt ook duidelijk aan de grondwaterstand gerelateerd (figuur 5). De natste delen zijn 
duidelijk minder ontkalkt door contact met kalkrijk grondwater. Ook de hogere kleifracties in 
de laagstgelegen (en doorgaans ook natste) terreindelen zal hierbij een rol spelen. 

Diep ontkalkte bodems (> 80 cm) vinden we ter hoogte van het lage duin in het zuiden van 
de Kalfduinen. Hier liggen de oudste duinen in het studiegebied die zich vormden vanaf de 
14de eeuw, na de aanleg van de Graaf Jansdijk. De lager gelegen delen van de Kalfduinen 
vertonen een grote variabiliteit in ontkalking. Vermoedelijk speelt een combinatie van (his-
torisch) grondgebruik (ploegen, nivelleren?) en textuur hierbij rol. Ook in de Zouteduinen 
vertoont de ontkalking een grote variabiliteit. Hier is duidelijk dat de zandige profielen het 
sterkst ontkalkt zijn en de kleirijke profielen veel minder tot niet. De laaggelegen terreinen 
van Korteduinen west omvatten een relatief jonge deel van het studiegebied en zijn niet 
ontkalkt. Toch vertonen de meer reliëfrijke delen van dit deelgebied met een duinprofiel 
reeds tot 30 cm diepe ontkalking (Korteduinen oost).

Kaart 44 o. Ontkalkingsdiepte
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Figuur 4. Verband tussen ontkalkingsdiepte en absolute hoogteligging.

Figuur 5. Verband tussen ontkalkingsdiepte en diepte van het grondwater onder maaiveld.

De ontkalking heeft een grote invloed op de zuurgraad van de bodem (figuur 6).  Een 
zuurgraad hoger dan 7,1 in de bovenste laag wordt enkel gevonden profielen waar geen 
ontkalking werd vastgesteld. Oppervlakkig ontkalkte profielen (tot ca. 15 cm) hebben op 
één uitzondering na een neutrale pH (7). Bij diepere ontkalking  varieert de pH tussen 4,5 
en 6,5 in het (zwak) zure bereik.  De laagste pH (< 5) wordt gemeten in twee bosprofielen 
(10 en 64).
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Figuur 6. Verband tussen ontkalkingsdiepte en zuurgraad van de bovenste bodemlaag (0-10 cm).

Kaart 44 p.. Zuurgraad (pH H2O) in de bovenste bodemlaag (0-10 cm).

Kationen-uitwisselingscapaciteit

De kationuitwisselingscapaciteit (CEC, cation exchange capacity) over alle stalen varieert 
tussen 4 en 16 cmol+/kg. Dit zijn relatief lage waarden die niet ongewoon zijn voor zandbo-
dems, waarin de capaciteit om kationen te binden en uit te wisselen vooral bepaald wordt 
door kleimineralen in fijnere leem- en kleipartikels en door organische stof. De ‘Cation Ex-
change Capacity’ of CEC is in de onderzochte bodems sterk gerelateerd aan het Calcium-
gehalte (figuur 7), dat op haar beurt sterk gerelateerd is aan het kalkgehalte van de bodem.
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Figuur 7. Verband tussen CEC en Ca-gehalte.

Kaart 44 q.  CEC in de bovenste bodemlaag.

Fosfor

De totale fosforgehaltes variëren van  ca. 80 tot 760 g/kg. 

Olsen-extraheerbaar fosfor (Olsen P) is een gebruikelijke maat voor het gehalte aan plant-
beschikbaar fosfor in de bodem. In het studiegebied werden waarden van 6,4 tot 63,6 mg 
P/kg droge grond gemeten, met aanzienlijke verschillen tussen staalnamelocaties en de 
staalnamedieptes

Figuur 8. Verband tussen plantbeschikbaar Olsen-P en oxalaat-extraheerbaar P.
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Figuur 9. Verband tussen totaal-P en oxalaat-extraheerbaar P.

Figuur 10. Verband tussen totaal P-gehalte en Oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium.
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Figuur 11. Verband tussen totaal P-gehalte en totaal Ca-gehalte.

Figuur 12. Verband tussen Oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium en het slibgehalte.
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Figuur 13. Relatie tussen Olsen-P in de verschillende bodemlagen.

Figuur 14. Relatie tussen Totaal-P in de verschillende bodemlagen.
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Figuur 15. Gemiddelde waarden voor Olsen-P bij verschillend grondgebruik .

Kaart 44 r. Plantbeschikbaar Olsen-P in de bovenste bodemlaag.

Kaart 44 s. Plantbeschikbaar Olsen-P in de middelste bodemlaag.

Kaart 44 t. Plantbeschikbaar Olsen-P in de onderste bodemlaag.

Kaart 44 u.  Totaal P in de bovenste bodemlaag.

Kaart 44 x. Totaal P in de middelste bodemlaag.

Kaart 44 w. Totaal P in de onderste bodemlaag.

6.2.3.3 Conclusies en aanbevelingen
Milieudiversiteit

Het studiegebied is gradiëntrijk op het vlak van bodemtextuur (van zand naar klei)en 
kalkgehalte (0-8% kalk). Dit vormt een goede basis voor de ontwikkeling van een hoge 
biodiversiteit. Ingrepen moeten gericht zijn op het verder optimaliseren van deze milieu-
diversiteit. Dit kan door afplaggen of dieper uitgraven en door het regelen van de opper-
vlaktewaterhuishouding.

Door afplaggen of afgraven worden pioniermilieus gecreëerd met minerale, nutriëntenar-
me bodem. Door afgraven kan de lokale variatie in textuur verhogen en kunnen gradiënten 
in bodemvochtigheid worden gecreëerd. Deze maatregelen vergen een meer gedetailleerd 
beeld van de grondwaterhuishouding en moeten verder worden uitgewerkt op basis van 
een langere reeks van de peilbuismetingen.  Hier is ook de dikte van de zandlaag van 
belang. Vooral afgraven tot minerale zandlaag schept interessante mogelijkheden voor 
vegetatie-ontwikkeling, zowel in droge tot natte situaties als voor watervegetaties. Figuur 
37 geeft een beeld van de (minimale) dikte van de minerale zandlaag die zou resteren na 
afgraven van de humeuze toplaag of bouwvoor.

Kaart 44 x.  Minimale dikte van de minerale zandlaag na afgraven van de humeuze toplaag 
of bouwvoor.
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Nutriënten

De nutriëntenstatus van de bodem vormt een centraal aandachtspunt voor natuurontwik-
keling in het gebied. We richten ons daarbij vooral op het element fosfor. De fosforvoorraad 
in de bodem is van nature afkomstig uit fosfaathoudende gesteenten maar in landbouw-
gebieden zoals in het studiegebied is vooral bemesting bepalend. Het fosfaat vormt sterke 
en onoplosbare verbindingen met verschillende bodemcomponenten zoals Calcium (car-
bonaat), IJzer, Aluminium en organisch materiaal waardoor fosfor in de bodem veel minder 
mobiel is dan stikstof. 

In min of meer natuurlijke duingraslandbodems bedraagt het maximale totale fosforgehal-
tes ongeveer 150 mg/kg (Ampe 2005; Wamelink et al. 2012). Voor duinvalleien wordt een 
veel hogere drempel gehanteerd van ongeveer 470 mg/kg totaal P (Wamelink et al. 2012) 
maar dit is eigenlijk niet van toepassing op het merendeel van de stalen in dit onderzoek 
omdat zij te droog zijn. Voor Olsen P hanteren Herr et al. 2014 een drempelwaarde voor 
duingrasland van 15 mg/kg op basis van gegevens voor heischrale graslanden. 

Op basis van deze referentiewaarden vinden we slechts op een beperkt aantal locaties 
lage fosforwaarden. Enkel in plot 10 in het Blinkaartbos worden totale fosforgehalten lager 
dan 150 mg/kg gevonden in alle bodemlagen. In een aantal soortenrijke duingraslanden 
vinden we lage waarden voor Olsen P (<15 g/kg) maar totale fosforwaarden tot ca. 250 
mg/kg. Het betreft de punten 33, 91, 48 en 904. Deze waarden kunnen we als referentie 
hanteren voor duingraslanden. Ook bosplot 64 valt binnen deze categorie.

Een tweede groep graslanden (plots 3, 93, 123, 49 en 905) heeft eveneens lage Olsen-P 
waarden maar nog hogere waarden voor totaal fosfaat (tot ca. 400mg/kg). Deze graslan-
den zijn duidelijk bemest maar kunnen mits verschralend maaibeheer tot relatief soorten-
rijke glanshaver- of misschien zelfs duingraslanden ontwikkelen. Bij hogere fosfaatcon-
centraties is afgraven of minstens afplaggen van de toplaag aangewezen. In de akkers is 
afgraven van de bouwvoor hoe dan ook wenselijk. Hier worden fosfaatgehaltes gemeten 
van 380 tot 670 mg/kg en wordt verschralend beheer een kwestie van zeer lange termijn 
(vele decennia).   

Mogelijke inrichtingsmaatregelen

Globaal onderscheiden we vijf landschapscategorieën met eigen potenties voor natuuront-
wikkeling (kaart 44 y).

1. Voor zones met actueel een interessante vegetatie is een verschralend beheer via 
maaien of begrazing wenselijk. Het zijn nabije brongebieden voor de kolonisatie van inge-
richte terreindelen. Ook voor het recent ingerichte Domein De Landsheer wordt best een 
verschralend beheer gevoerd worden, hoewel hier nog hoge fosfaatconcentraties in de 
bodem aanwezig zijn. In totaal beslaat deze categorie een oppervlakte van 15 ha.

2. Ter hoogte van de duintjes kan lokaal geopteerd worden om de humeuze toplaag af 
te plaggen waardoor mineraal zand aan de oppervlakte komt. Hierdoor kunnen schrale 
duinvegetaties zich herstellen zonder de geomorfologie van het landschap sterk te beïn-
vloeden. Het zijn overwegend ontkalkte duintjes met pH van 5 tot 6,5. Enkel in Kortedui-
nen Oost komen oppervlakkig ontkalkte duintjes voor met een neutrale pH. Deze duintjes 
beslaan een oppervlakte van 11 ha. De hoogste potenties liggen in het zuidwesten van de 
Kalfduinen waar lokaal een dunne organische laag wordt aangetroffen van ca. 10 cm dik. 
In de andere deelzones is een bijkomende screening wenselijk om de optimale zones te 
kunnen aanduiden.

3. Binnen het studiegebied kunnen ca. 37 ha afgegraven worden tot op minerale zandbo-
dem. Deze zones verdienen prioritaire aandacht omdat zich hier soortenrijke duinvalleive-
getaties kunnen ontwikkelen. Zeker in Korteduinen-Westen en het oosten van de Kalfdui-
nen liggen hoge potenties gezien de hoge kalkrijkdom van de bodem. 
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Hiervoor dient wel een toplaag van doorgaans 20 tot 40 cm afgegraven te worden, wat een 
aanzienlijk grondverzet met zich meebrengt. Zeker in de akkers is het volledig afgraven 
van de bouwvoor aangewezen gezien de zeer hoge fosfaatgehaltes. De verdere afwerking 
van de terreinen kan gaan van zacht glooiend tot sterk reliëfrijk met permanent natte de-
pressies en droge ruggen. De hydrologie zal sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze 
van de af te graven niveaus. 

4. Min of meer gelijkaardige mogelijkheden doen zich voor over een bijkomende opper-
vlakte van 28 ha maar hier zal na afgraven van de organische laag slibrijk zand aan de 
oppervlakte komen. Hoewel dit de milieudiversiteit zeker ten goede komt, schatten we de 
potenties van deze zones iets lager in gezien de hogere voedselrijkdom van deze bodems. 
Natte zones kunnen bijvoorbeeld wel als rietland of natte ruigte worden beheerd. Lokaal 
kan overwogen worden om deze zones net te gaan ophogen met elders afgegraven mate-
riaal en lokaal en in een aantal randgebieden (zuidwesten van de Kalfduinen bijvoorbeeld) 
te gaan bebossen als buffergroen. 

5. Een laatste categorie zijn de kleigronden. Zij worden aangetroffen  in het zuiden van 
Korteduinen-West en Kalfduinen-Oost en beslaan een oppervlakte van 4 ha. Afgraven kan 
interessant zijn ten behoeve van rietlandontwikkeling. 

6 Diepploegen.Als  alternatief voor afgraven kan soms ook diepploegen overwogen wor-
den. Dit is een techniek waarbij met een ware ploeg de bodem een meter diep geploegd 
wordt. Op die manier wordt de hele voedselrijke ploegvoor naar onder verplaatst en komt 
er een voedselarme bodem bovenaan te liggen. Dit type van beheer werd ooit uitgevoerd 
bij het omzetten van heide in vruchtbaar akkerland, maar dan duidelijk met andere doel-
stellingen. De actuele natuurbehoudsdoelstellingen met dieppleogen zijn in Vlaanderen 
nog niet geod onderzocht. Vooreerst ontbreekt dit type ploegen bij de actueel aanwezige 
firma’s of ANB. Verder zijn ook de uitvoering en  de effecten nog zeer experimenteel. Daar-
om is een proefproject aangewezen, vooraleer op grotere schaal van diepploegen wordt 
gebruik gemaakt. Diepploegen kan het voordeel hebben goedkoper te zijn. Anderzijds is bij 
een doeltype als duinbos die meter wellicht onvoldoende om de fosfaten onbereikbaar te 
maken voor boomwortels of struiken. De maatregel verdient dus eerst extra studie voor ze 
op grotere schaal kan gebruikt worden. Op de kaarten zijn daarom voorlopig diepploegen 
en afgraven als laternatieven aangeduid.

Kaart 44 y. Globale mogelijkheden voor natuurinrichting in het gebied.
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Legende bodemkaart

1. Duinen

Serie A duinen

Deze serie omvat slechts één type: Ao of de hoge duinen.

Serie B duingronden

Dit zijn de grotere duinpannen en de lage kleine duintjes, met hoogteverschillen van 1 tot 
2,5 m op geringe afstand. Binnen het studiegebied wordt enkel het droge type gekarteerd: 
B1. 

Serie C geëgaliseerde duingronden

Deze serie omvat de kunstmatig vereffende duingronden en de duinzandgronden uit het 
overgangsgebied naar de Polderstreek. Er worden drie vochtklassen onderscheiden:

C1 droog

C2 middelmatig vochtig

C3 nat

Serie D overgangsgronden

Tot deze serie behoren de al of niet slibhoudende duinzandgronden, die doorgaans rus-
ten op polderafzettingen. Deze gronden vormen de overgang tussen de Duinstreek en de 
Polderstreek. De veelal zeer uiteenlopende bodemprofielen welke tot deze serie behoren, 
worden volgens hun textuur gegroepeerd tot twee bodemtypen:

Da zand, op variërende diepte rustend op polderafzetting (Da)

Db slibhoudend zand, op variërende diepte doorgaans rustend op polderafzettingen (Db)

2. Polder

Bb zware schorgronden (kleidek bestaande uit klei of uit zware klei) 

Bb1 zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal

Bb2 zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal

Bb3 zware klei tot klei, meer dan 100 cm

Bc zeer zware schorgronden (kleidek bestaande uit zeer zware klei).

Bco zeer zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand

Bc1 zeer zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm

Bc2 zeer zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal

Bc3 zeer zware klei, veelal overgaand tot klei

3. Kunstmatige gronden

OB bebouwde zone

ON opgehoogd terrein

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I104



OT vergraven terrein

OG1 uitgebrikte gronden, licht profiel

Methodes bodemanalyses

1. Voorbehandeling

Vooraleer stalen in het labo komen worden ze gedroogd bij 40 °C en daarna gemalen of 
gezeefd en gehomogeniseerd.

2. Textuur

De textuur van een mineraal bodemstaal wordt bepaald met de laser diffractie methode. 
Het staal wordt voorbehandeld volgens ISO: 11464. Carbonaten en het organisch mate-
riaal worden verwijderd uit de gebroken en gezeefde stalen (op 2mm). Daarna wordt er 
dispersiemiddel toegevoegd.

Na de meting worden een gemiddelde distributiecurve berekend op basis van vijf indivi-
duele curves. De curve wordt dan opgesplitst volgens de gewenste korrelgroottes van klei 
(0,4 -2/6 µm), leem (2/6- 50/63 µm) en zand (50/63 – 2000 µm).

3. Droogrest en vochtgehalte

Bij de analyse van bodemstalen wordt de droogrest bepaald om de bekomen resultaten te 
kunnen omrekenen naar mg kg-1 droge stof. De droogrest van een bodemstaal is de mas-
sa (g) dat na uitvoering van een droogproces (hier op 105°C) achterblijft. Het vochtgehalte 
wordt gedefinieerd als het massa-aandeel van water in het monster. Het wordt bekomen 
door de droogrest af te trekken van de oorspronkelijke massa. Gezien de voorbehandeling 
is DS 105°C dus het verlies in massa tussen 40°C en 105°C.

4. Asrest en gloeiverlies (LOI) 

Bij de analyse van vaste monsters geeft de asrest een indicatie van het gehalte aan niet 
vluchtige anorganische (minerale) stoffen in het monster. Het is het massa-aandeel van 
vaste bestanddelen dat achterblijft na uitvoeren van een verassingproces op een gedroogd 
monster bij 550°C.

Daarnaast is het gloeiverlies een indicatie van het gehalte aan organisch materiaal in het 
monster. Hierbij wordt verondersteld dat het organisch materiaal ontbindt en vrijgesteld 
wordt onder de vorm van koolstofdioxide (CO2). Uit het gehalte aan organisch materiaal 
kan het percentage koolstof berekend worden. Het gloeiverlies wordt gedefinieerd als het 
massa-aandeel van de als gas ontwijkende stoffen bij het verassen van het gedroogd mon-
ster. Het gloeiverlies wordt op de gedroogde vaste stof berekend en procentueel uitgedrukt.

LOI organisch = verlies van koolstofdioxide bij verhitting van 105 °C tot 550 °C

LOI koolstof = LOI organisch omgerekend naar % koolstof (INBO labo hanteert factor 1.8)

5. Zuurgraad pH-H2O

De bodem wordt geëxtraheerd in water met als m/V-verhouding 1/5 (20 g staal in 100 ml 
gedemineraliseerd water). Daarna wordt de zuurtegraad (H+ activiteit) in het extract po-
tentiometrisch bepaald (meting van de spanning, mV) met behulp van een gecombineerde 
glaselektrode. Voor nauwkeurige pH metingen dient de glaselektrode regelmatig gekali-
breerd te worden met bufferoplossingen met een gekende waarde.

6. CaCO3

Bepaling van het kalkgehalte gebeurt titrimetrisch. 

7. Mineralen en metalen 
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Voor de bepaling van de totale concentratie aan mineralen (Ca, K, Mg, Na, P, S, Al, Fe, 
Mn, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn) in vaste stoffen dient het materiaal eerst te worden 
ontsloten. De ontsluiting gebeurt met behulp van een gesloten microgolf- ovensysteem. 
Bij de destructie komen mineralen en metalen vrij die worden omgezet in oplosbare zou-
ten zodat zij aansluitend gemeten kunnen worden met inductief gekoppeld plasma atoom 
emissie spectrometrie (ICP-AES). De extractie gebeurt enkel met salpeterzuur (HNO3) en 
waterstofchloride (HCl) (1:3). De gehalten in het destruaat kunnen meestal niet als echte 
totaalgehalten beschouwd worden, maar als ‘aqua regia’ gehalten. Er kan van een totale 
ontsluiting (totale gehaltes) gesproken worden indien het vast materiaal volledig verdwe-
nen is na ontsluiting.

Een hoeveelheid vast materiaal wordt samen met een zuur of zuurmengsel in een ge-
sloten recipiënt van een microgolfoven gebracht. Het recipiënt wordt in de microgolfoven 
(magnetron) onder verhoogde druk en temperatuur geplaatst waardoor de vaste matrix 
(vnl. minerale bodem, organisch materiaal) wordt vernietigd. Door deze destructie worden 
de elementen die gefixeerd zijn op de vaste matrix (mineralen, metalen,…) vrijgesteld en 
omgezet in oplosbare zouten. Deze komen terecht in de zure oplossing (koningswater) die 
geanalyseerd wordt met ICP-AES.

8. Oxalaat extraheerbaar P

ICP meting van P na extractie met oxalaat.

9. Plantbeschikbaar fosfaat – Olsen P

Het bodemstaal wordt geëxtraheerd met een natriumbicarbonaat- oplossing van pH 8,5. 
Fosfaat in het extract wordt colorimetrisch bepaald met de blauw- ammoniummolybdaat- 
methode met ascorbinezuur als reductor. De hoge pH van de extractie- oplossing maakt de 
methode geschikt voor kalkrijke, basische of neutrale bodems die calciumfosfaten bevat-
ten. Dit komt doordat de calciumconcentratie in oplossing onderdrukt wordt door neerslag 
van calciumcarbonaat. Hierdoor kan de fosfaatconcentratie in oplossing stijgen.

10. CEC

De gebruikte methode bepaalt tegelijk de CEC en de uitwisselbare kationen. Het staal 
wordt geëxtraheerd met een 0.01 M AgTU (zilverthioureum) oplossing die kalium, calcium, 
natrium en magnesium oplost. Na de reactie worden het resterende zilver en de basische 
kationen bepaald met behulp van ICP. De AgTU methode is bruikbaar op zure en neutrale 
bodems die niet kalkhoudend zijn (pH < 8). Deze snelle en gemakkelijke methode is ge-
baseerd op de sterke affiniteit van het monovalent zilver thioureum complex kation voor 
negatief geladen colloïde oppervlakten, zowel mineraal als organisch. Dit laat toe om een 
éénstapscentrifugatie met een AgTU-oplossing uit te voeren waarbij een complete uitwis-
seling bereikt wordt. Aldus bevat het supernatans al de uitwisselbare kationen terwijl de 
reductie van de zilverconcentratie een maat is voor de CEC.
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6.3 Hydrologie

6.3.1 Hydrologie algemeen
Uit de zoet/zout-grondwaterkaart van De Breuck et al. (1963-1973), kaart 45,  blijkt dat in 
het noordwesten van het Hazegrasduinencomplex uitsluitend zoet grondwater voorkomt, 
terwijl naarmate in zuidoostelijke richting toe gevorderd wordt, het zilt (brak) grondwater 
optreedt op een diepte die afneemt van 25 m tot nauwelijks 5 m. Parallel met de reeks 
overgangen van duinzand over kleihoudend strandvlaktezand naar uitgesproken kleibo-
dems treedt er dus een gradiënt op van zoet naar zilt grondwater. 

Het grondwater van de Binnenduinen van Knokke is zoet en kalkrijk. Het wordt gevoed 
door het in de hogere duinlichamen insijpelend neerslagwater. De grondwaterstromingen 
zijn gericht van die hogere duinen naar de lager gelegen primaire duinvalleien of fossiele 
strandvlakten die normaliter als kwelzones zouden moeten fungeren en uit alkalische laag-
veenmoerassen zouden moeten bestaan. De grondwaterhuishouding van het gebied wordt 
echter vrij sterk beïnvloed (lees verdroogd) door de grondwaterwinning in het Golfterrein 
van Knokke (‘Blinkaartpanne’) ten behoeve van de drinkwatervoorziening en de drainage 
door de waterlopen die aangesloten zijn op het polderpeil.

Door de Binnenduinen van Knokke vloeien vier waterlopen: 

 ● De Paulusvaart, een tijdens de eerste helft van de 17de eeuw gegraven kanaaltje dat 
het aan de voet van de Blinkaartduinen opgeworpen Fort Sint-Paul verbond met de 
toenmalige forten Bernardus en Isabella en als dusdanig tijdens de 80-jarige oor-
log deel uitmaakte van de Spaanse verdedigingsgordel Cantelmolinie. Doordat de 
Paulusvaart vrij diep is uitgegraven en dus heel laag ligt t.o.v. het omliggend duinge-
bied oefent deze vaart waarschijnlijk een sterk drainerend effect uit op de duingrond-
waterlens. Het water dat door de Paulusvaart stroomt is zwaar verontreinigd door 
overstorten van rioleringen en rechtstreekse lozingen van huishoudelijk afvalwater. De 
riolering in de Oosthoek en de waterkwaliteit in de Paulusvaart moeten verbeterd wor-
den. Dit wordt deels aangepakt via landinrichting (in uitvoering van het raamakkoord). 
Een aantal zaken zijn ook opgenomen in LIFE-HIDRA. 

 ● Het Kalfduinkreekje (nieuw bedachte benaming voor een waterloop die eigenlijk geen 
gekende naam heeft), een diepe afwateringsgracht, die ‘ontspringt’ in het westelijk 
deel van de Kalfduinen, oostwaarts door de Oude Hazegraspolder kronkelt en tenslot-
te uitmondt aan de voet van Graafjansdijk liggende polderwaterloop Graafjansdijkader. 
Het Kalfduinkreekje voert dus het opkwellend duingrondwater af naar het poldersloten-
stelsel. De kronkelende vorm van deze waterloop laat een ontstaan als doorbraakgeul 
(kreekje) door de toenmalige strandwal en duinenrichel van de Kalfduinen vermoeden. 
Dit wordt tevens bevestigd door een gegeorefereerde projectie van het gebied op de 
kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571), kaart 29, waarop aan de voet 
van de Graafjansdijk een paar kleine geulen of kreken staan afgebeeld ongeveer ter 
hoogte van het huidige Kalfduinkreekje en een meer westwaarts in de strandwal van 
de Kalfduinen gelegen (thans droge) depressie of slenk. 

 ● De ‘Zeedijkader’ die deel uitmaakt van de polderwaterlopen en gelegen is tussen de 
‘Nieuwe Hazegraspolderdijk’ (deel van het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en 
–polders’) en de ‘Korte duinen’ voert duidelijk kalk- en ijzerrijk kwelwater afkomstig van 
het grondwater van waarschijnlijk zowel de ‘Kleyne Vlakte’ (deelgebied van het Vlaams 
natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’) als de Binnenduinen van Knokke.

 ● De Graaf Jansdijkader stroomt naast de Graaf Jansdijk en ontwatert de Kalfduinen-
West en –Oost.

Vooral de ‘Paulusvaart’ tussen de wijk Oosthoek en het Waterzuiveringsstation langs de 
Hazegrasstraat en het ‘Kalfduinkreekje’ zijn waterlopen die een cruciale rol te vervullen 
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hebben in het beheer van het grondwaterregime en –peil van de Binnenduinen van Knok-
ke. De ‘Zeedijkader’ kan ook voor de grondwaterhuishouding van het noordwaarts aan de 
Binnenduinen van Knokke palende Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ 
van belang zijn.

De kwaliteit van de Paulusvaart is onvoldoende door instroom van afvalwater en de kwali-
teit van de aanwezige open waters is op sommige plaatsen onvoldoende door de bemes-
ting van de omliggende percelen. De vervuiling door afvalwater van de (topografisch diep 
gelegen en sterk drainerende) Paulusvaart vormt ook een hindernis voor de verhoging van 
het grondwaterpeil in het gehele projectgebied. 

Kaart 20 a toont de waterlopen in het studiegebied.

Foto. De Paulusvaart ten oosten van het Jagerspad. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.
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Foto. Het Kalfduinkreekje. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Foto. De Graaf Jansdijkader ter hoogte van de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 
2016.
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Foto. De Zeedijkader is goed onderhouden en waterhoudend vanaf de Kortestraat oostwaarts (bui-
ten het studiegebied). In het studiegebied zelf, ten westen van de Kortestraat is het een smalle, met 
Riet dichtgegroeide, amper waterhoudende sloot. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

6.3.2 Interpretatie peilbuizennetwerk
In het gebied werd in 2015 door ANB een peilbuizennetwerk uitgebouwd bestaande uit 19 
ondiepe peilbuizen en 7 meetschalen. In het noorden sluit dit min of meer aan bij het meet-
net van de Zwinduinen en naar het oosten toe kunnen we gebruik maken van de peilbuizen 
op de golf om een idee te krijgen van de stijghoogtes.  Samen kunnen we daarmee gebruik 
maken van 26 meetpunten om stijghoogtekaarten op te stellen (kaart 20 b). 

De meetgegevens voor deze punten zijn heterogeen en onvolledig waardoor actueel 
slechts een ruwe schets van de hydrologie kan gegeven worden.  Het peil van 17 maart 
2015 (of omstreeks)  is beschikbaar voor de meeste buizen en is daarom het meest bruik-
baar voor een ruimtelijk min of meer homogeen beeld. Uit de lange tijdsreeks van peilbuis 
34 (ZWIP034) leiden we af dat dit peil een goed beeld vormt van de gemiddelde voorjaars-
grondwaterstand in het gebied (figuur 16).  Dit is het gemiddeld peil van de drie metingen 
die het dichtst bij 1 april gelegen zijn. 
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Figuur 16. Lange reeks metingen in peilbuis 34

Uit een ruwe interpolatie van alle gegevens blijken de peilen opgemeten aan de hand van 
peilschalen in de waterlopen sterk af te wijken van de grondwaterstanden opgemeten in 
peilbuizen.  We opteren daarom voor een (manuele) aanpassing van stijghoogtekaart op 
basis van de ligging van de belangrijkste waterlopen in het gebied, de Paulusvaart en de 
het Kalfduinkreekje (figuur 17).

De stijghoogtekaart laat een sterk verval zien tussen de Zwinduinen in het noorden  en 
de Polder ten zuiden van de Graaf Jansdijk. Tegen de Bronlaan bedraagt het peil 4,65m 
en aan de Graaf Jansdijk ca. 3m TAW. Naar het westen toe zien we een invloed van de 
grondwaterwinning onder de golf maar op basis van de beschikbare meetgegevens lijkt de 
impact binnen het eigenlijke studiegebied relatief klein. De grootste onzekerheden doen 
zich voor in de omgeving van de waterlopen en ter hoogte van het lage duin in het zuiden 
van de Kalfduinen. Hier treden zeer grote stijghoogteverschillen op  van ongeveer 1m 
binnen een afstand van ca. 200m. Een verfijning van  het meetnet binnen deze zones is 
aangewezen indien hier grootschalige werken worden gepland. 

Figuur 17. Bijgewerkte interpolatie van de stijghoogtegegevens van 17 maart 2015.
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De diepte van het grondwater onder maaiveld kunnen we afleiden uit een verschilkaart 
tussen de stijghoogte en versie II van DHM Vlaanderen (figuur 18). Hieruit blijkt dat grote 
delen van het studiegebied vrij nat zijn of toch minstens in aanmerking te komen tot afgra-
ven met het oog op natte natuurontwikkeling. In het centrale deel van Kalfduinen-west be-
vindt de grondwatertafel zich tijdens het voorjaar grotendeels op minder dan 80 cm onder 
maaiveld. Het oostelijk deel van de Kalfduinen is droger door de drainerende werking van 
de beek. In het domein De Landsheer  vallen de afgravingen op waar de voorjaarsgrond-
waterstand tot minder dan 20cm onder maaiveld reikt.  

De Korteduinen vertonen een sterke oost-west verlopende vochtgradiënt. In het centrale 
deel  bevindt het grondwater zich in het voorjaar op 60-80 cm onder het maaiveld. De oos-
telijke delen zijn natter (voorjaarsgrondwaterstand 40-60 cm onder maaiveld).  

De Zouteduinen ten slotte zijn reliëfrijker. Hier zien we verspreid over het complex enkele 
depressie waar de voorjaarsgrondwaterstand zich 40 tot 60 cm onder maaiveld bevindt. 

Figuur 18. Diepte grondwater onder maaiveld op 17 maart 2017.

De meetreeks laat ons ook toe om een inschatting te maken van de seizoenale fluctuaties 
van de grondwaterstand (figuur 19). Deze gegevens moeten met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd worden gezien de fluctuaties slechts op een jaar gebaseerd zijn.  Globaal 
genomen zijn de fluctuaties vrij groot, in de grootte-orde van 90-110 cm. Vooral in de om-
geving van waterlopen zien we een demping van de fluctuaties tot 60 à 70 cm.

De ontwikkeling van soortenrijke schrale duinvalleivegetaties vergt een beperkte fluctuatie 
van de grondwaterstand. Het is aangewezen om in dit gebied gebruik te maken van de 
stabiliserende werking van relatief grote open waters op de grondwaterhuishouding. Con-
creet zouden een aantal kreekachtige structuren kunnen uitgegraven worden in de buurt 
waarvan de ontwikkeling van duinvalleimilieus relatief hoge potenties hebben.  
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Figuur 19. Fluctuatie van de grondwaterstand tussen maart 2015 en september 2016. Groene bol-
len geven de meetlatten op de beken weer.

6.3.3 Relatie tussen hydrologie en vegetatie
Kaart 20 b toont de plaatsing van peilbuizen en peillatten in het studiegebied.  De peilbuizen 
beogen vooral een beeld te geven van de globale hydrologie over het hele gebied, maar 
werden niet specifiek geplaatst in functie van bijzondere grondwaterafhankelijke vegetatie.  
Toch werd ook nagegaan of er geen relatie te ontdekken viel uit de peilbuisgegevens en de 
concrete vegetatie op die plaats. 

Vooreerst moeten we opmerkingen dat de peilbuisgegevens nog zeer gering zijn. Geen 
enkele peilbuis toont gegevens van een volledig jaar. De meeste peilbuizen (151 tot 169) 
werden nog maar opgemeten op de jaarovergang 2015-2016, in maart-april 2016 en in 
september 2016. Dat geeft ons wél een benaderend beeld van de hoogste en de laagste 
grondwaterstanden, maar geen volledig verloop over het hele jaar. Bij de peilbuizen 170-
175 ontbreekt vooralsnog een opmeting van het maaiveld en kunnen we met de gegevens 
nog niets aanvangen.

Over de relaties met de vegetatie kunnen we kort zijn. In geen enkele peilbuis kwamen 
peilen voor hoger dan 74 cm onder het maaiveld, zelfs niet in peilbuizen die in een sloot ge-
plaatst zijn. Op het gemiddeld droogste moment van het jaar (september) dalen de grond-
waterpeilen nog veel dieper onder het maaiveld, namelijk van 144 tot 221 cm beneden het 
maaiveld. Met andere woorden alle vegetaties op de plaatsen waar peilbuizen staan zijn 
actueel grondwateronafhankelijk.

6.4 Flora, lichenen, mossen en zwammen

6.4.1 Hogere planten
De Binnenduinen van Knokke hebben een rijke flora. Er werden al 505 taxa vaatplanten 
aangetroffen. Tabel 5 geeft de volledige soortenlijst weer. In de soortenlijst zijn twee tijd-
stippen opgenomen. Herrier et al. (1992) gaven al een zeer uitvoerige soortenlijst weer 
(393 taxa). In 2015-2016 werd het gebied opnieuw geïnventariseerd en werden 419 taxa 
aangetroffen. Tussen beide perioden zijn nogal wat verschillen op te merken. In de tabel 
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is ook aangegeven welke soorten in de Rode lijst van 2006 voorkomen. De Rode lijst en 
een aantal andere vermeldenswaardige soorten worden hieronder toegelicht. Er zijn geen 
soorten van de Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn (meer) aangetroffen. 

Tabel 5. Soortenlijst Vaatplanten Binnenduinen Knokke

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Abies alba Zilverspar 1
Acer platanoides Noorse esdoorn 1 1
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1 1

Acer pseudoplatanys purpurea Gewone esdoorn var. 
Purpurea 1

Achillea millefolium Duizendblad 1 1
Aegopodium podagraria Zevenblad 1
Aesculus hippocastaneum Paardenkastanje 1
Aethusa cynapium Hondspeterselie 1 1
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 1 1 a
Agrostemma githago Bolderik 1 vb
Agrostis capillaris Fijn struisgras 1 1
Agrostis stolonifera Fioringras 1 1
Aira praecox Vroege haver 1 1
Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel 1 nt
Alisma lanceolatum Middelste waterweegbree 1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 1 1
Alliaria petiolata Look-zonder-look 1 1
Allium ursinum Daslook 1
Allium vineale Kraailook 1 1
Alnus glutinosa Zwarte els 1 1
Alnus incana Witte els 1
Alopecurus myosuroides Duist 1
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 1
Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid 1 1
Ambrosia artemisifolia Alsemambrosia 1
Amelanchier lamarckii Drents krentenboompje 1
Anagallis arvensis Rood guichelheil 1 1
Anemone nemorosa Bosanemoon 1
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 1
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras 1 1
Anthriscus caucalis Fijne kervel 1 1
Anthriscus sylvestris Fluitenrkruid 1 1
Apera spica-venti Grote windhalm 1
Aphanes microcarpa Kleine leeuwenklauw 1
Apium repens Kruipend moerasscherm 1 vb
Apium nodiflorum Groot moerasscherm 1 1
Arabidopsis thaliana Zandraket 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Arctium minus Gewone klit 1 1
Arctium pubens Middelste klit 1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur 1 1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 1
Artemisia vulgaris Bijvoet 1 1
Arum italicum Italiaanse aronskelk 1
Asplenium scolopendrium Tongvaren 1 1
Aster tripolium Zeeaster 1
Atriplex patula Uitstaande melde 1
Avenula pubescens Zachte haver 1 1
Ballota nigra Stinkende ballote 1 1
Bellis perennis Madeliefje 1 1
Berberis vulgaris Zuurbes 1 1
Berteroa incana Grijskruid 1
Berula erecta Kleine watereppe 1
Betula pendula Ruwe berk 1 1
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 1
Borago officinalis Bernagie 1 1
Brassica nigra Zwarte mosterd 1 1
Briza media Bevertjes 1 1 kw
Bromus hordeaceus Zachte dravik 1 1
Bromus sterilis Ijle dravik 1 1
Bromus tectorum Zwenkdravik 1
Bromus thominei Duindravik 1 zz
Bryonia dioica Heggenrank 1 1
Calamagrostis epigeios Duinriet 1 1
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos 1 1
Calystegia sepium Haagwinde 1 1
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 1 1
Cardamine flexuosa Bosveldkers 1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 1
Cardamine pratensis Pinksterbloem 1 1
Carduus crispus Kruldistel 1 1
Carex arenaria Zandzegge 1 1
Carex cuprina Valse voszegge 1
Carex disticha Tweerijige zegge 1
Carex flacca Zeegroene zegge 1
Carex hirta Ruige zegge 1 1
Carex riparia Oeverzegge 1 1
Carex spicata Gewone bermzegge 1
Castanea sativa Tamme kastanje 1 1
Centaurea cyaneus Korenbloem 1 1 a
Centaurea jacea Zwarte knoop 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Centaurea scabiosa Grote centaurie 1 zz
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 1
Centaurium littoralis Strandduizendguldenkruid 1 zz
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 1
Cerastium arvense Akkerhoornbloem 1 1
Cerastium diffusum Scheve hoornbloem 1 zz
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 1 1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 1 1
Chaerophyllum temulum Dolle kervel 1 1
Chelidonium majus Stinkende gouwe 1 1
Chenopodium album Melganzenvoet 1 1
Chenopodium glaucum Zeegrone ganzevoet 1
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet 1 1
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet 1 1
Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1 1
Cirsium arvense Akkerdistel 1 1
Cirsium eriophorum Wollige distel 1 ve
Cirsium palustre Kale jonker 1
Cirsium vulgare Speerdistel 1 1
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein 1 1
Clematis vitalba Bosrank 1
Consolida ajacis Tuinridderspoor 1
Convolvulus arvensis Akkerwinde 1 1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 1
Corispermum leptopterum Smal vlieszaad 1
Cornus sericea Canadese kornoelje 1
Coronopus didymus Kleine varkenskers 1 1
Coronopus squamatus Grove varkenskers 1
Corylus avellana Hazelaar 1 1
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 1 1

Crataegus x media Eén- x Tweestijlige 
emeidoorn 1

Crepis capillaris Klein streepzaad 1 1
Crepis polymorpha Paardenbloemstreepzaad 1
Crocus tommasiniana Boerenkrokus 1
Cynoglossum officinale Hondstong 1 1
Cynosurus cristatus Kamgras 1 1 a
Dactylis glomerata Gewone kropaar 1 1
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 1 zz
Daucus carota Peen 1 1
Datura stramonium Doornappel 1
Delphinium consolida Wilde ridderspoor 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Descurainia sophia Sofiekruid 1 1
Digitalis purpurea Paars vingerhoekskruid 1 1
Digitaria ischaemum Glad vingergras 1
Digitaria sanguinalis Harig vingergras 1
Diplotaxis muralis Muurzandkool 1
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1 1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1 1
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 1 1
Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot 1 1
Elaeagnus sp. Olijfwilg sp. 1
Eleocharis palustris Gewone waterbies 1 1
Elymus athericus Strandkweek 1
Elymus repens Kweek 1 1
Epilobium angustifolium Wilgenroosje 1 1
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik 1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 1 1
Epilobium montanum Bergbasterdwederik 1 1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 1 1
Epilobium roseum Roze basterdwederik 1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 1
Epipactis helleborine Brede wespenorchis 1
Equisetum arvense Heermoes 1 1
Equisetum fluviatile Holpijp 1
Equisetum palustre Lidrus 1 1
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek 1 1
Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek 1 1
Erophila verna Vroegeling 1 1
Erucastrum gallicum Schijnraket 1
Eryngium campestre Kruisdistel 1 zz
Erysimum cheiranthoides Steenraket 1
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 1 1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1 1
Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid 1 1
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 1 1
Euphrasia stricta s.l. Stijve ogentroost s. l. 1 1 kw
Fagus sylvatica Beuk 1 1
Fallopia japonica Japanse duizendknoop 1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras 1
Festuca filiformis Fijn schapengras 1 1
Festuca juncifolia Duinzwenkgras 1 b
Festuca rubra Rood zwenkgras 1 1
Fragaria vesca Bosaardbei 1
Fraxinus excelsior Gewone es 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 1 1
Galanthus nivalis Sneeuwklokje 1 1
Galeopsis speciosa Dauwnetel 1 zz
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 1 1
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 1 1
Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 1
Galium aparine Kleefkruid 1 1
Galium mollugo Glad walstro 1
Galium palustre Moeraswalstro 1
Galium tricornutum Driehoornig walstro 1 vb
Galium uliginosum Ruw walstro 1
Galium verum Geel walstro 1 1 a
Galium x pomeranicum Geel x Glad walstro 1
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 1 1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 1 1
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 1
Geranium robertianum Robertskruid 1 1
Geum urbanum Geel nagelkruid 1 1
Glechoma hederacea Hondsdraf 1 1
Glyceria fluitans Mannagras 1 1
Gnaphalium Luteo-album Bleekgele droogbloem 1
Hedera helix Klimop 1 1
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw 1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 1 1
Hesperis matronalis Damastbloem 1 zz
Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 1
Hieracium pilosella Muizenoortje 1 1 a
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 1 1
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 1 b
Hippophae rhamnoides Duindoorn 1 1
Hirschfeldia incana Grijze mosterd 1
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1
Holcus mollis Gladde witbol 1 1
Hordeum murinum Kruipertje 1 1
Humulus lupulus Hop 1 1
Hyacinthoides x massartii Bastaardhyacint 1
Hyacinthoides non-scripta Wilde boshyacint 1
Hydrocotyle vulgaris Waternavel 1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi 1 1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid 1 1
Ilex aquifolium Hulst 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Iris pseudacorus Gele lis 1 1
Juncus acutiflorus Veldrus 1
Juncus articulatus Zomprus 1 1
Juncus bufonius Greppelrus 1 1
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1
Juncus effusus Pitrus 1 1
Juncus gerardii Zilte rus 1
Juncus inflexus Zeegroene rus 1
Knautia arvensis Beemdkroon 1 a
Koeleria albescens Duinfakkelgras 1 1 zz
Koeleria macrantha Gewoon fakkelgras 1
Lactuca serriola Kompassla 1
Lamium album Witte dovenetel 1 1
Lamium amplexicaule Hoenderbeet 1 1
Lamium galeobdolon var 
florentinum Gevlekte gele dovenetel 1 1

Lamium hybridum Ingesneden dovenetel 1 1
Lamium purpureum Paarse dovenetel 1 1
Lapsana communis Akkerkool 1 1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 1
Lemna minor Klein kroos 1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1 1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 1 1
Leonurus cardiaca Hartgespan 1 1 zz
Leucanthemum vulgare Margriet 1 1
Ligustrulm ovalifolium Haagliguster 1 1
Ligustrum vulgare Wilde liguster 1 1
Linaria vulgaris Vlasbekje 1 1
Linum catharticum Geelhartje 1 b
Listera ovata Grote keverorchis 1
Lolium perenne Engels raaigras 1 1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 1 1
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 1 1
Lunaria annua Judaspenning 1 1
Luzula campestris Gewone veldbies 1 1
Lychnis coronaria Prikneus 1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 1
Lycium barbarum Boksdoorn 1
Lycopsis arvensis Kromhals 1 1
Lycopus europaeus Wolfspoot 1 1
Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 1
Mahonia aquifolia Mahonie 1 1
Malus domesticus Eetappel 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Malva neglecta Klein kaasjeskruid 1 1
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1 1
Marrubium vulgare Malrove 1 vb
Matricaria discoidea Schijfkamille 1 1
Matricaria maritima Reukloze kamille 1 1
Matricaria recutita Echte kamille 1 1
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 1 1
Medicago lupulina Hopklaver 1 1
Medicago minima Kleine rupsklaver 1 1 zz
Medicago sativa Luzerne 1 1
Melilotus albus Witte honingklaver 1 1
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 1
Mentha aquatica Watermunt 1 1
Mentha spicata Groene munt 1
Mercurialis annua Tuinbingelkruid 1 1
Mercurialis perennis Overblijvend bingelkruid 1
Mespilus germanica Mispel 1
Montia minor Klein bronkruid 1
Muscari botryoides Blauwe druifjes 1 1
Mycelis muralis Muursla 1
Myosotis arvensis Akkervergeet-me-nietje 1 1
Myosotis cespitosa Zomvergeet-me-nietje 1 1
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-me-nietje 1 1
Myosotis sylvatica Bosvergeet-me-nietje 1 1
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 1
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 1
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers 1 1
Odontites vernus serotinus Rode ogentroost 1 1 a
Oenothera biennis Middelste teunisbloem 1
Oenothera deflexa Zandteunisbloem 1
Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 1
Ononis repens Kruipend stalkruid 1 1
Ononis spinosa Kattendoorn 1 kw
Onopordium acanthium Wegdistel 1 1
Ornithogalum umbellatum Vogelmelk 1 1
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 1 1
Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 1 1 b
Orobanche minor Klavervreter 1 zz
Orobanche purpurea Blauwe bremraap 1 zz
Oxalis fontana Stijve klaverzuring 1
Papaver argemone Ruige klaproos 1
Papaver dubium Kleine klaproos 1 1
Papaver rhoeas Grote klaproos 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Pastinaca sativa Pastinaak 1 1
Pentaglottis sempervirens Overblijvende ossentong 1
Phalaris arundinacea Rietgras 1 1
Phleum arenarium Zanddoddegras 1 1
Phleum nodosum Klein timoteegras 1 1
Phleum pratense Timoteegras 1 1
Phragmites australis Riet 1 1
Picea abies Fijnspar 1
Picea pungens Colorado-sierspar 1 1
Picea sitchensis Sitkaspar 1 1
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 1
Pinus nigra Zwarte den 1 1
Pinus pinaster Zeeden 1 1
Pinus sylvestris Grove den 1 1
Plantago coronopus Hertshoornweegbree 1
Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1
Plantago major Grote weegbree 1 1
Poa annua Straatgras 1 1
Poa nemoralis Schaduwgras 1 1
Poa pratensis Veldbeemdgras 1 1
Poa pratensis glauca Veldbeemgras ssp. Glauca 1
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 1 1 kw

Polygonatum multiflorum Veelbloemige 
salomonszegel 1 1

Polygonum aubertii Bruissluier 1
Polygonum aviculare Varkensgras 1 1
Polygonum convolvulus Zwaluwtong 1 1
Polygonum cuspidatum Japanse duizendknoop 1 1
Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop 1 1
Polygonum persicaria Perzikkruid 1 1
Polypodium vulgare Eikvaren 1 1 a
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 1 zz
Populus alba Witte abeel 1 1
Populus canescens Grauwe abeel 1 1
Populus nigra Italica Italiaanse populier 1 1
Populus tremula Ratelpopulier 1 1
Populus x canadensis Canadapopulier 1 1
Populus x canadensis 
Marilandica Marilandicapopulier 1

Populus x canadensis 
Regenerata Regeneratapopulier 1

Potentilla anserina Zilverschoon 1 1
Potentilla argentea Viltganzerik 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Potentilla indica Schijnaardbei 1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 1 1
Prunella vulgaris Gewone brunel 1 1
Prunus avium Zoete kers 1 1
Prunus domestica Pruim 1 1
Prunus laurocerasus Paplaurier 1
Prunus padus (Europese) vogelkers 1
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 1 1
Prunus spinosa Sleedoorn 1 1
Prunus virginiana ontbreekt 1
Prunus x fruticans Heesterpruim 1
Pseudotsuga menziesii Douglasspar 1 1
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 1 1
Pyrus communis Peer 1 1
Quercus robur Zomereik 1 1
Quercus rubra Amerikaanse eik 1 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1
Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel 1 1
Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel 1 1 og
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 1 1 a
Ranunculus ficaria Speenkruid 1 1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 1 1
Raphanus raphanistrum Knopherik 1 1
Reseda lutea Wilde reseda 1
Rhinanthus angustifolia Grote ratelaar 1 kw
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 1 1 kw
Rhus viinifera Azijnboompje 1
Ribes aureum Gele ribes 1
Ribes rubrum Aalbes 1 1
Ribes uva-crispa Kruisbes 1 1
Robinia pseudacacia Robinia 1 1
Rorippa palustris Moeraskers 1
Rorippa sylvestris Akkerkers 1
Rosa canina canina Hondsroos var. Canina 1 1
Rosa canina dumalis Hondsroos var. Dumalis 1 1
Rosa corymbifera Heggenroos 1
Rosa multiflora Veelbloemige roos 1
Rosa rubiginosa Egelantier 1 1
Rosa rugosa Japanse rimpelroos 1 1
Rubus caesius Dauwbraam 1 1
Rubus fruticosus Braam 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Rubus ulmifolius Koebraam 1
Rumex acetosa Veldzuring 1 1
Rumex acetosella Schapenzuring 1 1 a
Rumex conglomeratus Kluwenzuring 1
Rumex crispus Krulzuring 1 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring 1
Rumex sanguinea Bloedzuring 1
Sagina apetala Tengere vetmuur 1
Sagina procumbens Liggende vetmuur 1 1
Salix alba Schietwilg 1 1
Salix caprea Boswilg 1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg 1 1
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg 1
Salix fragilis Kraakwilg 1 1
Salix repens dunensis Kruipwilg 1 1 a
Salix viminalis Katwilg 1 1
Salix x charrieri Rossige x Geoorde wilg 1
Salix x dasyclados Duitse dot 1
Salix x guinieri Grauwe x Rossige wilg 1
Salix x holosericea Grauwe x Katwilg 1
Salix x reichardtii Grauwe x Boswilg 1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg 1
Salix viminalis Katwilg 1
Sambucus nigra Gewone vlier 1 1
Sambucus nigra laciniata Peterselievlier 1
Saponaria officinalis Zeepkruid 1
Sarothamnus scoparius Gewone brem 1 1
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 1 1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies 1 vz
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 1
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 1 1
Sedum acre Muurpeper 1 1
Sedum telephium Hemelsleutel 1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid 1 1
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid 1 1
Senecio sylvestris Boskruiskruid 1 1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1 1
Setaria verticillata Kransnaalsaar 1 1
Setaria viridis Groene naaldaar 1
Sherardia arvensis Blauw walstro 1 vz
Silene conica Kegelsilene 1 1 zz
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 1 1

Silene dioica x latifolia Dag- x 
Avondkoekoeksbloem 1

Silene nutans Nachtsilene 1 zz
Silene vulgaris Blaassilene 1 vz
Sinapis arvensis Herik 1 1
Sisymbrium altissimum Hongaarse raket 1
Sisymbrium officinale Gewone raket 1 1
Solanum dulcamara Bitterzoet 1 1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 1 1
Solidago canadensis Canadese guldenroede 1
Solidago virgaurea Echte guldenroede 1 a
Sonchus arvensis Akkermelkdistel 1 1
Sonchus asper Gekroedse melkdistel 1 1
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 1 1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 1
Spergula arvensis Gewone spurrie 1 1 a
Stachys sylvatica Bosandoorn 1 1
Stellaria graminea Grasmuur 1 1
Stellaria media media Vogelmuur 1 1
Stellaria media neglecta Heggenvogelmuur 1 og
Stellaria pallida Duinvogemuur 1
Symphitum officinale Smeerwortel 1 1
Symphoricarpos albus Sneeuwbes 1
Syringa vulgaris Sering 1 1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1 1
Taraxacum erythrospermum Duinpaardenbloem 1 1
Taraxacum glauciniforme ontbreekt 1
Taraxacum lacistophyllum ontbreekt 1
Taraxacum rubicundum ontbreekt 1
Taraxacum silesiacum ontbreekt 1
Taraxacum tanyolobum ontbreekt 1
Taraxacum tortilobum Gekroesde paardenbloem 1 1
Taraxacum vulgare Paardenbloem 1 1
Taxus baccata Taxus 1 1
Thalictrum minus Kleine ruit 1 1
Thlaspi arvense Witte krodde 1
Thymus pulegioides Grote tijm 1 1 kw
Torilis japonica Heggendoornzaad 1
Tragopogon pratense Gele morgenster 1 1
Trifolium arvense Hazepootje 1 1
Trifolium campestre Liggende klaver 1 1
Trifolium dubium Kleine klaver 1 1
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Herrier AZ 
2015 Rode 

et al. 
1992 2016 lijst

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 1
Trifolium hybridum Basterdklaver 1
Trifolium pratense Rode klaver 1 1
Trifolium repens Witte klaver 1 1
Trifolium scabrum Ruwe klaver 1 1 zz
Trifolium striatum Gestreepte klaver 1 1 zz
Trifolium subterraneum Onderaardse klaver 1 1 zz
Trisetum flavescens Goudhaver 1 1 a
Tussilago farfara Klein hoefblad 1 1
Typha latifolia Grote lisdodde 1
Ulmus minor Veldiep 1 1
Ulmus glabra Ruwe iep 1
Urtica dioica Grote brandnetel 1 1
Urtica urens Kleine brandnetel 1 1
Valeriana repens Echte valeriaan 1 1
Valerianella carinata Gegroefde veldsla 1 b
Valerianella locusta Gewone veldsla 1 1
Verbascum nigrum Zwarte toorts 1
Verbascum phlomoides Keizerskaars 1
Verbascum thapsus Koningskaars 1
Veronica agrestis Akkerereprijs 1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs 1 1
Veroinca arvensis Veldereprijs 1 1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 1 1
Veronica hederifolia Klimopereprijs 1 1
Veronica officinalis Mannetjeserprijs 1
Veronica persica Grote ereprijs 1 1
Vicia cracca Vogelwikke 1 1
Vicia hirsuta Ringelwikke 1 1
Vicia lathyroides Lathyruswikke 1 1
Vicia sativa nigra Smalle wikke 1 1
Vicia sativa setalis Vergeten wikke 1 1
Vinca major Grote maagdenpalm 1
Vinca minor Kleine maagdenpalm 1
Viola arvensis Akkerviooltje 1 1
Viola canina dunense Hondsviooltje var dunense 1 kw
Viola curtissi Duinviooltje 1 zz
Viola hirta Ruig viooltje 1 zz
Viola odorata Maarts viooltje 1 1
Vulpia myuros Gewoon langbaardgras 1 1
Zannichellia palustris 
pedicellata Gesteelde zannichellia 1

Totaal 393 419
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6.4.1.1 Rode lijst vaatplanten
De recentste Rode lijst van de vaatplanten is deze van Van Landuyt et al. (2006).

Kaart 46 toont de groeiplaatsen van de Rode lijst-soorten hogere planten.

Verdwenen uit Vlaanderen of het Brussel Gewest

Wollige distel (Cirsium eriophorum). Wollige distel wordt vermeld in de soortenlijst van Her-
rier et al. (1992). Jean-Louis Herrier preciseert in een mondelinge mededeling (2016) dat 
de soort eigenlijk voorkwam net buiten het studiegebied, meer bepaald op een braakper-
ceel ten zuiden van de Graaf Jansdijk nabij café André (= Le Baudin Sauvage). Het perceel 
is inmiddels bebouwd en Wollige distel is er niet meer aanwezig. 

Met verdwijning bedreigd

Bolderik (Agrostemma githago) wordt vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992). Herrier 
geeft aan dat het een waarneming van Patrick Lust betrof. Actueel komt de soort nog voor 
in enkele percelen die ingezaaid zijn met een bloemenmengsel langs de Zoutelaan en 
langs het Jagerspad.  Bolderik is daar ongetwijfeld mee ingezaaid met het bloemenmeng-
sel.

Driehoornig walstro (Galium tricornutum). Herrier et al. (1992) vermelden Driehoornig wal-
stro zonder te vermelden waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge mededeling 
(2016) licht Herrier toe dat het om het populierenbos ging in de NO hoek van het Blinkaart-
bos. Marc Leten (ANB) uit zijn twijfels bij de determinatie van de soort.

Kruipend moerasscherm (Apium repens) kwam tot circa 1990 voor op de rand van de vee-
drinkpoel in perceel HA3, in een vegetatie met kenmerken van het Zilverschoonverbond en 
het Verbond der kleine zeggen, op de rand van kamgrasland wat hoger op de poelhelling. 
De eerste waarnemer was wellicht Frank Deraeve die de soort daar eind jaren ’70 of begin 
jaren ’80 ontdekte. Arnout Zwaenepoel en Maurice Hoffmann namen de soort nog waar in 
de tweede helft van de jaren 1980 tot circa 1990. Daarna is de Kruipend moerasscherm 
vermoedelijk verdwenen. Het milieu is nochtans op die plaats niet drastisch veranderd. 
Mogelijk is er net iets te veel struweel op de oever verschenen. Gerichte herstelwerken aan 
de poel, met lichte afgraving van de oever kunnen wellicht de soort nog doen terugkeren 
uit de zaadvoorraad in de bodem.  

Malrove (Marrubium vulgare). Herrier et al. (1992) vermelden Malrove (in het gezelschap 
van Kruipertje) in een door paarden intensief beweid (en bemest) grasland van de Oude 
Hazegraspolder. In een mondelinge mededeling (2016) licht Herrier toe dat het grasland 
in de buurt lag van waar De Landsheer actueel woont, maar dat de soort er al sinds vele 
jaren niet meer waargenomen werd. Even buiten het studiegebied komt Malrove ook nog 
voor op de Internationale Dijk nabij de Witte Koksmuts.

Bedreigd

Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) werd in 2015 met twee exemplaren gezien in 
het driehoekige duingraslandje waar de Boslaan op de Paulusstraat uitkomt (BL21). In 
2016 was de soort niet meer op die plaats aanwezig, maar werd ze wél nog gezien in het 
grasland van de waterzuivering (KP17).
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Foto. Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum). Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2014.

Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) werd bij de actuele bemonstering aangetroffen in een 
mosduin in het best bewaarde duingraslandje van het studiegebied (perceel HA3, vegeta-
tieopname 73). 

Geelhartje (Linum catharticum). Herrier et al. (1992) vermelden Geelhartje zonder te pre-
ciseren waar de soort exact voorkwam. Recent werd de soort niet meer waargenomen.

Gegroefde veldsla (Valerianella carinata). Herrier et al. (1992) vermelden de soort niet. In 
april 2016 werd de soort zeer talrijk waargenomen in de wegberm van de Blinkaartlaan, 
op de naar het westen gekeerde talud. Gegroefde veldsla groeit er in een zeer soortenrijk 
pionierend grasland, met zowel soorten van mosduinen, iets voedselrijker grasland als een 
reeks ruderale soorten. Vegetatieopname 59 geeft een beeld van de vegetatie.
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Foto. Gegroefde veldsla (Valerianella carinata) in de wegberm van de Blinkaartlaan. Foto Arnout 
Zwaenepoel, april 2016.

Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea). Herrier et al. (1992) vermelden de soort 
zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge toelicht (2016) ver-
meldt Herrier dat het om het mooie duingraslandje ging met perceelsnummer HA3. Actueel 
staat Walstrobremraap minstens nog op de Paulusdijk (perceel KP8, vegetatieopname 36) 
en ook nog altijd in perceel HA3 (vegetatieopname 126).

Foto. Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, juli 2016.
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Foto. Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) op de Paulusdijk. Foto Arnout Zwaenepoel, 
juni 2015.

Kwetsbaar

Bevertjes (Briza media) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel komt de soort min-
stens nog voor op het Zoutedijkje.

Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris). Herrier et al. (1992) vermelden Gewone 
vleugeltjesbloem zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam. Actueel staat Ge-
wone vleugeltjesbloem nog in de Blinkaartduinen op het driehoekige pleintje tussen de 
Boslaan en de Paulusstraat (perceel BL21, vegetatie-opname 5).
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Foto. Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) op het driehoekige graspleintje tussen de Ei-
kenlaan en de Paulusstraat. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) wordt niet vermeld in Herrier et al. (1992). Anno 
2016 staat de soort met kleine vlekken (enkele honderden planten) in het Domein De 
Landsheer, waar de soort vermoedelijk met maaisel uit het Zwin naar toe gekomen is. De 
populatie Kleine ratelaar is veel groter (vele duizenden planten).

Grote tijm (Thymus pulegioides) wordt al vermeld door Herrier et al. (1992) en staat nog 
altijd in het mooie duingraslandje met perceelsnummer Ha3 (zie vegetatieopnames 35 en 
127). Zwaenepoel nam Grote tijm ook nog waar op de zuidelijke helling van de Hazegras-
polderdijk bij een wegberminventarisatie in 1999. De open plaatsen op deze dijk waar deze 
soort voorkwam worden actueel bedreigd door de alsmaar groter wordende meidoorns en 
verruiging van het grasland.
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Foto. Grote tijm, samen met Geel walstro, Gewone rolklaver, Smalle weegbree , Duizendblad en 
Zachte haver in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Hondsviooltje (Viola canina var. dunense). Herrier et al. (1992) vermelden een reeks acido-
fiele soorten, waaronder Hondsviooltje vooral van het zuidwestelijk deel van de Blinkaart-
duinen. Deze graslandjes zijn inmiddels óf dichtgegroeid en verbost óf verruigd. Hondsvi-
ooltje is er verdwenen. 

Kattendoorn (Ononis spinosa). Herrier et al. (1992) vermelden dat Kattendoorn uitsluitend 
op de Hazegrasdijk aangetroffen is. Actueel werd de soort daar niet meer aangetroffen 
(Zwaenepoel & Vandamme 2016). De kleine graslandstukjes op de zuidhelling van de dijk 
worden bedreigd door verruiging (gebrek aan beheer) en beschaduwing door de ouder 
wordende meidoorns.

Kleine ratelaar (Rhinanthus minor). Herrier et al. (1992) vermelden Kleine ratelaar zonder 
te preciseren waar de soort precies voorkwam. In een mondelinge mededeling (2016) 
preciseert hij dat de soort onder meer voorkwam op een open plekje op de grens van 
het Blinkaartbos en het bosje in de Zoute duinen. De open plaats is momenteel helemaal 
verbost en de Kleine ratelaar is er verdwenen. Actueel staat Kleine ratelaar vooral nog 
zeer abundant op het Zoutedijkje (vegetatieopname 35) en verder ook op het Domein De 
Landsheer (perceel DL1, vegetatie-opnamen 7 en 9).
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Foto. Kleine ratelaar samen met Vergeten wikke, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree  en Reuk-
gras in de Hazegrasduinen . Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2016.

Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) wordt vermeld door Herrier et al. (1992). Stijve 
ogentroost werd actueel nog aangetroffen op de oever van een recent aangelegde poel 
(vegetatieopname 26, perceel KP13). Het ogentroostcomplex is lastig te determineren met 
de courante flora’s en al evenmin met de wereldrevisie van het geslacht. Binnen de Belgi-
sche kustduinen wordt vaak melding gemaakt van Bosogentroost (Euphrasia nemorosa) 
en Vierrijige ogentroost (Euphrasia tetraquetra).

Foto. Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) op de poelrand in het Boomkikkerperceel  KP13 in de 
Paulusduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.
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Achteruitgaand

Beemdkroon (Knautia arvensis). Herrier et al. (1992) vermelden Beemdkroon van grazige 
taluds van voormalige perceelsscheidende houtkanten, zonder te preciseren waar de soort 
exact voorkwam. Er wordt bij vermeld dat de soort op dat moment al zwaar achteruitging 
door bemesting. In een mondelinge toelichting bij een terreinbezoek in 2016 licht Herrier 
toe dat Knautia vooral voorkwam in de wegberm van het Jagerspad ter hoogte van de wa-
terzuivering. Actueel is de soort daar verdwenen. 

Echte guldenroede (Solidago virgaurea) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). In een mon-
delinge toelichting (2016) vermeldt Herrier dat het mogelijk om een verwarring ging met 
Canadese guldenroede in de rand van het Blinkaartbos. Laatstgenoemde soort komt daar 
inderdaad nog altijd voor als verwildering vanuit compostafval.

Eikvaren. Het is niet duidelijk of de eikvarens in het Blinkaartbos Gewone of Brede eik-
varens (resp. Polypodium vulgare en Polypodium interjectum) zijn. De eikvarens hebben 
momenteel te leiden onder het ouder worden van het bos en vooral de sterke woekering 
van Klimop. Toch komen verspreid in het Blinkaartbos nog honderden exemplaren voor. 
Langs de Blinkaartlaan staat ook epifytische eikvaren op knotwilg. 

Foto. Epifytische eikvaren op knotwilg langs de Blinkaartlaan. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 
2016.

Geel walstro (Galium verum) wordt vermeld in Herrier et al. (1992) en komt momenteel nog 
altijd verspreid voor in de graslandjes van het studiegebied (13 vegetatie-opnamen). De 
mooiste populaties staan op de Hazegraspolderdijk, het Zoutedijkje en het graslandje Ha3. 
Elders is Geel walstro vaak nog slechts sporadisch aanwezig onder de prikkeldraad van 
inmiddels bemeste graslanden. 
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Foto. Geel walstro (Galium verum) met Gewoon struisgras, Rood zwenkgras, Klein timoteegras, 
Akkerwinde, Gewoon biggenkruid en Reukgras in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 
2016.

Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel 
staat Gewone agrimonie vooral nog op de Hazegraspolderdijk.

Gewone spurrie (Spergula arvensis) wordt vermeld als akkeronkruid in Herrier et al. (1992). 
Actueel komt de soort nog altijd voor in akkers, maar het aantal exemplaren is meestal erg 
beperkt (percelen KA9 en KA18, vegetatieopnamen 37 en 83).

Goudhaver (Trisetum flavescens) wordt vermeld in Herrier et al. (1992) en komt actueel 
nog altijd voor, onder meer op de Paulusdijk en in het mooiste duinweitje (percelen KP8 en 
HA3, vegetatieopnamen 36, 126 en 127)

Kamgras (Cynosurus cristatus) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). De soort staat anno 
2016  vooral overvloedig in het Domein De Landsheer (percelen DL1 en 2) en verder ook 
nog in de Korte duinen (perceel KD11) en rond het poeltje in perceel HA3 (percelen vege-
tatieopnamen  4, 7, 9 en 75).

Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus)wordt vermeld in Herrier et al. (1992) en komt ook 
actueel nog zeer talrijk voor in het studiegebied. De grootste populatie komt voor op de 
Paulusdijk, waar de zuidhelling in april-mei geel kleurt van de Knolboterbloem. Ook weitjes 
als KD11 en HA3 herbergen nog stevige populaties. Elders komt Knolboterbloem nog vrij 
algemeen voor onder de prikkeldraad van graslanden, maar in de percelen zelf is de soort 
zwaar achteruit gegaan door bemesting en herbicidengebruik.
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Foto. Massale bloei van Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) in een reliëfrijk perceel in de Korte 
Duinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Korenbloem (Centaurea cyaneus). Herrier et al. (1992) vermelden dat Korenbloem op dat 
moment nog geregeld in de rogge-akkers van de Kalfduinen (het westelijk deel van de 
Oude Hazegraspolder) voorkwam. De rogge-akkers hebben momenteel volledig plaats ge-
ruimd voor maïsakkers en Korenbloem staat slechts nog per grote uitzondering nog eens 
in een akker- of wegbermrandje (percelen KA9 en KA24, vegetatieopname 122). Verder 
komt Korenbloem talrijk voor in de ingezaaide bloemenakkers (percelen Z03, Z04, KA43, 
vegetatieopname 128). 

Foto. Korenbloem (Centaurea cyanus) en grote klaproos in een akkerrand van de Kalfduinen, langs 
de Paulusstraat. Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2016.
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Kruipwilg (Salix repens). Herrier et al. (1992) vermelden de soort van niet beboste plaatsen 
in de Blinkaartduinen. In 2015 werd Kruipwilg nog aangetroffen in de Paulusduinen op de 
rand van een recent gegraven poel in perceel KP13 (vegetatieopname 26) en in de Kalfdui-
nen, eveneens op de rand van een recente poel (KA23). In het Domein De Landsheer werd 
de soort aangeplant met autochtoon materiaal afkomstig van stekken uit de Zwinbosjes. 
Daarnaast komt de soort er ook spontaan voor, opnieuw op de rand van recent gegraven 
plassen. 

Muizenoor (Hieracium pilosella). Herrier et al. (1992) vermelden een reeks acidofiele soor-
ten, waaronder Muizenoor vooral van het zuidwestelijk deel van de Blinkaartduinen. Mui-
zenoor komt actueel minstens nog voor in de Korte duinen (paardenweitje, perceel KD11, 
vegetatieopname 1) en in het mooiste duingraslandje (perceel HA3, vegetatieopname 126).

Foto. Muizenoor (Hieracium pilosella) met Akkerhoornbloem, Knolboterbloem en Reukgras in de 
Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Rode ogentroost (Odontites vernus) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). De soort werd 
in 2016 ook nog aangetroffen in de rand van het reliëfrijke duinweitje op de hoek van de 
Paulusdijk en de Kortestraat (perceel KD11, vegetatieopname 1) en rond de poel van per-
ceel KP13.
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Foto. Rode ogentroost (Odontites verna) in het Boomkikkerperceel KP13 in de Paulusduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Schapenzuring (Rumex acetosella) wordt vermeld in Herrier et al. (1992) en komt ook 
actueel nog voor in talrijke duinweitjes of weiderandjes en op de dijken. Het is één van de 
kenmerkende soorten van de Duinstruisgras-associatie (Festuco-Galietum veri).

Zeldzaam

Blaassilene (Silene vulgaris) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Herrier vermeldt in een 
mondelinge toelichting (2016) dat de soort waargenomen is door Patrick Lust, maar dat hij 
de soort zelf niet waarnam. Actueel werd de soort niet meer aangetroffen.

Blauwe bremraap (Orobanche purpurea). Herrier et al. (1992) vermelden Blauwe brem-
raap zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam. Actueel staat Blauwe bremraap 
nog in een weitje ten noorden van het Zoutedijkje en in enkele percelen van de Kleine 
vlakte. In het eigenlijke studiegebied werd de soort niet meer waargenomen. 

Blauw walstro (Sherardia arvensis). Herrier et al. (1992) vermelden de soort zonder te 
preciseren waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert 
Herrier dat Patrick Lust de waarnemer was en dat het vermoedelijk ging om een wegberm.

Damastbloem (Hesperis matronalis). Damastbloem groeide in 2016 met een kleine popu-
latie in de mantelzoom van een olmenbosje langs het Jagerspad in de Kalfduinen Oost.

Dauwnetel (Galeopsis speciosa) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). In een mondelinge 
toelichting tijdens een terreinbezoek (2016) preciseert Herrier dat het om de bosrand ging 
van het Blinkaartbos langs de Blinkaartlaan, na werken. De soort werd er twee jaar na 
elkaar waargenomen in de tweede helft van de jaren ’80 en is daarna weer verdwenen.

Duindravik (Bromus thominei) wordt niet vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel werd de 
soort waargenomen op het Zoutedijkje en in het mooie duingraslandje HA3 (vegetatieop-
namen 71 en 73).
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Duinfakkelgras (Koeleria albescens) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel komt de 
soort nog voor op het Zoutedijkje.

Duinvioolltje (Viola curtisii) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). In een mondelinge toe-
lichting tijdens een terreinbezoek (2016) preciseert Herrier dat het om kleine graslandjes 
ging in het Blinkaartbos, maar dat deze open plekjes momenteel dichtgegroeid zijn met 
struweel of bos, waardoor de soort er verdween. 

Gestreepte klaver (Trifolium striatum). Herrier et al. (1992) vermelden Gestreepte klaver 
van matig beweide plekken (meestal perceelsgrenzen en wegbermen), zonder te precise-
ren waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert Herrier 
dat het om de wegberm ging van de Hazegrasstraat (op de Paulusdijk), ten oosten van de 
waterzuivering. Actueel werd de soort nog op verschillende plaatsen waargenomen in de 
Zoute Duinen (Z01, Z012) en in het mooie duingraslandje in de Hazegrasduinen (perceel 
HA3)(vegetatieopnamen 70, 71, 124). 

Foto. Gestreepte klaver (Trifolium striatum) in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 
2016.

Grote centaurie (Centaurea scabiosa) wordt niet vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel 
komt de soort voor in een bloemrijk, ruderaal grasland van de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie (perceel KP17, vegetatieopname 19).

Hartgespan (Leonurus cardiaca). Herrier et al. (1992) vermelden Hartgespan van de rand 
van het zuidwestelijk deel van het Blinkaartbos. Het betrof een door populier (Populus x 
euramericana) en Gewone esdoorn halfbeschaduwde, zuidoostwaarts georiënteerde hel-
ling. Zwaenepoel trof Hartgespan in 2005 nog aan op de zuidgeëxposeerde helling van het 
Zoutedijkje in een houtkant (verwilderde haag) met Veldiep, Gewone vlier, Dauwbraam, 
Hondsroos en Duindoorn (vegetatieopname 33). Ook in de aangrenzende weitjes ten noor-
den van het Zoutedijkje werd in dezelfde periode op nog meerdere plaatsen Hartgespan 
waargenomen. 
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Foto. Hartgespan met Citroenvlinder. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Kegelsilene (Silene conica) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Actueel komt Kegelsi-
lene nog altijd voor op de zuidhelling van het Zoutedijkje.

Klavervreter (Orobanche minor). Herrier et al. (1992) vermelden Klavervreter van de Ha-
zegrasdijk en de Korte duinen. Zwaenepoel & Cosyns (1999) vermelden de soort van de 
Graaf-Jansdijk. Actueel komt de soort vrij talrijk voor op het in 2013 heraangelegde Domein 
De Landsheer (perceel DL1, vegetatieopname 9). In 2015 stonden er vele tientallen exem-
plaren. In 2016 waren er meer dan 100 exemplaren aanwezig.

Foto. Klavervreter (Orobanche minor) en Kleine ratelaar op het Domein De Landsheer. Foto Arnout 
Zwaenepoel,  juni 2016.
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Kleine rupsklaver (Medicago minima). Herrier et al. (1992) vermelden Kleine rupsklaver 
van matig beweide plekken (meestal perceelsgrenzen en wegbermen), zonder te precise-
ren waar de soort exact voorkwam. Kleine rupsklaver komt actueel nog voor op het Zou-
tedijkje en in het aangrenzende perceel NH3, alsook in de Paulusduinen, meer bepaald in 
perceel KP8 (vegetatieopname 36). Ook in het driehoekige graslandje BL21 staat nog wat 
Kleine rupsklaver (vegetatieopname 5). Tenslotte werd de soort ook nog gezien in perceel 
KA27.

Foto. Kleine rupsklaver (Medicago minima) op de poelrand van perceel KD11 in de Korte Duinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Kruisdistel (Eryngium campestre). Herrier et al. (1992) vermelden Kruisdistel van een ma-
tig beweid perceel van de Korte duinen. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert 
Herrier dat het om een grote populatie in het reliëfrijke duinweitje van perceel KD11 ging. 
De populatie werd in de jaren ’90 doelbewust met herbiciden behandeld waardoor ze com-
pleet verdween.

Nachtsilene (Silene nutans). Herrier et al. (1992) vermelden Nachtsilene zonder te preci-
seren waar de soort exact voorkwam. Wél wordt al gewag gemaakt van een sterke achter-
uitgang ten gevolge van verruiging en vergrazing van de vegetatie bij gebrek aan een aan-
gepast maaibeheer. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert Herrier dat de soort 
op meerdere open plaatsjes in het Blinkaartbos voorkwam. Die zijn inmiddels allemaal 
dichtgegroeid. Ook in de rand van het Blinkaartbos in het perceel dat nu eigendom is van 
Latruwe (perceel KA1) zou nog Nachtsilene gestaan hebben. Het is wegens de private 
toestand van het perceel onduidelijk of de populatie daar eventueel nog overleeft.   

Onderaardse klaver (Trifolium subterraneum). Herrier et al. (1992) vermelden Onderaard-
se klaver van matig beweide plekken (meestal perceelsgrenzen en wegbermen), zonder 
te preciseren waar de soort exact voorkwam. Wél wordt vermeld dat Onderaardse klaver 
slechts sporadisch voorkwam, terwijl Ruwe klaver, Gestreepte klaver en Kleine rupsklaver 
blijkbaar wat algemener waren. Actueel staat er nog een grote populatie Onderaardse kla-
ver in de paardenweitjes van de Zouteduinen (perceel ZO1), voornamelijk op de hoogste 
kopjes en rond de poel in dat perceel. Ook in de Hazegrasduinen (perceel HA3) komt een 
kleinere populatie voor.
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Foto. Onderaardse klaver (Trifolium subterraneum) in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, mei 2016.

Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa). Herrier et al. (1992) vermelden Riet- en Gevlekte 
rietochis (Dactylorhiza praetemissa ssp. praetermissa en ssp. junialis) zonder te precise-
ren waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert Herrier 
dat het om de laaggelegen wei ging in de hoek van de Paulusstraat en de Graaf Jansdijk. 
Het perceel werd naderhand zwaar bemest, waardoor de populatie verdween.

Ruig viooltje (Viola hirta) wordt vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992). Herrier verdui-
delijkt in een mondelingen mededeling (2016) dat het om een waarneming van Patrick Lust 
ging, zonder dat hij exact weet waar precies. Marc Leten (schriftelijke mededeling) betwij-
felt het voorkomen van de soort in het studieterrein, gezien de biotoopvereisten.

Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) wordt niet vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992). 
De soort werd in 2015 waargenomen op de oever van de recente poel in perceel KP13 
(vegetatieopname 26).  

Ruwe klaver (Trifolium scabrum). Herrier et al. (1992) vermelden Ruwe klaver van matig 
beweide plekken (meestal perceelsgrenzen en wegbermen), zonder te preciseren waar de 
soort exact voorkwam. Actueel staat Ruwe klaver nog minstens op en nabij het Zoutedijkje 
(vegetatieopnamen 35 en 108), in de Korte duinen in perceel KD11 (een paardenweitje; 
vegetatieopname 4), in de Paulusduinen (perceel 36, een stierenweide op de Paulusdijk), 
in het mooie duinweitje HA3 (vegetatieopnamen 71 en  126) en in de wegberm van de 
Spaanse laan (vegetatieopname 124). 
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Foto. Ruwe klaver (Trifolium scabrum) in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, mei 2016. 

Scheve hoornbloem (Cerastium diffusum). Herrier et al. (1992) vermelden Scheve hoorn-
bloem, zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam. In een mondelinge medede-
ling (2016) preciseert Herrier dat het mogelijk om verwarring met Zandhoornbloem ging.

Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale). Herrier et al. (1992) vermelden deze soort 
niet. Bij de bemonstering van 2016 werd de soort waargenomen op de rand van een recent 
gegraven poeltje, samen met beide andere  duizendguldenkruidsoorten, waarbij Fraai dui-
zendguldenkruid veruit de abundantste voorkwam (perceel KA23, vegetatieopname 103 ).

Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum) wordt actueel aangetroffen op een houtwal in 
het Blinkaartbos (grens percelen BL7 en Z06, vegetatieopname 78). Marc Leten vermoedt 
verbreiding door sporen vanuit een nabijgelegen tuin, waar de soort ook voorkomt. De tuin 
vormt een enclave in het Blinkaartbos. Zachte naaldvaren groeit in het Blinkaartbos samen 
met een mooie populatie Tongvaren.
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Foto. Zachte naald varen (Polystichum setiferum) met Tongvaren, Klimop, Robertskruid, Look-zon-
der-look, Grote brandnetel, Aalbes en Sneeuwbes, op een steilrand in het Blinkaartbos. Foto Arnout 
Zwaenepoel, april 2016.

6.4.1.2 Overige bijzondere plantensoorten
Kaart 47 toont een selectie van overige vermeldenswaardige soorten hogere planten.

Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) werd slechts één keer aangetroffen, meer bepaald in 
de oever van het veedrinkpoeltje in de Korteduinen in perceel KD11. 

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) wordt vermeld in Herrier et al. (1992) van de bosrand 
op de grens tussen de percelen HA2 en HA3. Dit is een eigenaardige groeiplaats, want 
het bos op die plaats is vrij recent (20ste eeuw). Op de Ferrariskaart is wél al een houtkant/
houtwal aangeduid ongeveer op die plaats. Adelaarsvaren werd in 2016 niet meer aange-
troffen.

Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is samen met Fraai duizendguldenkruid 
één van de directst reagerende soorten op graafwerk in het studiegebied. Bij elke nieuwe 
veedrinkpoel kiemen wel enkele exemplaren.  

Bosanemoon (Anemone nemorosa). Er staan in het Blinkaartbos verschillende typische 
oud-bos-indicatoren. Opvallend is dat die allemaal aan de rand van het bos voorkomen. 
Ze zijn ofwel met tuinafval in het bos terecht gekomen, of mogelijk ook doelbewust aan-
geplant. Voor het ensemble Bosanemoon, Boshyacint, Daslook, Kleine maagdenpalm en 
Wilde narcis is er een vermoeden dat Marguerite Yourcenar iets met de verspreiding zou 
kunnen te maken hebben. Deze Franse schrijfster kwam vaak in Knokke op bezoek en 
hield ervan in de duinen en de bossen te komen wandelen. Het is gekend dat ze vaak in het 
Blinkaartduinbos kwam. Op haar domein op de Zwarte Berg komt dit typische ensemble 
van oud-bos-indicatoren overvloedig voor. 
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Foto. Bosanemoon (Anemone nemorosa) in het Blinkaartbos. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Bosbingelkruid (Mercurialis perennis).  Herrier et al. (1992) vermelden Bosbingelkruid van 
het Blinkaartbos. Van Landuyt et al. (2006) vermelden de vindplaats niet in de atlas; De 
soort ontbreekt er trouwens integraal aan de kust. In 2016 toonde Herrier de groeiplaats 
van weleer. De soort bleek er inmiddels verdwenen.

Bosvergeet-me-nietje (Myosotis sylvatica) komt voor in de wegberm van de Eikendreef 
vlak bij de bebouwing van Zevekote en de Oosthoek. De soort moet er ongetwijfeld als een 
tuinvlieder beschouwd worden. In dezelfde buurt groeit ook de Overblijvende ossentong 
(Pentaglottis sempervirens).

Daslook (Allium ursinum). Er staan in het Blinkaartbos verschillende typische oud-bos-
indicatoren. Opvallend is dat die allemaal aan de rand van het bos voorkomen. Ze zijn 
ofwel met tuinafval in het bos terecht gekomen, of mogelijk ook doelbewust aangeplant. 
Voor het ensemble Bosanemoon, Boshyacint, Daslook, Kleine maagdenpalm en Wilde 
narcis is er een vermoeden dat Marguerite Yourcenar iets met de verspreiding zou kun-
nen te maken hebben. Deze Franse schrijfster kwam vaak in Knokke op bezoek en hield 
ervan in de duinen en de bossen te komen wandelen. Het is gekend dat ze vaak in het 
Blinkaartduinbos kwam. Op haar domein op de Zwarte Berg komt dit typische ensemble 
van oud-bos-indicatoren overvloedig voor. 

Duinruit (Thalictrum minus). Herrier et al. (1992) vermelden Duinruit zonder te preciseren 
waar de soort exact voorkwam. Actueel wordt Duinruit minstens nog aangetroffen op het 
Zoutedijkje, op de Hazegrasdijk en op het driehoekige graspleintje tussen de Eikenlaan 
end e Paulusstraat (perceel BL21, vegetatieopname 5).

Duitse dot (Salix x dasyclados). Duitse dot komt voor langs de Kortestraat in de rand van 
perceel KD10 en in de Zouteduinen op de noordwestgrens van het Fort Sint-Paul. In beide 
gevallen gaat het om de kloon ‘Gewone kletters’. Dit taxon is vermoedelijk een relict van 
de ‘Oseraie du Zoute’ (wilgenkwekerij voor de mandenmakerij) die hier tot circa 1960 voor-
kwam. 
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Eén- x Tweestijlige meidoorn (Crataegus x media) is een zeer zeldzaam taxon in het stu-
diegebied. We troffen de kruising slechts enkele keren aan, met name in de zuidrand van 
het Blinkaartbos, in de oude houtwal in de Kalfduinen-West, ten zuiden van KA7 en in de 
houtwal tussen KA17 en KA19.

Egelantier (Rosa rubiginosa). Er werden geen wilde exemplaren van deze roos aange-
troffen. Het enige aangetroffen exemplaar is een aangeplante roos in de Bijentuin in de 
Paulusstraat. Als autochtone rozen werden in de Binnenduinen uitsluitend Honds- en Heg-
genroos aangetroffen.

Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) blijkt uitstekend te reageren op alle 
graafwerk in het studiegebied. Bij elke nieuwe poel duikt de soort op. Dat is ook het geval 
bij alle graafwerken waar de humeuze ploegvoor verwijderd werd. 

Foto. Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) op een poelrand in de Kalfduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Fraaie vrouwenmantel (Alchemilla mollis) komt voor in perceel KA23. Deze soort is onge-
twijfeld verwilderd uit tuinafval. Dit braakliggend boomkikkerperceel kreeg in het verleden 
veel tuinafval te verwerken vanuit de naburige tuinen.

Gele ribes (Ribes aureum) komt voor in het Blinkaartbos.

Gewone bermzegge (Carex spicata) werd in 2016 aangetroffen in perceel HA3 in de Ha-
zegrasduinen.
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Foto. Gewone bermzegge in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 
2016.

Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). Herrier et al. (1992) vermelden gewone 
vogelmelk van beweide, mesofiele duingraslanden en ruigten langs de randen van rude-
rale iepenbosjes. De soort komt actueel nog sterk verspreid over het studiegebied voor, 
zowel in weiderandjes, in wegbermen, in houtwallen als in de bosrand.

Gewoon fakkelgras (Koeleria macrantha) wordt vermeld door Herrier et al. (1992). Waar-
schijnlijk wordt hier hetzelfde gras bedoeld als wat wij in de actuele lijst als Duinfakkelgras 
(Koeleria albescens) betitelden.

Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea) komt verspreid over het studiegebied voor, met de 
grootste aantallen in de Zoute Duinen, waar deze kruising als een relict beschouwd moet 
worden van de ‘Oseraie du Zoute’ (wilgenkweek voor de mandenmakerij) die daar tot in de 
jaren 1960 aanwezig was.

Groot heksenkruid (Circaea lutetiana). Herrier et al. (1992) vermelden Groot heksenkruid 
van het Blinkaartbos. De soort komt daar nog altijd voor, bijvoorbeeld in het bosgedeelte 
op de rand van Blinkaartbos en het bosje in de Zouteduinen.

Grote keverorchis (Listera ovata) wordt vermeld in Herrier et al. (1992) van het Blinkaart-
bos in de onmiddellijke omgeving van het golfterrein. In 2015-2016 werd de soort niet meer 
aangetroffen.

Grote wederik (Lysimachia vulgaris) werd aangetroffen langs een beekje in de Kalfduinen 
West (grens percelen KA15 en KA12).

Hazenpootje (Trifolium arvense). Herrier et al. (1992) vermelden een reeks acidofiele soor-
ten, waaronder Hazenpootje vooral van het zuidwestelijk deel van de Blinkaartduinen. Ac-
tueel komt Hazenpootje nog minstens voor in de Blinkaartduinen (perceel BL21, vegetatie-
opname 5), in het Domein De Landsheer (perceel DL1, vegetatieopnames 7 en 9), op de 
Paulusdijk en op het Zoutedijkje (vegetatieopname 35).
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Heggenroos (Rosa corymbifera) is samen met Hondsroos veruit de meest voorkomende 
wilde roos in de Binnenduinen. Van de rijkdom aan rozen in de Zwinduinen is in de Bin-
nenduinen geen sprake.

Heggenvogelmuur (Stellaria media subspecies neglecta) wordt vermeld in de lijst van Her-
rier et al. (1992) zonder exacte vermelding van de vindplaats. Jean-Louis Herrier verwijst 
naar Patrick Lust als waarnemer. In  2016 werden nogal wat Vogelmuur-exemplaren aan-
getroffen met opvallend grote en teruggeslagen bloemstelen, zoals bij Heggenvogelmuur, 
maar zonder het karakteristieke aantal meeldraden voor die ondersoort. Wellicht zag Pa-
trick Lust analoge planten.

Hemelsleutel (Sedum telephium). Herrier et al. (1992) vermelden Hemelsleutel van een 
ruig begroeid en met knotpopulieren beplant talud langs een kerkwegel in de Kalfduinen 
(het westelijk deel van de Oude Hazegraspolder). De plant werd er vergezeld van Dau-
braam, Boerenwormkruid, Zevenblad en Kraailook.

Keizerskaars. Herrier et al. (1992) vermelden de soort zonder te preciseren waar de soort 
exact voorkwam. In een mondelinge toelichting (2016) preciseert Herrier dat het om het 
populierenbosje ging in de ZO hoek van het Blinkaartbos. De soort is er actueel niet meer 
aanwezig.

Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) wordt vermeld in Herrier et al. (1992). Jean-Louis 
Herrier verwijst naar Patrick Lust als waarnemer. De exacte vindplaats is niet meer gekend. 
De soort werd actueel niet meer aangetroffen. In de Hazegrasduinen.

Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus). Herrier et al. (1992) vermelden een reeks 
acidofiele soorten, waaronder Klein vogelpootje vooral van het zuidwestelijk deel van de 
Blinkaartduinen. Actueel komt de soort nog voor in enkele duinweitjes in de Kalfduinen 
Oost, meer bepaald KA34 en de aangrenzende tuin ten westen daarvan (perceel niet in de 
visie, eigendom Compagnie Het Zoute). Zie vegetatieopnamen 112 en 113.

Kruipend stalkruid (Ononis repens) is  een karakteristieke soort van goed ontwikkelde duin-
graslanden en kan vaak aspectbepalend zijn in de Duin-struisgras-associatie, samen met 
Geel walstro. In het studiegebied heeft de soort echter een zeer kleine verspreiding, met 
minieme relictpopulaties onder prikkeldraad van gedegradeerde duinweitjes.

Lathyruswikke (Vicia lathyroides) komt nog vrij talrijk voor in meerdere duingraslandjes, 
onder meer in de percelen BL21, HA3, KA27, …

Maarts viooltje (Viola odorata). Herrier et al. (1992) vermelden Maarts viooltje van het 
Blinkaartbos en het Kappelingenbos. In een mondelinge toelichting (2016) tijdens een ter-
reinbezoek licht Herrier toe dat de populaties zeer sterk afgenomen zijn in vergelijking met 
de jaren ’80 en ’90. Anno 2016 werd Maarts viooltje nog altijd in beide vermelde bossen 
aangetroffen, maar de soort bloeide helemaal niet meer. Vermoedelijk spelen zowel het 
klimaat van het voorjaar 2016 als de lichtafname door het volwassen wordende bos hierin 
een rol. De soort bleek ook zeer zwaar aangevreten, vermoedelijk door slakken.

Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) wordt vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992). 
Jean Louis Herrier verwijst naar het verruigde graslandje BL27 in het Blinkaartbos. De 
soort werd anno 2016 niet meer in het studiegebied aangetroffen.

Margriet (Leucanthemum vulgare) werd in 2016 aangetroffen in de wegbermen van de 
Paulusstraat en het Jagerspad, in beide gevallen manifest als verwildering van ingezaaide 
exemplaren. Marc Leten maakt attent op Leucanthemum ircutianum (een allotetrapoïde, 
ontstaan uit Leucanthemum vulgare en een andere soort) of Leucanthemum maximum die 
ook vaak ingezaaid worden.

Middelste waterweegbree (Alisma lanceolatum). Herrier et al. (1992) vermelden Middelste 
waterweegbree zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam.
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Mispel (Mespilus germanica) wordt door Herrier et al. (1992) vermeld van de houtwal op de 
zuidrand van perceel KA7. In 2016 komt de soort daar niet meer voor.

Overblijvend bingelkruid (Mercurialis perennis) werd door Herrier et al. (1992) vermeld van 
het Blinkaartbos nabij ‘het Spechtengat’. In 2016 werd de soort actief terug gezocht, maar 
niet meer gevonden. 

Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia) werd aangetroffen op de rand van de poel 
in KA23, samen met zijn kruisingen met Geoorde en Grauwe wilg. Het taxon was pas in 
augustus goed te determineren, omdat de rossige beharing in het voorjaar en de voorzo-
mer nog niet aanwezig was.

Rossige x Geoorde wilg (Salix x charrieri) werd aangetroffen op de poelrand van perceel 
KA23, samen met een hele reeks andere spontane wilgenzaailingen. Het taxon was pas in 
augustus goed te determineren, omdat de rossige beharing in het voorjaar en de voorzo-
mer nog niet aanwezig was. 

Rossige x Grauwe wilg (Salix x guinieri) komt minstens voor langs een slootje in de Kalf-
duinen West (tussen KA12 en 15) en op de rand van de poel van perceel KA3. Het taxon 
was pas in augustus goed te determineren, omdat de rossige beharing in het voorjaar en 
de voorzomer nog niet aanwezig was.

Ruwe iep (Ulmus glabra) werd in 2016 in beperkte mate aangetroffen in het Kappelingen-
bos. Ondanks dat deze soort bij het optreden van de iepenziekte niet heropschiet vanuit 
wortelopslag zoals de Veldiep hebben toch enkele exemplaren nog altijd de iepenziekte 
weten te overleven. 

Schijnaardbei (Potentilla indica) komt voor op de rand van het Blinkaartbos als tuinvlieder.

Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum) wordt vermeld door Herrier et al. (1992), zonder 
opgave van de exacte locatie. Gezien het verspreidingspatroon van deze soort moet de 
determinatie kritisch worden bekeken. Verwarring met een afwijkend Schermhavikskruid 
kan niet worden uitgesloten.

Taraxacum erythrospermum is een verzamelnaam voor een groep van de zogenaamde 
‘duinpaardenbloemen’. Waar we niet tegelijk bloemen en vruchten aantroffen bij de duin-
paardenbloemen kon niet verder gedetermineerd worden dan tot deze groepsnaam. Waar 
we wél bloemen én vruchten aantroffen werden de paardenbloemen verder gedetermi-
neerd tot op één van de soortnamen hieronder.

Taraxacum glauciniforme werd gedetermineerd in 2016 in een weiderandje van perceel 
KA18, een paardenweitje met nog wat relict duingrasland-begroeiing (vegetatieopname 
84). Deze paardenbloem is uitvoerig gefotografeerd om de determinatie te staven. Er is 
weinig bekend over de precieze ecologie van deze duinpaardenbloem.
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Foto. Karakteristiek gekleurde vruchtjes van de duinpaardenbloem Taraxacum glauciniforme. Foto 
Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Taraxacum lacisthophyllum wordt vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992), zonder na-
dere toelichting. Jean-Louis Herrier verwijst naar Patrick Lust als waarnemer.

Taraxacum rubicundum wordt vermeld in de lijst van Herrier et al. (1992), zonder nadere 
toelichting. Jean-Louis Herrier verwijst naar Patrick Lust als waarnemer.

Taraxacum silesiacum werd gedetermineerd in 2016 in het duingrasland van HA3 (vege-
tatieopname 71). Deze paardenbloem is uitvoerig gefotografeerd om de determinatie te 
staven. Er is weinig bekend over de precieze ecologie van deze duinpaardenbloem.
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Twee foto’s. Vruchthoofdje en bloeiend bloemhoofdje van de duinpaardenbloem Taraxacum silesia-
cum in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto’s Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Taraxacum tanyolobum werd gedetermineerd in 2016 in het duinweitje van perceel KA35 
(vegetatieopname 112). Deze paardenbloem is uitvoerig gefotografeerd om de determina-
tie te staven. Er is weinig bekend over de precieze ecologie van deze duinpaardenbloem.
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Twee foto’s. Vruchtjes en omwindselblaadjes van de duinpaardenbloem Taraxacum tanyolobum in 
perceel KA35 in de Kalfduinen. Foto’s Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Taraxacum tortilobum (Gekroesde paardenbloem) werd in 2016 gedetermineerd in het wei-
derandje van de percelen KA6 en KA7 en in het duinweitje van perceel HA3 (vegetatieop-
namen 61 en 77).Dit is één van de algemenere duinpaardenbloemen in licht ontkalkte of 
echt zure omstandigheden, die ook in vergelijkbare omstandigheden in het binnenland kan 
worden aangetroffen nabij heideterreinen.

Tongvaren (Asplenium scolopendrium). Herrier et al. (1992) vermelden Tongvaren van de 
noordrand van het Blinkaartbos (in feite de Zouteduinen) en een steile helling in hetzelfde 
bos nabij de Boslaan. De soort houdt er tot op de dag van vandaag stand met een kleine 
populatie op de eerstgenoemde plaats (perceel BL7 op de rand met Z06, zie vegetatieop-
name 78).   

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 151



Foto. Tongvaren (Asplenium scolopendrium) op een steilrand in het Blinkaartduinbos. Foto Arnout 
Zwaenepoel, april 2016.

Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum) komt voor in het Blinkaartbos, zij 
het met een zeer beperkte populatie.

Viltganzerik (Potentilla argentea) komt voor in perceel HA3, in een ruderale vegetatie met 
Wegdistel en Tuinridderspoor op een voormalige, afgegraven mestvaalt-composthoop. 

Foto. Viltganzerik (Potentilla argentea) in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, mei 2016.
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Vroege haver (Aira praecox). Herrier et al. (1992) vermelden een reeks acidofiele soorten, 
waaronder Vroege haver vooral van het zuidwestelijk deel van de Blinkaartduinen. Actueel 
komt Vroege haver nog minstens op het Zoutedijkje voor (vegetatieopname 35) alsook in 
de wegberm van de Blinkaartlaan (vegetatieopname 59) en in enkele weitjes in de buurt 
van Ka34 en de aangrenzende tuin ten westen daarvan.

Wegdistel (Onopordum acanthium). Herrier et al. (1992) vermelden Wegdistel zonder te 
preciseren waar de soort exact voorkwam. Bij een mondelinge toelichting bleek het om 
perceel Ha3 ging. De soort komt daar nog altijd voor, op enkele vierkante meter, met een 
populatie van vele tientallen planten. Zie vegetatieopname 72.

Foto. Wegdistel (Onopordum acanthium) in een ruderale vegetatie in perceel HA3 in de Hazegras-
duinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Wilde reseda (Reseda lutea) komt voor in de wegberm van het Jagerspad en op het Do-
mein De Landsheer.

Wilde ridderspoor (Delphinium consolida) wordt vermeld door Herrier et al. (1992). Ver-
moedelijk is er verwarring opgetreden met de Tuinridderspoor (Consolida ajacis) die nog 
altijd voorkomt op perceel HA3. 

Zachte haver (Avenula pubescens) werd slechts in de best bewaarde duingraslandjes nog 
aangetroffen, met name in de Hazegrasduinen in perceel HA3, in de Paulusduinen in per-
ceel KP8, in het driehoelige graslandje in de hoek van de Paulusstraat en de Eikenlaan 
(BL21)? Verder groeit de soort ook nog op de dijkhellingen van het Zoutedijkje en de Ha-
zegraspolderdijk. 
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Foto. Zachte haver (Avenula pubescens) in het duingrasland van perceel HA3 in de Hazegrasdui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii). Herrier et al. (1992) vermelden Zilte waterra-
nonkel zonder te preciseren waar de soort exact voorkwam. De soort wordt actueel nog 
aangetroffen in de poel in perceel HA3, zie vegetatieopname 76.

Beheeradviezen hogere planten

 ● Ondanks allerlei beschermingsstatuten worden nog altijd een groot aantal graslanden 
bemest. De volledige stopzetting van bemesting is noodzakelijk voor het herstel van de 
soorten van duingraslanden.

 ● Ondanks allerlei beschermingsstatuten worden nog altijd een groot aantal gras-
landen overbegraasd. Herleid die begrazing tot een extensieve begrazing volgens 
natuurbeheernormen.

 ● Verwijder de bouwvoor van gedegradeerde duingraslanden waar mogelijk om mooiere 
duingraslanden te herstellen.

 ● Verwijder recente naaldbosaanplanten op reliëfrijke duinen om het prioritair habitat 
2130 grijs duin te herstellen ter bevordering van duingraslandsorten.

 ● Organiseer een middelhoutbeheer en bestrijding van Klimop op de locaties met 
Maarts viooltje en Eikvaren in het Blinkaartbos voor het behoud van deze karakteris-
tieke soorten.

 ● Zorg bij de aanleg van poelen voor zo geleidelijk mogelijk oevers om het aantal soor-
ten van 2190 vochtige duinvalleien meer kansen te geven. 

 ● Schoon recent aangelegde poelen frequent genoeg in het geval er een draadwieren-
bloei optreedt, zodat hogere planten een kans krijgen.

 ● Scherm poelen langs één zijde af, zodat er minstens daar een vegetatie kan ontstaan 
en niet alles vertrappeld en afgegeten wordt.

 ● Bij nieuwe aanleg van (duin)graslanden na afgraven van voormalige bemeste weiden 
of akkers kan nuttig gebruik gemaakt worden van maaisel uit het nabijgelegen Vlaams 
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Natuurreservaat Zwinduinen en –polders, om de kolonisatie door duinsoorten te 
bevorderen. 

 ● Bestrijd invasieve exoten in de bossen, om de inheemse struiken en bomen en de 
kruidlaag te vrijwaren van overwoekering.

6.4.2 Lichenen
Lichenen werden in dit onderzoek niet expliciet bemonsterd. De terrestrische soorten die in 
de vegetatieopnamen voorkwamen (voornamelijk het duingraslandje van perceel HA3) en 
de soorten uit waarnemingen.be (voornamelijk epilieten en epifyten) werden in een tabel 6 
samengevoegd. Er werden slechts tien soorten waargenomen en er zijn geen echt bijzon-
dere soorten te vermelden. De belangrijkste vaststelling is dat terrestrische lichenen quasi 
alleen nog in het duingrasland en het mosduin van HA3 en op het Zoutedijkje voorkomen 
(Gevorkt heidestaartje, Vals rendiermos en Groot hondsleer). De lijst van boom- en steen-
bewonende lichenen is ongetwijfeld zeer onvolledig.

Tabel 6. Lichenen in de Binnenduinen van Knokke

Caloplaca saxicola Sinaasappelkorst
Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje
Cladonia rangiformis Vals rendiermos
Diploicia canescens Kauwgommos
Lecidella elaeochroma Gewoon purpersteeltje
Peltigera canina Groot hondsleer
Physcia adscendens Kapjesvingermos
Ramalina farinacea Melig takmos
Tephromela atra Zwarte schotelkorst
Xanthoria parietina Groot dooiermos

Foto. Groot hondsleer (Peltigera canina) op het mosduin in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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6.4.3 Mossen
Ook mossen werden in dit onderzoek niet expliciet geïnventariseerd. De soorten vermeld 
in Herrier et al. (1992), de soorten die in onze vegetatieopnamen voorkwamen en enkele 
losse waarnemingen werden in een lijstje bijeen gebracht (tabel 7). Waarnemingen.be le-
verde geen extra soorten op. De lijst telt 21 soorten. Boompjesmos is de bijzonderste soort. 
De soort komt nog beperkt voor in de Korte Duinen, in de  rand van het duinweitje in de 
hoek van de Kortestraat en de Paulusdijk (perceel KD11)

Tabel 7. Mossen in de Binnenduinen van Knokke

Atrichum undulatum Gewoon rimpelmos
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos
Bryum capillare Gedraaid knikmos
Bryum sp. Knikmos sp.
Calliergonella cuspidata Puntmos
Ceratodon purpureus Purpersteeltje
Climacium dendroides Boompjesmos
Eurhynchium hians Kleisnavelmos
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos
Hylocomium splendens Glanzend etagemos
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos
Lunularia cruciata Halvemaantjesmos
Mnium hornum Gewoon sterrenmos
Pellia epiphylla Gewone pellia
Plagiomnium affine Rondbladsterrenmos
Plagiomnium undulatum Gerimpeld sterrenmos
Polytrichum commune Gewoon haarmos
Polytrichum piliferum Ruig haarmos
Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos
Syntrichia ruralis Groot duinsterretje
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Foto. Mosduin met dominantie van Groot duinsterretje en verder Gesteelde stuifbal, Muurpeper en 
Zanddoddegras in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

6.4.4 Fungi Onderzoek Binnenduinen Knokke
Roosmarijn Steeman (Natuurpunt Studie) & de Brugse mycologische Werkgroep

De binnenduinen werden in 2015 twee keer bezocht door een professionele medewerker 
van Natuurpunt (18/09 en 5/11 ) en drie keer door de Brugse mycologische Werkgroep 
(5/11, 11/11 en 26/12). 

In totaal werden 191 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 79 % saprofyten (41% op de 
bodem (St), 32% op hout, 2% op kruiden en 1% op mest) en slechts 16 % symbionten 
(Em). Verder is 7% parasiet, 2% leeft in associatie met mos en 3% zijn slijmzwammen die 
fagotroof leven. 

In totaal werden 16 Rode-Lijstsoorten waargenomen (Arnolds & van den Berg, 2013) met 1 
soort uit de categorie “Ernstig bedreigd” (EB), drie soorten uit de categorie “Bedreigd” (BE), 
9 soorten uit de categorie “Kwetsbaar” (KW) en  drie gevoelige soorten (GE). 

Het merendeel van de Rode-Lijstsoorten zijn terrestrische saprofyten. Verder is er één 
saprofyt op hout, 2 mycorrhizasymbionten en één coprofiele saprofyt. 

Naast de Rode-Lijstsoorten bespreken we ook een aantal indicatorsoorten die vermeld 
worden in Ozinga et al. (2013). Deze soorten zeggen vaak meer over een gebied dan 
Rode-Lijstsoorten. Een aantal Rode-Lijstsoorten zijn zo zeldzaam dat er weinig bekend 
is over de ecologie van deze soorten. Bovendien zijn er ook soorten die op de Rode Lijst 
staan omdat ze zeer zeldzaam zijn, maar ze worden door hun geringe afmetingen en/of 
moeilijke determinatie over het hoofd gezien.  Slechts 10 van de 16 Rode-Lijstsoorten wor-
den ook op de lijst van indicatorsoorten besproken. 

Bespreking van de Rode-Lijstsoorten

Er wordt gebruikt gemaakt van de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & van den Berg, 
2013), omdat de Voorlopige Rode Lijst  voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1999) 
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slechts een beperkt aantal groepen behandelt. Hieronder bespreken we kort de ecologie 
van de Rode-Lijstsoorten, hun zeldzaamheid en reden van achteruitgang.  

Kaart 48 toont de Rode lijst soorten paddenstoelen.

Categorie Ernstig bedreigd (EB)

Peppelfranjehoed  (Psathyrella populina). Saprotroof op dood hout van populier. Zeer zeld-
zaam, 11e vondst voor Vlaanderen. In Nederland is de soort nog zeldzamer. In Engeland 
werd de soort ook al op Iep gevonden. 

Categorie Bedreigd (BE)

Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus). Symbiont van jonge dennenbossen op 
kalkhoudende bodem met weinig strooiselophoping. De soort is gevoelig voor verzuring en 
vermesting. De soort is vrij zeldzaam in Vlaanderen en gaat achteruit door veroudering van 
de naaldbossen, verzuring en vermesting. Koperrode spijkerzwam heeft een parasitaire 
relatie met Melkboleet. Deze soort wordt dan ook veel minder gezien dan Melkboleet. 

Melkboleet (Suillus granulatus). Symbiont van jonge dennenbossen op kalkhoudende bo-
dem met weinig strooiselophoping. De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting. De 
soort is vrij zeldzaam in Vlaanderen en gaat achteruit door veroudering van de naaldbos-
sen, verzuring en vermesting. Melkboleet is vrij zeldzaam in Vlaanderen, maar wordt vaker 
gemeld dan Koperrode spijkerzwam. 

Oranje zalmplaat (Clitopilus nitellinus). Saprotroof op kalkrijke, zand- of leembodem. In-
dicator voor duinstruweel in kalk- en humusrijk milieu. Zeer zeldzaam, derde vondst voor 
Vlaanderen. Bekend van één locatie in de Westhoek.

Categorie Kwetsbaar (KW)

Citroengele satijnzwam (Entoloma pleopodium). Saprotroof in humus van vochtige bossen 
op voedselrijke bodem. Niet zeldzaam in Vlaanderen, soort van kwetsbaar biotoop voor 
vermesting en verzuring.

Kortstelige satijnzwam (Entoloma rusticoides). Saprotroof op humus en plantaardig afval in 
buitenduin en zandplaten. Zeldzaam in Vlaanderen, twaalfde vindplaats. Deze soort heeft 
twee vindplaatsen in de Westhoek. 

Ampulmosklokje (Galerina ampullaceocystis). Saprotroof op strooisel in naaldbossen op 
voedselarme, zuurdere bodem. Niet zeldzaam in Vlaanderen, voornamelijk in de Kempen, 
eerste waarneming aan de kust.

Oranjebruine kleefparasol (Limacella glioderma). Saprotroof in loofbossen op kalkhouden-
de bodem. Zeldzaam in Vlaanderen, vierde vondst en de eerste aan de kust.
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Foto: In binnenduinbossen komen soms zeldzame strooiselafbrekende soorten van kalk- en hu-
musrijk milieu voor zoals de Oranjebruine kleefparasol die hier voor het eerst aan de Belgische kust 
werd waargenomen.  Foto Roosmarijn Steeman, september 2015.

Kleine bloedsteelmycena ( Mycena sanguinolenta). Saprotroof op blad- en naaldenstrooi-
sel op zuurdere bodem. Niet zeldzaam in Vlaanderen.

Roze peutermycena (Mycena smithiana). Saprotroof op verterende bladeren van loofbo-
men. Vrij zeldzaam in Vlaanderen, maar wellicht vaak over het hoofd gezien door de ge-
ringe afmetingen. 

Tweesporig taaisteeltje (Mycenella bryophila). Saprotroof op kalkhoudende, humeuze bo-
dem. Zeldzaam, vijftiende vondst voor Vlaanderen. Reeds bekend van drie locaties in de 
Westhoek. De soort werd hier gevonden op een bemost steilkantje langs de rotonde tussen 
de Blinckaertlaan en de Boslaan. 

Ruige aardtong  (Trichoglossum hirsutum). Saprotroof in graslanden op zandige bodem. 
Vrij zeldzaam in Vlaanderen, wegens verdwijnen en eutrofiëring van biotoop. De soort 
werd hier vlakbij het Tweesporig taaisteeltje gevonden, op het bemost steilkantje langs de 
rotonde tussen de Boslaan en de Blinckaertlaan. 

Categorie Gevoelig (GE)

Tweesporig staalsteeltje (Entoloma huijsmanii). Saprotroof op naakte bodem in schrale 
graslanden en kalkrijke bossen. Deze soort is gevoelig aan verrijking en verruiging van de 
standplaatsen. Dit is de 4e vondst voor Vlaanderen en de eerste aan de kust.

Witte champignonparasol (Leucoagaricus serenus). Saprotroof op humeuze bodem in 
loofbossen op kalkhoudend zand. Zeer zeldzaam, tiende waarneming voor Vlaanderen. 
Bekend van twee locaties in de Westhoek. 
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Foto: Witte champignonparasol is een soort die beschouwd kan worden als kwaliteitsindicator 
voor parkbossen en landgoederen aan de binnenduinrand. (Ozinga et al. , 2013). Foto Roosmarijn 
Steeman, september 2015.

Lilavezelige champignonparasol (Leucoagaricus gaugei). Saprotroof op humeuze, voed-
selrijke, kalkrijke zandbodem in loofbossen. Zeer zeldzaam, 2e waarneming voor Vlaande-
ren. De eerste waarneming gebeurde in Koksijde. 

Foto: Net als de Witte Champignonparasol werd deze Lilavezelige champignonparasol gevonden 
tussen strooisel van varens en naaldbomen in de Hazegrasduinen.  Foto Roosmarijn Steeman, 
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september 2015.
Kleefsteelstropharia (Stropharia semiglobata). Saprotroof, in weilanden op zandgrond, op 
mest. Deze soort was vroeger algemeen in boerenland maar ging sterk achteruit door wij-
ziging van het veevoeder. Vrij zeldzaam in Vlaanderen.

Bespreking van indicatorsoorten

Hieronder geven we 26 indicatorsoorten die gerangschikt worden per habitattype. Er wer-
den geen indicatorsoorten voor dood hout gevonden. 

Voor de tien Rode-Lijstsoorten die ook als indicatorsoort fungeren, verwijzen we naar de 
paragraaf hierboven. 

1. Kalkrijke duinbossen

 Parelhoenchampignon

 Oranje zalmplaat 

 Gewimperde aardster 

 Oranjebruine parasolzwam

 Grijsgroene parasolzwam

 Oranjebruine kleefparasol

 A. Jonge dennenbossen op kalkrijke bodem

  Koperrode spijkerzwam

  Melkboleet 

 B. Jonge dennenbossen op zandige bodem

  Bruine ringboleet 

 C. Parkbossen en landgoederen aan de binnenduinrand

  Witte champignonparasol

  Lilavezelige champignonparasol

2. Broekbossen

 Kleine satijnzwam

 A. Matig voedselrijk elzenbroekbos

  Groenige elzenmelkzwam

  Bleke elzenzompzwam 

3. Graslanden- voedselrijkdom
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 A. Indicatoren voor voedselrijke, efemere standplaatsen (maar niet op mest) 

  in graslanden (storingsindicatoren)

  Gewone beurszwam 

  Reuzenbovist

  Dooiergele mestzwam

 B. Matig tot sterk bemeste graslanden

  Afgeplatte stuifzwam

 C. Beginnende verschraling vanuit een sterk bemeste situatie

  Bruine satijnzwam 

  Grasmosklokje 

 D. Zich ontwikkelende schraallanden met potentiële natuurwaarden

  Kortstelige satijnzwam 

 E. Zure, schrale graslanden

  Honinggeel mosklokje 

  Kleine bloedsteelmycena

 F. Oude schrale graslanden met hoge natuurwaarde

  Ruige aardtong 

4. Mestbewonende paddenstoelen

 A. Snelverterende, stro-arme uitwerpselen

  Oranje mestzwammetje

 B. Strorijke, langzaam verterende uitwerpselen

  Kleefsteelstropharia

Parelhoenchampignon (Agaricus moelleri). Saprotroof op humusrijke grond in loofbossen 
op voedselrijke, kalkrijke klei, leem of duinzand. Deze soort is zeldzaam in het binnenland, 
maar algemeen aan de kust.

Gewimperde aardster (Geastrum fimbriatum). Saprotroof op zandige bodem, vooral in 
naaldbossen, maar ook in loof- en gemengd bos en vaak in (duin)struwelen, maar ook in 
tuinen en parken. Vrij algemeen in Vlaanderen, zeer algemeen aan de kust. 
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Foto.  De Gewimperde aardster is na de Gekraagde aardster de meest voorkomende aardster in 
Vlaanderen. Foto Roosmarijn Steeman, september 2015. 

Oranjebruine parasolzwam (Lepiota boudieri). Saprotroof op humeuze, voedselrijke, vaak 
kalkrijke bodems. Deze soort is matig algemeen in het binnenland en vrij algemeen aan 
de kust. 

Grijsgroene parasolzwam  (Lepiota griseovirens). Saprotroof op sterk met humus ver-
mengde, voedselrijke, losse, zandige tot lemige bodems, in duinbos. Deze soort is vrij 
zeldzaam in Vlaanderen, dit is slechts de 2e waarneming van de kust.  

Foto: De Grijsgroene parasolzwam wordt steeds vaker in het binnenland gevonden in bosjes die 
door steenpuin plaatselijk kalkrijk zijn.  Foto Roosmarijn Steeman, september 2015.
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Bruine ringboleet (Suillus luteus). Symbiont van Grove en Zwarte den in jonge naaldbos-
sen en bij opslag op strooiselarme, droge, zure tot basische zandgrond. Op de Vlaamse 
Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) stond deze soort als “Achteruitgaand”. In de Kem-
pen is deze soort algemeen, maar elders in Vlaanderen is ze zeldzaam. Dit is de eerste 
waarneming van deze soort aan de kust.

Kleine satijnzwam (Entoloma minutum). Saprotroof, in hooilanden en in humus van loofbos 
op vochtige  bodem. Deze satijnzwam stond vroeger op de Rode Lijst daar zijn standplaats 
bedreigd is door verdroging en vermesting. De soort is vrij zeldzaam in Vlaanderen met 
vooral vindplaatsen in de provincie Antwerpen. Deze waarneming is de eerste voor de 
kust. Mogelijk is dit verspreidingsbeeld te verklaren door een waarnemerseffect. 

Groenige elzenmelkzwam (Lactarius obscuratus). Symbiont van Els in broekbossen op 
vochtige, zandige bodem. Deze soort is vrij algemeen in Vlaanderen. 

Bleke elzenzompzwam  (Alnicola escharoides). Mycorrhizasymbiont van Els, vooral talrijk 
in elzenbroekbossen op natte en vochtige veen-, zand- en kleibodems, maar ook geregeld 
langs elzensingels en slootkanten met verspreide elzen. Bleke elzenzompzwam is alge-
meen in de kempen, maar vrij zeldzaam aan de kust. 

Gewone beurszwam (Volvariella gloiocephala). Saprotroof op humeuze bodem, compost 
en houtsnippers, het meest in parken, tuinen en op ruigtes, ook in akkers, steeds op stik-
stofrijke, vaak verstoorde bodems. Deze soort is zeer algemeen in Vlaanderen. 

Reuzenbovist (Calvatia gigantea). Saprotroof op zandgrond, in sterk bemeste weilanden, 
ook in loofbossen, op (matig) kalkhoudende, voedselrijke klei, op voedselrijke ruigten en 
overhoekjes en moestuinen, vaak op recent verstoorde grond. Deze soort is zeer alge-
meen in Vlaanderen. 

Dooiergele mestzwam (Bolbitius titubans). Saprotroof op humusrijke bodem, uitwerpselen, 
mest- en composthopen en rottend gras in tuinen, wegbermen, graslanden en bosranden 
op voedselrijke bodem of verrijkte plekken. Zeer algemeen in Vlaanderen. 

Afgeplatte stuifzwam (Vascellum pratense). Saprotroof op matig tot niet bemeste graslan-
den (veel in mosrijke gazons) en op mosrijke of kortgrazige plaatsen. Deze soort is zeer 
algemeen in Vlaanderen. 

Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum). Saprotroof, in niet tot matig bemeste graslanden 
op allerlei bodemtypes. Deze soort is zeer algemeen in Vlaanderen. 

Grasmosklokje (Galerina graminea). Saprotroof op bemoste bodem, in (matig) schrale 
graslanden. Deze soort is vrij algemeen in Vlaanderen. 

Honinggeel mosklokje (Galerina pumila). Saprotroof op strooisel en humus, vaak tussen 
mossen, vooral in schrale graslanden, heidevegetaties en grazige plekken in de duinen.  
Matig algemeen in Vlaanderen, deze soort wordt vooral waargenomen in de Kempen en 
aan de kust. 

Oranje mestzwammetje (Cheilymenia granulata). Saprotroof op platte koeienmest in voed-
selrijke graslanden. Zeer algemeen in Vlaanderen. 

Conclusies en beheeradvies

Conclusies

De binnenduinen in Knokke werden nog nooit grondig onderzocht voor fungi. Een éénjari-
ge inventarisatie leverde 191 soorten op waarvan er 16 op de Rode Lijst staan. Onder deze 
Rode-Lijstsoorten is er een tweede vondst voor Vlaanderen (Lilavezelige champignonpa-
rasol), een derde vondst voor Vlaanderen (Oranje zalmplaat) en twee vierde vindplaatsen 
voor Vlaanderen (Tweesporig staalsteeltje en Oranjebruine kleefparasol). Het merendeel 
van de Rode-Lijstsoorten werden in Blinckaertbos gevonden (9), maar ook in het bosge-
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deelte van de Hazegrasduinen werden 5 Rode-Lijstsoorten gezien. In het Blinckaertbos 
werden acht kenmerkende soorten voor duinbossen gezien en twee soorten voor park- en 
landgoederen in de binnenduinrand. Indicators voor park- en landgoederen zijn soorten 
die profiteren van de dynamiek en het beheer dat bij een park hoort en minder goed een 
dikke humuslaag verdragen. Vaak komen zij voor langs de paden, waar tak- en bladafval 
worden verwijderd. 

Voor niet minder dan vijf soorten was het de eerste waarneming aan de kust: Ampulmos-
klokje, Oranjebruine kleefparasol, Tweesporig staalsteeltje, Bruine ringboleet en Kleine 
satijnzwam. 

Voor Bruine ringboleet is dat wat verwonderlijk, omdat deze soort in feite niet zo zeldzaam 
is in Vlaanderen. 

De indicatorsoorten van de graslanden geven aan dat het om graslanden “op weg naar 
beter” gaat die in het verleden intensiever werden beheerd. 

Het stukje elzenbroekbos in het Kappelingenbos is goed voor één Rode-Lijstsoort en drie 
kensoorten van elzenbroekbos. In dit stuk bos werd veel dood hout gevonden met bijho-
rende houtsaprofyten, waaronder geen zeldzame soorten. 

Beheeradvies

Hieronder geven we een paar algemene richtlijnen voor een paddenstoelvriendelijk natuur-
beheer. 

1) Symbionten bevorderen 
Het aandeel symbionten is laag. Normaal zit dit tussen 20% en 30%. De meeste sym-
bionten zijn slecht bestand tegen betreding terwijl de recreatiedruk in het Blinckaertbos 
vrij hoog is. Het afsluiten van stukken bos met takkenwallen zodat er stukken gevrijwaard 
worden van recreatie is een mogelijke oplossing. 

2) Er werden geen zeldzame parasieten waargenomen. Groot dood hout is schaars in de 
bossen van de binnenduinen in Knokke. Zolang ze geen gevaar opleveren voor de recre-
anten kunnen afstervende en dode bomen best zo lang mogelijk blijven staan.

3) Opruimers bevorderen. Er werden geen zeldzame saprofyten van dood hout waargeno-
men.  De meeste bedreigde houtsaprofyten zijn soorten van groot dood hout. Laat groot 
dood hout zoveel mogelijk liggen in het bos. Zaag de stammen niet in kleine stukken na 
het vellen.

4) Graslandpaddenstoelen bevorderen: een lang volgehouden, continu verschralingsbe-
heer levert op termijn vruchten af. Begrazing heeft als voordeel dat het zorgt voor een 
gradiënt aan voedselrijdom en zo ook kansen geeft aan zeldzame paddenstoelen op mest.   
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Tabel 8. Overzicht van de waargenomen soorten in de Binnenduinen in Knokke in 2015 door 
Roosmarijn Steeman en BMW (Brugse mycologische Werkgroep). Bij elke soort wordt de ecologie 
weergegeven en de Rode-Lijststatus. De indicatorsoorten krijgen een code en voor alle soorten 
wordt aangegeven in welk deelgebied ze werden waargenomen: Blinkaartbos (B2a, B2b, B2c), Ha-
zegrasduinen (Haz), Domein De Landsheer (Lan), Kalfduinen-Oost (Kal) en Kappelingenbos (Kap). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie RL I B2a B2b B2c Haz Lan Kal Kap
1 Parelhoenchampignon  Agaricus moelleri St 1 x
2 Hazelhoenchampignon  Agaricus phaeolepidotus St x x
3 Leverkleurige leemhoed  Agrocybe erebia Sh x
4 Bleke elzenzompzwam  Alnicola escharoides Em 2A x
5 Worstnetwatje  Arcyria stipata F x
6 Sombere honingzwam  Armillaria ostoyae P x x
7 Gerimpeld mosoortje  Arrhenia retiruga Am
8 Zakjestrilzwam  Ascotremella faginea Sh x
9 Viltig judasoor  Auricularia mesenterica Sh x

10 Muizenstaartzwam  Baeospora myosura Sk x
11 Geel schijfzwammetje  Bisporella citrina Sh x
12 Grijze buisjeszwam  Bjerkandera adusta Sh x
13 Dooiergele mestzwam  Bolbitius titubans St 3A x
14 Zwart reuzenkussen  Brefeldia maxima F x
15 Grauwgeel dwergkorstje  Brevicellicium olivascens Sh x
16 Papierzwammetje  Byssomerulius corium Sh x
17 Kleverig koraalzwammetje  Calocera viscosa Sh x
18 Reuzenbovist  Calvatia gigantea St 3A x x
19 Bosnetje  Ceriporia reticulata Sh x
20 Oranje mestzwammetje  Cheilymenia granulata Sc 4A x
21 Paarse korstzwam  Chondrostereum purpureum Sh x
22 Koperrode spijkerzwam  Chroogomphus rutilus Em BE 1A x
23 Nevelzwam  Clitocybe nebularis St x
24 Spieringtrechterzwam  Clitocybe phaeophthalma St x
25 Oranje zalmplaat  Clitopilus nitellinus St BE 1 x
26 Knollig breeksteeltje  Conocybe inocybeoides St x
27 Oker breeksteeltje  Conocybe ochrostriata St x
28 Bleekbruin breeksteeltje  Conocybe subpallida St x x
29 Zwerminktzwam  Coprinellus disseminatus St x x
30 Gewone glimmerinktzwam  Coprinellus micaceus Sh x x
31 Geschubde inktzwam  Coprinus comatus St x
32 Bleke borstelkurkzwam  Coriolopsis trogii Sh x
33 Siersteelgordijnzwam  Cortinarius decipiens Em x
34 Bleke geelvezelgordijnzwam  Cortinarius saniosus Em x
35 Rondsporig oorzwammetje  Crepidotus cesatii Sh x x
36 Gelig oorzwammetje  Crepidotus luteolus Sh x x
37 Week oorzwammetje  Crepidotus mollis Sh x
38 Donzige korstzwam  Cylindrobasidium laeve Sh x x
39 Vlekkende poederparasol  Cystolepiota hetieri St x
40 Kleine poederparasol  Cystolepiota seminuda St x
41 Oranje druppelzwam  Dacrymyces stillatus Sh x
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie RL I B2a B2b B2c Haz Lan Kal Kap
42 Plooiplaatzwammetje  Delicatula integrella Sh x
43 Korstvormig schorsschijfje  Diatrype stigma Sh x
44 Eikenschorsschijfje  Diatrypella quercina Sh x x
45 Dunsteelsatijnzwam  Entoloma hebes St x
46 Tweesporig staalsteeltje  Entoloma huijsmanii St GE x
47 Kleine satijnzwam  Entoloma minutum St 2 x
48 Citroengele satijnzwam  Entoloma pleopodium St KW x
49 Grauwe bossatijnzwam  Entoloma rhodopolium St x x x
50 Kortstelige satijnzwam  Entoloma rusticoides St KW 3D x
51 Moerasbossatijnzwam  Entoloma sericatum St x x
52 Bruine satijnzwam  Entoloma sericeum St 3C x x x
53 Klontjestrilzwam  Exidia nucleata Sh x x
54 Gewoon fluweelpootje  Flammulina velutipes Sh x x
55 Heksenboter  Fuligo septica F x
56 Langsporige korstvuurzwam  Fuscoporia ferrea Sh x
57 Ampulmosklokje  Galerina ampullaceocystis St KW x
58 Groot mosklokje  Galerina clavata St x
59 Grasmosklokje  Galerina graminea St 3C x
60 Bundelmosklokje  Galerina marginata Sh x
61 Honinggeel mosklokje  Galerina pumila St 3E x
62 Platte tonderzwam  Ganoderma lipsiense P x x
63 Gewimperde aardster  Geastrum fimbriatum St 1 x
64 Gekraagde aardster  Geastrum triplex St x
65 Dennenvlamhoed  Gymnopilus penetrans Sh
66 Gewoon eikenbladzwammetje  Gymnopus dryophilus St x x
67 Scherpe collybia  Gymnopus peronatus St x x
68 Zomervaalhoed  Hebeloma aestivale Em x
69 Radijsvaalhoed  Hebeloma crustuliniforme Em x
70 Witte vaalhoed  Hebeloma fragilipes Em x
71 Tweekleurige vaalhoed  Hebeloma mesophaeum Em x x x
72 Zwarte kluifzwam  Helvella lacunosa St
73 Schotelkluifzwam  Helvella macropus St
74 Smeerwortelmycena  Hemimycena candida St x
75 Sneeuwwitte mycena  Hemimycena lactea St x
76 Dennenmoorder  Heterobasidion annosum P x x
77 Echt judasoor  Hirneola-auricula-judae P x x
78 Witte vlierschorszwam  Hyphodontia sambuci Sh x
79 Gewone zwavelkop  Hypholoma fasciculare Sh x
80 Weke kussentjeszwam  Hypocrea gelatinosa Sh x
81 Vlokkige vezelkop  Inocybe flocculosa Em
82 Witte satijnvezelkop  Inocybe geophylla Em x x x
83 Bruine knolvezelkop  Inocybe napipes Em
84 Paarssteelspleetvezelkop  Inocybe pusio Em x
85 Gewone fopzwam  Laccaria laccata Em x x
86 Gekroesde fopzwam  Laccaria tortilis Em x
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie RL I B2a B2b B2c Haz Lan Kal Kap
87 Tranende franjehoed  Lacrymaria lacrymabunda St x
88 Levermelkzwam  Lactarius hepaticus Em x
89 Zwartgroene melkzwam  Lactarius necator Em x
90 Groenige elzenmelkzwam  Lactarius obscuratus Em 2A x
91 Kaneelkleurige melkzwam  Lactarius quietus Em x x
92 Glanzend druivenpitje  Leocarpus fragilis F x
93 Oranjebruine parasolzwam  Lepiota boudieri St 1 x
94 Stinkparasolzwam  Lepiota cristata St x x
95 Grijsgroene parasolzwam  Lepiota griseovirens St 1 x x
96 Vaalroze parasolzwam  Lepiota subincarnata St x x
97 Vaalpaarse schijnridderzwam  Lepista sordida St x
98 Lilavezelige champignonparasol  Leucoagaricus gauguei St GE 1C x
99 Witte champignonparasol  Leucoagaricus serenus St GE 1C x

100 Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii St x x
101 Oranjebruine kleefparasol  Limacella glioderma St KW 1 x
102 Gewone boomwrat  Lycogala epidendrum F x x
103 Levertraanzwam  Macrocystidia cucumis St x
104 Draadknotszwam  Macrotyphula juncea St x
105 Klimoptaailing  Marasmius epiphylloides Sk x
106 Weidekringzwam  Marasmius oreades St x
107 Tengere beukentaailing  Marasmius setosus St x
108 Donsvoetbundelzwam  Meottomyces dissimulans St x
109 Kleine stinkzwam  Mutinus caninus St x
110 Oranje dwergmycena  Mycena acicula St x
111 Suikermycena  Mycena adscendens Sh x x x x
112 Donzige mycena  Mycena amicta Sh x
113 Bundelmycena  Mycena arcangeliana Sh x
114 Draadsteelmycena  Mycena filopes St x
115 Geelsnedemycena  Mycena flavescens St x
116 Bleekgele mycena  Mycena flavoalba St x
117 Helmmycena  Mycena galericulata Sh x x
118 Melksteelmycena  Mycena galopus St x x x x
119 Grote bloedsteelmycena  Mycena haematopus Sh x
120 Stronkmycena  Mycena hiemalis Sh x
121 Stinkmycena  Mycena leptocephala St x x
122 Streepsteelmycena  Mycena polygramma St x
123 Heksenschermpje  Mycena rosea St x
124 Kleine bloedsteelmycena  Mycena sanguinolenta St KW 3E x
125 Roze peutermycena  Mycena smithiana St KW x
126 Kleine breedplaatmycena  Mycena speirea St x x x
127 Papilmycena  Mycena vitilis St x x x x
128 Tweesporig taaisteeltje  Mycenella bryophila St KW x
129 Brandnetelpuntkogeltje  Mycosphaerella superflua Sk x
130 Gewoon meniezwammetje  Nectria cinnabarina P x x x x
131 Somber trechtertje  Omphalina obscurata St x
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie RL I B2a B2b B2c Haz Lan Kal Kap
132 Roodbruin trechtertje  Omphalina pyxidata St x
133 Gewoon plooirokje  Parasola plicatilis St x
134 Gewone krulzoom  Paxillus involutus Em x
135 Oranjerode schorszwam  Peniophora incarnata Sh x
136 Grote stinkzwam  Phallus impudicus St x x
137 Oranje aderzwam  Phlebia radiata Sh x
138 Gewone hertenzwam  Pluteus cervinus Sh x x x
139 Grondhertenzwam  Pluteus cinereofuscus Sh x x
140 Geaderde hertenzwam  Pluteus phlebophorus Sh x
141 Peksteel  Polyporus badius Sh x
142 Waaierbuisjeszwam  Polyporus varius Sh x
143 Bittere kaaszwam  Postia stiptica Sh x
144 Vaalblauwe kaaszwam  Postia subcaesia Sh x x
145 Bleke franjehoed  Psathyrella candolleana Sh x
146 Langsteelfranjehoed  Psathyrella conopilus St x x
147 Sierlijke franjehoed  Psathyrella corrugis St x
148 Peppelfranjehoed  Psathyrella populina Sh EB x
149 Conische franjehoed  Psathyrella tephrophylla St x
150 Rechte koraalzwam  Ramaria stricta Sh x
151 Esdoornvlekkenzwam  Rhytisma acerinum P x x
152 Oranjegeel trechtertje  Rickenella fibula Am x
153 Slijmsteelmycena  Roridomyces roridus St x
154 Scherpe kamrussula  Russula amoenolens Em x
155 Broze russula  Russula fragilis Em x
156 Verkleurende kamrussula  Russula insignis Em x
157 Geelwitte russula  Russula ochroleuca Em x
158 Vals judasoor  Schizophyllum amplum Sh x
159 Splijtende tandzwam  Schizopora radula Sh x x
160 Kleine aardappelbovist  Scleroderma areolatum Em x x x
161 Kale aardappelbovist  Scleroderma bovista Em x
162 Gele aardappelbovist  Scleroderma citrinum Em x
163 Gewone wimperzwam  Scutellinia scutellata Sh x
164 Roze raspzwam  Steccherinum ochraceum Sh x
165 Gele korstzwam  Stereum hirsutum Sh x x x
166 Twijgkorstzwam  Stereum ochraceoflavum Sh x
167 Waaierkorstzwam  Stereum subtomentosum Sh x
168 Valse kopergroenzwam  Stropharia caerulea St x x
169 Okergele stropharia  Stropharia coronilla St
170 Kleefsteelstropharia  Stropharia semiglobata Sc GE 4B x x
171 Melkboleet  Suillus granulatus Em BE 1A x x
172 Bruine ringboleet  Suillus luteus Em 1B x
173 Gewoon rouwkorstje  Tomentella sublilacina Em x
174 Ruig elfenbankje  Trametes hirsutum Sh x
175 Gezoneerd elfenbankje  Trametes ochracea Sh x
176 Melig dwergkorstje  Trechispora farinacea Sh x
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie RL I B2a B2b B2c Haz Lan Kal Kap
177 Gele trilzwam  Tremella mesenterica P x x x
178 Peervormig draadwatje  Trichia decipiens F x
179 Ruige aardtong  Trichoglossum hirsutum St KW 3F x
180 Koningsmantel  Tricholomopsis rutilans Sh x
181 Meidoorndonsvoetje  Tubaria dispersa St x
182 Gewoon donsvoetje  Tubaria furfuracea St x x x x
183 Sneeuwwitte kaaszwam  Tyromyces chioneus Sh
184 Afgeplatte stuifzwam  Vascellum pratense St 3B x x x
185 Gewone beurszwam  Volvariella gloiocephala St 3A x
186 Blozende fluweelboleet  Xerocomus declivitatum Em x
187 Wijnrode boleet  Xerocomus ripariellus Em x
188 Geweizwam  Xylaria hypoxylon Sh x x x
189 Esdoornhoutknotszwam  Xylaria longipes Sh x x x
190 Houtknotszwam  Xylaria polymorpha Sh x x x
191 Zadelzwam Polyporus squamosus Sh x
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6.5 Vegetatie en vegetatiekaart
Jean-Louis Herrier voerde een eerste vegetatieonderzoek uit in het studiegebied in 1987, 
1988 en 1991.Daarbij werden 150 vegetatieopnamen gemaakt volgens de Braun-Blanquet-
methode, met de tiendelige schaal van Londo (1975). De opnamen werden gemaakt op 1 x 
1 m voor akkeronkruiden-, oever-, ruigte-, grasland- en mosduinvegetaties. Voor struweel- 
en bosvegetaties werd een oppervlakte van 10 x 10 m gehanteerd. De vegetatieopnamen 
werden in combinatie met een luchtfoto ook als basis gebruikt voor een vegetatiekaart.

In het kader van het huidige beheerplan werd een nieuwe vegetatiekartering uitgevoerd 
door Arnout Zwaenepoel. Er werden 131 vegetatieopnamen gemaakt. De methode was 
vrij vergelijkbaar, met toch ook enkele verschilpunten . Er werd eveneens gewerkt met de 
tiendelige Londoschaal. De oppervlakte van de opnamen was in het algemeen echter veel 
groter. De kopgegevens van de vegetatietabellen geven de preciseringen van de opper-
vlakten. De vegetatietabellen werden niet met TWINSPAN herschikt, zoals bij Herrier, maar 
werden manueel herschikt volgens internationaal gehanteerde syntaxonomische tabellen, 
waarbij vooral de vijfdelige reeks de Vegetatie van Nederland als basis gebruikt werd voor 
de duingraslanden, de water- en oevervegetaties, de pioniersituaties en de struwelen. Voor 
de bossen werd vooral gebruik gemaakt van Cornelis et al. (2009). De vegetatiekartering in 
combinatie met een orthofoto werden ook nu  opnieuw gebruikt als basis voor de vegetatie-
kaart.  De vegetatiekaart werd verder afgestemd op de methodiek gebruikt in PINK. Daar-
naast vermelden we hier ook voor de Natura 2000-habitaten en de Regionaal Belangrijke 
Biotopen of ze zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden of gedegradeerd 
zijn.

Vooraleer de vegetatiekarteringen van 1987-1991 en 2015-2016 te bespreken, kijken we 
eerst naar de gegevens die uit de Biologische waarderingskaart kunnen afgeleid worden. 

6.5.1 Biologische waarderingskaart
Kaart 49 toont de Biologische Waarderingskaart. In het vet staan de eenheden die een 
regionaal belangrijk biotoop of natura 2000-habitat zijn.

Het grootst gedeelte van de Binnenduinen van Knokke zijn op de Biologische Waarderings-
kaart aangeduid als een faunistisch voornaam gebied. Hieronder volgt de bespreking 
per deelgebied van de kartering en evaluatie volgens de Biologische Waarderingskaart. 
Na de strikte gegevens die op de biologische waarderingskaart zelf staan vermelden we 
het perceelsnummer volgens kaart 5 en geven we waar nodig een korte toelichting over de 
vermelde karteringseenheden. 

Zouteduinen  

Duinweide op de hoek Zoutelaan/Blinckaertlaan:  Z01

z : biologisch zeer waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

hd- kalkrijk duingrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

kn veedrinkpoel 

In deze reliëfrijke weide werd een vegetatieopname gemaakt van het beste graslandrelict. 
Zie vegetatieopname 70: Festuco-Galietum veri trifolietosum. De duinweide is gedegra-
deerd door sterke overbegazing. De duinkopjes zijn nog best bewaard. Ook het grasland 
rond de poel is nog kwaliteitsvol.  De knotwilgen zijn Schietwilgen.
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Duinweide langs Zoutelaan: Z03 en Z04 

w: biologisch waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

De aanduiding klopt niet meer. Dit zijn inmiddels bloemenakkers geworden. Vegetatieop-
name 67 geeft een idee van de akkeronkruidflora.

Centraal bosje: Z07

z: biologisch zeer waardevol 

ru ruderaal olmenbos 

gml gemengd loofhout 

gmn gemengd naaldhout 

sd duindoornstruweel 

Het Duindoornstruweel is volledig verdwenen. Dit is actueel vooral een Sleedoornstruweel 
met overstaanders van Zomereik en Canadapopulier. Vegetatieopname 69 geeft een beeld 
van de vegetatie. 

Coniferenaanplanting in de zuidwestelijke hoek: Z06 

w biologisch waardevol 

pa naaldhoutaanplant zonder ondergroei (niet grove den) 

pics Sitkaspar (Picea sitchensis) 

Geëgaliseerde duingrond. Pas in de 20ste eeuw aangelegd bosje. 

Halfopen plek midden in bovenvermelde coniferenaanplanting in de zuidwestelijke hoek: 
Z06 

z biologisch zeer waardevol

sd duindoornstruweel 

Duindoornstruweel is actueel quasi helemaal verdwenen.

Gemengd bos tussen de bovenvermelde coniferenaanplanting en de voet van de Blin-
kaartduinen: Z06 

z biologisch zeer waardevol 

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand 

pop populier (Populus sp.) 

pinm Zeeden (Pinus maritima) 
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pins Grove den (Pinus sylvestris) 

Terreinen tussen enerzijds centraal bosje en hoeve en fermettevilla: Z08, Z09 

mwz complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele-
menten 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

k(hd) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland 

sd- duindoornstruweel 

Akkers langs Zoutelaan : Z02

w biologisch waardevol 

bs+ akker op zandige bodem … met veel en/of zelfdzame akkerkruiden 

Akker anno 2016  gewijzigd in zeer soortenarm Italiaans raaigras-perceel. 

Hoeve en fermettevilla en omliggende terreinen: geen perceelsnummer; onttrokken aan 
gebiedsvisie 

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 

k(hd-) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland 

Gevarieerd terrein tussen enerzijds hoeve en fermettevilla en anderzijds Oud Fort Sint-
Paul: Z08, Z010, Z011 

w biologisch waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

w biologisch waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

hr verruigd grasland 

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

mru verruigd rietland 

khcr houtkant of oude heg met dominantie van meidoorn (Crataegus sp.) 

sz+ struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden 
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Loofbos tegenaan westelijke walgracht van Oud Fort Sint-Paul: Z011 

w biologisch waardevol 

sz+ struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden 

acer esdoorn (Acer sp.) 

Is onderdeel van de private tuin van de villa die op het terrein van Fort Sint-Paul gebouwd 
is. Omgeven door beton afsluiting en draad. 

Walgrachten Oud Fort Sint-Paul : grootste gedeelte geen perceelsnummer wegens ont-
trokken aan gebiedsvisie; glacis ligt in Z012, Z013 

z biologisch zeer waardevol 

aev eutrofe plas met slibrijke bodem, enkel natuurlijk ontstane plassen 

Relatief recent ingerichte paddoc ten zuiden van Oud Fort Sint-Paul: Z013 

mw biologisch minder waardevol 

un open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing 

Weide tussen Oud Fort Sint-Paul en het Blinkaartbos: Z012 

z biologisch zeer waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

hd- kalkrijk duingrasland 

kbgml bomenrij met gemengd

Droge delen gedegradeerd wegens overbegraasd. Zie vegetatieopname 16. Vochtige de-
len met veel Pinksterbloem. 

Houtkant ten noorden van de onverharde zandwegel tussen Zouteduinen en Blinkaartdui-
nen: rand van BL7, 11, 12

z biologisch zeer waardevol

khgml houtkant of oude heg met gemengd loofhout

Waarschijnlijk nog relict van de houtwal die aangelegd werd vóór het bos geplant werd. Zie 
vegetatieopnamen 42 en 43. Steilkant met eikvaren.

Blinkaartduinbos, deel tussen de Zouteduinen en de Eikenlaan (2 cf 1.3.1)

Westelijke zone tussen de Boslaan en de Blinckaertlaan en noordelijke rand: BL2, 3, …

z biologisch zeer waardevol
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rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)

pinm Zeeden (Pinus maritima)

pins Grove den (Pinus sylvestris)

Zuidelijke zone langs Boslaan en Eikenlaan en Centrale zone: BL4, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 
28

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

pmb naaldhoutaanplant (niet Grove den) met ondergroei van struiken en planten

rud- ruderaal olmenbos

pinm Zeeden (Pinus maritima)

pop populier (Populus sp.)

Zie vegetatieopnamen 13, 44, 45

Zone langs Eikenlaan, verder oostwaarts: BL17 tot 20

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)

pinm Zeeden (Pinus maritima)

pins Grove den (Pinus sylvestris)

Zie vegetatieopname 60

Halfopen plek tussen de twee “fermettes” en bos langs Eikenlaan: BL20

z biologisch zeer waardevol

hd kalkrijk duingrasland

z biologisch zeer waardevol

sd duindoornstruweel

Zone langs Eikenlaan tussen de twee fermettes en Oosthoek: BL13, 12

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)
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pinm Zeeden (Pinus maritima)

pins Grove den (Pinus sylvestris)

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)

pins Grove den (Pinus sylvestris)

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)

Driehoekig pleintje aan vork Eikenlaan en kruispunt Paulusstraat: BL21

z biologisch zeer waardevol

hd- kalkrijk duingrasland – zwak ontwikkeld en weinig voorkomend

kbgml bomenrij gemengd loofhout

Zie vegetatieopname 5. Hele reeks duinsoorten nog aanwezig, waaronder Akkerhoorn-
bloem, Bokkenorchis, Duinklauwtjesmos, Duinruit, Duinsterretje, Gewone vleugeltjes-
bloem, Kleine leeuwentand, Kleine rupsklaver, Knolboterbloem, Kruipend stalkruid, Zachte 
haver, …

Blinkaartduinbos, deel tussen het Golfterrein van Het Zoute en de Boslaan (2 cf 1.3.1)

Uiterst zuidelijke hoekzone (rechtover Tortellaan): BL26, 28

w biologisch waardevol

ppmb aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen

ppms aanplant van Grove den met laag struikgewas

Open plek rechtover Kalfduinen (= straatnaam): BL 27

z biologisch zeer waardevol

hd kalkrijk duingrasland

had- droog zuur duingrasland

Sterk gedegradeerd door recreatie en gebrek aan beheer. Groeit dicht met ruderale soor-
ten en struweel aan de randen. Was ooit bebouwd (zie histrosiche kaarten). Zie vegetatie-
opname 6. 
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Bos rond de bovenvermelde open plek: BL23, 25, 26

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand

pop populier (Populus sp.)

Bos tussen de bovenvermelde open plek, het Golfterrein van Het Zoute, de Boslaan, het 
rondpunt tussen de Boslaan en de Eikenlaan en de villa’s langs de Wielewalenlaan: BL23

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

pmb naaldhoutaanplant (niet Grove den) met ondergroei van struiken en bomen

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand

hd- kalkrijk duingrasland

pinm Zeeden (Pinus maritima)

pop populier (Populus sp.)

Blinkaartduinbos, deel tussen de Eikenlaan en de Kalfduinen-West (2 cf 1.3.1 ): 

Bos tussen de Eikenlaan en de Kalfduinen-West (= toponiem van een deelgebied): BL14, 
15, 16

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand

pop populier (Populus sp.)

Open plek met houtkanten tussen het bovenvermeld bos en de wijk Zevekoten: KA1, 2

z biologisch zeer waardevol

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

hd- kalkrijk duingrasland

kbgml bomenrij met gemengd loofhout

kn veedrinkpoel

Bos tussen de Eikenlaan en de wijk Zevekoten: BL16, 17

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

pop populier (Populus sp.)

pinm Zeeden (Pinus maritima)
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pins Grove den (Pinus sylvestris)

Bosbestand op de hoek tussen de Eikenlaan en de Paulusstraat: BL20

w biologisch waardevol

ppmb aanplant van Grove den met ondergroei van bomen en struiken

Kalfduinen-West (3 cf 1.3.1)

Meest westelijk grasland: KA4

m biologisch minder waardevol

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

Zie vegetatieopname 56. Dit is de tuin rond de vijver van wijlen graaf Léon Lippens.

Vijver: KA5

z biologisch zeer waardevol

ae eutrofe plas met natuurlijke oevers

Dit is de vijver van wijlen graaf Léon Lippens: Boomkikkerplas en introductiegebied van 
Grauwe gans door Léon Lippens.

Houtkant tussen zuidelijk deel Blinkaartduinbos en de bovenvermelde vijver: BL14

z biologisch zeer waardevol

vn nitrofiel alluviaal elzenbos

z biologisch zeer waardevol

vn nitrofiel alluviaal elzenbos

k(mr) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van rietkragen

Houtkanten ten zuiden van de bovenvermelde vijver: KA4 aansluitend op KA7

z biologisch zeer waardevol

vn nitrofiel alluviaal elzenbos

kh(sp) houtkant van doornstruweel van o.a. meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos …

kh (sz+) houtkant bestaande uit allerlei opslag

Zie vegetatieopname 55. Dit is geen houtkant, maar een houtwal! Dit is te oordelen aan de 
essenstoven de oudste houtwal van de Binnenduinen. In de houtwal is ook een bodemval 
voor spinnen en loopkevers geplaatst om te zien of hier al dan niet nog bossoorten voor-
komen.
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Weiden ten zuiden van het zuidelijk deel van het Blinkaartduinbos, ten oosten van de bo-
venvermelde vijver en ten westen van een kerkewegel: KA6 en KA7

z biologisch zeer waardevol

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

hd- kalkrijk duingrasland

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

kt talud

kha houtkant met dominantie van els (Alnus sp.)

Zie vegetatieopnamen 61 (weiderand), 115 (weidrand) en 130 (poelrand). De weidrandjes 
zijn de enige plaatsen met nog relicten van duingrasland. De poel is vrij recent, sterk ver-
trapt en quasi vegetatieloos. De rand is nitrofiel. 

Weiden ten zuiden van de wijk Zevekoten en ten westen van de Paulusstraat: KA3

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

k(hd) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

khgml houtkant of oude heg met gemengd loofhout

Deze weiden werden in 2016 integraal met herbiciden behandeld. Reukgras domineert 
nog in sommige delen, maar de dicotylen zijn grotendeels vernietigd. Zie vegetatieopna-
men 119 (grasland) en 120 (houtkant).

Centrale akkers met elzenhoutkanten: KA10, 13, 14

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

kha houtkant met dominantie van els (Alnus sp.)

k(mru) bermen, perceelsranden, stroken … met verruigde rietkragen

m biologisch minder waardevol

hx zeer soortenarme, vaak tijdelijke en ingezaaide graslanden

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

bs akker op zandige bodem

bs+ akker op zandige bodem

Zie vegetatieopnamen 38 (akker),46 (akker), 105 (houtwal) en 123 (houtwal). Dit zijn geen 
houtkanten maar houtwallen!
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Foto. Elzenhoutkanten in de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Akkers ten westen van de Paulusstraat: KA9

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

bs akker op zandige bodem

bs+ akker op zandige bodem

Zie vegetatieopnamen 37 (akker) en 122 (akkerrand met Korenbloem en Sofiekruid).

Centraal loofbosje (relict van 18de eeuws bos) met erbij aansluitend een houtkant en poel: 
KA11 en KA12

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

que zomereik (Quercus robur)

z biologisch zeer waardevol

khu houtkant met dominantie van iep (Ulmus sp.)

z biologisch zeer waardevol

kn veedrinkpoel

mr rietvegetatie (Phragmition)

Zie vegetatieopnamen 39 (bos), 100 (poel), 101 (Italiaans raaigras-perceel) en 104 (olmen-
houtwal) en 105 (olmenhoutwal). Het Ferrarisbosje wordt lokaal het ‘eikenbosje’ genoemd. 
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De poel is vrij recent. Het grasland rondom de poel sterk gedegradeerd door inzaaien met 
Italiaans raaigras. De iep in de houtwallen is ziek, maar herschiet uit wortelopslag.

Weiland tussen het bovenvermeld loofbosje en de Paulusstraat: KA12

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

k(mr-) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van rietkragen

Zie vegetatieopname 101 (Italiaans raaigras-perceel)

Twee akkers tussen de bovenvermelde weide, een kerkewegel en de Paulusstraat: KA12

m biologisch minder waardevol

bs akker op zandige bodem

Momenteel ook Italiaans raaigras

Begroeide berm langs de kerkewegel die zuidwaarts van bovenvermeld centraal loofbosje 
vertrekt: tussen de percelen KA11K en KA10 en 13

w biologisch waardevol

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

k(mr-) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van rietkragen

De populierenknotten zijn oude, zeer laag geknotte Populus x canadensis ‘Regenerata’.

Duinweiden met braamstruwelen en knotbomen op de eigenlijke Kalfduinen-rug: KA18

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

kh(sp-) houtkant van doornstruweel met meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos … weinig (en 
meestal slecht ontwikkeld)

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

z biologisch zeer waardevol

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

hpr weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf

hd- kalkrijk duingrasland

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)
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z biologisch zeer waardevol

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

hd- kalkrijk duingrasland

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

sd duindoornstruweel

w biologisch waardevol (vervallen voormalig hoevetje)

hr verruigd grasland

Zie interview met André Dumoulijn (de voormalige landbouwer die hier boerde). Zie vege-
tatieopnamen 83 (akkertje), 84 (weiderandje), 115 (weiderandje)  en 116 (houtkant).

Akkers tussen Kalfduinenrug en Graafjansdijk: KA19

m biologisch minder waardevol

bs akker op zandige bodem

bu akker op kleiige bodem

Zie interview met André Dumoulijn (de voormalige landbouwer die hier boerde). Zie vege-
tatieopname 117.

Foto. André Dumoulijn, tijdens een interview in het kader van een etno-ecologisch onderzoek in de 
Zwinstreek. André bewoonde het boerderijtje dat nu nog als een ruïne resteert in perceel KA18 in 
de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Laag gelegen hooiland op de hoek tussen de Paulusstraat en de Graafjansdijk: KA18

z biologisch waardevol

hc- vochtig, licht bemest grasland (dotterbloemhooiland) – zwak ontwikkeld en/of weinig 
voorkomend

Actueel zijn er geen Dottergraslandaspecten meer te ontwaren door recente bemesting 
en herbicidengebruik. Er ligt een verlande poel in het perceel. Zie vegetatieopnamen 82 
(slootrand Graaf-Jansdijkader) en 85 (verlande poel in dat hooiland)

Kalfduinen-Oost 

Perceel achter duinhoevetje op de hoek tussen de Paulusstraat en het Jagerspad: KA21

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle element

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

k(hp+) soortenrijke, grazige bermen, perceelsranden en stroken …

k(hd-) bermen, perceelsranden en stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland

Zie vegetatieopname 129.

Verruigd perceel langs Jagerspad, ten westen van drie woningen: KA23

w biologisch waardevol

sz struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden

ku ruigte op voormalig akkerland, opgehoogde of vergraven terreinen

poel in verruigd perceel

z biologisch zeer waardevol

kn veedrinkpoel

Zie vegetatieopnamen 102 (ruderale vegetatie) en 103 (poelrand). Braakliggend perceel 
met Boomkikker en verschillende soorten libellen.

Loofbosje langs Jagerspad (relict van 18de eeuws bos): KA25

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

Zie vegetatieopname 97.

Weide en akker tussen Jagerspad en RWZI: KA27, KA43, KP18

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

hp soortenarm permanent cultuurgrasland
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kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

KA27 is inmiddels omgevormd tot Boomkikkerperceel met poel.Op de rand met het Jagers-
pad ligt een waardevolle houtkant.  KA43 is momenteel een bloemenakker. KP18 is een 
soortenarm cultuurgrasland.  Zie vegetatieopnamen 11 (ruderale vegetatie Boomkikkerper-
ceel), 18 (soortenarm grasland naast waterzuivering), 28 (houtkant tussen Jagerspad en 
Boomkikkerperceel) en 128 (ingezaaide bloemenakker). 

Foto. Bloemenakker, met aspect van bloeiende Cosmos op perceel KA43 in de Kalfduinen-Oost. 
Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2015.

Akkers tussen Jagerspad en Kalfduinrug: KA22, KA24, KA28, KA39

m biologisch minder waardevol

bs akkers op zandige bodem

Op de hoek van KA24 stonden anno 2016 nog wat Korenbloemen. Zie vegetatieopnamen 
54, 65, 88 en 98 (maïsakkers) en 99 (beekvegetatie van het ‘Kalfduinenkreekje’ dat door 
deze akkers stroomt).

Houtkanten tussen de zandige akkers en de Kalfduinrug: grens KA28 en KA39, grens 
KA24

z biologisch zeer waardevol

khu houtkant met dominantie van iep (Ulmus sp.)

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand

z biologisch zeer waardevol
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khu houtkant met dominantie van iep (Ulmus sp.)

sz+ struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde grond

Geen vegetatieopnamen gemaakt van deze fragmentaire houtkanten. In één ervan staat 
Damastbloem.

Huiskavelweide op Kalfduinrug ten oosten van de Paulusstraat: KA30, 31, 32, 33, 34

mwz complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele-
menten

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

k(hd) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

Zie vegetatieopnamen 86 (houtwal), 87 (houtwal), 112 (schraal paardenweitje) en 113 
(grasland van tuin; niet in visie of beheerplan, maar waardevol duingraslandrelict).

Weiden en loofbosje ten oosten van alleenstaande woning : KA36, KA37, KA38, KA40

w biologisch waardevol

hr verruigd grasland

mz complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

k(hd) bermen, perceelsranden, stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland

w biologisch waardevol

ku ruigte op voormalig akkerland, opgehoogde of vergraven terreinen …

z biologisch zeer waardevol

kn veedrinkpoel

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos

que zomereik

Bosje is geplant in de 20ste eeuw (zie vegetatieopname 63). Grasland KA36 is zeer arm 
aan dicotylen vermoedelijk door herbicidengebruik (vegetatieopname 114). Grasland KA37 
wordt nog door Reukgras gedomineerd (vegetatieopname 109). Zie ook nog vegetatieop-
namen 62 (wilgenstruweel grenzend aan het bosje).

Akkers zuidwaarts palend aan de Graafjansdijk: KA35 en KA41

m biologisch minder waardevol

bs akker op zandige bodem
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bu akker op kleiige bodem

Zie vegetatieopnamen 64 (maïsakker) en 111 (Italiaans raaigras-akker).

Domein De Landsheer : DL1, DL2, DL3

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 

k(hp+) soortenrijke, grazige bermen, perceelsranden en stroken … 

k (hd-) bermen, perceelsranden en stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland 

Inmiddels helemaal heringericht door afgraven van maïsakkers. Heraangelegd met duin-
plassen en grasland dat geënt werd met maaisel uit de Zwinduinen. Momenteel gras-
land met intermediaire kenmerken duingrasland en kamgrasland. Zie vegetatieopnamen 7 
(grasland), 8 (wilgenopslag op poelrand), 9 (grasland), 10 (wilgenopslag op poelrand), 80 
(grasland) en 81 (poel). In dit grasland werd ook de nachtvlinderbemonstering uitgevoerd.

Hazegrasduinen  

Weiden in de hoek tussen de Paulusstraat en de Hazegrasstraat/Paulusvaart: HA5 

w biologisch waardevol 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

k(hd-) bermen, perceelsranden en stroken … met elementen van kalkrijk duingrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

Deze weiden worden actueel tijdelijk gebruikt door de Landbouwvennootschap De Lands-
heer, op het moment dat DL en DL2 niet mogen begraasd worden. Ze zijn daardoor op dat 
moment wel overbegraasd (Koniks en Hooglandrunderen). Zie vegetatieopname 77.

Bosje tussen Paulusvaart en Hazegrasstraat (rond leegstaande woning): KP1

z biologisch zeer waardevol 

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand 

vn nitrofiel alluviaal elzenbos 

pop populier (Populus sp.) 

Op de dijkhelling zelf is dit een olmenbegroeiing. Beneden de dijk elzenbosje. Zie vegeta-
tieopname 32.

Bos ten zuiden van Paulusvaart: HA1 

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

pmb naaldhoutaanplant (niet Grove den) met ondergroei van struiken en bomen 
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ru- ruderaal olmenbos 

In de 20ste eeuw geplant bos, hoofdzakelijk naaldbos. De rand is een houtwal die gedeel-
telijk al op de Ferrariskaart voorkomt. Er resteert ook nog wat Duindoornstruweel. Zie ve-
getatieopnamen 29 (loofbosgedeelte), 30 (naaldhoutgedeelte) en 74 (Duindoornstruweel).

Gemengd bos op reliëfrijkere duinen: HA1 

z biologisch zeer waardevol 

ru ruderaal olmenbos 

pinn Zwarte den (Pinus nigra) 

pins Grove den (Pinus sylvestris) 

w biologisch waardevol 

pa naaldhoutaanplant zonder ondergroei (niet Grove den) 

pics Sitkaspar (Picea sitchensis) 

w biologisch waardevol 

pms naaldhoutaanplant (niet Grove den) met laag struikgewas (braam, brem, heide) 

In de 20ste eeuw geplant bos, hoofdzakelijk naaldbos. De rand is een houtwal die gedeel-
telijk al op de Ferrariskaart voorkomt. Er resteert ook nog wat Duindoornstruweel. Zie ve-
getatieopnamen 29 (loofbosgedeelte), 30 (naaldhoutgedeelte) en 74 (Duindoornstruweel).

Duinweiden langs Paulusstraat : HA4, HA6, HA7

z biologisch zeer waardevol 

hpr+ weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 

hd kalkrijk duingrasland 

w biologisch waardevol 

Overbegraasde duinweitjes, met nog redelijk veel relicten van duingrasland. Zie vegetatie-
opnamen 79 en118.

Domein Ralet langs Paulusstraat: HA7  

z biologisch zeer waardevol 

aer+ recente, eutrofe plas – goed ontwikkeld en/of veelvuldig voorkomend 

w biologisch waardevol 

n loofhoutaanplant (exclusief populier) 

gml gemengd loofhout 

hx zeer soortenarme, vaak tijdelijke en ingezaaide graslanden 
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De woning en recente, eutrofe plas maken geen deel uit van het studiegebied.

Duinweiden tussen het bovenvermeld bos op reliëfrijke duinen en het noord-zuid gericht 
deel van het Jagerspad: HA2, HA3

z biologisch zeer waardevol 

hpr+ weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 

hd kalkrijk duingrasland 

sd- duindoornstruweel 

z biologisch zeer waardevol 

kn+ veedrinkpoel – goed ontwikkeld en/of veel in complex 

HA2 is een geëgaliseerd en gedegradeerd duingraslandje. HA3 is het mooiste resterende 
reliëfrijke duingrasland van de Binnenduinen. Ook faunistisch zeer goed (vliesvleugeligen, 
dagvlinders, …). Hier werden ook bodemvallen geplaatst voor de bemonstering van loop-
kevers en spinnen. Zie vegetatieopnamen 17 (ruderale vegetatie in het geëgaliseerde wei-
tje), 71 (duingrasland rond bodemval in mooiste duinweitje), 72 (Wegdistelvegetatie in het 
mooiste duinweitje), 73 (mosduin rond bodemval in mooiste duinweitje), 75 (kamgrasweide 
rond poel in mooiste duinweitje), 76 (poel in het mooiste duinweitje), 126 (Walstrobrem-
raap-vegetatie in mooiste duinweitje), 127 (Grote tijm-vegetatie mooisteduinweitje).

Noordelijk loofbosje (relict van 18de eeuws bos) langs het Jagerspad: KA25

z biologisch zeer waardevol 

ru ruderaal olmenbos 

Zie vegetatieopname 97.

Korte Duinen – West  

Duinweiden langs Rijkswachtlaan en ten zuiden van voormalige rijkswachtkazerne:KD1 
en KD2 

z biologisch zeer waardevol 

hpr+ weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 

hd- kalkrijk duingrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

Duinweiden langs de Hazegrasstraat 

z biologisch zeer waardevol 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 
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hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

hd- kalkrijk duingrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.) 

Sterk overbegraasde duinweitjes met veel relicten van winterse bijvoedering en veel stort 
van plastic en dergelijke. Botanische relicten nog in de rand onder de draad.

Verboste duinweide op de hoek tussen de Hazegrasstraat en de Korte straat: KD7 

z biologisch zeer waardevol 

sd duindoornstruweel 

hd kalkrijk duingrasland 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

Is nauwelijks nog Duindoornstruweel te noemen. Is vooral een abelenstruweel geworden 
met nog enkele struikjes Duindoorn. Geen vegetatieopname gemaakt.

Centrale akkers KD3 en KD9

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

bs akker op zandige bodem 

bs+ akker op zandige bodem 

hx zeer soortenarme, vaak tijdelijke en ingezaaide graslanden 

Zie vegetatieopname 52.

Weiden met houtkanten langs de Korte straat: KD8 

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

ku ruigte op voormalig akkerland, opgehoogde of vergraven terreinen … 

khgml houtkant of oude heg met gemengd loofhout 

khcr houtkant of oude heg met dominantie van meidoorn (Crataegus sp.) 

mwz complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele-
menten 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 

khcr houtkant of oude heg met dominantie van meidoorn (Crataegus sp.) 

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

Zie vegetatieopnamen 89 (meidoorn-Sleedoorn-houtkant) en 90 (meidoornhoutkant) .
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Huiskavel op de hoek tussen de Korte straat en de Nieuwe Hazegraspolderdijk:KD4 

mwz complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele-
menten 

hr verruigd grasland 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

khgml houtkant of oude heg met gemengd loofhout

Korte Duinen – Oost 

Loofbos ten oosten van de Korte straat: KD10

w biologisch waardevol

n loofhoutaanplant (exclusief populier)

acer esdoorn (Acer sp.)

kbs bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)

Bosje geplant in de 20ste eeuw. Op de rand met de Kortestraat is een relict van vlechtwissen 
over. Zie vegetatieopnamen51 (bos), 92 (vlechtwissenvegetatie) en 93 (poel grenzend aan 
het bosje, maar net buiten visiegebied).

Overwegend dennenbos langs de Korte straat: KD12

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

pmb naaldhoutaanplant (niet Grove den) met ondergroei van struiken en bomen

pms naaldhoutaanplant (niet Grove den) met laag struikgewas (braam, brem, heide)

qb- eiken-berkenbos

pinn Zwarte den (Pinus nigra)

kbp bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)

Zie vegetatieopname 2.

Reliëfrijke duinweiden langs de Hazegrasstraat, ten oosten van Korte straat: KD11

z biologisch zeer waardevol

hpr+ weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden

hd kalkrijk duingrasland

had- droog, zuur duingrasland
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sd- duindoornstruweel

z biologisch zeer waardevol

kn veedrinkpoel

z biologisch zeer waardevol

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

hd- kalkrijk duingrasland

In 2016 geïnjecteerd met drijfmest. Nog heel sterk aspect van Knolboterbloem. Rand bij 
de Kortestraat is nog zeer soortenrijk. Zie vegetatieopnamen 1 (soortenrijke weitderand), 
3 (Zilverschoongrasland rond poel), 4 (droger grasland rond zelfde poel), 94 (Kleine rups-
klaver-vegetatie in het zelfde weitje) en 95 (Duindoornstruweel op de rand van hetzelfde 
weitje).

Kappelingenbos en Paulusduinen

Bos en ruigte tussen de Paulusvaart en de Hazegrasstraat: KP4, 5, 6, 7

z biologisch zeer waardevol

rud ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand

vn nitrofiel alluviaal elzenbos

pop Populier (Populus sp.)

sal Wilg (Salix sp.)

Zie vegetatieopname 131.

Paulusdijk/Schapersdijk ten oosten van de RWZI: KP8

mw complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

hp soortenarm permanent cultuurgrasland

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

Zie vegetatieopnamen 12 en 36.

Duinweiden ten oosten van de RWZI: KP10, KP11

z biologisch zeer waardevol

hd kalkrijk duingrasland

had- droog, zuur duingrasland

z biologisch zeer waardevol

sd duindoornstruweel
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Reliëfrijke, maar overbegraasde duinweitjes. Het enige duindoornstruweel van enige om-
vang. Mooie poel. Zie vegetatieopnamen 20 (struweel op rand Jagerspad en weitjes), 21 
(Duindoornstruweel), 22 (poel), 23 (ruderale vegetatie in weitje)

Loofbosje (relict van 18de eeuws bos) ten zuiden van de Paulusvaart: KP14, KP15

w biologisch waardevol 

n loofhoutaanplant (exclusief populier) 

gml gemengd loofhout 

z biologisch zeer waardevol 

ru ruderaal olmenbos 

Zie vegetatieopnamen 27 en 66

Nieuwe Hazegraspolderdijk 

Bos op de hoek tussen de Bronlaan en de Léon Lippensdreef: NH1 

wz complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen 

ppmb aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 

ru ruderaal olmenbos 

Geen vegetatieopname.

Braakliggende akker ten westen van zandwegel: NH3 

z biologisch zeer waardevol 

ku+ pioniervegetaties allerlei en soortenrijke ruigten op voormalig akkerland, opgehoogde 
of vergraven terreinen, (zeer) soortenrijk met minder algemene soorten 

bs+ akker op zandige bodem 

Zie vegetatieopnamen 107 (Arrhenatherionachtig grasland) en 108 (duingraslandje)

Houtwal tussen recente verkaveling, alleenstaande woning, braakliggende akker en zand-
wegel 

wz complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

khgml houtkant of oude heg met gemengd loofhout 

kbgml bomenrijk met gemengd loofhout 

Geen vegetatieopname gemaakt.

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 193



6.5.2 Vegetatiekarteringen Herrier 1987-1991 en Zwaenepoel 2015-2016

6.5.2.1 Vegetatiekartering Herrier et al. (1992) 
Kaart 50 is de vegetatiekaart van Herrier et al. (1992).

Aangezien de legende vrij uitgebreid is, wordt deze hieronder weergegeven in plaats van 
op de kaart zelf.

Legende kaart 50. Vegetatiekaart van Herrier et al. (1992).

 ● Dwarse lijnen: bebouwde zone
 ● Zwarte vlakken: hoeve of andere geënclaveerde gebouwen
 ● Dubbele lijn: verharde openbare weg
 ● Streep punt streep-lijn: niet verharde wegel (kerkwegel)
 ● Zwarte lijn: bruuske overgang tissen vegetatieformaties
 ● Stippellijn: geleidelijke overgang tussen vegetatietypes
 ● Az: zandige akkers
 ● Ak: kleiige akkers
 ● Wb: Waterplantenvegetatietype gekenmerkt door het voorkomen van Ranunculus Sg. 

Batrachium spp. (eutrofe waters)
 ● Os: nitrofiele oevervegetatie, verwant met het Glycerio-Sparganion, met o.a. Glyceria 

fluitans, Nasturtium microphyllum, Berula erecta en Veronica anagallis-aquatica ssp. 
aquatica

 ● Op: rietkragen (Phragmition) met uiteraard dominantie van Phragmites australis, 
sporadisch vergezeld foor o.a. Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera, Alisma spp., 
Lysimachia vulgaris en Eupatorium cannabinum.

 ● G gepuncteerd vlak: Stuifzand en mosduin met o.a. Brachythecium albicans, Tortula 
ruralis var. ruraliformis, Hypnum cupressiforme, Saxifraga tridactylites, Arenaria ser-
pyllifolia, Cerastium semidecandrum, Phleum arenarium, Sedum acre, Erodium ciuta-
rium ssp. dunense, Carex arenaria en op de meest verstoorde plekken dominantie van 
ruderalen zoals Capsella bursa-pastoris en Geranium molle.

 ● Gk: Calcifiele tot neutrocliene droogduingraslanden, verwant met het Galio-Koelerion 
en het Trifolion medii, met o.a. Galium verum, Festuca rubra, Trifolium scabrum, 
Ranunculus bulbosus, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus en indien minder of 
niet beweid ook nog Rhinanthus minor, Silene nutans, Thalictrum minus ssp. dunense, 
Polygala vulgaris, Orobanche caryophyllacea, Odontites verna ssp. serotina enz.

 ● Gt: Acidocliene droogduingraslanden, overgangen vertonend tussen het Galio-
Koelerion en het Thero-Airion, met o.a. Agrostis tenuis, Rumex acetosella, Trifolium 
arvense, Ornithopus perpusillus, Aira praecox, Hieracium pilosella, Dicranum scopa-
rium, Polytrichum spp. En Rhytidiadelphus squarrosus.

 ● Ga: mesofiele graslanden, ruigten en sluiers, verwant met het Arrhenatherion elatio-
ris, met o.a. Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Ranunculus 
acris, Centaurea sp., Pastinaca sativa, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Hypzericum 
perforatum, Daucus carota, Arrhenatherum elatius en Dactylis glomerata.

 ● Gk + a: diffuse overgangssituaties tussen droogduingraslanden van het type Gk en 
mesofiele graslanden van het type Ga.

 ● Gr: Door overbeweiding op alle bodemtypen tot stand komend soortenarm, doch rela-
tief productief graslandtype, verwant met het Poo-Lolietum met o.a. Lolium perenne, 
Trifolium repens, Ranunculus repens en Poa trivialis.

 ● Gk + r: Overbeweid relatief productief grasland van het type Gr,doch nog duingras-
landrelicten omvattend.

 ● Ga + r: Door overbeweiding naar het type Gr evoluerend mesofiel grasland van het 
type Ga.
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 ● Gc: Vochtige tot natte graslanden en moerasruigten, verwant met het Calthion pa-
lustris, met o.a. Lychnis flos-cuculi, Cardamine ptratensis, Epilobium parviflorum, 
Hypericum tetrapterum, Equisetum palustre en Rumex crispus.

 ● Gx: kunstmatig heringezaaide productieve graslanden.
 ● Po + Gk: Relatief jonge Populus-aanplanting die verruigde droogduingraslanden 

overschermen.
 ● Sb: Duindoornstruwelen, behorend tot het Sambuco-Berberidion, met dominantie van 

Hippophae rhamnoides, vergezeld door Sambucus nigra, Rosa canina, Rosa rubigi-
nosa e.a.

 ● Sr: (sub)ruderale, nitrofiele struwlen met o.a. Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 
Ulmus minor, Rubus div. spp. En Humulus lupulus, al dan niet overschermd door 
Populus-aanplantingen.

 ● Ss: hygrocliene wilgenstruwelen, verwant met het Salicion cinereae, met o.a. Salix 
cinerea, Salix alba en Alnus glutinosa.

 ● Bq: Loofbos, verwant met het Quercion robori-petraeae, met dominantie van Quercus 
robur in de boomlaag en een ruw, zuur ‘moder’-humustype.

 ● Bu: Nitrofiel loofbos, verwant met het Ulmion carpinifoliae, met dominantie van Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior en Ulmus minor in de boomlaag, een ondergroei 
die benevens ruderale ruigtekruiden ook nog voedsleminnende bosplantensoorten 
omvat zoals Viola odorata, Ranunculus ficaria, Geum urbanum, Ribes rubrum en 
Ribes uva-crispa en met een zacht ‘mull’-humustype. Ook Populus-aanplantingen met 
in de nevenetage, al dan niet spontaan, opslag van Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior, etc…

 ● Px: Recente aanplanting van vnl. Pseudotsuga menziesii en Picea sp. En soms Pinus 
spp. Zonder onderbegroeiing.

 ● Ps Jongere Pinus pinaster en/of Pinus sylvestris en Pinus nigra-aanplanting met in de 
ondergroei vnl. Rubus div. spp. En Dryopteris spp. Alsook Acer pseudoplatanus en/of 
Prunus avium-zaailingen.

 ● Pq: Oude Pinus pinaster-aanplanting, met in de onderbegroeiing spontane opslag van 
Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Betula sp, Prunus serotina 
e.a. De onderbegreoiing bestaat voorts uit hetzij een grazige kruidlaag met vnl. Holcus 
lanatus en Agrostis tenuis, hetzij een struweelvormige struiklaag met Rubus div. spp., 
Dryopteris dilatata en Lonicera periclymenum. ‘Moder’-humus.

Herrier et al. (1992) geven volgende vegetatietypes weer voor het studiegebied. In de laat-
ste kolom wordt aangegeven wat het overeenkomstige Natura2000-habitat is:

Biotoop Vegetatietype Vegetatietype Natura 2000-habitat

Graanakkers Akkerleeuwenklauw-
verbond Aphanion Nvt

Hakvruchtakkers Spurrie-verbond Polygono-
Chenopodion Nvt

Maïsakkers Hanepoot-onderver-
bond Panico-Setarion Nvt

Watervegetaties vee-
drinkputten

Waterranonkel-
verbond

Callitriche-Ba-
trachion

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop

Oevers veedrinkputten 
en sloten

Vlotgras-Egelskop-
verbond

Glycerio-Spar-
ganion

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop
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Biotoop Vegetatietype Vegetatietype Natura 2000-habitat

Verlandingszone Pau-
lusvaart

Oeverzegge-asso-
ciatie

Caricetum ripa-
riae

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop

Oude bedding Paulus-
vaart en afgegraven 
terrein langs de Graaf 
Jansdijk

Dotter-verbond Calthion palus-
tris RBB

Oude bedding Paulus-
vaart

Zilverschoon-ver-
bond

Lolio-Potentil-
lion

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop

Mosduinen Duinsterretjes-asso-
ciatie

Tortulo-
Phleetum aren-
ariae

2130* Grijs duin

Mesofiele graslanden Duinviooltjes-ver-
bond Galio-Koelerion 2130* Grijs duin

Zuidhelling Paulusdijk 
en duinweide Zoute-
duinen

Associatie van 
Wondklaver en Ruwe 
klaver

Anthyllido-Trifo-
lietum scabri 2130* Grijs duin

Kalkminnende zoom-
vegetaties Marjolein-verbond Trifolion medii Nvt

Wegbermen, weide 
Korte duinen, … Glanshaver-verbond Arrhenatherion 

elatioris
6510 subtype Glansha-
vergraslanden

Graslanden Zeer arme Kamgras-
weide

Lolio-Cynosure-
tum RBB

Weiden Kalfduinen en 
ZW Blinkaartduinen

Overgang Duinvi-
ooltjes-verbond en 
Zilverhaver-verbond

Galio-Koelerion 
en Thero-Airion 2130* Grijs duin

Grasland ZW Blin-
kaartduinen Zilverhaver-verbond Thero-Airion

± 2330 open grasland 
met Corynephorus en 
Agrostis-soorten op 
landduinen

Greppels, sloten Zou-
teduinen Haagwinde-orde Convolvuletalia 

sepium
± 6430 voedselrijke 
zoomvormende ruigten

Lintvormige ruigten 
langs houtkanten en 
bosranden

Verbond van Kleef-
kruid en Look-zon-
der-look

Galio-Alliarion ± 6430 voedselrijke 
zoomvormende ruigten

Zouteduinen, Korte-
straat, Hazegrasdijk

Duindoorn-Vlierstru-
welen

Hippophaeo-
Sambucetum

2160 Duinen met Hip-
pophae rhamnoides

Wilgstruwelen sloten 
en greppels

Ass. Van Grauwe 
wilg en Zwarte els

Alno-Salicetum 
cinereae

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop

Struweel noordrand 
Blinkaartbos

Sleedoorn-Bramen-
struwelen

Rubion subat-
lanticum

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 Rugstreeppad-
biotoop

Struweel van Veldiep Bosrankstruweel Ulmo-Clemati-
detum 2180 Beboste duinen

Wilgenroosjestruigte in 
Pinusbestanden Vlieren-orde Sambucetalia 6430 voedselrijke 

zoomvormende ruigten
Bosje westelijke Oude 
Hazegraspolder

Verbond van Zomer- 
en Wintereik

Quercion robori-
petraeae 2180 Beboste duinen
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Biotoop Vegetatietype Vegetatietype Natura 2000-habitat
Zeedenbos Blinkaart-
bos

Verbond van Zomer- 
en Wintereik

Quercion robori-
petraeae 2180 Beboste duinen

Iepenbosjes oostelijke 
Oude Hazegraspolder, 
populierenbos Blin-
kaartduinen

Iepenrijke Eiken-Es-
senbossen, Abelen-
Kurkiepenbos

Ulmion carpi-
nifoliae, Violo 
odoratae-Ulme-
tum

2180 Beboste duinen

6.5.2.2 Vegetatiekartering Zwaenepoel 2015-2016
De karteringseenheden die in 2015-2016 gebruikt werden verschillen enigszins om ver-
schillende redenen:

1. De roggeakkers die Herrier vermeldt zijn anno 2016 compleet verdwenen. Alle ak-
kers waren in 2016-2016 maïsakker of bloemen. Het syntaxonomische onderscheid 
tussen graanvruchtakkers en hakvruchtakkers is daardoor verder vervaagd. Wij 
gebruikten daarom meestal gewoon de benaming Klasse der akkergemeenschap-
pen (Stellarietea mediae) of een rompgemeenschap binnen de klasse. De Veldgids 
Rompgemeenschappen (Schaminée et al. 2015) biest een aantal keuzemogelijkheden 
voor veel voorkomende rompgemeenschappen.

2. Bij de water- en oevervegetaties is het syntaxon Dotterverbond (Calthion palustris) 
weggevallen om de eenvoudige reden dat dit vegetatietype verdwenen is. Vooral de 
opvulling van de oever van de Paulusvaart in perceel HA5 en de verdere aftakeling 
van de oevers van de Paulusvaart door watervervuiling en verruiging deden dit vegeta-
tietype verdwijnen.

3. Bij de mosduinen vermelden Herrier et al. (1992) de Duinsterretjes-associatie (Tortulo-
Phleetum). Wij troffen nog enkel de Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruralis-
formis) aan, een ietwat meer verstoord, maar ook soortenrijker mosduintype aan.

4. Ook de duingraslanden werden nogal verschillend benoemd. Dat heeft vooral te 
maken met de verschillende standaardwerken die gebruikt werden. Herrier (1992) 
bediende zich op dat moment vooral  van Westhoff & Den Held (1975). In 1996 ver-
scheen De vegetatie van Nederland, deel 3. Plantengemeenschappen van gras-
landen, zomen en droge heide. De Klasse der droge graslanden op zandgrond 
werd daarin behandeld door Weeda, Doing en Schaminée, die een andere indeling 
hanteerden, die wij ook in grote lijnen voor de Belgische oostkust kunnen hanteren. 
Aan de Westkust moeten we ook terdege rekening houden met plantengemeen-
schappen die vooral van Frankrijk beschreven zijn. Zwaenepoel (2009) maakte een 
overzicht van de syntaxonomie van de Belgische duingraslanden. Herrier gebruikte 
de aanduidingen Galio-Koelerion en Anthyllido-Trifolietum scabri voor de duingras-
landen van de Binnenduinen. Wij gebruiken vooral de aanduiding Duin-struisgras-
associatie (Festuco-Galietum veri, al dan niet de subassociatie trifolietosum)voor 
de betere duingraslandrelicten in het studiegebied. Herrier (1992) gebruikt ook het 
Zilverhaververbond (Thero-Airion) als aanduiding voor de meer verzuurde duingras-
landen. Behalve dat die inmiddels nog verder gedegradeerd zijn, menen wij toch 
ook dat er geen zuivere Zilverhaververbondgraslanden voorkomen, maar hoogstens 
overgangsvormen.

5. Tenslotte zijn ook de struwelen en bossen nogal verschillend benoemd, wat 
ook vooral te maken heeft met de gebruikte standaardwerken voor de determi-
natie van de syntaxa. In 1999 verscheen De vegetatie van Nederland, deel 5, 
Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Voor de struwelen maak-
ten wij vooral gebruik van deze indeling. In 2009 verscheen Cornelis et al. (2009). 
Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Een typologie van bossen gebaseerd 
op de kruidlaag. Zowel de benamingen als de indeling van de bossen is daardoor 
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aanzienlijk gewijzigd. Het Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look 
(Violo odoratae-Ulmetum) komt als veruit belangrijkste bostype naar voor in de 
Binnenduinen, zelfs bij een andere boometage dan wat deze naam suggereert.

Door al deze wijzigingen, die vooral methodologisch van aard zijn, heeft het weinig zin de 
kartering van Herrier et al.  (1992) en deze van 2015-2016 in detail te gaan vergelijken. De 
omzetting naar de typologie die in PINK gebruikt wordt of naar Europese habitats , maakt 
die vergelijking ook wat minder noodzakelijk. In beide vertalingen zouden de typologieën 
wél veel meer overeenkomst vertonen.

Voor de vegetatiekartering van 2015-2016 maakten we vijf vegetatietabellen op: 1) water- 
en oevervegetaties, 2) akkers, 3) grasland, 4) ruderale vegetaties en 5) struweel en bos. 
In de vegetatietabellen zijn kadertjes gebruikt om de meest opvallende differentiërende 
soortengroepen aan te duiden. De tabellen zijn herschikt volgens syntaxonomische ver-
wantschap. De bespreking van de vegetatietypes is beknopt gehouden. De tabellen en de 
kopgegevens bij de vegetatieopnames geven op zich al heel wat detail.

Water en oevervegetaties 

 ● Kranswieren-klasse (Charetea fragilis).Enkele recente poelen en plassen vertonen een 
ondergedoken watervegetatie gedomineerd door kranswieren. De soort(en) werden 
niet gedetermineerd. De poel  in KA44 KA28 vertoont de mooiste Kranswierenweide. 
Ook in de poelen van KA23 en KP13 komt een kleinere Kranswierenweide voor. 
Ook een poel in het domein De Landsheer (DL1) is met dit vegetatietype begroeid. 
Vegetatieopname 25.

 ● Rompgemeenschap Klein kroos-[Eendenkroos-klasse] (RG Lemna minor-[Lemnetea]). 
Een éénsoortige drijvende vegetatie van Klein kroos komt voor op de poel naast het 
Duindoornstruweel van KP10. Vegetatieopname 22.

 ● Verbond van Gesteelde Zannichellia (Zannichellion pedicellatae). Een éénsoortige, 
ondergedoken watervegetatie van Gesteelde Zannichellia komt voor in de poel naast 
het Duindoornstruweel van KP10. 

 ● Associatie van Zilte wateranonkel (Ranunculetum baudotii). Een vegetatie van Zilte 
waterranonkel komt voor in de poel van het duingrasland HA3. In dezelfde poel 
groeit nog wat Rode waterereprijs. De Witte waterlelie werd er waarschijnlijk uitgezet. 
Vegetatieopname 76.

 ● Verbond der kleine fonteinkruiden (Parvopotamion). Een recente plas in het Domein 
De Landsheer is begroeid met Aarvederkruid als dominant en Middelste waterranonkel 
als subdominant. Vegetatieopname 81.

 ● Rompgemeenschap Riet-[Riet-klasse] (RG Phragmites australis-[Phragmitetea]). De 
vrij recente poel in KA12 is quasi uitsluitend met Riet, wat Wolfspoot en Watermunt 
begroeid. Vegetatieopname 100.

 ● Rompgemeenschap Grote lisdodde-[Riet-klasse] (RG Typha latifolia-[Phragmitetea]). 
In de poel van KP13 zijn Riet en  Grote lisdodde snel de overhand aan het nemen in 
het water. Gewone waterbies houdt voorlopig nog stand.  Vegetatieopname 25. De 
droogvallende oevers zijn wél nog soortenrijker.

 ● Rompgemeenschap Liesgras-[Riet-klasse] (RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]). 
Liesgras is de dominant in een verlande poel in perceel KA18. Krulzuring en 
Kruipende boterbloem zijn zowat de enige overige soorten. Vegetatieopname 85. 

 ● Rompgemeenschap Slanke waterkers-[Riet-klasse] (RG Nasturtium microphyllum-
[Phragmitetea]).Het Kalfduinenkreekje is begroeid met dominante Slanke waterkers. 
Riet en Middelste waterranonkel zijn zowat de enige overige water- en oeverplanten. 
Vegetatieopname 99.

 ● Overgang Riet-klasse – Klasse der nitrofiele zomen (overgang Phragmitetea/Galio-
Urticetea). De oever van de Graaf-Jansdijkader is heterogeen qua begroeiing, met 
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Riet als dominant en  voor de rest geen typische oeverplanten, maar vooral een reeks 
nitrofiele ruigtesoorten. Vegetatieopname 82.

 ● Associatie van ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop (Chenopodietum rubri). De 
sterk vertrapte oever van de recente poel in tussen KA6 en KA7 wordt gedomineerd 
door Zeegroene ganzenvoet. Ook Beklierde duizendknoop en Blaartrekkende boter-
bloem zijn typisch voor deze associatie uit de Tandzaad-klasse. Vegetatieopname 130.

Foto. Kranswierenvegetatie in de poel van perceel KP13 in de Paulusduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, augustus 2016.

Foto. Recente plas in het Domein De Landsheer met centraal een Aarvederkruidvegetatie en daar-
rond een vegetatie van Middelste waterranonkel. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. De poel van perceel KA44 in de Kalfduinen-Oost is omgeven door een rompgemeenschap 
van Riet. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Tabel 9. Vegetatietabel water- en oevervegetaties.
Opnamenummer 22 25 76 81 85 99 100 103 82 26 130

Enndenkroos-klasse (Lemnetea 
minoris)
Lemna minor Klein kroos 7 m4 1

Charetea fragilis 
(Kranswieren-klasse)
Chara sp. Kranswier sp. m4

Fonteinkruiden-klasse (Potametea)
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 5
Zannichellia palustris pedicellata Gesteelde zannichellia m4
Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel a2
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos m4
Nymphaea alba Witte waterlelie r2
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel 2 p1

Riet-klasse (Phramitetea)
Phragmites australis Riet 2 1 7 5 5
Glyceria maxima Liesgras 8
Lycopus europaeus Wolfspoot a2
Typha latifolia Grote lisdodde 1 p2
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers 6
Glyceria fluitans Mannagras a2
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs p1
Typha angustifolia Kleine lisdodde p2
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies p1

Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea)
Juncus articulatus Zomprus a2 3
Calliergonella cuspidata Puntmos 2 .1

Zeevetmuur-klasse 
(Zeevetmuurklasse)
Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid r1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem a1 a1

Zilverschoon-verbond 
(Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras p1 a2 a2 p1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1 a2
Potentilla anserina Zilverschoon a2
Rumex crispus Krulzuring 1 p1

Tandzaad-klasse (Bidentetea 
tripartitae)
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p1 r1 r1
Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop p1
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 2

Overige soorten
Aegopodium podagraria Zevenblad a2
Alliaria petiolata Look-zonder-look p1
Allium vineale Kraailook p1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1
Arabidopsis thaliana Zandraket p1
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Opnamenummer 22 25 76 81 85 99 100 103 82 26 130
Aster tripolium Zeeaster r1
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Bromus sterilis Ijle dravik p1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p1
Cardamine pratensis Pinksterbloem r1 p1 p1
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid p1
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid a1
Chenopodium album Melganzenvoet p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1
Dactylis glomerata Kropaar p1
Draadwieren Draadwieren 9
Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot p1
Eleocharis palustris Gewone waterbies m4 2
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p1
Equisetum palustre Heermoes p1 p1 p1 a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1 r1
Euphrasia stricta Stijve ogentroost p1
Galium aparine Kleefkruid p1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1
Juncus bufonius Greppelrus a2
Lactuca serriola Kompassla r1
Mentha aquatica Watermunt a2 m4
Myosotis sylvatica Bosvergeetmenietje r1
Pellia epiphylla Gewone pellia .1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Plantago major Grote weegbree a2 p2
Poa annua Straatgras p1
Poa trivialis Ruw beemdgras 3
Polygonum aviculare Varkensgras p1
Polygonum persicaria Perzikkruid p2
Populus canescens Grauwe abeel p2
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes m4
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 1 r1 a2
Rubus caesius Dauwbraam a2
Rumex conglomeratus Kluwenzuring p1 p1
Salix alba Schietwilg r1 m4
Salix  caprea Boswilg p2
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1 a2
Salix repens dunensis Kruipwilg r1 p2 a2
Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg r1
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid r1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade r1
Symphytum officinale Smeerwortel a2 p1
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1
Urtica dioica Grote brandnetel m4
Urtica urens Kleine brandnetel p2
Veronica persica Grote ereprijs m2
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke r1
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Opnamenummer 22 25 26
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, poel Paulusduinen Knokke, Paulusduinen Knokke, Paulusduinen
Plaats naast Duindoornstruweel van opn 21 poel in braakperceel naast Kappelingenbos zelfde poel als opn 25; drooggevallen rand
Perceel KP10 Perceel KP13, poel ZWI_090 KP13, poel ZWI_090
Totale bedekking 80 50 60
Kruidbedekking 80 50 60
Mosbedekking 0 0 1
Strooisel 1 0 1
Datum 10-Sep-15 10-Sep-15 10-Sep-15
Oppervlakte 2 x 2 m² 20 x 1 m 20 x 2 m
Bodem klei met beetje duinzand slibhoudend duinzand met veel schelpen slibrijk duinzand dicht bij de klei
H&e soepbord soepbord soepbord
Beheer drinkpoel in paardenwei recent gegraven poel recent gegraven poel
Fauna Boomkikker?
Syntaxonomie RG Klein kroos-[Eendenkroos-klasse] RG Grote lisdodde-[Riet-klasse] Zeer heterogeen; dominant is
Syntaxonomie Verbond van Gesteelde zannichellia RG Typha latifolia-[Phragmitetea] Parvocaricetea-soort, maar geen andere
Opmerkingen Zannichellion pedicellatae Schelpen: Kokkel, Wulk, Zaagje, Geknotte kensoorten; Riet-klasse haalt overhand
Opmerkingen strandschelp als er niet ingegrepen wordt

Opnamenummer 76 81 82
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen Knokke, Binnenduinen Knokke, Binnenduinen
Plaats poel in mooi duinweitje; watervegetatie Poel met waterplanten in domein De Landsheer Oever Graaf-Jansdijkader
Perceel HA3 DL1 KA18
Totale bedekking 90 70 99
Kruidbedekking 90 70 99
Mosbedekking 0 < 1
Strooisel 0 50 (riet)
Datum 3-May-16 3-May-16 4-May-16
Oppervlakte poel met 10 m diameter 75 x 1 m²
Bodem duinzand op zeer ondiepe klei duinzand op zeer ondiepe klei klei
H&e vlak soepkom 60°W
Beheer veedrinkpoel recent aangelegde poel regelmatig geschoonde oever
Fauna 2 maanetjes Boomkikker roepend
Syntaxonomie Associatie van Zilte waterranonkel Overgang Phragmitetea nr natte ruigte en
Syntaxonomie Ranunculetum baudotii Parvopotamion nitrofiele zomen
Opmerkingen Witte waterlelie is wschl introductie Verbond der kleine fonteinkruiden
Opmerkingen Vroeger hier Apium repens; nu niet meer Ranunculus aan de rand; Myriophyllum in centrum

Opnamenummer 85 99 100
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost, beek ts 2 Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West
Plaats verlande poel percelen: ‘Kalfduinenkreekje’ Poel in weitje
Perceel KA18 ts KA24 en KA59, KA22 en KA28 KA12
Totale bedekking 100 75 75
Kruidbedekking 100 75 75
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 20 25 25
Datum 4-May-16 11-May-16 11-May-16
Oppervlakte poel met doorsnede 5 m 200 x 1 m² poel met diameter 5 m
Bodem duinzand ca 100 cm 20-30 cm water op klei water op klei; rondom 50 cm duinzand
H&e soepbord vlak soepbord
Beheer intensief graslandbeheer rondom begraasd door fjordenpaard
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Opnamenummer 22 25 26
Fauna Boerenzwaluw, Gehakkelde aurelia Nijlgans, Groot koolwitje, Kievit
Syntaxonomie RG Liesgras-[Phragmitetea] RG Slanke waterkers-[Phragmitetea] RG Riet-[Phragmitetea]
Syntaxonomie RG Liesgras-[Riet-klasse] RG Nasturtium microphyllum-[Phragmitetea] RG Phragmites austalis-[Phragmitetea]
Opmerkingen water 1,5 m onder maaiveld Conductiviteit: 376 uS; pH: 8,8

Opnamenummer 103 130
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West
Plaats Braakperceel met Boomkikkerpoel poelrand vrij recente poel in weide
Perceel net onder De Landsheer; perceel KA23 perceel KA7
Totale bedekking 80 25
Kruidbedekking 60 25
Mosbedekking 20 0
Strooisel 50 1
Datum 11-May-16 28-Sep-16
Oppervlakte 30 x 1 m² 20 x 2 m²
Bodem weinig duinzand op klei duinzand op ondiepe klei
H&e 20° naar centrum poel 20°naar centrum poel
Beheer recent gegraven poel sterk vertrappeld door koeien
Fauna Platbuik, Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer geen fauna te zien ondanks libellenmoment
Fauna Boomkikker
Syntaxonomie heterogeen: Phragmitetea met inslag Ass. Van ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop
Syntaxonomie van o.a. enkele Saginetea maritimae-stn Chenopodietum rubri
Opmerkingen Oever van Boomkikkerpoel deel afrasteren?
Opmerkingen Conductiviteit 96 uS; pH 8,7

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I204



Akkers

 ● Rompgemeenschap Witte winterpostelein-Vroegeling-[Klasse der akkergemeenschap-
pen] (RG Claytonia perfoliata-Erophila verna-[Stellarietea mediae]). De akker van 
perceel KA9 heeft Witte winterpostelein en Vroegeling als meest talrijke soorten, naast 
ruim 20 andere soorten. Vegetatieopnamen 37 en 48, allebei op maïsstoppel. 

 ● Rompgemeenschap Kluwenhoornbloem-[Klasse der akkergemeenschappen] 
(RG Cerastium glomeratum-[Stellarietea mediae]).De akkers van KA10 hebben 
Kluwenhoornbloem als belangrijkste soort naast een 50-tal andere pioniersoorten. 
Vegetatieopnamen 38 en 46. De eerste opname werd gemaakt in een perceel met 
groenbemester Witte mosterd. De tweede opname werd gemaakt op een akker met 
maïsstoppel.

 ● Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea mediae). De meeste akkers vertoon-
den absoluut geen duidelijke meerderheid meer van graanvrucht- of hakvrucht-onkrui-
den. Associaties konden daardoor al helemaal niet meer benoemd worden en zelfs op 
verbondsniveau is het al heel erg lastig geworden om de huidige akkeronkruidgemeen-
schappen te benoemen. De meeste opnames kregen dus gewoon de klassebenaming 
als syntaxonomische aanduiding. Vegetatieopnamen 52, 54, 64, 65, 67, 68, 83, 88, 
98, 122 en 128. De meeste akkers waren maïsakkers, enkel ook bloemenakkers. Ook 
een Italiaans raaigrasperceel werd hier opgenomen en niet bij de graslandvegetaties, 
omdat de enige spontane soorten allemaal akkeronkruiden waren. Dergelijke perce-
len zijn overigens uiterst soortenarm door de concurrentie met het ingezaaide gras. 
Opname 122 toont een akkerrandje waar nog wat Korenbloem en Sofiekruid in voor-
kwam. Akkerspurrie, Hoenderbeet, Ingesneden dovenetel zijn zowat de meest bijzon-
dere akkeronkruiden die verder nog werden aangetroffen. Van het recente spectrum 
maïsakkeronkruiden werden vooral Glad vingergras en Kransnaaldaar aangetroffen. 
Omdat beide soorten weinig in de braakliggende voorjaarsakkers voorkwamen, zijn 
deze soorten ondervertegenwoordigd in de opnamen. Het aandeel ruderale soorten 
kan ook vrij hoog zijn in bepaalde akkers die langere tijd braak liggen. Een aanduiding 
als overgang Stellarietea mediae/Artemisietea vulgaris is in die gevallen eventueel te 
overwegen.
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Foto. Bloemenakker van perceel KA43 in de Kalfduinen.  De bloemenakkers in de Binnenduinen 
zijn ingezaaid met een standaardmengsel van Bernagie, Cosmos, Gaillarda, Gele ganzenbloem, 
Grote klaproos, Korenbloem, Phacelia, Slaapbol, Slaapmutsje en Zinnia. Ertussen staat een tame-
lijk rijke akkeronkruidflora. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Foto. Rompgemeenschap Witte winterpostelein-Vroegeling-[Klasse der akkergemeenschappen] op 
perceel KA9 in de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. Sofiekruid (Descurainia sophia) in een akkerrandvegetatie met Korenbloem en Grote klaproos 
in de Kalfduinen-West, grenzend aan de Paulusstraat. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Tabel 10. Vegetatietabel akkers.

Opnamenummer 67 38 46 52 54 64 83 88 98 122 128 117 48 65 68 37
Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea mediae)
Polygonum convolvulus Zwaluwtong a2 r1 m4
Stellaria media Vogelmuur p1 a2 1 m2 1 m4 1 1 m4 p1 p1 1 m4
Viola arvensis Akkerviooltje r1 p1 p1 a2 p1 r1 r1 p1
Chenopodium album Melganzenvoet p1 p1 m4 p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid a2 r1 p1 p1 p1 a2 p1 a1 a2 p1 p1 a1 p1 a2 p1 a2
Matricaria recutita Echte kamille p1 p1 p1 a2 m4 p1 p1 p1
Lamium amplexicaule Hoederbeet p1 p1 p1 p1
Equisetum arvense Heermoes 1 p1 p1
Anagallis arvensis Rood guichelheil r1
Sinapis arvensis Herik r1
Aethusa cynapium Hondspeterselie r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel a2
Papaver rhoeas Grote klaproos a2 p1 a1 p1 p1 p1 a1 p1 m4 m4
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel r1 p1
Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid r1
Veronica persica Grote ereprijs m2 m2 p1 p1 p1 p1
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel r1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade p1
Spergula arvensis Akkerspurrie a1 r1
Aphanes arvensis Akkerleeuwenklauw p1
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel a2 r1 a2 p1 p1 a2 p1 p1 p1 p1 a2 m4 p1
Centaurea cyanus Korenbloem r1 2
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke p1 a2
Vicia hirsuta Ringelwikke r1
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek r1 p1 p1 m2 a2 p2 m4 r1
Lamium hybridum Ingesneden dovenetel r1 r1 p1 p1 p1 r1
Mercurialis annua Tuinbingelkruid r1 p1 r1 a2 r1
Veronica hederifolia Klimopereprijs r1 p1 m2 a1 p1 p1
Arabidopsis thaliana Zandraket p1 p1 p1
Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem m2
Raphanus raphanistrum Knopherik r1
Echinochlora crus-galli Europese hanenpoot p1 a1
Digitaria ischaemum Glad vingergras m4
Setaria verticillata Kransnaaldaar a1

Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris)
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek a1 a2 p1 p1 a2 a2 p1 m4 r1 m2 p1 a2 p1 p1
Carduus crispus Kruldistel r1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1 p1 m4
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 p1 r1 r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1 p1 p1 p1 m2 m4 a2 p1 p1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1 r1 p1 r1 m2 r1 r1
Sisymbrium officinale Gewone raket p1 r1
Descurainia sophia Sofiekruid r1
Malva neglecta Klein kaasjeskruid r1 r1
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Opnamenummer 67 38 46 52 54 64 83 88 98 122 128 117 48 65 68 37
Urtica urens Kleine brandnetel p1 p1 a2 p1
Bromus sterilis Ijle dravik p1 m4 m4 2 p1
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem p1
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid p1 r1 p1 p1 p1 p1 m4 r1 p1 p1 r1
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein r1 p1 r1 a2 m4 m4 p1 1 m4

Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree r1
Poa annua Straatgras 1 a2 1 p1 3 m2 p1 m2 m2 3 a1 p1
Polygonum aviculare Varkensgras p1 a1
Sagina procumbens Liggende vetmuur r1
Agrostis stolonifera Fioringras m2 m2 p1
Rumex crispus Krulzuring r1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1 p1

Overige soorten
Achilea millefolium Duizendblad p1 p1 p1
Aegopodium podagraria Zevenblad p1
Anthoxantum odoratum Reukgras p1
Anthriscus caucalis Fijne kervel p1 r1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid p1
Bellis perennis Madeliefje p1
Borago officinalis Bernagie r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 .1 .1
Brassica nigra Zwarte mosterd r1
Bryum sp. Knikmos sp. .4 .1 .1 .1 .2 .1 .2 .1
Calamagrostis epigeios Duinriet p1
Calystegia sepium Haagwinde m4 a2
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1 p1 r1 p1 a1 p1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p1 r1 m2 p1 p1 r1 p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 r1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem a2 2 1 m2 m4 a2 m2 m4 m4 r1 1 m4 p1 a2
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem a1
Cirsium arvense Akkerdistel p1 p1 p1 p1 r1 p1
Convolvulus arvensis Akkerwinde m4
Coronopus didymus Kleine varkenskers r1 r1 r1 r1
Cosmos bipinnatus Cosmos m2
Elymus repens Kweek m4 m2 m2 m2 a1 m4 a1 a2 m2 a1 a2 a2
Epilobium montanum Bergbasterdwederik r1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1 r1 p1 m4
Epilobium sp. Basterdwederik sp. p1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1 p1 a2
Equisetum palustre Lidrus 1
Erophila verna Vroegeling a1 p1 m2 m1 a1 m2 a1 m2 m1 m1
Eschscholzia californica Slaapmutsje m2
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Opnamenummer 67 38 46 52 54 64 83 88 98 122 128 117 48 65 68 37
Fallopia japonica Japanse duizendknoop p1
Funaria hygrometrica Krulmos .1
Gaillarda cultivar Gaillarda p1
Galium aparine Kleefkruid r1 m2 p1 r1 p1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1 p1 p1
Geranium robertianum Robertskruid r1 r1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1 r1 p1 p1 r1 p1
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 m2 m4 p1 p1 p1 a2
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid r1 p2 r1 r1 p1 r1
Juncus bufonius Greppelrus m4 p1 m4 p1 a1 m2 m1 p1 2 m1
Lamium album Witte dovenetel p1 r1
Lamium purpureum Paarse dovenetel r1 p1 p1 a2 a1 p1 p1 p1 r1
Lapsana communis Akkerkool p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras p1 p1 9 r1
Lolium perenne Engels raaigras r1 p1 r1
Lunularia cruciata Halvemaantjesmos .1
Lycopsis arvensis Kromhals r1 p1 p1 p1 m4 r1
Medicago lupulina Hopklaver r1
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk r1
Papaver somniferum Slaapbol a2
Phacelia tanacetifolia Phacelia m4 m4
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Poa trivialis Ruw beemdgras a2 a1 p1 a1 r1
Prunella vulgaris Gewone brunel r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem p1 r1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p1
Rubus caesius Dauwbraam p1
Rumex acetosella Schapenzuring m2 p1 p1 r1
Salix caprea Boswilg r1
Senecio sylvaticus Boskruiskruid p1
Sinapis alba Witte mosterd 5
Stellaria pallida Bleke vogelmuur a2 a1
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1 p1 r1 p1 p1 p1
Trifolium dubium Kleine klaver r1
Urtica dioica Grote brandnetel p1 p1 p1 r1 r1 p1
Veronica arvensis Veldereprijs a1 r1
Zinnia elegans Zinnia m2
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Opnamenummer 37 38 46
Auteur Arnout  Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke Binnenduinen
Plaats Kalfduinen West Kalfduinen West Kalfduinen West
Plaats hoek Paulusstraat en Hazegraswandelpad langs Hazegraswandelpad stoppel maïsakker
Perrceelsnummer KA9 KA10 KA10
Totale bedekking 10 75 30
Kruidbedekking 10 75 30
Mosbedekking < 1 5 1
Strooisel 2 25 2
Datum 19-Feb-16 19-Feb-16 26-Feb-16
Oppervlakte 50 x 50 m² 50 x 50 m² 100 x 50 m
Bodem duinzand 60-70 cm duinzand 40-50 cm duinzand 40-50 cm
H&e vlak vlak vlak (microreliëf tractorsporen)
Beheer winterbraak maïsakker Perceel met groenbemester Witte mosterd maïsstoppel
Fauna
Syntaxonomie RG Witte winterpostelein-Vroegeling- RG Kluwenhoornbloem-[Klasse der akker- RG Kluwenhoornbloem-[Klasse der akker-
Syntaxonomie [Klasse der akkergemeenschappen] gemeenschappen] gemeenschappen]
Syntaxonomie RG Claytonia perfoliata-Erophila verna- RG Cerastium glomeratum- [Stellarietea RG Cerastium glomeratum- [Stellarietea
Syntaxonomie [Stellarietea mediae] mediae] mediae]

Opnamenummer 48 52 54
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduine Knokke Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke, maïsakker langs de
Plaats maïsstoppel Kalfduinen West maïsstoppel Korte Duinen Paulusstraat
Perrceelsnummer KA9 KD9 KA22
Totale bedekking 30 5 15
Kruidbedekking 30 5 15
Mosbedekking < 1 < 1 1
Strooisel 50 1 1
Datum 26-Feb-16 26-Feb-16 26-Feb-16
Oppervlakte 50 x 3 m² 100 x 2 m² 100 x 50 m
Bodem duinzand 50-60 cm klei duinzand 30-40 cm
H&e vlak vlak vlak
Beheer winterbraak maïsstoppel is heringezaaid met Lolium maïsstoppel
Fauna
Syntaxonomie RG Witte winterpostelein-Vroegeling- Stellarietea mediae Lastig; zwak ontwikkeld Verbond van
Syntaxonomie [Klasse der akkergemeenschappen] Klasse der akkergemeenschappen Duivenkervel en Kroontjeskruid
Syntaxonomie RG Claytonia perfoliata-Erophila verna- Fumario-Euphorbion of gewoon
Syntaxonomie [Stellarietea mediae] RG Stellarietea mediae

Opnamenummer 64 65 67
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke Binnenduinen  Knokke Binnenduinen Knokke
Plaats akker Kalfduinen Oost braakliggende maïsakker Kalfduinen-Oost braakliggende bloemenakker Zoutelaan
Perrceelsnummer KA41 KA28 ZO3
Totale bedekking 60 70 40
Kruidbedekking 90 70 40
Mosbedekking 2 1 <1
Strooisel 1 5 5
Datum 13-Apr-16 13-Apr-16 21-Apr-16
Oppervlakte 100 x 10 m² 50 x 50 m² 50 x 20 m²
Bodem duinzand ca 90 cm duinzand 50-60 cm klei
H&e vlak vlak (met microreliëf karrensporen) vlak
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Opnamenummer 37 38 46
Beheer braakliggende gerstakker braakliggende maïsakker   braakliggende bloemenakker (Phacelia)
Fauna Watersnip Grote kartuizerslak, Segrijnslak
Syntaxonomie Stellarietea mediae Stellarietea mediae Stellarietea mediae
Syntaxonomie Klasse der akkergemeenschappen Klasse der akkergemeenschappen Klasse der akkergemeenschappen

Opnamenummer 68 83 88
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
Plaats Productiehooiland Zoutelaan Akkertje langs Paulusstraat akker langs de Paulusstraat
Perrceelsnummer ZO2 KA18 KA28
Totale bedekking 99 25 25
Kruidbedekking 99 25 25
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 0 10 (maïsstoppel) 5 (maïsstoppel)
Datum 21-Apr-16 4-May-16 4-May-16
Oppervlakte 50 x 20 m² 50 x 10 m² 50 x 50 m²
Bodem duinzand 30-40 cm duinzand ca 100 cm duinzand 0-40 cm
H&e vlak vlak vlak
Beheer Italiaans raaigras-grasakker Maïsakker Maïsakker
Fauna
Syntaxonomie ingezaaid Italiaans raaigras Stellarietea mediae Stellarietea mediae
Syntaxonomie akkeronkruiden: Stellarietea mediae

Opnamenummer 98 117 122
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West
Plaats akker akker André Dumoulijn Akkerrandje langs de Paulusstraat
Perrceelsnummer KA24 KA19 KA9
Totale bedekking 40 10 40
Kruidbedekking 40 10 40
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 5 (maïsstoppel) 2 1
Datum 11-May-16 18-May-16 24-May-16
Oppervlakte 100 x 5 m² 25 x 25 m² 50 m x 30 cm
Bodem duinzand 40-50 cm en klei klei duinzand ca 60 cm
H&e vlak vlak vlak
Beheer maïsakker
Fauna Distelvlinder, Klein koolwitje
Syntaxonomie Stellarietea mediae Stellarietea mediae Stellarietea mediae
Syntaxonomie Klasse der akkergemeenschappen Klasse der akkergemeenschappen Klasse der akkergemeenschappen
Opmerking Nog wat Korenbloem aanwezig

Opnamenummer 128
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
Plaats Ingezaaide bloemenakker
Perrceelsnummer KA43
Totale bedekking 60
Kruidbedekking 60
Mosbedekking 0
Strooisel 1
Datum 4-Aug-16
Oppervlakte 50 x 20 m²
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Opnamenummer 37 38 46
Bodem duinzand ca 80 cm
H&e vlak
Beheer ingezaaid bloemenmengsel
Fauna Bruin blauwtje, Icarusblauwtje
Fauna Oranje zandoogje, Zwartsprietdikkopje
Fauna Honingbij, Steenhommel, Akkerhommel
Syntaxonomie Stellarietea mediae
Syntaxonomie Klasse der akkeronkruiden
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Graslanden

 ● Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis). Mosduinen zijn zeldzaam in 
de Binnenduinen van Knokke. Alleen op het Zoutedijkje en in perceel HA3 resteren 
nog enkele tientallen vierkante meter mosduin. Die behoren eerder tot de licht ru-
derale, soortenrijke Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis) dan tot 
de Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum ruraliformis). Ook op een steilkantje 
in de wegberm van de Blinkaartlaan staat een vegetatie die nog erg mosduinachtig 
is van samenstelling. Op het Zoutedijkje staat ook Kegelsilene zelf, in perceel HA3 
niet. De typische soortencombinatie in HA3 bestaat uit Duinreigersbek, Gesteelde 
stuifbal, Groot duinsterretje, Kandelaartje, Ruw vergeet-me-nietje, Vals rendiermos, 
Zanddoddegras, Zwenkdravik en nog een groot aantal klassekensoorten . In de 
wegberm van de Blinkaartlaan is een grote populatie Gegroefde veldsla aanwezig. 
Vegetatieopnamen59 en 73.

 ● Duin-struisgras-associatie (Festuco-Galietum veri en Festuco-Galietum veri trifolie-
tosum).De duingraslanden van de Belgische Oostkustduinen staan op een eerder 
kalkarme bodem. De associatie die daar kenmerkend voor is heet de Duin-struisgras-
associatie (Festuco-Galietum veri). Deze associatie heeft nauwelijks echte kensoor-
ten, met uitzondering misschien van Blauwe bremraap (Orobanche purpurea), die ac-
tueel in de Binnenduinen niet meer aangetroffen werd, maar wél nog vlakbij voorkomt 
in de duintweitjes ten noorden van het Zoutedijkje en in de meest westelijke graslan-
den van de Kleine Vlakte. Karakteristiek voor de associatie zijn een aantal soorten die 
wijzen op oppervlakkige ontkalking en een aantal dieper wortelende soorten die wél 
nog kalkindicatief zijn. Schapenzuring en Geel walstro zijn de respectievelijke, meest 
typische indicatoren. Verder is dit graslandtype gekarakteriseerd door het voorkomen 
van een groot aantal grassoorten, waarbij zeker Fijn schapengras, Gewoon struisgras 
en Reukgras moeten genoemd worden, maar ook vaak meer voedselrijke soorten als 
Gestreepte witbol tot zelfs Engels raaigras toe. Daarnaast kunnen ook nog de meer 
kieskeurige soorten als Zachte haver, Duinfakkelgras, Tandjesgras, … aangetroffen 
worden. In het voorjaar vertoont de associatie vaak een kenmerkend bloeiaspect van 
Knolboterbloem en Akkerhoornbloem, later in de zomer vaak gevolgd door Muizenoor, 
Geel walstro en Kruipend stalkruid.  Bij overvloedige aanwezigheid van Geel walstro 
is soms nog Walstrobremraap aanwezig. Die komt in het studiegebied nog voor op de 
Paulusdijk en in HA3. De in het studiegebied vaak voorkomende subassociatie trifo-
lietosum wordt gekenmerkt door  het voorkomen van Ruwe klaver, Gestreepte klaver, 
Onderaardse klaver, Kleine rupsklaver en Duinfakkelgras. Veruit het mooiste reliëfrijke 
duingrasland in het studiegebied is dat van perceel HA3. Daar komt bijvoorbeeld ook 
nog Grote tijm in het grasland voor. Ook het voorkomen van Tandjesgras in dat gras-
land is bijzonder.  Perceel KD11 was tot voor  kort ook nog heel mooi, maar werd de 
laatste jaren zowel bemest als met herbiciden behandeld. Door het herbicidengebruik 
verdween Kruisdistel. Door de bemesting werden de soortenrijke gedeelten herleid tot 
de prikkeldraadzijde grenzend aan de Kortestraat en de zone rond de veedrinkpoel. 
Bijzonder is daar nog het voorkomen van Boompjesmos. Het derde meest waardevolle 
duingraslandje is niet meer reliëfrijk, maar geëgaliseerd. Het gaat om het driehoekige 
graslandje waar de Eikenlaan op de Paulusstraat uitkomt. Het is de enige plaats waar 
nog Gewone vleugeltjesbloem aangetroffen werd. Zachte haver is zeer prominent 
aanwezig, naast ook Kleine rupsklaver, Lathyruswikke, … Het grasland is niet erg ho-
mogeen. Naast typische associatie-gedeelten komen ook meer verruigde delen voor 
met bijvoorbeeld Duinruit en in 2015 ook nog Bokkenorchis. Verder wordt de Duin-
struisgras-associatie nog frequent aangetroffen in gedegradeerde toestand. Meestal 
gaat het om geëgaliseerde duinweitjes, vaak om relicten onder de prikkeldraad, soms 
ook vleksgewijs tussen andere vegetatietypes in natuurherstelpercelen. Bijzonder is 
dat zelfs in de min of meer gedegradeerde toestand nog vaak duinpaardenbloemen 
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van de sectie erythrosperma aan te treffen zijn. De microsoorten die niet tegelijk bloe-
men en zaad vertoonden werden als erythrosperma benoemd. Twee soorten werden 
eerder al gedetermineerd door Patrick Lust. Wij determineerden nog twee nieuwe 
soorten. Er is in Vlaanderen overigens weinig bekend over de precieze ecologische 
vereisten en de verspreiding van deze duinpaardenbloemen.De vegetatieopnamen 
108, 124, 126, 71, 4, 35, 36, 70, 1, 94 en 5 (in deze volgorde in de vegetatietabel her-
schikt) zijn typische vertegenwoordigers van de subassociatie trifolietosum.De vege-
tatieopnamen 127, 115, 113, 112, 84, 34, 61, 80 en 79 zijn de overige vertegenwoordi-
gers van de Duin-struisgras-associatie.

 ● Overgang duingrasland naar Glanshaver-verbond (overgang Koelerio-
Corynephoretea/Arrhenatheretea). In een verdere graad van degradatie van de 
duingraslanden komt vaak een voedselrijker grasland voor, waarin soorten van de 
Klasse der matig voedselrijke graslanden eerst hun intrede doen en anderhand ook 
gaan domineren.  De vegetatieopnamen 6 en 77 illustreren het fenomeen. Opname 6 
werd gemaakt in een open plek in het Blinkaartbos (BL27). Hier stond ooit een huisje 
en de voedselaanrijking begon dus wellicht al vrij lang geleden. Opname 77 werd ge-
maakt in het overbegraasde duinweitje van perceel HA5. Hier werd onder meer grond 
opgevoerd.

 ● Geruderaliseerd duingrasland (overgang Koelerio-Corynephoretea/Artemisietea). 
Overbegrazing en bemesting leiden op veel plaatsen tot overgangen van mooi duin-
grasland naar geruderaliseerd duingrasland, met Klein kaasjeskruid, Kleine brandne-
tel, Gewone raket, Bijvoet, Boerenwormkruid, Avondkoekoeksbloem, Klein streepzaad 
en andere ruderalen als typisch gevolg. Meestal gaat het om geëgaliseerde duinwei-
tjes met een overbegrazing van paarden. Dergelijke situaties komen vaak vleksgewijze 
voor met nog betere stukken of nog verder gedegradeerde stukken. Ze worden bijvoor-
beeld aangetroffen in de Zouteduinen (ZO8, de Hazegrasduinen (HA4) ,de Kalfduinen 
(KA31, KA18). In extreme gevallen overheersen deze ruderale soorten en verwijzen 
we naar de vegetatietabel ruderale vegetaties.

 ● Overgang duingrasland/kamgrasland (Festuco-Galietum veri/Lolio-Cynosuretum). Het 
natuurherstel op het Domein De Landsheer leverde op vrij korte termijn een tamelijk 
soortenrijk en in elk geval een bloemrijk grasland op, door de combinatie afgraven 
bouwvoor en enten met maaisel uit de Zwinduinen. Dat grasland kan echter moeilijk 
als een zuiver duingrasland bestempeld worden. Kamgras, Madeliefje, Klavervreter, 
Rode klaver, Gewone hoornbloem, Gestreepte witbol… wijzen duidelijk op een iets 
voedselrijkere toestand, die zowel kan veroorzaakt worden door de bodem met klei 
en slibrijk zand die de uitgangssituatie was na afgraven van de bouwvoor, als door 
de achterblijvende fosfaten na het afgraven. Hazepootje, Kleine ratelaar, Gewoon 
biggenkruid, Purpersteeltje, Lathyruswikke, … wijzen wél in de richting van duingras-
landontwikkeling. Actueel (2016) lijkt het er op dat Reukgras de dominante soort aan 
het worden is.  Vegetatieopnamen 7 en 9 geven een beeld van de natuurontwikke-
ling op het Domein de Landsheer in 2015. In 2016 was het kamgrasland-aandeel nog 
veel duidelijker aanwezig. De perspectieven voor de natuurherstelwerken op andere 
plaatsen in de Binnenduinen zijn erg analoog. In de natuurdoelen houden we daarom 
rekening met de ontwikkeling van 50% duingrasland/50% Kamgrasweide na afgraven 
van de bouwvoor.

 ● Kamgrasland (Lolio-Cynosuretum). Zuiver kamgrasland is zeer zeldzaam in de 
Binnenduinen. De enige plaats waar we het aantroffen was in een smalle vochtige 
zone rond de veedrinkpoel in HA3, waar de graslandvegetatie een zonatie vertoont 
van Zilverschoonverbond op de laagste oever, naar Kamgrasland iets hogerop en 
Duin-struisgras-associatie nog hogerop. Vegetatieopname 75 toont het Kamgrasland 
van HA3. De oppervlakte van dit vegetatietype is zo beperkt dat het niet op de vegeta-
tiekaart weergegeven wordt.
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 ● Derivaatgemeenschap Straatgras-[Klasse der droge graslanden op zandgrond] (DG 
Poa annua-[Koelerio-Corynephoretea]. Verschillende duinweitjes zijn zo zwaar over-
betreden en oeverbegraasd, dat Straatgras er dominant is. Vegetatieopname 125 van 
een paardenweitje in de Zouteduinen (perceel Z08) is een mooi voorbeeld. Straatgras 
bereikt er plaatselijk bedekkingen tot 40% en is er codominant met Gewoon struis-
gras. De soorten van duingrasland zijn sterk gedecimeerd en komen alleen nog op 
zandige kopjes of onder de prikkeldraad of schrikdraad voor. Ook in de Kalfduinen, de 
Paulusduinen en de Hazegrasduinen komen analoge situaties voor.

 ● Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion). Het Zilverschoonverbond komt op heel 
kleine oppervlakten voor rond diverse veedrinkpoelen. De opnamen 3 en 75 geven 
voorbeelden in percelen KD11 in de Korte Duinen en HA3 in de Hazegrasduinen. Ook 
rond de poelen van KA23 en KA28 in de Kalfduinen en de plassen in het Domein 
De Landsheer (DL1, DL2) komen fragmentaire Zilverschoonverbond-vegetaties voor. 
Meestal gaat het om vrij banale vegetaties met Fioringras, Geknikte vossenstaart, 
Krulzuring, Ruige zegge en Vijfvingerkruid. Rond de poel in KD11 (ZWI_025) komt 
ook Aardbeiklaver voor, wat mogelijk op een lichte zoutfactor wijst. Toch zijn deze 
Zilverschoonverbondvegetaties soms interessanter dan ze op het eerste zicht doen 
vermoeden. Het zijn ook de zones waarin soorten van de Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) en  de Zeevetmuur-klasse (Saginetea maritimae) kiemen. Ze zijn daar 
echter meestal te schaars om die syntaxa echt te kunnen benoemen. Het gaat om 
soorten als Zomprus, Puntmos, Gewoon duizendguldenkruid, Fraai duizendgulden-
kruid, Strandduizendguldenkruid, Gele droogbloem, Stijve ogentroost, Rode ogen-
troost, …

 ● Glanshaver-verbond (Arrhenatherion) en rompgemeenschappen in de Klasse der 
matig voedselrijke graslanden (RG-[Arrhenatheretea]). Een groot aantal percelen zijn 
door bemesting, herbicidengebruik of afwisseling akker-grasland geëvolueerd tot meer 
voedselrijke graslanden met soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden. 
In het beste geval is er nog een mix van voedselrijkere soorten met nog wat soorten 
van duingrasland. Vaak zijn het echter soortenarme graslanden waar vooral herbici-
dengebruik de kruiden uitgeschakeld heeft. Als de bemesting achterwege gebleven is, 
kan een grassoort als Reukgras soms nog dominant zijn. Bij sterkere voedselaanrij-
king komen Gestreepte witbol, Kropaar en Glanshaver als dominanten voor. Als krui-
den vermelden we onder meer Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, 
Rode klaver, Pinksterbloem, Knoopkruid, Vogelwikke, Veldlathyrus, Gewone paar-
denbloem, Gele morgenster en Fluitenkruid. De vegetatieopnamen 16, 18, 56, 107, 
109, 114, 118, 119 en 129 illustreren een aantal situaties. Opname 16 illustreert het 
schapenweitje ten zuiden van Fort Sint-Paul (perceel ZO12). Opname 18 is een zeer 
soortenarm, door Glanshaver gedomineerd grasland ten westen van de waterzuive-
ring. Opname 56 is het grasland rond de vijver van wijlen graaf Léon Lippens. Opname 
107 is het vervilte grasland van perceel NH3. Opname 109 is het Reukgrasperceel van 
KA37. Opname 114 is het door Reukgras en Gestreepte witbol gedomineerde gras-
landje van KA36. Vermoedelijk heeft herbicidengebruik hier de dicotylen gedecimeerd. 
Opname 118 is het overbegraasde paardenweitje van HA7. Opname 119 is het even-
eens door Reukgras gedomineerde grasland van KA3. Het werd in 2016 integraal met 
dicotylendoders behandeld. Opname 129 is het gedegradeerde duinweitje van perceel 
KA21 langs het Jagerspad. een    

 ● Derivaatgemeenschap Engels raaigras-[Klasse der matig voedselrijke graslanden] 
(DG Lolium perenne-[Arrhenatheretea]). Opname 12 toont het weitje van perceel KP9 
op de Paulusdijk. Engels raaigras is daar dominant, maar verder zijn daar nog redelijk 
wat soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden aanwezig en is er een 
bloeiaspect van Duizendblad. Uitsluitend onder de prikkeldraad komen ook nog soor-
ten voor van de Klasse der droge graslanden op zand.
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 ● RG Engels raaigras-[Weegbree-klasse/Kamgrasland](RG Lolium perenne-
[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati]). Opname 96 toont de nieuw aangelegde 
weide van DL4. Dit is een zeer soortenarme, door Engels raaigras gedomineerde 
weide.

 ● RG Italiaans raaigras-[Weegbree-klasse] (RG Lolium multiflorum-[Plantaginetea majo-
ris]. De opnamen 101 en 111 tonen door Italiaans raaigras gedomineerde graslanden. 
Opname 101 is het ponyweitje van KA12. Opname 111 is het productiehooiland van 
KA35 op kleibodem.  

Foto. Mosduin behorend tot de Kegelsilene-associatie in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Op 
de top is een bodemval waarneembaar voor de bemonstering van spinnen en loopkevers. Het 
bloeiaspect is afkomstig van Akkerhoornbloem.  De rode kleur wijst op tapijten van Muurpeper. Foto 
Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 217



Foto. Duin-struisgras-associatie met bloeiende Muizenoor, Akkerhoornbloem en Reukgras in per-
ceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto.  Relict Duin-struisgras-associatie onder de prikkeldraad van perceel KD11 in de Korte Duinen-
Oost, met bloeiende Knolboterbloem, Akkerhoornbloem, Gewone veldbies, Zandzegge, Zachte 
haver en Muizenoor. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Relict Duin-struisgras-associatie, met Schapenzuring, Klein vogelpootje, Vroege haver, … in 
perceel KA34 in de Kalfduinen-Oost.  Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Overgang Kamgrasland-duingrasland, met aspect van Kleine ratelaar, Klavervreter, Kamgras 
en Reukgras,  op het Domein De Landsheer, enkele jaren na aanleg en na oculatie met hooi uit de 
Zwinduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2016.
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Foto.  Grasland behorend tot het Glanshaververbond, rond de grote vijver op het domein Lippens 
(perceel KA4). Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016. 

Foto. Ruderaliserend en overbegraasd duingrasland van de Zouteduinen. De hoogste kopjes zijn 
vaak nog iets beter bewaard. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I220



Foto. Poel ZWI_025 in perceel KD11 in de Korte Duinen-Oost. De zone grenzend aan het waterop-
pervlak is een Zilverschoonverbond met Aardbeiklaver. Hoger op de helling komt een Duin-struis-
gras-associatie (met bloeiaspect van Knolboterbloem) voor.  Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Derivaatgemeenschap Engels raaigras-[Klasse der matig voedselrijke graslanden], met een 
bloeiaspect van Duizendblad op perceel KP 9 op de Paulusdijk. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 
2015.
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Tabel 11. Vegetatietabel graslanden.
Opnamenummer 73 59 108 124 126 71 4 35 36 70 1 94 5 127 115 113 112 84 34 61 80 79 6 77 7 9 75 3 16 56 107 109 129 114 125 119 118 18 111 101 96 12

Klasse der droge graslanden op zandgrond 
(Koelerio-Corynephoretea)

Sedum acre Muurpeper 2 a1 p1 p1 r1 a1

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem p2 a2 a2 m4 p1 a2 r1 m4 a2 p1 p1 1 p2 p1 a2 a2 m4 m4

Avenula pubescens Zachte haver m4 p1 1 a1 a1

Hieracium pilosella Muizenoor r1 a2 1

Vicia sativa nigra Smalle wikke m2 p1 a1 m2 p1 a1

Thymus pulegioides Grote tijm p1 m4

Polygala vulgaris Gewone 
vleugeltjesbloem p1

Erophila verna Vroegeling p1 2 a1 p1 p1 p1 p1 p1

Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1 m4 p1 p1 a1 a1 m2 p1 m2 p1

Luzula campestris Gewone veldbies r1 m4 a1 a1 1 a1 p1 a1 a1 a2 1 m4 p1 m2 p1 m4 m4 a1

Festuca filiformis Fijn schapengras r1 p1 p1 m4 1 a1 m2

Rumex acetosella Schapenzuring p1 a1 p1 a2 p1 p1 p1 m4 m4 a2 a2 m2 p1

Carex arenaria Zandzegge a2 p1 a1 m2 p1 p1 a2 p1 a1 a1 p1 p1 p1 p1 m2

Galium verum Geel walstro 2 m2 a2 m2 m4 p1 m4 m2 1 m2 m2 m4 p1

Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos .4 3 .1 3 2 .2 3 .2 .1

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem m4 p1 1 m2 a1 m4 r1 p1 p1 m4 m4 a1 m4 m4 a2 p1 m2 m2 m4 m2 p1

Ceratodon purpureus Purpersteeltje .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand r1 p1 a2 p1

Peltigera canina Groot hondsleer a2

Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid r1 p2 1 r1 m4 m4 p1 p1 a2 p1 r1 a2 1 m4 m4 a2 a2 a2 p2 m4 a2 m4 p1 2 m4 a2 m2 a2 r1 r1 m4

Aira praecox Vroege haver a2 p1 m2 a2

Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje .1 .1

Cerastium arvense Akkerhoornbloem p1 a2 m2 a1 m2 m4 a2 a1 m4 m4 1 p1 p1

Veronica arvensis Veldereprijs a2 m1 a1 a1 a1 m2 m2 a1 m2 a1 a1 m2 m1 m1 a1

Vicia lathyroides Lathyruswikke a1 p1 1 p1 m2 r1

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos .4 .4 .1 .2 .1 .2 .1 .1 2 3 .4 .4 .2 .1 .2 .1 .1 .1 .1 .2

Taraxacum erythrosperma Duinpaardenbloem p2 r1 r1 p1 r1

Taraxacum glauciniforme geen Ned. benaming r1

Taraxacum silesiacum Geen Ned. Benaming p1

Taraxacum tanyolobum Geen Ned. benaming p1

Taraxacum tortilobum Gekroesde 
paardenbloem r1 p1

Phleum nodosum Klein timoteegras m2 2 p1 1 a2 a2

Trifolium campestre Liggende klaver m4 m2 p1 p1 p1 a2 p1

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje m2 m2

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap r1 p1

Thalictrum minus Kleine ruit a2

Trifolium arvense Hazepootje 1 a2 p1 p1 m2 p1 p1 p1 p1

Trifolium scabrum Ruwe klaver p1 1 p1 p1 p1 a1 p1

Trifolium subterraneum Onderaardse klaver p1 p1 p1

Trifolium striatum Gestreepte klaver p1 m4 p1

Medicago minima Kleine rupsklaver a2 r1 p1 p1

Koeleria albescens Duinfakkelgras r1

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-me-nietje r1 a2 p1 m2 p1 p1

Ononis repens Kruipend stalkruid a2 p1 2 p1

Cladonia rangiformis Vals rendiermos .4 .4 .4

Phleum arenarium Zanddoddegras a2
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Opnamenummer 73 59 108 124 126 71 4 35 36 70 1 94 5 127 115 113 112 84 34 61 80 79 6 77 7 9 75 3 16 56 107 109 129 114 125 119 118 18 111 101 96 12

Syntrichia ruralis Groot duinsterretje 2 .1 .1 .1 .4 .1 .1 .1 .2 .1 .1 .1 .1

Erodium cicutarium 
dunense Duinreigersbek a2 m2 p1 1 a2 r1 a2 p1 p1 m2 m4 p1

Bromus tectorum Zwenkdravik a4 a1 a2 a1

Valerianella carinata Gegroefde veldsla a2

Saxifraga tridactylites Kandelaartje p1 p1 p1

Bromus thominei Duindravik a2 p1

Tulostoma brumale Gesteelde stuifbal p1

Klasse der matig voed-
selrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 m2 p1 a1 p1 m4 m4 a1 m2 m2 a1 m2 m4 m4 2 1 a2 m4 3 3 1 1 2 m2 1 m4 m4 m2

Ranunculus acris Scherpe boterbloem p2 r1 p1 1 a2 m2 p1 r1

Rumex acetosa Veldzuring r1 p1 p1 p2 p1 a2 m4 p1 r1

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 r1 p1 p1 p1 p1 r1 p1 a1 p1 p1 p1 p1 p1 a2 p1 p1 m2 p1 a1 p1

Trifolium pratense Rode klaver r1 m2 p1 a2 1 p1 p1

Cardamine pratensis Pinksterbloem p2

Centaurea jacea Knoopkruid p1 r1 r1

Vicia cracca Vogelwikke m4 p1 p1

Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1

Rhytidiadelphus sqarrosus Haakmos 1 2 .2 .4 .2 .1 .2 .2 .2 .1 .1 .1 .2 .4 .2 .2

Equisetum palustre Lidrus a2

Climacium dendroides Boompjesmos .2

Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem a2 p1 r1 a2 p1 r1 r1 a2 a2 p2 m4 a2 a2 a2 a2 a2 a2 m4 a2 m2 m4 p1 p1 a2 a2 p1 p1 p1 1

Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 p1 a2 r1 m2 p1 a1 m2 p1 r1 m2 a1 m2 1 p1 m2 m2 a2

Trifolium dubium Kleine klaver p1 m4 2 p1 p1 p1 p1 p1 a2 m2 m4 a2 p1 r1 a2 a2 p1 r1 p1 p1 1 r1 a1

Phleum pratense Timoteegras m4 a1 a1 p1

Leucanthemum vulgare Margriet m2

Arrhenatherum elatius Glanshaver a1 m2 a2 p1 m4 p1 m2 m4 m4 m4 1 m2 5 m4 a1 2 8

Tragopogon pratensis Gele morgenster r1

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1 r1 r1 p1 p1 r1 r1 a2

Trisetum flavescens Goudhaver 1 p1 1

Orobanche minor Klavervreter p1

Bellis perennis Madeliefje m2 m4 r1 m4 r1 p1 r1 a2 p1 a2 a2 m2 p1 p1 p1 p1 a1 p1

Cynosurus cristatus Kamgras m4 a1 m4 m4

Zilverschoonverbond 
(Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras p1 p1 5 m2

Rumex crispus Krulzuring r1 1 r1 m4 r1 r1

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart p1

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1

Carex hirta Ruige zegge p1 p1 p1 m4

Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1 p1 p1

Juncus articulatus Zomprus m4 a1

Ingezaaide grasakkers 
(Engels, Italiaans raaigras)
Lolium multiflorum Italiaans raaigras 9 9

Lolium perenne Engels raaigras p1 m2 r1 m2 a1 p1 a1 p1 1 m4 7 7
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Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p1 a1 1 a2 m2 1 a2 a2 p1 m4 m4 m4 a2 m4 p1 m4 m4 a2 m2 a1 1 m2 1 a2 p1 2 m2 m2 m4 m4 r1 1

Aegopodium podagraria Zevenblad r1 p1

Agrostis capillaris Fijn struisgras m4 m4 5 m4 2 5 m4 m4 5 1 1 5 6 1 3 2 5 5 1 m4 2 1 m4 m2 1 4 3

Allium vineale Kraailook a2 r1 r1

Ambrosia artemisifolia Alsemambrosia r1

Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras r1 p1 m2 m4 6 1 2 m2 a1 a1 3 7 3 2 a1 1 5 m4 a1 a1 m4 2 m4 1 6 3 5 1

Anthriscus caucalis Fijne kervel p1 r1

Aphanes arvensis Akkerleeuwenklauw p1 a1 a1 p1 p2 m4 a1

Aphanes microcarpa Kleine leeuwenklauw r1

Artemisia vulgaris Bijvoet p1 r1 r1 r1

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .4 .4 .1 .4 .4 .1

Bromus hordeaceus Zachte dravik m1 m2 p1 a1 m4 m2 p1 p1 a1 p1 p1 a1 p1 p1 a1 m2 m2 a1 1 a1 p1 a1

Bromus sterilis Ijle dravik p1 p1 a1 p1

Bryum capillare Gedraaid knikmos .1

Bryum sp. Knikmos sp. .1

Calamagrostis epigeios Duinriet m1

Calliergonella cuspidata Puntmos 2 2

Capsella bursa-pastoris Herderstasje r1 p1 r1 m4 p1

Cardamine flexuosa Bosveldkers r1

Cardamine hirsuta Kleine veldkers r1 p1 a2

Carex spicata Gewone bermzegge r1

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem a2 r1 r1 a1 m4 m2 p1 p1 a2 a2 p1 p1 p1 p1 r1 a1

Chaerophyllum temulum Dolle kervel r1

Chenopodium album Melganzenvoet p1 p1 p1 r1

Cirsium arvense Akkerdistel r1 r1 p1 p1

Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 r1 r1

Claytonia perfoliata Winterpostelein m4

Convolvulus arvensis Akkerwinde r1 r1 p1 p1 r1 a2 r1 p1 p1

Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1 p1 p1 a2 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r2 r1 r1 r1

Crepis capillaris Klein streepzaad r1 p1 a2 a2 p1 a2 2 p1 p2 a2 p1 p1 p1 a2 a2 r1 p1 p1

Digitaria sanguinalis Harig vingergras r1

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool r1

Eleocharis palustris Gewone waterbies 1

Elymus athericus Strandkweek p1 p1 p1 r1 a2 m4 r1 a1 a2 p1

Elymus repens Kweek p1 a1 a1 m2 m4 m2 m2 1 3 m4 m2 m2 a1 m2

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1

Equisetum arvense Heermoes a2 2 p1 p1 p1 p1 p1 r1

Erodium cicutarium 
cicutarium Gewone reigersbek a2 r1 p1 a2 a2 p2 p1 p1 p1 r1

Eurhynchium praelongum Fijn laddermos .2

Festuca arundinacea Rietzwenkgras p1

Festuca juncifolia Duinzwenkgras p1

Festuca rubra Rood zwenkgras m4 m4 m4 m4 m4 2 m4 m4 a1 1 m4 1 m4 m4 m4 3 2 m4 m4 m4 m2 1 3 2 2 m1 1 1 m2 1

Galanthus nivalis Sneeuwklokje r1

Galium aparine Kleefkruid r1

Geranium dissectum Slipbladooievaarsbek r1

Geranium molle Zachte ooievaarsbek r1 a2 m2 m4 p1 m2 a2 p1 p1 m2 r1 p1 a2 a1 p1 m4 a2 m2 m4 p1 p1 p1 a1 p1 p1 p1

Geranium pusillum Kleine ooivaarsbek p1 p1 p1

Geranium robertianum Robertskruid a2
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Geum urbanum Geel nagelkruid r1

Glechoma hederacea Hondsdraf r1 p1 a1 p1

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid p1 p1

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis r1

Hippophae rhamnoides Duindoorn r1 p2 r1

Hypericum perforatum Sint-Janskruid a2 p1 p1

Juncus bufonius Greppelrus a1 m2 p1 p1

Lactuca serriola Kompassla p1

Lamium album Witte dovenetel r1 p1 p1

Lamium amplexicaule Hoenderbeet r1

Lamium purpureum Paarse dovenetel p1 r1 p1 p1

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1 p1 1

Lotus corniculatus Gewone rolklaver m2 p1 1 m4 p1

Lychnis coronaria Prikneus p1

Lycopsis arvensis Kromhals r1

Malva neglecta Klein kaasjeskruid r1

Marasmius oreades Weidekringzwam p1

Matricaria maritima Reukloze kamille r1

Matricaria recutita Echte kamille p1

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 1 p1 p1 1 p1 a1

Medicago lupulina Hopklaver r1 p1 a1 a2 m2 p1 p1

Mentha aquatica Watermunt a2 3

Montia verna Klein bronkruid p1 p1

Odontites verna Rode ogentroost r1

Oenothera deflexa Zandteunisbloem r1

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk p1 p1

Papaver dubium Kleine klaproos p1

Phragmites australis Riet p1

Plagiomnium affine Rondbladsterrenmos .2 .1 .2

Plantago lanceolata Smalle weegbree r1 p2 2 a2 m4 1 4 1 m4 p1 1 m4 2 a2 a2 m4 p1 m4 a2 1 r1 m4 m4 m4 p1 2 1 1 2 m2 a1 m4 a2

Plantago major Grote weegbree r1 r1 p1

Poa annua Straatgras 1 2 m2 p1 1 3 4 m2 a1 m4 a1

Poa pratensis Veldbeemdgras m2 m4 1 m4 2 m4 1 m4 1 p1 m4 m2 2 m4 1 m2 m4 m2 1 m2 1 2

Poa pratensis glauca Veldbeemdras ssp 
glauca m2 m4

Poa trivialis Ruw beemdgras m4 a1 p1 a1 2 2 5 m2 m2 m2

Polygonum aviculare Varkensgras r1

Polygonum convolvulus Zwaluwtong r1

Polygonum persicaria Perzikkruid p1

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1

Quercus robur Zomereik p1

Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 r1 p1 p1 r1 p1 r1 a2 r1 r1 p1

Rhinanthus minor Kleine ratelaar p1 m4 m4 p1 m4 p1

Rorippa palustris Moeraskers p1

Rosa canina Hondsroos r1 r1

Rubus caesius Dauwbraam p1 a2 r1 p1 p1 a2 p1 r1 p1 a2 p1

Rubus fruticosus Gewone braam a2

Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1

Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 p1 p1 p1 r1

Rumex x pratensis Ridder- x Krulzuring r1 p1

Sagina procumbens Liggende vetmuur p1 r1 p1 a1

Sarothamnus scoparius Brem r1 r1 r1

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 225



Opnamenummer 73 59 108 124 126 71 4 35 36 70 1 94 5 127 115 113 112 84 34 61 80 79 6 77 7 9 75 3 16 56 107 109 129 114 125 119 118 18 111 101 96 12

Scleropodium purum Groot laddermos .2

Senecio erucifolius Viltig kruiskruid p1

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid r1 r1

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1 m4 p1 p2 r1 a2 a2 a2 p1 a2 p2 a2 r1 m4 a2 a2 m4 a2 a2 a2 m4 a2 1 p1 r1 p1 m2 m4 m4 r1 p1 p1 p1 a2 r1 r1 p1

Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1 r1 r1 r1 p1 p1 r1

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem r1 r1 r1 p1 p1 r1 p1

Sisymbrium officinale Gewone raket r1 r1 r1 r1 r1

Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 r1 r1 r1 p1

Spergula arvensis Akkerspurrie r1 p1

Stellaria graminea Grasmuur r1

Stellaria media Vogelmuur m2 r1 p1 p1 a1 p1

Stellaria pallida Bleke vogelmuur a2 p1 m4 p1 a1 a2 m4 p1

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p1 a2 a2

Trifolium repens Witte klaver a2 p1 m2 p1 m4 p1 a2 p1 2 3 a2 a2 a2 m2 m2 a2

Ulmus minor Veldiep p1 p2

Urtica dioica Grote brandnetel r1 a2 r1 r1 p1 r1 p1 p1 r1 r1 r1 p1 p1 p1 a4 p1 r1 p1

Urtica urens Kleine brandnetel r1

Veronica chamedrys Gewone ereprijs p1 r1 p1

Veronica hederifolia Klimopereprijs a2

Vicia hirsuta Ringelwikke a1 a2

Vicia sativa segetalis Vergeten wikke r1 p1 r1 m2 p1 1 m4
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen

Opnamenummer 1 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Korte Duinen Knokke, Korte Duinen Knokke, Korte Duinen 
Plaats rand weitje in hoek Kortestraat en Hazegrasstraat poel in weitje tussen boerderij Vandepitte en bosje KD12 zelfde weitje van opname 3
Perrceelsnummer KD11 KD11 KD11
Totale bedekking 95 95 99
Kruidbedekking 80 95 99
Mosbedekking 25 20 5
Strooisel 1 1 5
Datum 21-Aug-15 21-Aug-15
Oppervlakte 25 x 1 m² 25 x 1 m² rand van de poel 25 x 10 m² naast poel
Bodem duinzand 50-60 cm duinzand rondom; poel zelf is klei duinzand 110 cm
H&e 20°O 20° naar centrumpoel  toe veel microreliëf
Beheer paardenweitje in privé-gebruik paardenweitje paardenweitje
Fauna Bruin zandoogje, Klein geaderd witje
Fauna Bont zandoogje, Bruin blauwtje, Krasser
Fauna Gewoon spitskopje
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie Zilverschoon-verbond Duin-struisgras-associatie
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri Lolio-Potentillion Festuco-Galietum veri
Opmerkingen Weitje zelf is banaler dan deze rand (herbiciden) waterhoudende poel neigt naar Kamgrasland
Opmerkingen Opn is beste stuk; rest is minder

Opnamenummer 5 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwanepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Blinkaartduinen Knokke, Blinkaartduinen Knokke
Plaats driehoekig graslandje tus Eikenlaan en Paulusstraat open plek met graslandje in het Blinkaartbos grasland op duintje in privé-terrein
Plaats De landsheer-Lannoye
Perrceelsnummer BL21 BL27 DL1
Totale bedekking 90 99 95
Kruidbedekking 90 99 95
Mosbedekking 2 1 1
Strooisel 5 10 1
Datum 21-Aug-15 21-Aug-15 21-Aug-15
Oppervlakte 25 x 25 m² 15 x 20 m² 10 x 10 m²
Bodem verstoord en geëgaliseerd duinzand > 60 cm duinzand; geëgaliseerd 60-70 cm duinzand ; afgegraven akker; klei zeer ondiep
H&e vlak vlak 10°N
Beheer ± gazonbeheer bespeeld pas 2 jaar geleden aangelegd
Fauna Klein geaderd witje, Bruin blauwtje Paardenbijter, Ratelaar, Krasser Bastaardzandloopkever
Fauna Icarusblauwtje, Blauwvleugelsprinkhaan Klein geaderd witje, Boomkikker Ratelaar
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie geruderaliseerd duingraslandje; geen mooie Duin-struisgras Nog geen echt duingrasland. Pas aan-
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri associatie meer gelegd op afgegraven akker en in-
Opmerkingen Graspleintje met kunstwerk ‘Onze Wortels’ Overgaand in nitrofiele zoomvegetatie en bos gezaaid met maaisel uit Kleine Vlakte
Opmerkingen Kleine rupsklaver, Bokkenorchis, Gewone Toch al enkele stn van de Klasse der 
Opmerkingen vleugeltjesbloem, Zachte haver, Kruipend stalkruid, droge graslanden

Opnamenummer 9 12 16
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke Knokke, Paulusduinen KnokkeZouteduinen; weitje waar
Plaats grasland op privéterrein De Landsheer-Lannoye weitje op de Paulusdijk ten O van huis nr 110 Spaanselaan en Fort St-Pol bij elkaar
Plaats vlakbij de nieuwe poelen komen; hoek Blinkaartbos
Perrceelsnummer DL1 KP9 ZO12
Totale bedekking 99 99 99
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 2 0 5
Strooisel 1 1 1
Datum 21-Aug-15 21-Aug-15 26-Aug-15
Oppervlakte 10 x 10 m² 25 x 25 m² 50 x 2 m
Bodem duinzand  op zeer ondiepe klei duinzand ca 80 cm ruderaal duinzand 30-40 cm
H&e microreliëf 10°Z 5°NO
Beheer pas 2 jaar geleden aangelegd op afgegraven akker in privégebruik; begraasd door koeien? schapenweitje
Fauna Icarusblauwtje, Bruin zandoogje Kleine vuurvlinder, Oranje zandoogje
Fauna Ratelaar, Akkerhommel
Syntaxonomie Benadert al beter dan opn 7 de Duin-struisgras-ass Gedegradeerd duinweitje; geen stn meer van droge graslanden. Is geen Duin-struisgras-ass. meer;
Syntaxonomie maar heeft nog altijd meer Arrhenathereta-stn Engels raai dominant. Is productiever bemesting?)
Opmerkingen Dominant is Plantaginetea-soort. Klavervreter (hier DG Lolium perenne-[Arrhenatheretea] Wél nog mooi bloeiaspect van
Opmerkingen met 10-tallen ex) w. als Arrhenatheretea-soort Onder prikkeldraad wél nog Geel walstro, Akkerhoornbloem, Duizendblad; lager gelegen gedeelte
Opmerkingen beschouwd. Ook Cynosurion-kenmerken. Klein timoteegras; nog sterke bloei van Duizendblad is vochtiger en ruderaler met veel
Opmerkingen Akkerdistel

Opnamenummer 18 34 35
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Paulusduinen Knokke, Paulusdijk; onder de prikkeldraad van het weitje Knokke, Zoutedijkje
Plaats grasland langs het Jagerspad tussen waterzuivering tegenover de Grote Stelle
Plaats en bloemenweide Is geen perceel van studiegebied, maar wél zeer relevant Is geen perceel van studiegebied
Perrceelsnummer KP18 vergelijkingsmateriaal maar wél relevant vergelijkingmateriaal-
Totale bedekking 99 95 90
Kruidbedekking 99 95 70
Mosbedekking 0 5 40
Strooisel 10 1 1
Datum 10-Sep-15 4-May-15 4-Jun-15
Oppervlakte 25 x 10 m 100 x 0,5 m² 5 x 10 m
Bodem geëgaliseerd duinzand ca 90 cm duinzand  op klei duinzand op klei
H&e vlak 10°ZW 25°N
Beheer Hooiland? graasweitje
Fauna
Syntaxonomie RG Glanshaver-[Glanshaver-orde] Duin-struisgras-associatie Duin-struisgras-associatie
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri Festuco-Galietum veri
Opmerkingen Door Glanshaver gedomineerd, zeer soortenarm Wei zelf is al meer gedegradeerd, alhoewel er ook nog goede Is net geen perceel meer van het
Opmerkingen grasland langs het Jagerspad tussen waterzuivering stukjes duingrasland in voorkomen studiegebied, maar ligt valk tegen-

over NH2
Opnamenummer 36 56 59
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Paulusdijk, tegenover Jan Van de Pitte Knokke, Kalfduinen West, tuin van Maurice Lippens Knokke, Binnenduinen, wegberm
Plaats In de wei zelf, op enkele m van de prikkeldraad grasland rond de vijver Blinkaaetlaan
Plaats
Perrceelsnummer KP8 KA4 grenst aan ZO6
Totale bedekking 95 100 99
Kruidbedekking 95 90 75
Mosbedekking 1 10 20
Strooisel 1 50 (vervilt grasland; veel witbol) 1
Datum 1-Jul-15 4-Apr-16 13-Apr-16
Oppervlakte 50 x 2 m² 50 x 50 m² 50 x 1 m²
Bodem duinzand > 80 cm schelprijk duinzand ca 60 cm duinzand ca 80 cm op klei
H&e 15°W-Zw vlak 30°W
Beheer begraasd door stier af en toe gemaaid, maar niet frequent gemaaid
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen
Fauna
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie Glanshaververbond (Arrhenatherion) met enkele soorten van pionierend grasland van diverse klassen
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri drogg grasland (Koelerio-Corynephoretea) Tiental Koelerio-Corynephoretea-stn
Opmerkingen Foto’s van Walstrobremraap evenveel Arrhenatheretea-stn; geen dominant

Opnamenummer 61 70 71
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Zouteduinen Binnenduinen Knokke, Hazegrasduinen
Plaats weidrandje onder de prikkeldraad met Geel walstro paardenweide langs de Zoutelaan met Onderaardse klaver mooie duinweitje; rond bodemval
Perrceelsnummer oostelijke rand van percelen KA6 en KA7 perceel ZO1 perceel HA3
Totale bedekking 99 90 99
Kruidbedekking 99 90 99
Mosbedekking 10 5 1
Strooisel 1 1 1
Datum 13-Apr-16 21-Apr-16 3-May-16
Oppervlakte 100 x 0,5 m² 10 x 5 m² 25 x 25 m²
Bodem duinzand ca 60 cm duinzand 10 tot 100 cm duinzand ca 70 cm
H&e microreliëf reliëfrijk duin veel microreliêf
Beheer begraasd onder de prikkeldraad (runderen) overbegraasd door zeer veel paarden; cf Poa annua-bedekking
Fauna Kleine vos 2 Bergeend
Syntaxonomie laatste stuiptrekkingen Duinstruisgras-associatie Duinstruisgras-associatie trifolietosum Duinstruisgras-associatie triolietosum
Syntaxonomie onder de prikkeldraad Festuco-Galietum veri Festuco-Galietum veri
Opmerkingen Festuco-Galietum veri Buiten opn: Akkerhoornbloem, Gewone brunel, Gewone vogel-
Opmerkingen melk, Veldzuring, Paarse dovenetel, Heelblaadjes, Ruw vergeet-
Opmerkingen me-nietje

Opnamenummer 73 75 77
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen
Plaats mosduin rond bodemval poelrand in mooi duinweitje Overbegraasd weitje Hazegrasduinen
Perrceelsnummer HA3 HA3 HA5
Totale bedekking 50 99 80
Kruidbedekking 25 99 80
Mosbedekking 25 25 1
Strooisel 2 1 1
Datum 3-May-16 3-May-16 3-May-16
Oppervlakte 5 x 10 m² 40 x 0,5 m² rondom poel 25 x 25 m²
Bodem duinzand  ca 70 cm duinzand  op zeer ondiepe klei duinzand ca 50 cm
H&e 45°Z 45° naar centrum poel microreliëf
Beheer begraasd overbegraasd door Koniks en Hooglanders
Fauna Kleine vuurvlinder, Oranjetipje, Bastaardzandloopkever Zwartkop, Tjiftjaf
Fauna cf Bolle duinslak; Witbaardzandbij
Syntaxonomie Kegelsilene-associatie vochtig Lolio-Cynosuretum, Kamgrasweide Geen Festuco-Galietum veri meer; overgang
Syntaxonomie Sileno-Tortuletum ruraliformis Arrhenatheretea-Koelerio-Corynephoretea
Opmerkingen Foto’s Gesteelde stuifbal Vroeger stond hier Apium repens; niet teruggevonden met tradplanten en Zilverschoonverbondstn, 
Opmerkingen maar ook ruderalen

Opnamenummer 79 80 84
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Knokke, Binnenduinen, Kalfduinen West
Plaats Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen weiderandje paardenweitje
Plaats weitje van De Landsheer perceel van De Landsheer naast Paulusstraat
Perrceelsnummer HA4 DL1 KA18
Totale bedekking 99 95 99
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen
Kruidbedekking 99 95 99
Mosbedekking 1 1 5
Strooisel 1 1 5
Datum 3-May-16 3-May-16 4-May-16
Oppervlakte 50 x 50 m² 25 x 25 m² 50 x 0,5 m onder de prikkeldraad
Bodem duinzand  ca 50 cm duinzand op zeer ondiepe klei duinzand ca 100 cm
H&e microreliëf microreliëf microreliëf
Beheer overbegrazing door paarden enkele jaren geleden aangeelgd paardenbegrazing; wei zelf is overbegraasd
Syntaxonomie Staat nog dicht tegen Duinstruisgras-ass, maar de beste Op de wip ts Kamgrasland en duingrasland, maar in elk geval Relict Duinstruisgras-associatie
Syntaxonomie stn zijn weg en vervangen door ruderalene n tredplanten. gunstig aan het evolueren Festuco-Galietum veri
Opmerkingen Nog zeer veel eenjarigen.

Opnamenummer 94 96 101
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Korte Duinen, graslandje met Binnenduinen Knokke; Domein De Landsheer; nieuw ingezaaide Binnenduinen Knokke; Kalfduinen West
Plaats Medicago minima: paardenweitje Jean Vandepitte intensieve wei graslandjes van Fjordenpony
Perrceelsnummer KD11 DL4 KA12
Totale bedekking 80 75 95
Kruidbedekking 60 75 95
Mosbedekking 20 0 0
Strooisel 1 0 2
Datum 10-May-16 11-May-16 11-May-16
Oppervlakte 5 x 1 m² 50 x 50 m² 25 x 25 m²
Bodem duinzand  ca 100 cm duinzand ca 50-60 cm duinzand can 50 cm
H&e 30°Z vlak vlak
Beheer paardenbegrazing paardenbegrazing recent aangelegd; begraasd dr pony
Fauna Sint-Jakobsvlinder Klein koolwitje Klein koolwitje
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri trifolietosum RG Engels raaigras-[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] RG Italiaans raaigras-[Plantaginetea majoris]
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie RG Lolium multiflorum-[Plantaginetea majoris]
Opmerkingen Weitje wordt begrensd door olmenhoutwal

Opnamenummer 107 108 109
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Grasland tussen het Zoutedijkje Binnenduinen Knokke, graslandje tussen het Zoutedijkje en de Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
Plaats en de Nieuwe Hazegraspolderdijk; vervilt gedeelte Nieuwe Hazegraspolderdijk; beste gedeelte Reukgrasperceel
Perrceelsnummer NH3 NH3 KA37
Totale bedekking 90 90 99
Kruidbedekking 90 90 99
Mosbedekking 1 5 5
Strooisel 90 (vervilt grasland) 1 5
Datum 11-May-16 11-May-16 18-May-16
Oppervlakte 25 x 25 m² 20 x 5 m² 50 x 25 m²
Bodem duinzand ca 60 cm duinzand ca 60 cm duinzand ca 50 cm
H&e vlak (geëgaliseerd duin) vlak (geëgaliseerd duin) vlak
Beheer sporadisch gemaaid sporadisch gemaaid gehooid
Fauna Steenhommel, Icarusblauwtje
Syntaxonomie meer Arrhenatherion-achtig dan Koelerio-Corynephoretea Festuco-Galietum veri trifolietosum Op de wip tussen Arrhenatherion en 
Syntaxonomie Geen associatiekensoorten Duin-struisgras-associatie subass trifolietosum Festuco-Galietum veri; Reukgras dominant
Opmerkingen Slechts klein gedeelte van het perceel

Opnamenummer 111 112 113
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost; schraal paardenweitje Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen
Plaats grasakker Italiaans raaigras met Vogelpootje en Taraxacum tanyolobum tuin met mooi duingrasland
Perrceelsnummer KA35 KA35 perceel uitgesloten uit visie (eig Compagnie)
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 0 2 5
Strooisel 0 1 1
Datum 18-May-16 18-May-16 18-May-16
Oppervlakte 25 x 25 m² 3 x 3 m 25 x 10 m
Bodem duinzand ca 50 cm-overgang klei duinzand> 100 cm duinzand ca 100 cm
H&e vlak licht reliëfrijk; opname op bultje vlak
Beheer voordrooggrasbeheer
Fauna

Syntaxonomie RG Italiaans raaigras Op de wip tussen Thero-Airion en Festuco-Galietum veri Op de wip tussen Thero-Airion en Festuco-
Galietum veri

Syntaxonomie
Opmerkingen Beste overgebleven stukje van KA35; elders ook nog in de rand grenst aan weitje van opname 112

Opnamenummer 114 115 118
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost, weitje quasi Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, weiderandje onder de Binnenduinen Knokke, Hazegrasduinen
Plaats zonder dicotylen prikkeldraad overbegraasd, soortenarm paardenweitje
Perrceelsnummer KA36 KA7 (westzijde) HA7
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 90 99
Mosbedekking 0 30 1
Strooisel 10 1 1
Datum 18-May-16 18-May-16 24-May-16
Oppervlakte 50 x 50 m² 50 x 0,5 m² 25 x 25 m²
Bodem duinzand 60 cm duinzandca 30 cm duinzand 40-50 cm
H&e vlak (microreliëf) microreliëf mierenbulten microreliëf
Beheer  herbicidengebruik met dicotylendoders begraasd onder de prikkeldraad overbegraasd door paarden
Fauna
Syntaxonomie RG Reukgras-Gestreepte witbol-[Arrhenatheretea] relict Festuco-Galietum veri Arrhenatherion met nog enkele soorten van de
Syntaxonomie relict Duin-struisgras-associatie Koelerio-Corynephoretea
Opmerkingen Bunkertje in perceel

Opnamenummer 119 124 125
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Binnenduinen Knokke, Zouteduinen; 
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, met herbiciden Binnenduinen Knokke, wegberm van de Spaanse laan op de hoek overbegraasd paardenweitje ten N van het
Plaats behandeld weitje langs de Paulusstraat met Fort Sint-Pol; gazon met Ruwe en Gestreepte klaver Blinkaartbos
Perrceelsnummer KA3 Hoek ZO12 ZO8
Totale bedekking 99 99 80
Kruidbedekking 99 90 80
Mosbedekking 0 25 1
Strooisel 1 1 1
Datum 24-May-16 24-May-16 24-May-16
Oppervlakte 100 x 25 m² 5 x 5 m² 50 x 20 m²
Bodem duinzand 60-70 cm duinzand ca 40-50 cm duinzand ca 60 cm
H&e vlak vlak vlak
Beheer pas met herbiciden behandeld (dicotylendoders) gazonbeheer paardenbegrazing
Fauna Gestreepte goudspanner
Syntaxonomie RG Reukgras-[Arrhenatherion] Festuco-Galietum veri trifolietosum DG Straatgras-[Koelerio-Corynephoretea]
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie
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Tabel 11. Kopgegevens vegetatietabel graslanden Binnenduinen
Opmerkingen

Opnamenummer 126 127 129
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Hazegrasduinen Binnenduinen Knokke, Hazegrasduinen Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
Plaats Mooiste duinweitje Mooiste duinweitje gedegradeerd dunweitje
Perrceelsnummer HA3 HA3 KA21
Totale bedekking 99 100 99
Kruidbedekking 99 100 99
Mosbedekking 30 30 <1
Strooisel 2 2 5
Datum 5-Jul-16 5-Jul-16 28-Sep-16
Oppervlakte 5 x 5 m² 5 x 5 m² 50 x 50 m²
Bodem duinzand ca 70 cm duinzand ca 70 cm duinzand, zeer dun, op klei
H&e 30°O 30°NW geëgaliseerd; nog licht reliëf
Beheer begraasd begraasd onbekend
Fauna Rolpissebed, Bruin zandoogje, Fraaie schijnbok Icarusblauwtje
Fauna Sint-Jakobsvlinder Kleine vuurvlinder
Syntaxonomie Festuco-Galietum veri trifolietosum Festuco-Galietum veri meer Arrhenatherion-soorten dan Koelerio-
Syntaxonomie Duin-struisgras-associatie Duin-struisgras-associatie Corynephoretea-soorten; ook beetje
Opmerkingen Walstrobremraap Grote tijm op duintje van bodemval Artemisietea-soorten
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Ruderale vegetaties

 ● Associatie van Ballote en andere netels (Balloto-Arctietum). Vegetatieopname 72 
illustreert een ruderale vegetatie in het mooie duinweitje HA3. Op de plaats van de 
opname kwam een mesthoop voor, die inmiddels verwijderd is. De meest opvallende 
soort op die plaats is Wegdistel. Andere ruderalen zijn onder meer Bijvoet, Canadese 
fijnstraal, Gewone raket, IJle dravik, Kleine brandnetel en Kleine ooievaarsbek. Verder 
is de vegetatie ook nog rijk aan akkeronkruiden met Grote klaproos als meest opval-
lende, nitrofiele zoomsoorten met onder meer Fijne kervel en Duinvogelmuur en daar-
naast nog opvallende soorten als Tuinridderspoor en Viltganzerik. Stinkende ballote 
en Wegdistel zijn kensoorten van de associatie. De associatie, met Wegdistel,  komt 
ook nog voor in de naastliggende tuin. De associatie, uitsluitend met Stinkende ballote 
komt ook talrijk voor als zoomvegetatie bij de houtkanten, houtwallen en bosranden 
in de rest van het studiegebied. Malrove, een andere kensoort van deze associatie 
wordt vermeld door Herrier et al. (1992), maar werd actueel niet meer aangetroffen. 
Hartgespan, nog een kensoort van deze associatie, wordt wél nog aangetroffen bin-
nen het studiegebied, zij het onstandvastig op dezelfde plaats. In de omgeving van het 
Zoutedijkje kan Hartgespan echter nog gezien worden, zowel in de duinweitjes, in de 
dijkstruwelen als in de zoom-bosrand van het naaldbosje. We verwijzen naar vegeta-
tieopnamen 33 bij de vegetatietabel van struwelen en bossen voor een voorbeeld.

 ● Associatie van Kleine brandnetel (Urtico-Malvetum neglectae). Dit vegetatietype werd 
al kort besproken bij de graslanden, onder de beschrijven van de ruderaliserende 
graslanden. Vegetatieopname 17 werd gemaakt in het geëgaliseerde duinweitje 
tussen het Jagerspad en het naaldbos in de Hazegrasduinen. Kleine brandnetel en 
Klein kaasjeskruid zijn de kensoorten van de vegetatie, die pleksgewijze voorkomt 
op latrines van paarden. De associatie komt verspreid voor in tal van overbegraasde 
paardenweitjes in het studiegebied, zowel in de Kalfduinen, de Zouteduinen als de 
Hazegrasduinen. 

 ● Wormkruid-associatie (Tanaceto-Artemisietum). Vegetatieopname 19 werd gemaakt 
in het Waterzuiveringsstation, naar aanleiding van de populatie Grote centaurie die 
daar voor komt. Deze komt daar voor in een ruderaal duingrasland met onder meer 
Avondkoekoeksbloem, Bezemkruiskruid, Bijvoet, Boerenwormkruid, Groot kaas-
jeskruid, Grote zandkool, Jakobskruiskruid, Klein streepzaad, Kweek, Stinkende 
ballote , Witte honingklaver en Zandteunisbloem.  Duizendblad, Kweek en Kropaar 
zijn constante soorten in deze associatie. Dit is de enige vegetatieopname in de 
Binnenduinen, die we ook als de Wormkruidassociatie kunnen bestempelen. Alle 
overige verwante ruderale vegetaties kunnen alleen tot op verbonds-niveau benoemd 
worden. 

 ● Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotion). Vegetatieopnamen 11 beschrijft de ruderale 
vegetatie in KA27,een Boomkikkerperceel dat al enkele jaren door het ANB beheerd 
wordt en gemaakt werd op een voormalige akker. Opname 23 werd gemaakt in het 
overbegraasde paardenweitje KP10, een in sterke mate geruderaliseerd, maar nog 
altijd soortenrijk, reliëfrijk duingraslandje.  Vegetatieopname 102 beschrijft de ruderale 
vegetatie in het braakperceel KA23, een eveneens door het ANB beheerd perceel in 
functie van Boomkikker. Alle drie de percelen zijn soortenrijk, met een groot aantal 
ruderale soorten, maar zonder duidelijke mogelijkheid om één of andere associatie 
aan te wijzen. Dat probleem is trouwens meer regel dan uitzondering bij de ruderale 
gemeenschappen die in Vlaanderen aangetroffen worden.  De vegetaties zijn nog 
meest verwant met het Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotion). De ruderalen zijn 
onder meer Akkerdistel, Avondkoekoeksbloem, Bijvoet, Boerenwormkruid, Gewone 
raket, Grijze mosterd, Grote teunisbloem, Jakobskruiskruid, Kleine ooievaarsbek, Klein 
kaasjeskruid, Klein streepzaad, Kruipertje, Kweek, Papegaaienkruid, Speerdistel en  
Zwarte toorts.
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 ● Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris). Vegetatieopnamen 
24 werd gemaakt in het door ANB beheerde Boomkikkerperceel KP13 naast het 
Kappelingenbos. Vegetatieopname 31 beschrijft de ruderale vegetatie van het over-
begraasde paardenweitje HA4. Beide vegetaties vertonen nog sterker het patroon dat 
in de vorige paragraaf al beschreven werd. Er zijn tal van ruderale soorten aanwezig, 
maar er is geen nauwkeuriger aanduiding mogelijk dan op klasseniveau.

De oppervlakten van de verschillende ruderale vegetaties is vrij beperkt. Op de vegetatie-
kaart worden alle ruderale vegetaties met één enkele kleur weergegeven. 

Foto.  Associatie van Ballote en andere netels (Balloto-Arctietum) met Wegdistel in perceel HA3 in 
de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.
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Foto. Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotion) met bloeiend Boerenwormkruid in het waterzuive-
ringsstation. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.
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Tabel 12. Vegetatietabel ruderale vegetaties.

Opnamenummer 72 17 11 19 23 102 24 31

Klasse der ruderale gemeen-
schappen (Artemisietea 
vulgaris)
Elymus repens Kweek m4 2 2 2 m4
Cirsium arvense Akkerdistel r1 a2 m4
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek m4 a1 p1 p1 a2
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Crepis capillaris Klein streepzaad a1 p1 p1 p1 a1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 p1 p1 a2
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1 p1 p1 p1 p1
Artemisia vulgaris Bijvoet p2 m4 r1 a2 m4
Sisymbrium officinale Gewone raket a2 r1 m4
Malva neglecta Klein kaasjeskruid p1 p1
Urtica urens Kleine brandnetel a4 p1 r1
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid r1 r1
Bromus sterilis Ijle dravik a2
Hordeum murinum Kruipertje p1
Oenothera deflexa Zandteunisbloem r1
Oenothera glazioviana Grote teunisbloem a4
Verbascum nigrum Zwarte toorts p2
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem p2 p1 p1 r1 p1 p1 p1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p2 a2 r1 a2
Melilotus albus Witte honingklaver r1
Medicago sativa Luzerne r1
Ballota nigra Stinkende ballote a4 r1
Onopordum acanthium Wegdistel 1
Amaranthus retrofexus Papegaaienkruid p1 p1
Hirschfeldia incana Grijze mosterd r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid a2 1 a4 p1 p1 m4 m4
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid p1 r1 r1

Klasse der akkergemeenschap-
pen (Stellarietea mediae)
Stellaria media Vogelmuur p1 a1 a2 p1
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1
Chenopodium album Melganzenvoet p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1 p1
Lamium amplexicaule Hoederbeet p1
Equisetum arvense Heermoes a2 r1
Papaver rhoeas Grote klaproos r1 r1 r1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade p1
Aphanes arvensis Akkerleeuwenklauw m4
Sonchus asper Gekroesde melkdistel a2
Vicia hirsuta Ringelwikke p1 p1 p1
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek a2 p1 a2

Klasse der nitrofiele zomen 
(Galio-Urticetea)
Urtica dioica Grote brandnetel 1 r1 p1 a2 m4 p1
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Opnamenummer 72 17 11 19 23 102 24 31
Galium aparine Kleefkruid r1 a2
Glechoma hederacea Hondsdraf p1 a2
Alliaria petiolata Look-zonder-look
Anthriscus caucalis Fijne kervel a4
Stellaria pallida Duinvogelmuur p1

Overige soorten
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn p1 r2
Achillea millefolium Duizendblad 1 1 m4 1 a2 a2
Agrostis capillaris Gewoon struisgras p1 5 m4 m4 1 4
Agrostis stolonifera Fioringras p1 m2
Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel p1
Anthoxanthum odoratum Reukgras r1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1 p1 a2
Arabidopsis thaliana Zandraket r1
Arctium minus Kleine klit p2 p2
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1 1 1 a1 1 2 m4
Bellis perennis Madeliefje p1 r1 p1
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam p1
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos .1 .1 .1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1
Bromus hordeaceus Zachte dravik a1
Bryonia dioica Heggenrank r1
Calamagrostis epigeios Duinriet m2 m2
Calystegia sepium Haagwinde p1
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1 p1 p1
Carex arenaria Zandzegge p1
Centaurea jacea Knoopkruid p1
Centaurea scabiosa Grote centaurie r1
Cerastium arvense Akkerhoornbloem p1 a1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem a1 p1 p1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem p1
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem p1
Ceratodon purpureus Purpersteeltje .1
Consolida ajacis Tuinridderspoor a2
Convolvulus arvensis Akkerwinde p1 p1 p1 p1
Coronopus didymus Kleine varkenskers p1
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r1 r1
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 m4 3 m4
Elymus athericus Strandkweek a1

Epilobium ciliatum Beklierde 
basterdwederik p1

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1 r1
Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek m4
Erophila verna Vroegeling p1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1
Festuca rubra Rood zwenkgras m2 1
Galium verum Geel walstro a2
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1
Hippophae rhamnoides Duindoorn r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4 1 m4 m4 m4 m4 2
Humulus lupulus Hop p1
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Opnamenummer 72 17 11 19 23 102 24 31
Hyacinthoides hispanica Spaanse boshyacint r1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1 a2 p1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid p1 p1 a2 p1 p1 p1
Juncus bufonius Greppelrus m2
Lamium album Witte dovenetel p1 p1 p1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand a2 a2
Lolium perenne Engels raaigras m4 4
Lotus corniculatus Gewone rolklaver p1
Luzula campestris Gewone veldbies a2
Marasmius oreades Weidekringzwam p1
Medicago lupulina Hopklaver p1 p1 a2
Mercurialis annua Tuinbingelkruid r1
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-me-nietje m2
Phleum nodosum Klein timoteegras p1
Phleum pratense Timoteegras p1 p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1 1 5 a2
Plantago major Grote weegbree a1 a2
Poa annua Straatgras a2 p1
Poa pratensis Veldbeemdgras m4 m2
Poa trivialis Ruw beemdgras a2 1 1 m4
Populus x canadensis Canadapopulier r4
Polygonum aviculare Varkensgras p1 m4
Potentilla argentea Viltganzerik p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid a2
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes m4
Quercus robur Zomereik r1 r1 r1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 p1 p1 m4 p1
Rorippa palustris Moeraskers r1
Rosa corymbifera Heggenroos r1
Rubus caesius Dauwbraam a2 a4 6 p1
Rubus fruticosus Gewone braam sl p2
Rubus ulmifolius Koebraam r1 p2 r1
Rumex acetosa Veldzuring p1 r1
Rumex acetosella Schapenzuring p1 a2
Rumex crispus Krulzuring p1 p1
Rumex obtusifolius Ridderzuring p2 p1 p2 p1 r1
Sagina procumbens Liggende vetmuur p1
Salix alba Schietwilg p4
Salix caprea Boswilg r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg r1
Salix viminalis Katwilg r1

Salix x charrieri Rossige x Geoorde 
wilg r1

Salix x guinieri Rossige x Grauwe wilg r1

Sazlix x multinervis Grauwe x Geoorde 
wilg r1

Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1
Sambucus nigra Gewone vlier r4 r2
Symphytum officinale Smeerwortel r1
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Opnamenummer 72 17 11 19 23 102 24 31
Syringa vulgaris Sering p1
Taraxacum erythrospermum Duinpaardenbloem r1
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1 a2 1 p1 p1 a2
Tragopogon pratensis Rode klaver a2
Trifolium arvense Hazenpootje a2
Trifolium repens Witte klaver a2 a1 a2
Ulmus minor Veldiep r1 p1
Vicia cracca Vogelwikke p1 p1
Vicia lathyroides Lathyruswikke p1 p1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke a1 a1
Vinca major Grote maagedenpalm r1
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Tabel 12. Kopgegevens vegetatietabel ruderale vegetaties
Opnamenummer 11 17 19
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, perceel langs het Jagerspad Knokke, Hazegrasduinen Knokke, Paulusduinen
Plaats Kalfduinen weitje langs Jagerspad Waterzuivering
Perrceelsnummer KA27 HA3 KP17
Totale bedekking 99 99 100
Kruidbedekking 99 99 100
Mosbedekking 1 1 0
Strooisel 20 1 20
Datum 21-Aug-15 4-Sep-15 10-Sep-15
Oppervlakte 100 x 10 m² 25 x 25 m² 50 x 2 m² langs de draad // Jagerspad
Bodem duinzand ruderaal duinzand ruderaal duinzand
H&e vlak; geëgaliseerd duin vlak; geëgaliseerd duin vlak
Beheer recent uit akker gecreëerd paardenweitje; overbegraasd en bijgevoederd onregelmatig gemaaid
Fauna Blauwe glazenmaker, Icarusblauwtje
Fauna Ratelaar, Atalanta, Klein koolwitje
Fauna Bruin zandoogje, Kleine vos
Fauna Boomkikker
Syntaxonomie Wormkruid-verbond Associatie van Kleine brandnetel Dauco-Melilotion
Syntaxonomie Dauco-Melilotion Urtico-Malvetum neglectae Wormkruid-verbond
Opmerkingen Roep van Boomkikker uit struweel op meest ruderale plekjes Lijkt best op Wormkruid-associatie
Opmerkingen aan rand perceel Tanaceto-Artemisietum

Opnamenummer 23 24 31
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Paulusduinen Knokke, Paulusduinen Knokke, Hazegrasduinen
Plaats weitje ten O van de waterzuivering Braakperceel ANB naast Kappelingenbos paardenwei grenzend aan het bos ten
Plaats over Vandepitte; ten Z van Paulusvaart langs het Jagerspad N van domein De Landsheer
Perrceelsnummer KP10 KP13 HA4
Totale bedekking 99 100 99
Kruidbedekking 99 100 99
Mosbedekking < 1 1 < 1
Strooisel 1 30 1
Datum 10-Sep-15 10-Sep-15 10-Sep-15
Oppervlakte 25 x 25 m² 50 x 20 m 50 x 50 m²
Bodem ruderaal duinzand ca 50 cm duinzand ca 60 cm duinzand 50-60 cm
H&e zeer reliëfrijk duin vlak geëgaliseerd, maar toch nog reliëfrijk
Beheer paardenweitje; overbegraasd braak perceel met hoefijzervormige poel paardenweitje, overbegraasd en
Fauna Klein koolwitje, Atalanta, Gehakkelde aurelia bijvoedering op de wei
Fauna Akkerhommel
Syntaxonomie Geen Festuco-Galietum veri meer Artemisietea; Klasse der ruderale gemeen- Geen Festuco-Galietum veri meer;
Syntaxonomie Artemisietea, nauw verwant met schappen; niet nader te benoemen ruderaal duinweitje; Artemisietea
Opmerkingen Urtico-Malvetum neglectae Perceel is rondom beplant met Eenstijlige maar niet nader te benoemen
Opmerkingen Associatie van Kleine brandnetel meidoorn, Sleedoorn, Veldiep Klasse der ruderale gemeenschappen
Opmerkingen Wél nog soortenrijk en wat relictstn

Opnamenummer 72 102
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen, Hazegrasduinen Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost
Plaats mooiste duinweitje langs Jagerspad Braakperceel met Boomkikkerpoel net onder
Plaats op plaats voormalige mest/composthoop De Landsheer
Perrceelsnummer HA3 KA23
Totale bedekking 90 90
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Tabel 12. Kopgegevens vegetatietabel ruderale vegetaties
Struikbedekking 0 50
Kruidbedekking 90 50
Mosbedekking 0 2
Strooisel 5 50
Datum 3-May-16 11-May-16
Oppervlakte 10 x 5 m² 20 x 20 m²
Bodem nitrofiel duinzand < 70 cm nitroefiel duinzand 40-50 cm
H&e 15°ZO hellend naar poel
Beheer afgegraven mesthoop in duinweitje sporadisch beetje gemaaid
Fauna Platbuik, Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer
Syntaxonomie Balloto-Arctietum Wormkruid-verbond
Syntaxonomie Associatie van Ballote en andere netels Dauco-Melilotion
Opmerkingen Onopordum ook in weitje ten Z (uitloper
Opmerkingen tuin huisje compagnie)
Opmerkingen
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Struweel en bos

De bespreking van de houtige vegetaties volgt de volgorde van de herschikte opnamen in 
de vegetatietabel (tabel 11).

 ● Associatie van Grauwe wilg (Salicetum cinereae salicetosum repentis). 
Vegetatieopname 8 beschrijft de poelrand van een pas gegraven plas in het Domein 
De Landsheer (perceel DL1). De poelrand is zeer snel gekoloniseerd door allerlei 
wilgen, met Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia) als belangrijkste, maar 
ook Boswilg, Kruipwilg, Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg. De vegetatie is op deze 
plaats geen lang leven beschoren, want de wilgen worden begraasd door Koniks en 
Hooglandrunderen en bovendien wordt de vegetatie één keer per jaar gemaaid. De ve-
getatie geeft wel een realistisch beeld wat men kan verwachten bij graafwerken tot op 
dit grondwaterniveau en met een slibhoudend zand als substraat. In die zin zullen de 
natuurinrichtingswerken voor de rest van het gebied zich op deze voorbeelden kunnen 
inspireren. De oppervlakte van dit vegetatie is actueel zeer beperkt en wordt daarom 
niet op de vegetatiekaart weergegeven.

 ● Klasse der wilgenvloedbossen en Verbond der wilgenvloedbossen en -struwe-
len (Salicetea purpureae en Salcion albae). Vegetatieopname 10 beschrijft de 
oeverbegroeiing van een pas gegraven plas in het Domein De Landsheer (DL1). 
Vegetatieopname 62 beschrijft de wilgenbegroeiing in de rand van het bosje KA38 
en de daaraan grenzende poel (KA44). Vegetatieopname 93 beschrijft de wilgenbe-
groeiing rond de poel naast het bosje van KD10. Opname 92 beschrijft een houtkant 
van verwilderde griendwilgen tussen de Kortestraat en het bosje van KD10. Opname 
91 tenslotte beschrijft een houtkant van knotwilgen en knotpopulieren langs de 
Kortestraat. De vegetatieopnamen 10, 62 en 38 zijn vergelijkbare omstandigheden 
met de paragraaf hierboven, met het verschil dat hier niet Grauwe of Rossige wilg 
dominant  zijn, maar  andere wilgensoorten, waardoor de begroeiingen een andere 
syntaxonomische benaming krijgen. De benoeming  van jonge wilgenstruwelen is hoe 
dan ook lastig en in de sfeer van romp- en derivaatgemeenschappen. De dominant die 
kan verwacht worden is heel sterk afhankelijk van de dichtsbije zaadboom. Schietwilg 
en Boswilg zijn de grootste kanshebbers in het studiegebied. De opnamen 91 en 92 
zijn ook wilgenbegroeiingen, maar hier is een syntaxonomische aanduiding zelfs niet 
relevant, want het gaat om geplante wilgen. Opname 92 beschrijft een verwilderde 
aanplant van Duitse dot, Bittere wilg en Katwilg. Dit is duidelijk een mandenmakers-
relict. Opname 91 beschrijft een knotbomenhoutkant langs de Kortestraat. De on-
dergroei bestaat uit een nitrofiele zoomvegetatie met Grote brandnetel, Kleefkruid, 
Look-zonder-look, Stinkende gouwe en Zevenblad.  Al deze wilgenbegroeiingen zijn te 
beperkt in omvang om op de vegetatiekaart weer te geven. De kaart met de nummers 
van de vegetatieopnamen geeft wél aan waar de opnamen gemaakt werden. 

 ● E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-Look (Violo odoratae-Ulme-
tum). De Vegetatieopnamen 78, 60, 58, 13, 42, 43, 45, 49, 50, 97, 63, 53, 51, 20, 27, 
66, 29, 32, 33 en 39 worden volgens de determinatiesleutel van Cornelis et al. (2009) 
allemaal als dit bostype aangeduid, waarmee dit veruit het belangrijkste bostype 
van het studiegebied mag genoemd worden. Grote delen van het Blinkaartbos, het 
Kappelingenbos, het Gewone esdoornbos-naaldhoutbos van de Hazegrasduinen, het 
Gewone esdoornbosje in de Korte Duinen, de beide bosjes in de Kalfduinen Oost, de 
olmenstruwelen op de Paulusdijk, de olmenstruwelen op het Zoutedijkje en de olmen-
struwelen langs het Jagerspad staan typologisch zeer dicht bij elkaar. Dat is ook zo 
als de belangrijkste boomsoorten geen iep of es zijn, maar bijvoorbeeld esdoorn of 
afstervende naaldbomen. De typologie van Cornelis et al. Is dan ook integraal geba-
seerd op de kruidlaag, wat een logische aanpak is, aangezien de boomsoorten bijna 
altijd geplant zijn. De karakteristieke kruidlaag van die bosjes is overigens beperkt. 
Klimopereprijs, Look-zonder-Look, Zevenblad, Maarts viooltje en Sneeuwklokje zijn 
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meest kenmerkend. In de lage struiklaag zijn ook Aalbes en Dauwbraam indicatief. In 
de concrete bosplaatsen zijn vooral Klimopereprijs en Look-zonder-look zeer alge-
meen aanwezig. Maarts viooltje komt weliswaar talrijk voor in het Blinkaartbos, maar is 
daar zwaar kwijnend onder de massale Klimop en de steeds oudere wordende bomen. 
In 2016 bloeide Maarts viooltje helemaal niet, wat deels ook met de zeer eigenaar-
dige weersomstandigheden in het voorjaar te maken had. Maarts viooltje komt maar 
zeer beperkt voor in de kleinere bosjes van het studiegebied. In het Kappelingenbos 
werden maar enkele planten aangetroffen. Sneeuwklokje komt algemeen voor in 
de bosrand van het Blinkaartbos, zij het meestal zeer manifest als tuinvlieder. In het 
Blinkaartbos komen nog meer interessante kruidsoorten voor in dit type, waaronder 
Tongvaren, Zachte naaldvaren, eikvaren en Boerencrocus. Geen van deze soorten 
is echter karakteristiek. Opvallend is dat deze soorten meest voorkomen op houtwal-
len aan de rand of de voormalige rand van het bos. In de boomlaag kunnen Gewone 
es en Veldiep als meest karakteristieke soorten aangewezen worden. Enkele oude 
essenstoven herinneren nog aan de oorspronkelijke aanplant-exemplaren. De olmen 
zijn steevast aangetast door iepenziekte en zijn dus eerder grote struiken dan bomen. 
Zeer opvallend in het Blinkaartbos is de zeer sterke uitbreiding van besdragende 
struiken en bomen, die door vogels aangevoerd worden vanuit nabijgelegen tuinen. 
Amerikaanse vogelkers, Europese vogelkers, Gele ribes, (al dan niet inheemse) 
Hulst, Kardinaalsmuts, Mahonie, Taxus, Veelbloemige roos, Vlier zijn een greep uit 
het aanbod. Van de struiklaag die aanwezig was vóór de bosaanplant (Duindoorn, 
wilde rozen, Wilde liguster) schiet zeer weinig over en de laatste relicten zijn integraal 
verwezen naar de lichtrijke randen van het bos. Die situatie is de laatste drie decennia 
zeer duidelijk merkbaar. Herrier et al. (1992) beschrijven nog hoe veel van deze soor-
ten toen ook nog verspreid in het bos voorkwamen. Eénstijlige meidoorn en Kruisbes 
staan wél nog zeer verspreid in het bos.   

 ● F Esdoornen-Essenbos (Carici-Fagetum en Melico-Fagetum). De opnamen 14 en 40, 
allebei gemaakt in het Blinkaartbos, op plaatsen met veel Noorse esdoorn en Gewone 
esdoorn, worden met Cornelis et al. (2009) gedetermineerd als F Esdoorn-Essenbos. 
Dit is echter eerder door gebrek aan goede differentiërende soorten dan door de aan-
wezigheid van goede indicatorsoorten. Dat bostype komt voor op de kalkrijke bodems 
van de Voerstreek. We hechten geen verder belang aan deze determinaties. Het bos-
type wordt niet apart weergegeven op de vegetatiekaart.

 ●  G3 Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (Stellario-
Carpinetum). De opnamen 57 en 44 werden allebei gemaakt in de rand van het 
Blinkaartbos. De kruidlaag is hier duidelijk door de mens beïnvloed. In opname 44 
komt een tapijt van Kleine maagdenpalm voor, die ongetwijfeld als tuinvlieder moet 
bestempeld worden. In opname 57 komt een tapijt van Bosanemoon voor, met ook wat 
Daslook, Wilde narcis, Wilde hyacint. We vermeldden bij de soortbesprekingen al dat 
hier mogelijk een aanplantactie moet gekoppeld worden aan de bezoeken die schrijf-
ster Marguerite Yourcenar aan het bos bracht. In beide opnamen is Zomereik aanwe-
zig in de boomlaag, hoewel niet per se dominant. In één opname domineert Gewone 
es, in de andere opname zijn Zomereik en Gewone esdoorn codominant. Bij verdere 
uitbreiding van deze aangevoerde kruiden (oud bos-indicatoren) mag niet uitgesloten 
worden dat dit bostype uitbreiding neemt. Voorlopig gaat het nog om vrij beperkte op-
pervlakten, hoewel de Bosanemoon duidelijk zeer goed aangeslaan is. Omwille van 
de zeer geringe oppervlakte wordt dit bostype niet apart op de vegetatiekaart weer-
gegeven. De kaart met de nummers van de vegetatieopnamen geeft wél aan waar de 
opnamen gesitueerd zijn.

 ● Opname 69, een jong bosje in de Zouteduinen (perceel Z07), staat op de Biologische 
waarderingskaart nog als Duindoornstruweel aangeduid. In praktijk is het actueel een 
vegetatie op de grens tussen struweel en bos, met Sleedoorn als dominant en eiken 
en populieren als overstaanders. De kruidlaag is vooral nitrofiel. Syntaxonomisch is 
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dit struweel-bos niet op een zinnige manier te benoemen. Op de vegetatiekaart is het 
bosje mee met de Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn opgenomen.

 ● F Esdoorn-Essenbos (Carici-Fagetum, Melico-Fagetum). De opnamen 2, 15, 30 en 41 
werden gemaakt in de naaldhoutbestanden van het Blinkaartbos, de Hazegrasduinen 
(HA1) en de  Korte Duinen (KD12). Zeeden is een gemeenschappelijke soort, maar 
ook Grove den en Zwarte den komen voor. De dennen zijn in praktijk vaak afster-
vend en worden in snel tempo overwoekerd door Gewone en Noorse esdoorn.  Met 
Cornelis et al. (2009) worden deze bosbestanden gedetermineerd als F Esdoorn-
Essenbossen, een bostype dat in praktijk alleen in de Voerstreek voorkomt. Het is 
duidelijk dat de soortenarmoede van de kruidlaag hier opnieuw een rol speelt in de ei-
genaardige benaming voor dit type bossen. Zowel HA1 als KD12 zijn nog zeer recente 
bosjes met een zeer beperkte ondergroei en eerder beperkte waarde. De Biologische 
waarderingskaart kleurt ze dan terecht ook niet donkergroen, wat meestal toch de 
standaardkleur is voor bossen. 

 ● E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look (Violo-odoratae-
Ulmetum). De opnamen 104, 105, 120 en 121 beschrijven houtwallen en houtkanten 
die typologisch identiek benoemd worden als de eerdere essen-olmenbossen, hout-
kanten en houtwallen die we al eerder beschreven. Ze staan hier apart, omdat ze de 
rijkere kruidlaag van die eerder analoog benoemde vegetaties missen. In de eerste 
reeks kregen we een groot aantal soorten te zien van de Klasse der eiken- en beuken-
bossen op voedselrijke grond (Querco-Fagetea). Die ontbreken in de hier opgesomde 
houtkanten en houtwallen, die daarmee aantonen dat niet alle bossoorten zo maar vlot 
kunnen overleven in de houtkanten en houtwallen. Toch belandden een aantal van die 
houtkanten en houtwallen wel degelijk ook in de eerste reeks. 

 ● D2 Essen-Elzenbos met Grote brandnetel (RG Urtica dioica-Glechoma hederacea-
[Circaeo-Alnenion]). Opname 131 beschrijft het nitrofiele, jonge, smalle populierenbos-
je op de Paulusdijk. Ook dit bos is wegens het gering aantal differentiërende soorten 
syntaxonomisch moeilijk te plaatsen, maar de sleutel van Cornelis et al. (2009) wijst 
meest richting een D2-bostype. De boomlaag bestaat uit Canadapopulier. Beneden 
de dijk is het bos afgeboord door een rij knot-schietwilgen.  In de struiklaag komen 
Koebraam, Dauwbraam, Eenstijlige meidoorn, Veldiep, Sleedoorn, Gewone vlier, 
Heggenroos en Gewone esdoorn voor. De kruidlaag bestaat uit nitrofiele zoomsoorten 
en soorten van natte strooiselruigten. 

 ● Associatie van Duindoorn en Vlier (Hippophaeo-Sambucetum). Opname 95 be-
schrifjt een lintvormig Duindoornstruweeltje op de rand van het duinenweitje 
KD11. Opname 74 beschrijft een Duindoornstruweeltje op de rand van het naald-
bos in de Hazegrasduinen (HA2). Opname 21 beschrijft het enige nog wat grotere 
Duindoornstruweel in de Binnenduinen, namelijk op perceel KP10. Opname 28 
beschrijft een houtkant die omwille van zijn deels geplante karakter, het midden 
houdt tussen een Duindoornstruweel en een Iepen-Essenbos. In perceel KD7 werd 
geen vegetatieopname gemaakt. Alleen in de rand van dit perceeltje komt nog wat 
Duindoorn voor, maar het perceeltje is actueel overwoekerd door abeel. Deze relictu-
ele Duindoornstruweeltjes zijn gekenmerkt door Duindoorn, Gewone vlier, Eénstijlige 
meidoorn, Heggenroos, Koebraam en Dauwbraam in de struiklaag.  De kruidlaag 
is vooral gekenmerkt door een reeks soorten van nitrofiele zomen. In tegenstel-
ling tot de vertegenwoordigers van Zwinduinen, die bijzonder rijk zijn aan verschil-
lende rozensoorten en verder ook Wegedoorn en andere bijzondere struiksoorten, 
naast bijzondere zoomsoorten als Glad parelzaad, Donderkruid en dergelijke, zijn de 
Duindoornstruweeltjes van de Binnenduinen zeer arm. Niet in het minst Duindoorn 
zelf is hier zwaar in de verdrukking door het ouder worden van de bossen en lichtge-
brek, maar ook herbicidengebruik en bemesting in de aangrenzende percelen spelen 
deze struweeltjes parten. In het grootste Duindoornstruweel werden ook faunavallen 
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geplaatst. We verwijzen ook naar deze besprekingen voor de kwaliteitsbeoordeling 
van de laatste Duindoornstruweeltjes in de Binnenduinen.   

 ● Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn (Pruno-Crataegetum).Opname 116 
beschrijft een houtkant rond het voormalige duinboerderijtje van André Dumoulijn 
(KA17). Door de overvloed aan Koebraam gaat het hier om de subassociatie rubeto-
sum ulmifolii. Opname 123 is een houtwal die vertrekt aan de bijentuin en vier per-
celen verder loopt, dwars op de Paulusstraat. In deze houtwal zijn ook knotwilgen en 
olm ingeplant. Overigens haat het ook hier om de subassociatie rubetosum ulmifolii. 
Opname 55 beschrijft de wellicht oudste nog bestaande houtwal van het studiegebied. 
Het gaat om de houtwal op de zuidkant van KA7. De houtkant is al aangeduid op de 
Ferrariskaart en twee omvangrijke essenstoven (tot 560 cm omtrek) laten vermoeden 
dat de oudste exemplaren inderdaad nog uit de 18de eeuw stammen. De opnamen 89 
en 90 zijn eerder verwilderde meidoorn- of meidoorn-sleedoornhagen, nu dus hout-
kanten (maar géén houtwallen) in de Korte Duinen (beide zijden van KD8). De struik-
laag van al deze lineaire elementen heeft Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Gewone 
vlier gemeenschappelijk. Eén- x Tweestijlige meidoorn, Hondsroos, Heggenroos en 
Koebraam komen niet over al voor. Heggenrank is ook een vrij karakteristiek liaantje. 
De kruidlaag van deze houtkanten en houtwallen is soortenarm en bestaat hoofdza-
kelijk uit nitrofiele zoomsoorten. Echte bossoorten of oud bos-indicatoren ontbreken. 
Herbicidengebruik is zeer reëel op deze relicten, hetzij rechtstreeks op de struiklaag 
(vaak tegen Koebraam bedoeld) of onrechtstreeks, op de kruidlaag in combinatie 
met het aangrenzende perceel. De houtwal van KA7 is toch nog altijd zeer bijzonder. 
Niet alleen is het fenomeen houtwal zeldzaam, maar zowel van es, els, meidoorn als 
sleedoorn komen hier omvangrijk exemplaren voor die wijzen op een hoge ouderdom. 
Mispel verdween helaas uit deze houtkant. We achtten het zinvol om in deze houtwal 
ook bodemvallen voor ongewervelden te plaatsen om te zien in welke mate deze hout-
wallen een verbindingselement tussen bossen kunnen betekenen voor de fauna. 

 ● De resterende 5 opnamen  in tabel 11 vormen geen eenheid. Het zijn syntaxonomisch 
moeilijk te plaatsen houtige begroeiingen. Opname 47 beschrijft de laatste groeiplaats 
van Wilde liguster in de zuidrand van het Blinkaartbos. Deze vegetatie kan met moeite 
nog als een Liguster-verbond (Berberidion vulgaris) beschreven worden, maar het 
is duidelijk dat Wilde liguster, net zoals Duindoorn elders, zwaar in de verdrukking is 
gekomen van het ouder wordende bos. Opname 110 beschrijft een Koebraamstruweel 
op de grens van het studiegebied (KA24) met de aangrenzende gronden van de 
Prinsenhoeve. Dit is een soortenarme begroeiing die als rompgemeenscha Koebraam 
in de klasse der doornstruwelen kan beschreven worden (RG Rubus ulmifolius-
[Rhamno-Prunetea]). De opnamen 86 en 87 beschrijven houtwallen in de Kalfduinen 
Oost, die omwille van het geplante karakter moeilijk tot één syntaxonomische een-
heid kunnen gerekend worden. Ze houden het midden tussen olmenstruwelen, slee-
doornhagen en (Koe)braamstruwelen. Opname 106 tenslotte beschrijft een zoomsi-
tuatie met Overblijvende ossentong in de rand van het Blinkaartbos in de hoek van 
de Eikenlaan met de Paulusstraat. De vegetatie behoort qua kruidvegetatie tot het 
Verbond van Look-zonder-look (Galio-Alliarion). Het bos op die plaats is sterk antropo-
geen getint met Canadapopulier als dominant.
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Foto. Dominant aspect van Klimop, zowel op de grond als in de bomen, in het Blinkaartduinbos. 
Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Foto. Iepen-Essenbos met voorjaarsbloei van Sneeuwklokje in perceel Z08 grens Blinkaartbos en 
Zouteduinen). Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look op perceel KA25 in de Kalfduinen 
Oost. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Fluitenkruidaspect in Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look (Violo-odora-
tae-Ulmetum), perceel KA25 o, de Kalfduinen-Oost. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Het Kappelingenbos is tamelijk structuurrijk en telt veel dood hout, omdat de populieren er bij 
bosjes aan het afsterven zijn. Er is een rijke struiklaag van Veldiep, een beetje Ruwe iep en Haze-
laar. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Foto. Het bosje KA38 in de Kalfduinen-Oost heeft ook weer een soortenarme kruidlaag door over-
woekering met Klimop. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. Het bosje van perceel  KD10 in de Korte Duinen is een weinig interessant bosje met domi-
nantie van Gewone esdoorn en nauwelijks bloeiende kruidlaag. Er is wél een mooie mantel van 
Sleedoorn aanwezig, die heel wat ongewervelden aantrekt. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Foto. Duindoornstruweel in perceel KP5 in de Paulusduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.
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Foto. Soortenrijke houtwal met aspect van bloeiende Sleedoorn, op de zuidrand van perceel  KA6 
in de Kalfduinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Foto. Houtwal met Boerencrocus (Crocus tommasinianus) op de noordrand van het Blinkaartbos. 
Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.
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Foto. Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn (Pruno-Crataegetum). Verwilderde mei-
doornhaag in de Korte Duinen-West. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Verwilderde meidoorn-sleedoornhaag en knotwilgen-knotpopulierenrij langs de Kortestraat. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Syntaxonomisch lastig te benoemen, maar zeer mooie houtkant langs het Jagerspad, met 
deels aangeplante soorten (Veldiep, Sleedoorn), deels spontane soorten (Koebraam, Dauwbraam, 
…). Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Foto. Vrouwelijke katjes van de Duitse dot kloon ‘Gewone kletters’ (Salix x dasyclados var. angusti-
folia kloon ‘Gewone kletters’) in een houtkant langs de Kortestraat, ontstaan uit een wilgenaanplant 
voor vlechtgebruik of later wellicht ook als camouflagestruiklaag voor het jachtbosje van KD10. Foto 
Arnout Zwaenepoel, april 2016.
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Foto. Verbond van Look-zonder-look (Galio-Alliarion) met Overblijvende ossentong (Pentaglottis 
sempervirens) in de zoom van het Blinkaartbos langs de Eikenlaan. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 
2016.
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Tabel 13. Vegetatietabel struwelen en bossen
Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Struiken, bomen en lianan

Ulmus minor Veldiep 1 r2 1 5 6 7 4 p4 9 2 1 2 5 8 1 p2 p2 9 6 6 p4 r1 r2 3 p2 2 p2 8 8
Fraxinus excelsior Gewone es r2 2 1 5 3 r1 p4 3 7 p2 3 r2 7 r4 p4 1 r1 r4

Acer platanoides Noorse esdoorn 1 p2 p2 p2 1 5
Acer 
pseudoplatanus

Gewone esdoorn r1 r2 r1 5 3 5 p4 2 p4 p4 1 3 r4 8 7 2 2 4 4 5 r1 8 2 1 3 r2 r1 r1 r2 r1 r1 r2 r4

Acer pseudoplata-
nus cv. Purpurea

Gewone esdoorn cv. 
Purpurea

a4 r1

Quercus robur Zomereik 1 r2 p4 r2 r4 1 3 2 2 r1 7 r1 4 1 2 p4 2 r2 r1 2 r1 r1 1 r2

Prunus spinosa Sleedoorn p2 p2 p4 r1 p2 6 r1 7 r1 a4 r1 r1 p2 2 a4 1 5 1
Sambucus nigra Gewone vlier p4 p2 p4 p2 p4 p4 p2 r1 p4 p4 a4 p4 p2 3 r2 a4 a4 a4 r1 r1 p2 p2 p4 p2 a2 r1 r1 p4 p2 r2 1 p4 p2 p2 p4 r2 p4 r1 1 r2 p2
Crataegus 
monogyna

Eenstijlige meidoorn r2 r2 p4 1 r1 1 1 p4 p2 1 1 a4 p4 p2 r1 a4 p4 r1 p4 1 p1 r1 p4 r2 p2 a2 r2 r1 3 a4 1 r2 1 7 p2 1 8 8 4 r1 r1

Crataegus x media
Een- x Tweestijlige 
meidoorn

r2 r1 r2

Euonymus 
europaeus

Kardinaalsmuts r1 r1 r1

Bryonia dioica Heggenrank r1 r1 p1 r1 p1 a2 r1 p2 r1 p2
Rosa canina canina Hondsroos var canina p2 r1 r1 r1 r1 r2 r1 r2 r1
Rosa canina 
dumalis

Hondsroos var 
dumalis

r1 r1 r1

Rosa corymbifera Heggenroos r1 r2 1 p2 r1 2
Rubus ulmifolius Koebraam 2 1 r1 2 p2 p2 8 a2 r1 r1 r1 5 p4 r1 a2 2 5 a4 1 5 4 1 9 5 5 p4
Humulus lupulus Hop r1 r1 p2 p1 r1 r1 p1 r1 a2
Hippophae 
rhamnoides

Duindoorn r1 p4 3 1 9 p2

Abies alba Gewone zilverspar r2
Aesculus 
hippocastaneum

Paardenkastanje r2

Alnus glutinosa Zwarte els r2 r1 1 a4 p2 r1 1
Corylus avellana Hazelaar a4 r1
Fagus sylvatica Beuk r2
Hedera helix Klimop a4 3 2 m4 5 3 9 4 3 a2 5 1 9 2 7 9 6 8 p1 m4 8 8 r1 1 m4 a2 r1 m4 a2 8 a4 p1
Ilex aquifolium Hulst r1 r1 r1 r1 p2 r1 p2 p2 p1 r1 r1 r1
Ligustrum vulgare Wilde liguster r2
Lonicera 
periclymenum

Wilde kamperfoelie r1 p1 r1

Malus domesticus Eetappel r1 r1 2
Pinus pinaster Zeeden r4 1 3 2 7
Pinus sylvestris Grove den 1 2 r1 1 p4 r2 r1
Populus canescens Grauwe abeel p2 1 r2 p2 1
Populus tremula Ratelpopulier p4
Populus x 
canadensis

Canadapopulier r4 1 5 5 1 r1 2

Populus x canaden-
sis Marilandica

Marilandicapopulier r4

Populus x canaden-
sis Regenerata

Regeneratapopulier 4 2 2 1 1 r4 r4 7 2 p4 3 1 4 r2 2 2 2 5 5 1 r2 p4

Populus nigra 
Italica

Itlaiaanse populier r1

Prunus 
laurocerasus

Paplaurier p1

Prunus x fruticans Heesterpruim r2 r1 p2 3 p4 p4 p4
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Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Prunus padus (Europese) vogelkers r1

Prunus serotina
Amerikaanse 
vogelkers

r1 r1 p1

Quercus rubra Amerikaanse eik r1 r1
Ribes rubrum Aalbes p4 1 r1 1 a2 p1 a2 a2 p4 1 p1 a4 p2 a2 a2
Ribes uva-crispa Kruisbes p2 1 a2 a4 r1 r1
Rosa rugosa Japanse rimpelroos p4 r1
Rubus caesius Dauwbraam 2 a4 p4 p2 a4 a4 p2 m4 a4 a4 a2 1 a2 m4 a2 a2 m4 a2 1 1 p2 2 5 1 7 a2 a2 1 1 a4 p2 p2 a2
Rubus fruticosus Braam 4 p2 p2 p4 p2 2 a2 m4 a2 5 a4 5 r1 1 1 1 p2 p4
Salix alba Schietwilg a2 a4 2 4 r2 p2 r1 1 1 5
Salix caprea Boswilg p1 2 r2
Salix cinerea 
cinerea

Grauwe wilg r2

Salix cinerea 
oleifolia

Rossige wilg 2 1

Salix purpurea 
lambertiana

Bittere wilg r2

Salix repens 
dunensis

Kruipwilg r1 p2

Salix x dasyclados 
‘Gewone kletters’

Duitse dot kloon 
Gewone kletters

2

Salix x holosericea Grauwe x Katwilg p2
Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg 1 r2 r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg 1 2 2
Salix x rubens 
caerulea

Schiet- x Kraakwilg 
caerulea

p4

Salix viminalis Katwilg p1 3 r2 r2 p4
Sambucus nigra 
laciniata

Peterselievlier r1

Taxus baccata Taxus r1 r1

Kruidlaag Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-Fagetea)
Poa nemoralis Schaduwgras p1
Plagiomnium 
undulatum

Gerimpeld 
sterrenmos

.1 .1

Anemone 
nemorosa

Bosanemoon m4

Allium ursinum Daslook p1
Ranunculus ficaria Speenkruid p1 a1 a2 m4 a2 p1 a2
Silene dioica Dagkoekoeksbloem r1 p1 a2
Veronica hederifolia Klimopereprijs a2 m2 m4 m2 a1 p1 a2 p1 a1 a1 p1 a1 p1 a2 p1 a1 a2
Galanthus nivalis Sneeuwklokje p1 p1 p1 p1 p1
Hyacinthoides 
non-scripta

Boshyacint p1

Arum italicum Italiaanse aronskelk p1 p1
Ornithogalum 
umbellatum

Gewone vogelmelk p1 r1 r1 p1 p1 r1

Vinca minor Kleine maagdenpalm 1 m4
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren p2 r1
Viola odorata Maarts viooltje m4 a2 p1

Klasse der nitrofiele zomen (Galio-Urticetea)
Urtica dioica Grote brandnetel m4 p1 3 1 a4 a4 a4 m4 p1 p1 p1 m4 a2 2 a2 a2 m4 m4 8 m4 m4 a2 7 p1 m4 a2 5 p1 a2 r1 m2 p1 1 m4 2 1 1 a2 m4 2 m4 2 m4 5 1 p1 2 1 3 m4
Galium aparine Kleefkruid p1 1 3 r1 p1 a2 m2 m2 m4 m2 m4 p1 m2 m2 a2 m2 m2 m2 a1 a2 a2 a2 a1 1 m2 1 m4 m4 m4 m2 a2 p1 m4 m4 m4 2 a2 m4 a2 m4 m4
Glechoma 
hederacea

Hondsdraf a2 p1 a2 m2 a2 a2 a2 m2 m2 a2 a2 r1 p1 p1 p1 m2 p1 a2 a2 m2 p1

Alliaria petiolata Look-zonder-look m4 p1 a4 a2 p1 p1 p1 a1 m4 p1 p1 a2 a1 p1 a2 a2 m4 a2 a2 a2 a2 a2 p1 p1 a2 p1 p1 1
Anthriscus caucalis Fijne kervel a2 p2 p1 p1 a2 p2 p1 a2 p1 r1
Claytonia perfoliata Winterpostelein r1 p1 m2
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Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p1 p1
Torilis japonica Heggendoornzaad r1 r1
Chaerophyllum 
temulum

Dolle kervel p1 r1 a2 p1 p1 r1 a2 m4 a2 m4 r1 p1 a2 p1 a2 r1

Lapsana communis Akkerkool p1 p1 r1
Chelidonium majus Stinkende gouwe a2 r1 r1 p2 p1 a2 r1 p2 p1 p1 r1 m4 a2 m4 p1 a2 m4 a2 a2 p1 p1 p1 p2 a2 a2 m4 p1 p1 a2 a2 a4
Aegopodium 
podagraria

Zevenblad m4 a2 r1 a2 a2 m2 m2 a2 p1 a2 a2 m4 m4 m4

Stinzenplanten
Asplenium 
scolopendrium

Tongvaren p2

Crocus 
tommasiniana

Boerenkrokus p1

Leonurus cardiaca Hartgespan p1
Pentaglottis 
sempervirens

Overblijvende 
ossentong

2

Polystichum 
setiferum

Zachte naaldvaren r1

Vinca major Grote maagdenpalm p1

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad a2 a1 r1 p1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras p1
Agrostis stolonifera Fioringras m4
Alisma 
plantago-aquatica

Grote waterweegbree r1

Allium vineale Kraailook p1 r1 r1 a2 p1 p1 a1 a1 p1 p1 p1 r1
Anthoxantum 
odoratum

Reukgras p1

Anthriscus 
sylvestris

Fluitenkruid a4 a2 p2 p1 2 1 m4 3 m4 1 a2 m2 p2 a2 m2 a2 a2 m4 r1 r1 1 5 a2 m4 a2 p1 m4 1 p1 a2 p1 m4 1

Arctium minus Kleine klit r1 r1 r1 r1 p1 r1 p1
Arrhenatherum 
elatius

Glanshaver m4 m4 m4 p1 a1 p1 1 m2 m2 5 m4 1 1 m1 m2 m2 m4 m2 m4 1 2 m2 m2 p1 1 m4 m4 a2

Artemisia vulgaris Bijvoet r1 p1 p2 r1 p1 p1 a1 p1 r1 r1 r1
Aster sp. Aster sp. m4
Atrichum 
undulatum

Rimpelmos .1 .1

Avenula pubescens Zachte haver p1
Ballota nigra Stinkende ballote p1 r1 p1 r1 p2 r1 a2 p1 a2 a1 a2 p1 p1 p2
Betula pendula Ruwe berk p2 p2 r1
Brachythecium 
albicans

Bleek dikkopmos .1

Brachythecium 
rutabulum

Gewoon dikkopmos 1 .1 .1 .2 .1 .2 .1 .1 .1 .4 .1 .1 .1 .1 .4 .1 .1 .1 .1 .4 .2 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .2

Bromus 
hordeaceus

Zachte dravik p1

Bromus sterilis Ijle dravik 2 2 m2 m4 p1 1 m4 2 m4 5 m4 p1 a1 p1 m2 a2 m4 p1 m2 1
Bryum sp. Knikmos sp. .1 .1
Calamagrostis 
epigeios

Duinriet 3 p1 m2

Calystegia sepium Haagwinde a2
Capsella 
bursa-pastoris

Herderstasje a2

Carex arenaria Zandzegge p1
Centaurium 
pulchellum

Fraai 
duizendguldenkruid

p1

Cerastium arvense Akkerhoornbloem p1 p1
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Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Chenopodium 
rubrum

Rode ganzenvoet a2 a2

Cirsium arvense Akkerdistel p2 p1 a1 p1 p1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 p1 p1
Convolvulus 
arvensis

Akkerwinde r1 p1 p1 p1

Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1 p1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1
Cynoglossum 
officinale

Veldhondstong r1

Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 p1 p1 r1 r1 p1 p1 r1
Digitaria 
ischaemum

Glad vingergras p1

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren p4 r1 a2 p1 p1 a2 a2 a2 r1 p1 p1 r1 5
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1 a2
Elymus athericus Strandkweek m2
Elymus repens Kweek p1 m4 2 a2 m2 m1 m4 m4 a1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p1 p1 a1 p1
Equisetum arvense Heermoes p1
Erodium cicutarium 
cicutarium

Gewone reigersbek r1

Erodium cicutarium 
dunense

Duinreigersbek r1

Eupatorium 
cannabinum

Koninginnekruid p2 r1 r1 1

Eurhynchium hians Gesnaveld kleimos .1 .1 .2 .1 .1
Eurhynchium 
praelongum

Fijn laddermos .1 .1 .1 .1 .1 .1 .2 .1

Festuca 
arundinacea

Rietzwenkgras p1

Festuca rubra Rood zwenkgras m2 a1 m2 m1 a1
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel p1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek a2 p1
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek r1
Geranium 
pyrenaicum

Bermooievaarsbek r1

Geranium 
robertianum

Robertskruid 2 m4 a2 a2 p1 p1 r1 m2 a1 p1 a2 a1 r1 a2 p1 p1 p1 p1 m4

Geum urbanum Geel nagelkruid a4 a2 a2 a2 p1 a2 r1 m2 a1 p2 m2 p1 m2 p1 a2 a2 p1 a2 a2 p1 p1 p1 r1 p1
Glyceria maxima Liesgras r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4 r1 m1 p1 m2 m2 3
Holcus mollis Gladde witbol p1
Hordeum murinum Kruipertje p1 p1
Hyacinthoides 
hispanica

Spaanse boshyacint r1 r1 p1 r1

Hylocomium 
splendens

Glanzend etagemos .4

Juncus articulatus Zomprus p1 p1
Juncus bufonius Greppelrus m4 m4
Juncus 
conglomeratus

Biezenknoppen p1

Juncus geradii Zilte rus a2
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
Lactuca serriola Kompassla p1
Lamium album Witte dovenetel p1 p1 p1 p1 p1 p1 a2 p1 p1 a2 p1 a2 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1
Lamium galeobdo-
lon florentinum

Gevlekte gele 
dovenetel

m4 m4 a2

Lamium purpureum Paarse dovenetel p1 p1 r1 p1
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Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Luzula campestris Gewone veldbies r1 a1
Lycopus europaeus Wolfspoot r1

Melastiza chateri
Gewoon 
kortshaarchijfje

a1

Mentha aquatica Watermunt a2 r1
Mnium hornum Gewoon sterrenmos .1 .1
Narcissus 
pseudonarcissus

Paaslelie r1 r1 p1 p1

Ononis repens Kruipend stalkruid r1
Phragmites 
australis

Riet p1 p1 3 m4 a1 a1 p1 m2

Plagiomnium affine Rondbladsterrenmos .1 .1 .1
Plagiothecium 
species

Platmos species .1

Plantago lanceolata Smalle weegbree p1 r1
Plantago major Grote weegbree a2 m4
Poa annua Straatgras p1 p1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 p1 r1 p1 m2 a2 m4 p1 a1 a1 8 p1 p1 p1 m2 a2 1 m4 m2 m4 p1 3 a1 r1 m2 m4
Polygonum 
convolvulus

Zwaluwtong r1

Polygonum 
persicaria

Perzikkruid a1

Polypodium vulgare 
s.l.

Gewone eikvaren p1 p1 p1 a2

Polytrichum 
commune

Gewoon haarmos .1

Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1 p1
Pulicaria 
dysenterica

Heelblaadjes p1

Ranunculus 
bulbosus

Knolboterbloem p1

Ranunculus repens
Kruipende 
boterbloem

p1 r1 p1 m2 r1 r1 a2 r1 r1 p1 m4 a2 r1

Ranunculus 
sceleratus

Blaartrekkende 
boterbloem

p1

Rorippa palustris Moeraskers a1
Rumex crispus Krulzuring p1 r1 r1 r1 p1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 r1 p1 r1 r1
Rumex x pratensis Ridder- x Krulzuring p1 r1 r1
Senecio 
inaequidens

Bezemkruiskruid r1

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid m2 r1 r1 r1 p1 r1 r1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1 r1 r1 r1
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem p1 p1 p1 r1 p1 p1
Sisymbrium 
officinale

Gewone raket r1

Solanum 
dulcamara

Bitterzoet r1 r1 r1

Solidago 
canadensis

Canadese 
guldenroede

m4

Sonchus asper Hekroesde melkdistel r1 p2 r1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1
Stellaria media Vogelmuur p1 a2 p1 p1 p1
Symphytum 
officinale

Smeerwortel p1 p1 m4 r1 r1 p1

Symphoricarpos 
albus

Sneeuwbes p4 r1 p2 p2

Syringa vulgaris Sering r1 r1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid r1 p1 r1
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Opnamenummer 8 10 62 93 91 92 78 60 58 13 42 43 45 49 50 97 63 53 51 20 27 66 29 32 33 39 14 40 57 44 69 2 15 41 30 104 105 121 120 131 95 74 21 28 116 123 55 90 89 47 110 86 87 106
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1 r1 p1 p1 a2 p1 r1 a2
Trifolium repens Witte klaver a2 a2
Tussilago farfara Klein hoefblad a2
Vicia sativa 
segetalis

Vergeten wikke r1 p1 p1

Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke

Opnamenummer 2 8 10
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Korte Duinen Knokke, privéterrein De Landsheer Knokke, privéterrein De Landsheer
Plaats bosje langs de Kortestraat poelrand in het N van het terrein poelrand
Perceel KD12 DL1 DL1
Totale bedekking 99 60 50
Boombedekking 95 0 0
Struikbedekking 50 40 35
Kruidbedekking 25 25 15
Mosbedekking 0 < 1 < 1
Strooisel 90 1 1
Datum 21-Aug-15 21-Aug-15 21-Aug-15
Oppervlakte 50 x 20 m² 50 x 2 m² rand poel 20 x 2 m rand van poel
Bodem humeus nitrofiel duinzand 50-60 cm duinzand  op zeer ondiepe klei duinzand op zeer ondiepe klei
H&e reliëfrijke duintjes 20° nr centrum poel toe 10° nr poel toe
Beheer Al hele tijd niet meer beheerd 2 jr geleden gegraven poel 2 jr geleden gegraven poel
Fauna Houtpantserjuffer, Bruin zandoogje Ooievaar
Fauna Icarusblauwtje
Syntaxonomie Cornelis et al (2009): F Esdoornen-Essenbos Associatie van Grauwe wilg Heterogene pioniersvegetatie die zonder beheer
Syntaxonomie is eigenlijk bostype van kalkrotsen; klopt niet echt Salicetum cinereae salicetosum repentis snel aan het evolueren is naar  Klasse der wilgen-
Opmerkingen Dennen zijn op sterven na dood Salix repens is differentiërend voor de vloedbossen (Salicetea purpureae)
Opmerkingen Esdoorn neemt alles over subassociatie Fraai duizendguldenkruid aanwezig
Opmerkingen Rossige wilg is dominant ipv Grauwe

Opnamenummer 13 14 15
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Blinkaartbos Knokke, Blinkaartbos Knokke, Blinkaartbos
Plaats langs Eikenlaan, net voor deze het bos verlaat bij binnenkomen bos langs Fort St-Pol Vanuit Fort St-Pol doorlopen tot het einde; net
Plaats voorbij paaltje Hazegraswandelpad waar pad in 3
Plaats splitst
Perceel BL28 BL12 BL7
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 25 85 95
Struikbedekking 70 50 25 (veel zaailingen Acer platanoides)
Kruidbedekking 20 80 80
Mosbedekking 1 2 0
Strooisel 50 90 95
Datum 26-Aug-15 26-Aug-15 26-Aug
Oppervlakte 50 x 20 m² 100 x 20 m langs pad 50 x 10 m
Bodem humeus duinzand   > 60 cm humeus duinzand 60-90 cm humeus duinzand 90 cm of meer
H&e reliëfrijk duin reliëfrijk reliëfrijk duin
Beheer al decennia lang niets doen al decennia niets doen al decennia niets doen
Fauna
Syntaxonomie Cornelis et al (2009): E Iepen-Essenbos; ass. Is niet Cornelis et al. (2009): F Esdoornen-Essenbos Cornelis et al. (2009): F Esdoornen-Essenbos
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Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Syntaxonomie op basis van actuele stn te bepalen. Leunt toch is eigenlijk bostype van kalkrotsen; klopt niet echt is eigenlijk bostype van kalkrotsen; klopt niet echt
Opmerkingen dichts aan bij zwak ontwikkeld Ruderaal olmenbos:
Opmerkingen Violo odoratae-Ulmetum

Opnamenummer 20 21 27
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Paulusduinen Knokke, Paulusduinen Knokke, Kappelingenbos
Plaats struweel Jagerspad aan reliëfrijk weitje tegenover Duindoornstruweel ts de Paulusdijk en het Jagerspad langs het Jagerspad
Plaats Vandepitte (ten O van de Vandepittes)
Perceel KP11 KP10 KP14
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 30 0 90
Struikbedekking 80 99 20
Kruidbedekking 40 10 75
Mosbedekking 4 4 < 1
Strooisel 50 90 90
Datum 10-Sep-15 10-Sep-15 10-Sep-15
Oppervlakte 50 x 3 m 20 x 20 m² 25 x 25 m²
Bodem duinzand > 60 cm duinzand > 80 cm duinzand ca 60 cm
H&e vlak reliëfrijk vlak
Beheer niets doen; doorgeschoten hakhoutes, afstervende niets doen; paardenbegrazing aan de rand niets doen
Beheer olm; vroeger haag?
Fauna Gehakkelde aurelia, Klein koolwitje Blauwe glazenmaker
Syntaxonomie Cornelis et al. (2009): E2 Iepen-Essenbos met Hippophaeo-Sambucetum Cornelis et al. (2009): E2 Iepen-Essenbos met
Syntaxonomie Klimopereprijs en Look-zonder-look = ruderaal Ass. Van Duindoorn en Vlier Klimopereprijs en Look-zonder-look
Syntaxonomie olmenbos (Violo odoratae-Ulmetum) negatief gedifferentieerd Violo odoratae-Ulmetum
Syntaxonomie Ruderaal olmenbos
Opmerkingen Ferrarisbos

Opnamenummer 28 29 30
Auteur Arnout Zwaeenpoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Kalfduinen, perceel langs het Jagerspad Knokke, Hazegrasduinen; loofbosgedeelte ten N van Knokke, Hazegrasduinen, naaldhoutgedeelte ten N
Plaats houtkant op rand ANB-perceel domein De Landsheer van domein De Landsheer
Perceel KA27 HA1 HA1
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 50 90 90
Struikbedekking 80 70 15
Kruidbedekking 30 20 60
Mosbedekking 2 1 5
Strooisel 75 75 30
Datum 10-Sep-15 10-Sep-15 10-Sep-15
Oppervlakte 100 x 3 m² 50 x 50 m² 50 x 50 m²
Bodem duinzand ca 80 cm duinzand > 100 cm duinzand >  100 cm
H&e vlak vlak; geëgaliseerd duin duinreliëf
Beheer niets doen niets doen niets doen
Fauna Boomkikker
Syntaxonomie Lastig omwille van mix van geplante en spontane Zeer lastig op naam te brengen. Volgens de sleutel Cornelis et al. (2009): F1 Esdoornen-Essenbos
Syntaxonomie soorten; intermediair tussen E iepen-Essenbos van Cornelis et al (2009) E Iepen-Essenbos, maar met Bosrank en Kruisbes
Syntaxonomie (Violo odoratae-Ulmetum) en Ass. Van Duindoorn geen van beide boomsoorten komen voor. Gewone Wetenschappelijke ass.-benamingen zijn niet
Syntaxonomie en Vlier (Hippophaeo-Sambucetum) esdoorn is duidelijk de dominant. echt van toepassing

Opnamenummer 32 33 39
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I260



Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Plaats Knokke, Paulusduinen; olmenbosje langs de Knokke, Zoutedijkje Knokke, Binnenduinen
Plaats Schapersdijk schuin tegenover de Kortestraat Kalfduinen West; het ‘Eikenbosje’
Perceel Dijk thv KP1, KP2, KP3 NH3 KA11
Totale bedekking 100 99 99
Boombedekking 25 0 70
Struikbedekking 60 90 60
Kruidbedekking 95 80 25
Mosbedekking 1 4 < 1
Strooisel 90 75 90
Datum 27-Oct-04 9-May-05 19-Feb-16
Oppervlakte 15 x 20 m 25 x 5 m² 35 x 40 m²
Bodem duinzand  of klei duinzand met veel schelpen op klei duinzand 60-70 cm
H&e dijkkruin 30°Z vlak
Beheer niets doen niets doen niets doen
Fauna Bloedcicade (Cercopis vulnerata) Grote bonte specht
Syntaxonomie E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look- E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look- E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-
Syntaxonomie zonder-look zonder-look zonder-look
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum
Opmerking Ferrarisbosje

Opnamenummer 40 41 42
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Knokke, Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke Binnenduinen
Plaats Blinkaartbos Blinkaartbos Blinkaartbos, noordelijke bosrand thv Fort St-Pol
Perceel BL22 BL22 BL12
Totale bedekking 99 90 100
Boombedekking 90 90 50
Struikbedekking 5 10 20
Kruidbedekking 90 80 75
Mosbedekking 0 1 1
Strooisel 90 90 90
Datum 19-Feb-16 19-Feb-16 26-Feb-16
Oppervlakte 25 x 25 m² 25 x 25 m² 100 x 5 m
Bodem duinzand 100 cm duinzand 100 cm duinzand ca 90 cm
H&e reliëfrijk duin reliëfrijk duin natuurlijke duinvoet of aangelegde wal?
Beheer niets doen niets doen niets doen; storten tuinafval
Fauna Winterkoning
Syntaxonomie Cornelis et al (2009): lastig wegens te beperkt aantal Cornelis et al (2009): lastig wegens te beperkt aantal Cornelis et al (2009): 
Syntaxonomie soorten, maar meest F Esdoornen-Essenbos-achtig soorten, maar meest F Esdoornen-Essenbos-achtig E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-
Syntaxonomie zonder-look
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum

Opnamenummer 43 44 45
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke
Plaats Blinkaartbos, noordelijke bosrand Blinkaartbos, noordelijke rand met Zouteduinen Blinkaartbos langs de Boslaan tegenover de straat
Perceel grens ZO8 met Blinkaartbos, thv huisje grens ZO6 (naaldhoutbestand) Kalfduinen: perceel BL23
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 20 75 20
Struikbedekking 75 50 75
Kruidbedekking 40 90 90
Mosbedekking 1 < 1 0
Strooisel 90 90 90
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Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Datum 26-Feb-16 26-Feb-16 26-Feb-16
Oppervlakte 100 x 5 m 25 x 10 m 50 x 5 m
Bodem duinzand 60-70 cm duinzand 60-70 cm duinzand 60-70 cm
H&e natuurlijke duinvoet of aangelegde houtwal? vlak (microreliëf) reliëfrijk
Beheer niets doen; stort tuinafval niets doen; stort tuinafval niets doen
Fauna Houtsnip

Syntaxonomie Cornelis et al. (2009): E2 Iepen-Essenbos met Cornelis et al. (2009): Op de wip ts E Iepen-Essenbos 
en Cornelis et al. (2009): 

Syntaxonomie Klimopereprijs en Look-zonder-look G Essen-Eikenbos. Op basis van boomlaag meest G. E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum Leunt best aan bij G3 Essen-Eikenbos met Gewone zonder-look
Opm Boerenkrokus als stinzen salomonszeel en Wilde kamperfoelie; Carpinion betuli Violo odoratae-Ulmetum
OPm (arm) Stellario-Carpinetum

Opnamenummer 47 49 50
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke; populierenbosje Binnenduinen Knokke, Blinkaartbos, noordzijde
Plaats Zuidrand Blinkaartbos: klein O-geor. Stukje Blinkaartbos nabij Zevekote (zuidrand) Gedeelte met oud essenhakhout
Perceel BL14 BL17 BL11
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 100 75 75
Struikbedekking 90 25 40
Kruidbedekking 85 80 40
Mosbedekking 0 0 1
Strooisel 90 90 90
Datum 26-Feb-16 26-Feb-16 26-Feb-16
Oppervlakte 25 x 5 m 25 x 25 m² 50 x 50 m²
Bodem duinzand 80-90 cm duinzand ca 90 cm duinzand ca 60 cm?
H&e 10°O reliëfrijk reliëfrijke duinpanne
Beheer niets doen niets doen; storten tuinafval doorgeschoten hakhout
Fauna
Syntaxonomie Berberidion vulgaris Op de wip ts E Iepen-Essenbos en F Esdoornen-Essen- Cornelis et al. (2009): meest Iepen-Essenbos-achtig
Syntaxonomie Liguster-verbond bos; zwak ontwikkeld; veel antropogene invloed E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-
Syntaxonomie Geen ass. Te benoemen door tuinafval zonder-look
Opm Zeer weinig Wilde liguster over in Blinkaartbos Violo odoratae-Ulmetum

Opnamenummer 51 52 55
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Esdoornbosje langs de Korte- Binnenduinen Knokke, Olmenbosje langs de Paulusstr. Houtwal Kalfduinen West
Plaats straat dicht bij de Sneeuwgorsdreef en Paulushof Staat al bij Ferraris aangeduid
Perceel KD10 HA8 zuidkant KA7
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 90 5 40 (knotbomen en hakhout)
Struikbedekking 40 95 60
Kruidbedekking 10 20 50
Mosbedekking 1 1 1
Strooisel 90 90 50
Datum 26-Feb-16 26-Feb-16 4-Apr-16
Oppervlakte 100 x 50 m² 25 x 10 m² (bosje is niet groter) 200 x 3 m²
Bodem duinzand centraal 70 cm; uiteinden klei klei duinzand ca 60 cm?
H&e vlak reliëfrijk laag duinwalletje
Beheer voormalig middelhoutbeheer voormalig hakhoutbeheer voormalig hakhoutbeheer en knotbeheer
Fauna Buizerd, Koolmees, Winterkoning, Roodborst Staartmezen
Fauna Heggenmus
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Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Syntaxonomie Lastig te bepalen, maar nog steeds meest op E2 Iepen- E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look Lastig te bepalen want grotendeels geplant, maar
Syntaxonomie Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look Violo odoratae-Ulmetum verwant met Ass van Sleedoorn en Eenstijlige
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum meidoorn; Pruno-Crataegetum
Opm Rand van het bos is met vlechtwilgen beplant
Opm essenhakhout tot 560 cm; elzenhahout tot 340 cm
Opm meidoorn tot 45 cm, sleedoorn tot 62 cm, knot-
Opm populier tot 250 cm, vr boswilg 79 cm

Opnamenummer 57 58 60
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Koningsbos in de buurt van de Binnenduinen Knokke, Blinkaartbos op grens met Binnenduinen Knokke, naast Eikenlaan
Plaats kruising Boslaan-Nachtegalenlaan Zouteduinen langs wandelpaadje
Perceel BL1 BL7 grens met ZO6 BL4
Totale bedekking 100 90 99
Boombedekking 80 70 50
Struikbedekking 20 10 50
Kruidbedekking 70 30 50
Mosbedekking 0 1 0
Strooisel 90 50 90
Datum 4-Apr-16 13-Apr-16 13-Apr-16
Oppervlakte 50 x 50 m² 20 x 5 m² langs pad 25 x 25 m²
Bodem duinzand ca 80 cm duinzand  ca 80 cm duinzand ca 100 cm?
H&e microreliëf reliëfrijk duin reliëfrijk duinen
Beheer oud bossoorten aangeplant?
Fauna Sperwer
Syntaxonomie Cornelis et al (2009): G3 Essen-Eikenbos met Gewone E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look
Syntaxonomie salomonszegel en Wilde kamperfoelie Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum
Syntaxonomie Stellario-Carpinetum
Opm Bosanemoon-Daslook-groeiplaats Maarts viooltje niet gebloeid in 2016 Maarts viooltje niet gebloeid in 2016

Opnamenummer 62 63 66
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, wilgenstruweel Kalfduinen-Oost Binnenduinen Knokke, bosje Kalfduinen Oost Kappelingenbos Knokke
Plaats ts bosje en poel langs het Jagerspad
Perceel perceel KA44 perceel KA38 perceel KP15
Totale bedekking 99 100 100
Boombedekking 0 80 50
Struikbedekking 80 20 40
Kruidbedekking 50 60 90
Mosbedekking 10 < 1 1
Strooisel 50 90 50
Datum 13-Apr-16 13-Apr-16 21-Apr-16
Oppervlakte 20 x 3 m² 25 x 25 m² 50 x 50 m²
Bodem duinzand op zeer ondiepe klei duinzand ca 60 cm duinzand ca 50 cm
H&e 10°N vlak vlak
Beheer geen zichtbaar recent beheer
Fauna Zwartkop, Roodborst, Tjiftjaf Tjiftjaf, Turkse tortel, Groene specht, Koolmees Tjiftjaf, Zwartkop, Bont zandoogje
Syntaxonomie slecht beschreven gemeenscahp E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look
Syntaxonomie cf artikel kapvlaktebegroeiingen Haveman Stratiotes Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum
Opm poel conductiviteit 75uS; pH 8,7 Bosje staat pas voor het eerst op een kaart van 1952 Buiten opn: Echte veleriaan, Schietwilg, Pinksterbloem
Opm Rietgras

Opnamenummer 69 74 78

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 263



Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke Binnenduinen Knokke, Hazegrasduinen Binnenduinen Knokke, Blinkaartbos grens Zouteduinen
Plaats struweelbosje langs de Zoutelaan Duindoornstruweeltje op rand weitje en naaldbos Tongvaren en Zachte naaldvaren op houtwal
Perceel ZO7 HA2 BL7
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 40 0 50
Struikbedekking 80 90 40
Kruidbedekking 70 20 40
Mosbedekking 1 0 5
Strooisel 50 75 90
Datum 21-Apr-16 3-May-16 3-May-16
Oppervlakte 50 x 50 m² 15 x 3 m² 50 x 3 m²
Bodem duinzand  ca 50 cm duinzand > 100 cm duinzand ca 80 cm
H&e microreliëf 10°Z 20°N
Beheer geen zichtbaar recent beheer niet beheerd geen actueel beheer
Fauna Dagpauwoog, Merel, Tjiftjaf, Koolmees Tjiftjaf
Syntaxonomie lastig; tussen struweel en bosje; zeer sterk door aanplant Associatie van Duindoorn en Vlier E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Loon-z-look
Syntaxonomie bepaald; nog niet echt bosachtig Hiippophaeo-Sambucetum Violo odoratae-Ulmetum
Opmerkingen Anthriscus caucalis en Bromus sterilis zijn diff voor de 3 planten Zachte naaldvaren
Opmerkingen ass binnen het Onderverbond zeker 12 planten Tongvaren

Opnamenummer 86 87 89
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, houtwal rond huis Paulusstraat Binnenduinen Knokke, houtwal Kalfduinen Oost Binnenduinen Knokke, meidoorn-sleedoorn-houtkant
Plaats 109 en 111; Kalfduinen Oost rand van 2 percelen Korte Duinen
Perceel KA29 rand KA28 met KA32 ts percelen KD3, KD8 en KD9
Totale bedekking 100 100 90
Boombedekking 0 80 0
Struikbedekking 80 50 90
Kruidbedekking 25 40 50
Mosbedekking 0 1 < 1
Strooisel 80 90 5
Datum 4-May-16 4-May-16 10-May-16
Oppervlakte 100 x 2 m² 50 x 10 m² 100 x 2 m²
Bodem duinzand ca 100 cm duinzand ca 80 cm klei 
H&e weinig hoge houtwal (halve meter maximum) 0,5 m hoge houtwal vlak
Beheer vooral niets doen; stukjes af en toe geschoren vooral niets doen niets doen; herbicidengebruik in kruidlaag
Fauna Lastig te bepalen want grotendeels geplant, maar
Syntaxonomie lastig  te bepalen wegens geplant karakter; deels lastig  te bepalen wegens geplant karakter; deels verwant met Ass van Sleedoorn en Eenstijlige
Syntaxonomie braamstruweel, deels olmen’bos’, deels Sleedoornhaag braamstruweel, deels olmen’bos’, meidoorn; Pruno-Crataegetum
Opmerkingen Mix van drie syntaxa Mix van twee syntaxa eerder verwilderde haag dan houtwal

Opnamenummer 90 91 92
Auteur Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Korte Duinen, meidoornhoutkant Binnenduinen Knokke, houtkant met knotbomen Binnenduinen Knokke, houtkant Korte Duinen naast
Plaats oostzijde KD8 langs Kortestraat langs de Kortestraat, Korte Duinen bosje Kortestraat; voormalig wilgenhakhout
Perceel KD8 andere zijde weg KD8 langs KD10
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 0 80 0
Struikbedekking 95 10 70
Kruidbedekking 90 80 75
Mosbedekking 1 0 0
Strooisel 50 75 75
Datum 10-May-16 10-May-16 10-May-16
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Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Oppervlakte 100 x 3 m² 100 x 2 m² 100 x 2 m²
Bodem klei klei duinzand < 40 cm en klei
H&e vlak; géén houtwal maar houtkant vlak: geen houtwal, maar houtkant vlak
Beheer niets doen knotten voormalig snijgriend
Fauna Roodkopvuurkever Viervlek Rode vuurkopkever
Syntaxonomie verwant met Ass van Sleedoorn en Eenstijlige Niet relevant; geplante knotwilgen en knotpopulieren Salicetea purpureae
Syntaxonomie meidoorn; Pruno-Crataegetum Kruidlaag is Galio-Urticetea Klasse der wilgenvloedbossen en -struwelen
Opmerkingen eerder verwilderde haag dan houtwal

Opnamenummer 93 95 97
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Korte Duinen; poel achter bosje Binnenduinen Knokke, Korte Duinen, Duindoorn- Binnenduinen Knokke; Kalfduinen Oost, Bosje aan
Plaats KD10 struweel langs weitje Vandepitte (Hazegrasstraat) Jagerspad
Perceel naast KD10 KD11 KA25
Totale bedekking 50 100 100
Boombedekking 20 0 50
Struikbedekking 10 100 70
Kruidbedekking 30 75 60
Mosbedekking 0 < 1 3
Strooisel 90 50 50
Datum 10-May-16 10-May-16 11-May-16
Oppervlakte poel met doorsnede circa 5 m 100 x 2 m² 100  x 30 m²
Bodem klei duinzand ca 50 cm duinzand ca 50 cm
H&e soepbord houtwal op de Paulusdijk vlak
Beheer niets doen niets doen niets doen
Fauna Platbuik Roodkopvuurkever, Grote bonte specht
Syntaxonomie Salicion albae Associatie van Duindoorn en Vlier E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Loon-z-look
Syntaxonomie Verbond der wilgenvloedbossen en -struwelen Hippophaeo-Sambucetum Violo odoratae-Ulmetum
Opmerking Ijle dravik en Fijne kervel zijn diff stn tov andere ass.

Opnamenummer 104 105 106
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke; Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West Binnenduinen Knokke, Rand van het Blinkaartbos
Plaats Olmenhoutwal ten noorden van Fjordenponyperceel Olmenhoutwal op de rand van het Eikenbosje Zoom met Overblijvende ossentong, Eikenlaan
Perceel KA12 ts percelen KA10 en KA11 BL20
Totale bedekking 100 100 90
Boombedekking 0 20 10
Struikbedekking 90 75 0
Kruidbedekking 80 50 80
Mosbedekking 0 1 1
Strooisel 90 50 50
Datum 11-May-16 11-May-16 11-May-16
Oppervlakte 25 x 1 m² 50 x 2 m² 15 x 2 m²
Bodem duinzand 60 cm duinzand 50-70 cm duinzand 80 xm
H&e half meter hoog walletje half meter hoog walletje 30°N
Beheer niets doen niets doen
Fauna Roodkopvuurkever Oranjetipje
Syntaxonomie E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-z-look E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Loon-z-look Verbond van Look-zonder-look
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum Galio-Alliarion
Opmerking Alle olmen ziek, maar heruitgelopen via wortelopslag Gescheiden door kerkwegel van Eikenbosje Pentaglottis als tuinvlieder

Opnamenummer 110 116 120
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
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Tabel 13. Kopgegevens vegetatietabel struweel en bos Binnenduinen Knokke
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen Oost, Koebraam op Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, L-vormige Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, houtkant op de 
Plaats oostgrens studiegebied, loodrecht op Graaf-Jansdijk houtkant rond huisweide André Dumoulijn grens van 2 percelen
Perceel KA24 KA17 grens KA3 en KA9
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 2 0 50
Struikbedekking 100 100 60
Kruidbedekking 40 25 50
Mosbedekking < 1 < 1 < 1
Strooisel 90 50 50
Datum 18-May-16 18-May-16 24-May-16
Oppervlakte 75 x 3 m² 100 x 5 m² 75 x 3 m²
Bodem duinzand ca 60 cm duinzand ca 50 cm duinzand ca 50 cm
H&e vlak vlak 10°Z
Beheer geen beheer herbicidengebruik; houtkant onderbroken hakhout en knotspaartelgen es; knotpopulieren en - wilgen
Fauna
Syntaxonomie Rompgemeenschap Koebraam-[Rhamno-Prunetea] Pruno-Crataegetum rubetosum ulmifolii Lastig wegens geplant karakter, maar lijkt goed op
Syntaxonomie RG Koebraam-[Klasse der doornstruwelen] Ass van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Loon-z-look
Opmerking Violo odoratae-Ulmetum

Opnamenummer 121 123 131
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, olmenhoutwal Binnenduinen Knokke, Kalfduinen West, houtwal Binnenduinen Knokke, Populierenbosje op) de Paulusdijk
Plaats grens twee percelen loodrecht op Paulusstraat, langs bijentuin aan weerszijden van het Jagerspad
Perceel grens KA3 en KA9 grens KA18, KA20, KA14 en KA15 KP4, KP5, KP6
Totale bedekking 100 100 100
Boombedekking 20 (knotbomen) 50 (knotwilgen) 60
Struikbedekking 60 75 80
Kruidbedekking 90 50 25
Mosbedekking 0 < 1 <1
Strooisel 50 50 75
Datum 24-May-16 24-May-16 28-Sep-16
Oppervlakte 100 x 3 m² 100 x 3 m² 100 x 15 m²
Bodem duinzand ca 50 cm duinzand ca 60 cm duinzand op klei
H&e halve emter hoge houtwal naast kerkwegel 25°N 10°Z
Beheer zijkant wordt beetje geschoren rij knotwilgen ts struweel geen beheer
Fauna Steenuil Bont zandoogje; Grote groene sabelsprinkhaan
Syntaxonomie E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Loon-z-look lastig wegens geplant karakter; lijkt meest op Cornelis et al: moeilijk, maar meest D2 Essen-Elzenbos met 
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum Pruno-Crataegetum rubetosum ulmifolii Grote brandnetel
Opmerking Ass van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn RG Urtica dioica-Glechoma hederacea-[Circaeo-Alnenion]

met ingeplante knotbomen en olmen
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6.5.3 Vegetatiekaart
De vertaling van de syntaxonomische eenheden die hierboven beschreven werden, naar 
de PINK-typologie en de Europese habitat-aanduidingen (+ regionaal belangrijke biotopen) 
gebeurt in tabel 14. De vertaling van de syntaxonomische eenheden naar de BWK-typolo-
gie gebeurt in tabel 15.

Tabel 14. Vertaling van de syntaxonomische eenheden naar Natura-2000 habitat en PINK-typolo-
gie.

Biotoop Vegetatietype Natura 2000-habitat PINK-typo-
logie

Recent gegraven 
poelen

Kranswieren-klasse 
(Charetea fragilis) 2190 Duinvallei w charaspe

Veedrinkpoel 
Paulusduinen

RG Klein kroos-
[Eendenkroos-klasse] (RG 
Lemna minor-[Lemnetea])

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

w lenmamin

Veedrinkpoel 
Paulusduinen

Verbond van Gesteelde 
zannichellia (Zannichellion 
pedicellatae)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

w zannipal

Veedrinkpoel 
Hazegrasduinen

Associatie van Zilte water-
ranonkel (Ranunculetum 
baudotii)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

w ranunbau

Recente duin-
plas Domein De 
Landsheer

Verbond der kleine fontein-
kruiden (Parvopotamion)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

w myriospi

Recente veedrink-
poel Kalfduinen

RG Riet-[Riet-klasse] 
(RG Phragmites 
australis-[Phragmitetea]

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

f phragaus

Recente veedrink-
poel Paulusduinen

RG Grote lisdodde-
[Riet-klasse](RG Typha 
latifolia-[Phragmitetea])

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

f typhalat

Verlande veedrink-
poel Kalfduinen

RG Liesgras-[Riet-
klasse](RG Glyceria 
maxima-[Phragmitetea])

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

f glycemax

Kalfduinkreekje
RG Slanke waterkers-[Riet-
klasse](RG Nasturtium 
microphyllum-[Phragmitetea])

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

f nastumic 

Oever Graaf 
Jansdijkader

Overgang Riet-klasse/Klasse 
der nitrofliele zomen

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

Fu

Veedrinkpoel 
Kalfduinen

Associatie van ganzevoeten 
en Beklierde duizendknoop 
(Chenopodietum rubri)

Nvt d chenogla

Maïsakkers en 
bloemenakkers

Klasse der akkergemeen-
schappen (Stellarietea 
mediae)

Nvt D
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Biotoop Vegetatietype Natura 2000-habitat PINK-typo-
logie

Mosduinen 
Zoutedijkje en 
Hazegrasduinen

Kegelsilene-associatie 
(Sileno-Tortuletum 
ruralisformis)

2130* Grijs duin to torturur

Relicten 
duingraslanden

Duin-struisgras-associatie 
(Festuco-Galietum veri) 2130* Grijs duin g2

Open plek in 
Blinkaartbos, 
gedegradeerde 
duinweitjes

Overgang duingras-
land naar Glanshaver-
verbond (overgang 
Koelerio-Corynephoretea/
Arrhenatheretea)

Overgang 
2130*/6510 subtype 
Glanshavergraslanden

g1c

Overbegraasde 
duinweitjes

Overgang duingrasland 
naar Klasse de rude-
rale vegetaties (overgang 
Koelerio-Corynephoretea/
Artemisietea)

Gedegradeerde 2130* gu

Natuurherstel 
op Domein De 
Landsheer

Overgang duingrasland/
kamgrasland (overgang 
Festuco-Galietum veri/
Lolio-Cynosuretum)

Overgang 2130*/RBB 
Kamgrasland

g2g3 
anthoodo

Poelrand 
Hazegrasduinen

Kamgrasland 
(Lolio-Cynosuretum) RBB Kamgrasland g3

Overbetreden 
duinweitjes Zoute 
Duinen

Derivaatgemeenschap 
Straatgras-[Klasse der droge 
graslanden op zand](DG Poa 
annua-[Koelerio-Corynepho-
retea])

Nvt gd poa__ann 

Poelrand 
veedrinkpoelen

Zilverschoon-verbond 
(Lolio-Potentillion)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

Gj

Bemeste en soms 
ook met herbici-
den behandelde 
duingraslanden

Glanshaver-verbond 
(Arrhenatherion) en 
rompgemeenschappen

Gedegradeerde 6510 X

Duinweitje 
Paulusdijk

DG Engels raaigras-
[Klasse der matig voedsel-
rijke graslanden](DG Lolium 
perenne-[Arrhenatheretea])

Nvt x loliuper

Recente, ingezaaide 
weide Domein De 
Landsheer

RG Engels raaigras-
[Weegbree-klasse/
Kamgrasland](RG Lolium 
perenne-[Plantaginetea 
majoris])

Nvt x loliuper

Italiaans raai-
gras-hooilanden 
(grasakkers)

RG Italiaans raaigras-
[Weegbree-klasse] (RG 
Lolium multiflorum-
[Plantaginetea majoris])

Nvt x loliumul

Ruderale vegetatie 
Hazegrasduinen en 
zomen bossen

Associatie van Ballote 
en andere netels 
(Balloto-Arctietum)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

u ballonig

Overbegraasde 
duinweitjes

Associatie van Kleine brand-
netel (Urtico-Malvetum 
neglectae)

Nvt Gu
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Biotoop Vegetatietype Natura 2000-habitat PINK-typo-
logie

Ruderale vegetatie 
met Grote centaurie,  
Waterzuivering

Wormkruid-verbond 
(Dauco-Melilotion)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

Gu

Vegetatie re-
cent ingerichte  
Boomkikkerpercelen

Klasse der ruderale gemeen-
schappen (Artemisietea 
vulgaris)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

Gu

Poelrand recente 
plas Domein De 
Landsheer

Associatie van Grauwe wilg 
(Salicetum cinereae saliceto-
sum repentis)

2180 Duinbos p1s salixcin 

Poelranden van 
diverse poelen

Klasse der wilgenvloedbos-
sen en Verbond der wilgen-
vloedbossen en –struwelen 
(Salicetea purpureae en 
Salicion albae)

91E0 b1 salixalb

Meeste loofbossen 
in het studiegebied; 
een aantal houtkan-
ten en houtwallen

E2 Iepen-Essenbossen 
met Klimopereprijs 
en Look-zonder-look 
(Violo-odoratae-Ulmetum)

2180 Duinbos

b (b ul-
musmin, b 
acer_pse, b 
populcan) 

Blinkaartbos, 
delen met door de 
mens aangevoerde 
kruidlaag

G3 Essen-Eikenbos met 
Gewone salomonszegel 
en Wilde kamperfoelie 
(Stellario-Carpinetum)

2180 Duinbos
b (b fraxiexc, 
b quercrob, b 
acer_pse)

Naaldbossen 
(spontaan aan het 
evolueren naar 
esdoornbos)

Nauwelijks te benoemen we-
gens soortenarmoede 2180 Duinbos

n (n pinus-
mar) en nb 
(nb acer_pse)

Populierenbos 
Paulusdijk

D2 Essen-Elzenbos met 
Grote brandnetel (RG Urtica 
dioica-Glechoma hederacea-
[Circaeo-Alnenion])

2180 Duinbos b populxca 
urticdio

Struweeltjes 
Korte Duinen, 
Hazegrasduinen, 
Paulusduinen

Associatie van 
Duindoorn en Vlier 
(Hippophae-Sambucetum)

2160 
Duindoornstruweel

h (h, hb 
prunuspi, hb 
populcan, hb 
acer_pse)

Houtkanten en 
houtwallen

Associatie van Sleedoorn 
en Eenstijlige meidoorn 
(Pruno-Crataegetum)

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

p crataemon 
prunuspi

Houtwallen 
Kalfduinen

RG Koebraam-[Klasse der 
doornstruwelen (RG Rubus 
ulmifolius-[Rhamno-Prunetea]

1203 Boomkikker-, 
1166 Kamsalamander- 
en 6184 
Rugstreep-padbiotoop

p rubusulm

Zomen Blinkaartbos
Verbond van Look-zonder-
look (
Galio-Alliarion)

6430 Nitrofiele zomen Ub
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Tabel 15. Vertaling van de syntaxonomische eenheden naar de BWK-typologie.
Biotoop Vegetatietype BWK-code Voorgeschreven 

waardering
Recent gegraven 
poelen

Kranswieren-klasse 
(Charetea fragilis) kn z

Veedrinkpoel 
Paulusduinen

RG Klein kroos-
[Eendenkroos-klasse] (RG 
Lemna minor-[Lemnetea])

kn z

Veedrinkpoel 
Paulusduinen

Verbond van Gesteelde 
zannichellia (Zannichellion 
pedicellatae)

kn z

Veedrinkpoel 
Hazegrasduinen

Associatie van Zilte water-
ranonkel (Ranunculetum 
baudotii)

kn z

Recente duin-
plas Domein De 
Landsheer

Verbond der kleine fontein-
kruiden (Parvopotamion) kn z

Recente veedrink-
poel Kalfduinen

RG Riet-[Riet-klasse] 
(RG Phragmites 
australis-[Phragmitetea]

kn z

Recente veedrink-
poel Paulusduinen

RG Grote lisdodde-
[Riet-klasse](RG Typha 
latifolia-[Phragmitetea])

kn z

Verlande veedrink-
poel Kalfduinen

RG Liesgras-[Riet-
klasse](RG Glyceria 
maxima-[Phragmitetea])

kn- w

Kalfduinkreekje
RG Slanke waterkers-[Riet-
klasse](RG Nasturtium 
microphyllum-[Phragmitetea])

k(mr) z

Oever Graaf 
Jansdijkader

Overgang Riet-klasse/Klasse 
der nitrofliele zomen k(mr) z

Veedrinkpoel 
Kalfduinen

Associatie van ganzevoeten 
en Beklierde duizendknoop 
(Chenopodietum rubri)

kn- w

Maïsakkers en 
bloemenakkers

Klasse der akkergemeen-
schappen (Stellarietea 
mediae)

bs (en bu), bs* m en w

Mosduinen 
Zoutedijkje en 
Hazegrasduinen

Kegelsilene-associatie 
(Sileno-Tortuletum 
ruralisformis)

hd z

Relicten 
duingraslanden

Duin-struisgras-associatie 
(Festuco-Galietum veri) hd z

Open plek in 
Blinkaartbos, 
gedegradeerde 
duinweitjes

Overgang duingras-
land naar Glanshaver-
verbond (overgang 
Koelerio-Corynephoretea/
Arrhenatheretea)

hr + hd- w

Overbegraasde 
duinweitjes

Overgang duingrasland 
naar Klasse de rude-
rale vegetaties (overgang 
Koelerio-Corynephoretea/
Artemisietea)

hd- z

Natuurherstel 
op Domein De 
Landsheer

Overgang duingrasland/
kamgrasland (overgang 
Festuco-Galietum veri/
Lolio-Cynosuretum)

hpr* + hd + kn* z
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Biotoop Vegetatietype BWK-code Voorgeschreven 
waardering

Poelrand 
Hazegrasduinen

Kamgrasland 
(Lolio-Cynosuretum) hpr* w

Overbetreden 
duinweitjes Zoute 
Duinen

Derivaatgemeenschap 
Straatgras-[Klasse der droge 
graslanden op zand](DG Poa 
annua-[Koelerio-Corynepho-
retea])

hpr/hd- wz

Poelrand 
veedrinkpoelen

Zilverschoon-verbond 
(Lolio-Potentillion) kn z

Bemeste en soms 
ook met herbici-
den behandelde 
duingraslanden

Glanshaver-verbond 
(Arrhenatherion) en 
rompgemeenschappen

hp + k(hd) wz

Duinweitje 
Paulusdijk

DG Engels raaigras-
[Klasse der matig voedsel-
rijke graslanden](DG Lolium 
perenne-[Arrhenatheretea])

hp m

Recente, ingezaaide 
weide Domein De 
Landsheer

RG Engels raaigras-
[Weegbree-klasse/
Kamgrasland](RG Lolium 
perenne-[Plantaginetea 
majoris])

hp m

Italiaans raai-
gras-hooilanden 
(grasakkers)

RG Italiaans raaigras-
[Weegbree-klasse] (RG 
Lolium multiflorum-
[Plantaginetea majoris])

Hx m

Ruderale vegetatie 
Hazegrasduinen en 
zomen bossen

Associatie van Ballote 
en andere netels 
(Balloto-Arctietum)

ku w

Overbegraasde 
duinweitjes

Associatie van Kleine brand-
netel (Urtico-Malvetum 
neglectae)

ku w

Ruderale vegetatie 
met Grote centaurie,  
Waterzuivering

Wormkruid-verbond 
(Dauco-Melilotion) ku w

Vegetatie re-
cent ingerichte  
Boomkikkerpercelen

Klasse der ruderale gemeen-
schappen (Artemisietea 
vulgaris)

ku* + kn z

Poelrand recente 
plas Domein De 
Landsheer

Associatie van Grauwe wilg 
(Salicetum cinereae saliceto-
sum repentis)

sf z

Poelranden van 
diverse poelen

Klasse der wilgenvloedbos-
sen en Verbond der wilgen-
vloedbossen en –struwelen 
(Salicetea purpureae en 
Salicion albae)

sf z

Meeste loofbossen 
in het studiegebied; 
een aantal houtkan-
ten en houtwallen

E2 Iepen-Essenbossen 
met Klimopereprijs 
en Look-zonder-look 
(Violo-odoratae-Ulmetum)

rud z

Blinkaartbos, 
delen met door de 
mens aangevoerde 
kruidlaag

G3 Essen-Eikenbos met 
Gewone salomonszegel 
en Wilde kamperfoelie 
(Stellario-Carpinetum)

qe z
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Biotoop Vegetatietype BWK-code Voorgeschreven 
waardering

Naaldbossen 
(spontaan aan het 
evolueren naar 
esdoornbos)

Nauwelijks te benoemen we-
gens soortenarmoede ru + pinn + pins Z

Populierenbos 
Paulusdijk

D2 Essen-Elzenbos met 
Grote brandnetel (RG Urtica 
dioica-Glechoma hederacea-
[Circaeo-Alnenion])

rud + vn + pop 
+ sal Z

Struweeltjes 
Korte Duinen, 
Hazegrasduinen, 
Paulusduinen

Associatie van 
Duindoorn en Vlier 
(Hippophae-Sambucetum)

sd Z

Houtkanten en 
houtwallen

Associatie van Sleedoorn 
en Eenstijlige meidoorn 
(Pruno-Crataegetum)

khw + sp Z

Houtwallen 
Kalfduinen

RG Koebraam-[Klasse der 
doornstruwelen (RG Rubus 
ulmifolius-[Rhamno-Prunetea]

khw z

Zomen Blinkaartbos
Verbond van Look-zonder-
look (
Galio-Alliarion)

rud z

Kaart 51 a toont waarde vegetatieopnamen gemaakt werden. Kaart 51 b toont de vegeta-
tiekaart anno 2016 op basis van de syntaxonomische  aanduidingen. Kaart 52 is de verta-
ling naar de PINK-methodiek. Kaart 53 is de vertaling naar Europese habitaten. Kaart 54 
is de vertaling naar de BWK.
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6.6 Fauna

6.6.1 Vogels (avifauna)
Dominique Verbelen (Natuurpunt.Studie)

Inleiding

Herrier et al. (1992) geven een uitvoerige beschrijving van de avifauna in het gebied tussen 
1982 en 1992. In totaal werden 62 broedvogelsoorten gekarteerd: een vrij hoog aantal te 
verklaren door de kleinschaligheid van het landschap, met akkers, beweide graslanden, 
duinweiden,  rietkragen, ruigten, knotbomen, Duindoornstruwelen, Bramenstruwelen, bos-
mantelstruwelen, loofbos en naaldbos.

Tabel 16 geeft de waargenomen vogelsoorten en de broedvogels uit Herrier et al. (1992) 
weer.

Tabel 16. Waargenomen vogelsoorten en broedvogels van het studiegebied volgens Herrier et al. 
(1992).

Voorkomen Broedvogel
1982-1992

Beflijster Turdus torquatus 1
Bergeend Tadorna tadorna 1 1
Blauwe kiekendief Circus cyaneus 1
Boerenzwaluw Hirundo rustica 1 1
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 1 1
Boomkruiper Certhia brachydactyla 1 1
Boomvalk Falco subbuteo 1 1
Bosrietzanger Acrocephalus palustris 1 1
Braamsluiper Sylvia curruca 1 1
Bruine kiekendief Circus aeruginosus 1
Buizerd Buteo buteo 1
Dodaars Tachybaptus ruficollis 1 1
Draaihals Jynx torquila 1
Ekster Pica pica 1 1
Europese kanarie Serinus serinus 1 1
Fazant Phasianus colchicus 1 1
Fitis Phylloscopus trochilus 1 1
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 1 1
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 1 1
Gele kwikstaart Motacilla flava 1 1
Goudhaantje Regulus regulus 1
Grasmus Sylvia communis 1 1
Graspieper Anthus pratensis 1 1
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 1 1
Groene specht Picus viridis 1 1
Groenling Carduelis chloris 1 1
Grote bonte specht Dendrocopus major 1 1
Grote lijster Turdus viscivorus 1 1
Heggenmus Prunella modularis 1 1
Holenduif Columba oenas 1 1
Houtduif Columba palumus 1 1
Houtsnip Scolopax rusticola 1
Huismus paser domesticus 1 1
Huiszwaluw Delichon urbica 1 1
Kauw Corvus monedula 1 1
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Voorkomen Broedvogel
Kievit Va,ellus vanellus 1
Kleine bonte specht Dendrocopus minor 1 1
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 1 1
Kneu Carduelis cannabina 1 1
Koekoek Cuculus canorus 1 1
Koolmees Parus major 1 1
Koperwiek Turdus ilacus 1
Kramsvogel Turdus pilaris 1 1
Matkopmees Parus montanus 1 1
Merel Turdus merula 1 1
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 1 1
Paapje Saxicola rubetra 1
Patrijs Perdrix perdrix 1 1
Pimpelmees Parus caeruleus 1 1
Ransuil Asio otus 1 1
Ringmus Passer montanus 1 1
Roodborst Erithacus rubecula 1 1
Roodborsttapuit Saxicola torquata 1
Rouwkwikstaart Motacilla laba yarellii 1
Sijs Carduelis spinus 1
Sperwer Accipiter nisus 1
Spreeuw Sturnus vulgaris 1 1
Staartmees Aegithalos caudatus 1 1
Steenuil Athene noctua 1 1
Taouit Oenanthe oenanthe 1
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 1 1
Torenvalk Falco tinnunculus 1 1
Tuinfluiter Sylvia borin 1 1
Turkse tortel Streptopelia decaocto 1 1
Veldleeuwerik Alauda arvensis 1 1
Vink Fringilla coelebs 1 1
Vlaamse gaai Garrulus glandarius 1 1
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus 1
Waterhoen Gallinula chloropus 1 1
Wielewaal Oriolus oriolus 1 1
Winterkoning Troglodytes troglodytes 1 1
Witte kwikstaart Motacilla alba 1 1
Wulp Numenius arquata 1
Zanglijster Turdus philomelos 1 1
Zomertortel Streptopelia turtur 1 1
Zwarte kraai Corvus corone corone 1 1
Zwarte mees Parus ater 1 1
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochuros 1 1
Zwartkop Sylvia atricapilla

In het kader van deze opdracht werden de broedvogels opnieuw gekarteerd door Natuur-
punt Studie en werden oude en nieuwe gegevens ook vergeleken.
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6.6.1.1 Methodiek

Uitgebreide territoriumkartering

In het kader van de opmaak van de gebiedsvisie en het beheerplan werd een uitgebreide 
territoriumkartering uitgevoerd van een geselecteerd aantal broedvogelsoorten in de ‘Bin-
nenduinen van Knokke’. De inventarisaties werd uitgevoerd aan de hand van een uitge-
breide territoriumkartering zoals beschreven door Van Dijk & Boele (2011). Deze methodiek 
werd eerder ook al toegepast in het PINK-project. Door haar gestandaardiseerde opzet le-
vert een uitgebreide territoriumkartering resultaten op die door de jaren heen vergelijkbaar 
zijn, ongeacht door wie het veldwerk wordt uitgevoerd. Bovendien is deze methode voor 
uitgesproken territoriale soorten (bv. zangvogels) zeer nauwkeurig en laat ze toe om een 
uitspraak te doen over de absolute aantallen territoria van de onderzochte soorten. Voor 
de vergelijkbaarheid van de resultaten is het uitermate belangrijk dat over de jaren heen 
steeds dezelfde methodiek wordt gehanteerd.

Aangezien de nauwkeurigheid van de inventarisatie staat of valt met het aantal bezoeken 
dat aan een gebied wordt gebracht, werd het hele gebied, zeven keer bezocht. Het aantal 
bezoeken werd evenwichtig verdeeld over de maanden maart - juni. De broedvogelmoni-
toring startte op 23 maart 2016. In de mate van het mogelijke (o.a. afhankelijk van weers-
omstandigheden) werd gepoogd om het projectgebied steeds met een tussenperiode van 
ca. 14 dagen te belopen.

Tabel 17. Overzicht van de data en tijdstippen waarop elk van de gestandaardiseerde monitoring-
rondes werd gelopen.
Ronde Datum Start Einde Minuten Persoon

eerste ronde 23 March 
2016 6:39 10:24 225 Dominique Verbelen

tweede ronde 14 April 2016 6:11 11:41 390 Dominique Verbelen, 
Karina Samyn

derde ronde 28 April 2016 6:29 11:37 368 Karina Samyn
vierde ronde 16 May 2016 5:52 10:32 280 Dominique Verbelen
vijfde ronde 29 May 2016 5:28 9:59 271 Karina Samyn
zesde ronde 30 June 2016 5:52 9:56 244 Dominique Verbelen
zevende ronde 10 June 2016 22:05 23:55 110 Frank De Scheemaeker
achtste ronde 31 juni 2016 20:55 23:05 130 Frank De Scheemaeker
TOTAAL 2018

Het start- en eindpunt van het belopen traject werd tussen de rondes onderling afgewis-
seld: indien het projectgebied tijdens de eerste ronde van oost naar west werd doorlopen, 
werd dit bij de volgende ronde in de omgekeerde richting geïnventariseerd, zodat elke 
locatie afwisselend op een vroeg en een later tijdstip werd bezocht. Hierdoor werd de tref-
kans voor elk van de te onderzoeken soorten verhoogd. 

Doorgaans werd geïnventariseerd van een half uur voor zonsopgang tot maximaal vijf uur 
na zonsopgang. Bij veel soorten treden territoriale gedragingen vooral in de vroege ochten-
duren op. Een aantal soorten kent hun hoogste trefkans rond zonsopgang, terwijl andere 
later op de ochtend een hogere trefkans bereiken. Bij enkele is er tegen de avond weer 
een opleving, die veelal echter korter duurt. Er werden twee avond- en/of nachtrondes 
voorzien voor uitgesproken nachtactieve soorten (met een uitgesproken focus op Ransuil 
en Bosuil). 

Binnen het projectgebied werd een transect uitgestippeld zodat alle territoriale activiteiten 
(zang, balts, alarmroep, …) met voldoende nauwkeurigheid kon worden gekarteerd om zo 
een optimaal beeld van alle aanwezige territoria te verkrijgen. Doordat de hoor- en lokalisa-
tieafstand voor zang geringer is in de meer gesloten en structuurrijke vegetatietypes (zoals 
bos) was voor deze habitattypes een relatief dicht, fijnmazig transect noodzakelijk. Om de 
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vergelijkbaarheid van de data met eventuele latere inventarisaties te kunnen garanderen, 
is het sterk aanbevolen dat ook in de toekomst dezelfde transecten zullen worden gevolgd. 
Indien zou blijken dat het uitgestippelde transect niet langer kan worden gevolgd, kan een 
alternatief worden uitgestippeld dat zo nauw mogelijk aansluit bij het initiële transect.

Kaart 55: weergave van de route die werd gevolgd tijdens de uitgebreide territoriumkarte-
ring. Enkel in het Blinckaertduinbos werd geen route uitgestippeld.

Elke broedvogelmonitoring is een momentopname waarbij de resultaten beïnvloed worden 
door meerdere variabelen. Door te proberen zoveel mogelijk variabelen zo goed als con-
stant te houden (zelfde route, zelfde aantal rondes, zelfde data, …) kunnen de data goed 
over de jaren heen met elkaar worden vergeleken. 

ObsMapp

Alle waarnemingen werden onmiddellijk digitaal in het veld ingevoerd via ObsMapp. Dit 
is een smartphone-applicatie waarbij waarnemingen automatisch worden gekoppeld aan 
het tijdstip van de waarneming en een exacte GPS-locatie. Door een klik op een orthofoto-
scherm, worden de waarnemingen meteen gelogd. 

De GPS geeft (met een nauwkeurigheid van 3 tot 5 m) aan waar de waarnemer zich be-
vindt. In gebieden met weinig duidelijke geografische referentiepunten (zoals bossen) is 
dit een enorm voordeel. Vaak is het immers niet gemakkelijk om een exacte positie op 
afgedrukte orthofoto’s in het veld te bepalen. Door deze hoge nauwkeurigheid konden alle 
territoriumindicerende waarnemingen van de weerhouden soorten met een hoge plaat-
sprecisie worden ingevoerd. In gebieden met hoge dichtheden aan broedvogels is dit zeer 
belangrijk voor de latere verwerking van de gegevens.

Alle data werden na het beëindigen van elke inventarisatieronde meteen opgeladen naar  
www.avimap.be. Er dienden dus geen analoge waarnemingen (ingetekend op dagkaarten) 
te worden gedigitaliseerd waardoor kans op kaartverlies of kans op invoerfouten tijdens het 
digitaliseren werd uitgesloten. 

Verwerking van de gegevens: www.avimap.be

De interpretatie van alle ingevoerde data werd uitgevoerd door de autoclusteringsmodule 
www.avimap.be. Deze online invoermodule garandeert dat alle ingevoerde data op een 
gestandaardiseerde manier worden verwerkt tot territoria, op basis van de achterliggende 
autocriteria (aantal geldige waarnemingen, datumgrenzen, fusie-afstanden) van Van Dijk 
& Boele (2011). Elke subjectieve interpretatie die zou kunnen ontstaan wanneer verschil-
lende personen de data manueel zouden interpreteren, wordt hiermee uitgesloten.

6.6.1.2 Resultaten

Soorten waarvan in 2016 territoria werden vastgesteld tijdens de uitgebreide territo-
riumkartering

Elke beheer- en/of beleidsrelevante soort waarvan in de Binnenduinen van Knokke in 2016 
territoria werden vastgesteld, wordt besproken in onderstaande alinea’s. Het gaat hierbij 
om die soorten die werden aangemeld bij de afbakening van het Europees Vogelrichtlijnge-
bied SBZ-V BE2501033 ‘Het Zwin’, om soorten die in de Rode Lijst van de broedvogels van 
Vlaanderen werden opgenomen in de categorie ‘uitgestorven’, ‘met uitsterven bedreigd’, 
‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’, om regionaal schaarse broedvogels en om soorten waarvan 
het aannemelijk is dat de inrichting van de Binnenduinen van Knokke een significante im-
pact zal hebben op de (broed)populatie. Voor elke soort worden de territoriumindicerende 
waarnemingen kort toegelicht. De vastgestelde territoria worden gekaderd in een ruimer 
geografisch kader. Indien er gegevens voorhanden zijn, wordt het aantal territoria van 2016 
ook vergeleken met resultaten van eerdere uitgebreide territoriumkarteringen in hetzelfde 
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gebied of in aangrenzende gebieden. Trends op regionale, Vlaamse en Europese schaal 
(zowel op korte als op lange termijn) worden (indien relevant) kort besproken. 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) – aantal territoria: 1

In het afgebakende gebied van de Binnenduinen van Knokke werd één territorium vast-
gesteld op de grote (tuin)vijver op het landgoed van de familie Lippens. Dodaars is een 
uitgesproken territoriale soort met een piek in de roepactiviteit in de vroege ochtend en de 
late avond. De kans dat territoria over het hoofd werden gezien lijkt - mede door een gering 
aanbod aan geschikt broedhabitat - erg klein. 

De Dodaars is een zeer schaarse broedvogel in de duinen waarbij het voorkomen in hoge 
mate wordt gelimiteerd door de geringe oppervlakte aan geschikt broedhabitat. Tijdens de 
uitgebreide territoriumkartering van enkele duingebieden aan de Vlaamse oostkust (van de 
Zwinbosjes te Knokke tot de Vosseslag in De Haan) werd in 1993 ook al een territorium van 
Dodaars vastgesteld op dezelfde vijver (Lust et al., 1995). Sindsdien werden er (voor zover 
bekend) geen uitgebreide territoriakarteringen meer uitgevoerd in de Binnenduinen van 
Knokke. Het lijkt dan ook aannemelijk dat deze locatie de voorbije decennia in meerdere 
jaren door de soort werd bezet. Tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 - 2015 werd een 
significante afname vastgesteld van -7,7% (Vermeersch et al., 2016). Dit loopt parallel met 
een negatieve langetermijntrend (-5%) die werd vastgesteld in 28 lidstaten van de Euro-
pese Unie in de periode 1980 - 2014 (BirdLife International, 2015). De kortetermijntrend in 
de EU (in de periode 2005 - 2014) toont een licht positieve trend (4%). 

De soort is doorgaans gebonden aan stilstaande, zoete wateren met een rijke oeverbe-
groeiing. In beperkte mate wordt ook gebroed op veedrinkpoelen/amfibieënpoelen. Indien 
de Binnenduinen van Knokke blijvend zouden worden gewijzigd door vernatting (of aan-
leg) van natuurterreinen en aanleg van amfibieënpoelen, zou dit een positieve uitwerking 
kunnen hebben op het aantal broedpaar, al zal het aantal territoria vermoedelijk ook dan 
eerder gering blijven. Naast de waterstand in de broedgebieden is ook de strengheid van 
de winters een sterk sturende factor (Bijlsma et al., 2001), waarbij in strenge winters grote 
verliezen kunnen optreden. 

Ooievaar (Ciconia ciconia) – aantal territoria: 1

In het afgebakende gebied van de Binnenduinen van Knokke werd één geslaagd broedge-
val vastgesteld. Een paar bracht één jong groot op de ooievaarspaal in de noordoosthoek 
van het Domein De Landsheer (in 2015 werd de paal in de zuidwesthoek van dit domein 
bezet). In de onmiddellijke omgeving (maar net buiten het afgebakende gebied) was er een 
geslaagd broedgeval in het centrum van Oostkerke. Dit paar, dat broedde op de schouw 
van café ‘Hof van Vlaanderen’, bracht twee jongen groot. Een derde paar broedde op 
een paal langsheen de Kalfstraat, nabij de oude boomgaard van de familie Lippens. Ook 
dit broedgeval leverde één uitgevlogen jong op. Mogelijk broedde ook een vierde paar in 
dennen op een privéterrein op de hoek van de Graaf Jansdijk en de Paulusstraat. Gezien 
het ontoegankelijke karakter van dit terrein, kon deze broedpoging niet worden bevestigd 
(mond. med. R. Vantorre).Verder was er ook nog een geslaagd broedgeval (met twee uit-
gevlogen jongen) in het gehucht Knokke-Oosthoek op de schouw van de villa, vlak naast 
de busparking en een bewoond nest zat in de Zwinlaan op de schouw van een villa, recht 
over de ingang van het wandelpad naar de Zwinbosjes.

Met een aantal geslaagde broedgevallen in (de onmiddellijke omgeving van) de Binnen-
duinen van Knokke, lijkt dit gebied een grote aantrekkingskracht op de soort uit te oefenen. 
Ook al broedde ‘slechts’ één koppel binnen de eigenlijke afbakening van het projectgebied, 
toch komen al deze Ooievaars foerageren op de (duin)graslanden van de Binnenduinen 
(met een opvallende voorkeur voor de Zouteduinen). Indien het gebied verder zou worden 
vernat, zou het aantal broedparen zeker nog kunnen toenemen, zeker indien ook nog bij-
komende broedpalen zouden worden voorzien.

Broedparen buiten de eigenlijke ooievaarsdorpen in het Zwin (Knokke) en Dierenpark 
Planckendael (Muizen) blijven schaars. Er tekent zich echter een positieve trend af, die 
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mogelijk deels wordt veroorzaakt door sterk toenemende aantallen in Nederland en Frank-
rijk. Naast de opgelijste broedgevallen broedde de soort in 2016 in West-Vlaanderen o.a. 
ook langsheen de Damse Vaart (Hoeke), in de Stadswallen Noord (Damme), in het cen-
trum van Lapscheure, alle in de ruime omgeving van het Zwin (www.waarnemingen.be). 

Foto. Koppel ooievaars op de palen in het Domein De Landsheer, februari 2016. Foto Arnout Zwae-
nepoel, februari 2016.

Patrijs (Perdix perdix) – aantal territoria: 1

Een roepend mannetje (vergezeld van een vrouwtje) zat op 14 april 2016 langsheen een 
akkerrand in de Kalfduinen West. Hoewel alle akkerranden intensief werden belopen, werd 
de soort slechts één keer in het projectgebied vastgesteld. Eerdere waarnemingen van 
Patrijs op quasi dezelfde locatie (o.a. op 14 mei 2011 en 12 augustus 2012) wijzen er op 
dat de soort hier in een (erg) lage dichtheid standhoudt. Tijdens de maartronde werd geen 
enkele winterklucht vastgesteld. 

De lage dichtheden zijn eerder opmerkelijk, gezien de aanwezigheid van geschikt broedha-
bitat: kleinschalig akkerlandschap, goed ontwikkelde houtwallen of struweel, onverharde, 
zanderige veldwegen. Opvallend: tijdens een uitgebreide territoriumkartering in 1993 van 
enkele duingebieden aan de Vlaamse Oostkust lag het zwaartepunt van de verspreiding 
van Patrijs overduidelijk in het projectgebied. In het halfopen binnenduingebied van de 
Hazegrasduinen werd toen nog een dichtheid van 0,5 territoria/10 ha opgetekend (Lust et 
al., 1995). De sterke terugval strookt met de neerwaartse trend die de soort in heel Vlaan-
deren laat optekenen. Tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 - 2015 werd een significante 
afname vastgesteld van -38,9% (Vermeersch et al., 2016). Dit loopt parallel met een nega-
tieve kortetermijntrend (-40%) die werd vastgesteld in 28 lidstaten van de Europese Unie 
in de periode 2005 - 2014 (BirdLife International, 2015). De langetermijntrend in de EU (in 
de periode 1980 - 2014) toont een schrikbarende achteruitgang van 94%. De afname valt 
samen met intensivering van de landbouw. Schaalvergroting, veranderde gewaskeuze, 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere factoren beroofden de Patrijzen van broed-
plekken, schuilplaatsen en voedsel.
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De soort heeft een sterke voorkeur voor akkergebieden met een mozaïek van relatief klei-
ne percelen, afgewisseld met extensieve graslanden, hagen, braakliggende stukken en 
brede bermen (Devos, 2004). In de Binnenduinen van Knokke zal in hoofdzaak worden 
ingezet op de ontwikkeling van glanshaverhooiland, duingrasland, kamgrasland en voch-
tige duinvalleien, rekening houdend met de hoogste ecologische potenties van het gebied. 
Hierbij zal een aanzienlijk deel van het actuele patrijshabitat (kleinschalige akkers op zan-
dige bodem) worden omgezet naar leefgebieden die voor de soort minder geschikt zijn. 
Soorten met een uitgesproken preferentie voor een kleinschalig akkerlandschap, zullen 
vermoedelijk dus in aantal afnemen. 

Kievit (Vanellus vanellus) – aantal territoria: 1

Bijna alle territoriumindicerende waarnemingen werden verricht op het Domein De Lands-
heer en in de Kalfduinen Oost. Legsels gestart op maïsakkers mislukten doordat de grond 
werd omgeploegd in april - mei. Vermoedelijk produceerde slechts één paartje een vervol-
glegsel; de andere territoriale Kieviten verlieten het gebied.

Kieviten broeden bij voorkeur in open landschappen, voornamelijk op graslanden en ak-
kers (met een uitgesproken voorkeur voor maïs). De soort lijkt in vrije val: tussen de peri-
ode 2007 - 2009 en 2013 - 2015 werd in Vlaanderen een significante afname vastgesteld 
van -48,6% (Vermeersch et al., 2016). De langetermijntrend in de EU (in de periode 1980 
- 2014) toont een nog grotere daling (-58%) (BirdLife International, 2015). Toch lijkt het niet 
aangewezen om in de Binnenduinen van Knokke in te zetten op Kievit. Het landschap is er 
- zowel voor Kievit als voor andere ‘claustrofobe’ akker- en weilandsoorten als Scholekster, 
Veldleeuwerik en Gele kwikstaart - te gesloten. Een verdere verdichting van het landschap 
(met aanplant van hagen, houtkanten en struweelbosjes) zal niet ten goede komen van 
soorten die het moeten hebben van een hoge openheidsindex maar zal vermoedelijk wel 
een globaal hogere ecologische winst opleveren en nauwer aansluiten bij de oorspronke-
lijke ecotopen van de Binnenduinen van Knokke. 

Groene specht (Picus viridis) – aantal territoria: 4

Er werden vier territoria vastgesteld. Bij een analyse van alle territoriumindicerende waar-
nemingen valt op dat relatief veel waarnemingen gebeurden buiten de grotere bosentitei-
ten. Het feit dat de soort vaak werd vastgesteld in het meer open gebied, kan vooral wor-
den verklaard door de aanwezigheid van verspreide, kleine en versnipperde (maar oude) 
loofbosjes en bomenrijen. De gelijkmatige verspreiding van de waarnemingen over het 
hele gebied duidt op een voldoende groene dooradering met een mozaïek aan bos(jes), 
oude loofbomen en schrale duingraslanden. De duingraslanden vormen een geschikt foe-
rageergebied, terwijl boom en bos voldoende nestgelegenheid bieden.

In 1993 werden bij een uitgebreide territoriumkartering vier territoria vastgesteld in het Blin-
ckaertduinbos, op de grens van het binnenduinrandbos en de omringende duingraslanden 
van de Kalfduinen en het golfterrein van het Zoute (Lust et al., 1995). Ook in een veldbosje 
in de Hazegrasduinen werd toen een territorium gekarteerd. De dichtheden varieerden in 
1993 van 2 territoria/100 ha in de Hazegrasduinen tot 4 territoria/100 ha voor het duinge-
bied Blinckaertduinbos - Zouteduinen - Kalfduinen. Lust merkt op dat de aangrenzende 
villawijken en het golfterrein van het Zoute toen (net als in 2016) niet werden geïnventa-
riseerd maar dat daar vermoedelijk nog twee tot vier extra territoria aanwezig waren. Het 
gebied van de Binnenduinen deed het dus toen (en ook nu nog) goed voor deze soort. Dat 
de soort hier stand lijkt te houden, is opmerkelijk. Tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 
- 2015 werd in Vlaanderen immers een significante afname vastgesteld van -26,69% (Ver-
meersch et al., 2016). Ook de kortetermijntrend die werd vastgesteld in 28 lidstaten van de 
Europese Unie in de periode 2005 2014 is negatief (-12%) (BirdLife International, 2015).

De habitatvoorkeur van de Groene specht wordt in hoge mate bepaald door zijn specifieke 
voedingsgewoonten. De soort foerageert voornamelijk op de grond, waar ze op zoek gaat 
naar mieren(larven). Een afwisseling van voldoende oude loofbomen en geschikte foera-
geergebieden (behoud van de oppervlakte aan grote tuinen in een bosrijke omgeving, toe-
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name aan duingraslanden) zal er vermoedelijk toe leiden dat de soort in de Binnenduinen 
van Knokke (licht) in aantal zal toenemen.

Kleine bonte specht (Dendrocopus minor) – aantal territoria: 1

Op 14 april 2016 werd een roepend mannetjes gezien in de noordoosthoek van het Blin-
ckaertduinbos, op de grens met de Zouteduinen. Een tweede waarneming gebeurde op 
30 juni 2016 in het centrale deel van het bos. Hoewel het activiteitsgebied van deze soort 
groot kan zijn (in Duitsland tijdens het broeden gemiddeld 30 ha, in baltstijd en buiten 
broedtijd een veelvoud), kunnen territoria in optimale biotopen ook relatief dicht bij elkaar 
zitten. De activiteitspiek in het voorjaar is vrij kort (enkele weken) en valt erg vroeg (half 
maart - eerste decade van april). Doordat de broedvogelkartering werd gestart op 23 maart 
2016, werd een deel van de activiteitspiek gemist. Bovendien heeft de soort een lage tref-
kans. Vermoedelijk lag het werkelijke aantal territoria hier dan ook iets hoger (2 à 3).

In het Blinckaertduinbos werd de soort in 1978 voor het eerst als broedvogel vastgesteld 
(Lust et al., 1995). In 1983 verscheen de soort ook in de Zwinbosjes. In de daaropvolgende 
jaren nam het aantal territoria in het duingebied van Knokke geleidelijk toe. Een constant 
kenmerk van alle territoria in het duingebied was de aanwezigheid van rijen of groepen 
oude, hoog opgaande loofbomen (meestal populier of wilg). De territoria bevonden zich 
niet zozeer in het aaneengesloten bos, maar eerder op de overgang tussen gestructureerd 
loofbos en boomrijk, halfopen cultuur- of duinlandschap. De locatie van het roepend man-
netje op 14 april 2015 sluit hier perfect bij aan. Vermoedelijk is de Kleine bonte specht een 
schaarse maar vaste broedvogel in het Blinckaertduinbos (met o.a. een baltsend paartje 
op 28 maart 2014). Een ouder wordend bosbestand en behoud van opstaande necro-
massa is voor deze soort van belang. Positieve elementen zijn dan ook het behoud van het 
Blinckaertduinbos. De boomrijke villatuinen die grenzen aan het projectgebied, zullen ook 
in de toekomst instaan voor geschikt broedhabitat. Het lijkt ernaar alsof de soort steeds 
vaker opduikt in oudere populierenbossen en (mogelijk ook in) olmenbossen. In dit opzicht 
zou het verdwijnen van dergelijke kleine bosentiteiten er kunnen toe leiden dat het aanbod 
aan geschikt broedhabitat verkleint. De ontwikkeling van nieuw duinbos zal pas op langere 
termijn (≥ 50 jaar) zorgen voor nieuwe broedlocaties. 

Grote lijster (Turdus viscivorus) – aantal territoria: 3

Er werden drie territoria vastgesteld, alle in de directe omgeving van het Blinckaertduinbos 
en het bos op het Domein De Landsheer. Doordat de broedvogelkartering werd gestart 
op 23 maart 2016, werd vermoedelijk een deel van de activiteitspiek gemist. Een vierde 
territorium lag net buiten het onderzoeksgebied. Buiten de gestandaardiseerde telrondes 
werden aanvullend op 14 maart 2016 ook nog vijf foeragerende ex. waargenomen in de 
Hazegrasduinen.

Nagenoeg de hele kustregio moet het met erg weinig Grote lijsters stellen. De Zwinstreek 
vormt hierop een uitzondering. Dit bleek zowel bij de uitgebreide territoriumkartering in 
1993 (Lust et al., 1995), als tijdens het veldwerk dat werd verricht in het kader van de 
recentste broedvogelatlas van Vlaanderen. (Vermeersch, 2004). Lust stelt dat de Grote 
lijster in 1993 een uitgesproken voorkeur vertoonde voor het duinencomplex van de Zwin-
bosjes - Groenpleinduinen en voor het westelijk gedeelte van de Hazegrasduinen en het 
Blinckaertduinbos. Ook in 2016 werd hier een opvallende cluster van territoria vastgesteld. 
Het landschap voldoet er dan ook in ruime mate aan de habitatvereisten van de Grote lijs-
ter. De soort prefereert een halfopen coulissenlandschap met oud, hoog opgaand loofbos, 
hoge bomenrijen en veldbosjes, afgewisseld met voldoende oppervlakte aan voedselrijk 
grasland en gazon. De groene dooradering van het gebied (hagen, houtkanten, bomen-
rijen, geïsoleerde bomen), aangevuld met de omvangrijke en goed gestructureerde tuinen 
in de aangrenzende villawijken, bieden een hoog aanbod aan nest- en foerageerplaatsen. 
De habitatvereisten van de Grote lijster vertonen enige gelijkenis met die van de Groene 
specht en beide soorten kunnen, samen met Grasmus, dan ook naar voor worden gescho-
ven als kwaliteitsindicatoren van dit kleinschalig binnenduinlandschap. 
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Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) – aantal territoria: 5

Bosrietzanger komt als één van de laatste zomergasten aan in Vlaanderen. De waarne-
ming van een zingend exemplaar in een aanplant op het Domein De Landsheer op 28 april 
2016 is vroeg (de meerderheid van de Bosrietzangers komt pas aan in de tweede helft van 
mei). De meeste territoria konden pas worden vastgesteld/bevestigd op 30 juni 2016. Voor 
soorten met een late voorjaarsfenologie mag het belang van een ochtendronde eind juni 
dus zeker niet worden onderschat. De cluster van 4 territoria is opvallend.

De soort nestelt in (half)open landschappen met enige opslag en dichte kruidenvegetaties 
met een hoog aandeel aan verticale elementen: brandnetelvelden met overjarige stengels, 
verruigde rietvegetaties, zowel op droge als vochtige ondergrond. Ze hangen hun nest 
op aan stevige stengels. Als pioniersoort profiteert de soort snel van tijdelijk beschikbare 
biotopen. Van zodra deze biotopen door successie ongeschikt worden, kan ze echter snel 
weer verdwijnen. Vermoedelijk zal (zeker kort na de inrichting) op een aantal plaatsen ge-
schikt broedhabitat ontstaan, vooral indien vage overgangen tussen halfopen struweel met 
plaatselijk wilgenopslag en natte slenken gedomineerd door ruigtevegetaties met soorten 
als Harig wilgenroosje, Riet en Duinriet. In het plangebied wordt tevens voorzien in nieuw 
bos, ontstaan door diepploegen. Hierbij wordt spontane bebossing beoogd, eventueel met 
aanplant van een aantal moederbomen en een struikgordel rondom, om te voorzien in een 
mantel-zoomvegetatie. Mogelijk zal dit leiden tot een bostype met dominantie van Boswilg 
en Zwarte els, aangevuld met soorten die dicht genoeg in de buurt staan om uit te zaaien 
(vooral Esdoorn). De kruidlaag zal vermoedelijk worden gedomineerd door Grote brandne-
tel en andere ruigtekruiden. Indien een dergelijk bostype zich zou ontwikkelen, zou dit een 
mogelijk een broedhabitat kunnen vormen voor Bosrietzangers. Op meer vochtige plaat-
sen zal het diepploegen vermoedelijk aanleiding geven tot het ontstaan van wilgenbosjes. 
Ook hierin zouden zich enkele Bosrietzangers kunnen vestigen. 

 Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) – aantal territoria: 1

De enige zangpost van Kleine karekiet werd vastgesteld op 30 juni 2016. De Kleine kare-
kiet zat in dezelfde ijle rietstrook als twee Bosrietzangers, in een smalle sloot tussen twee 
akkerpercelen. De soort is sterk gebonden aan rietvegetaties, van puur tot verruigd riet, 
met een voorkeur voor stevig maar niet te dik, meerjarig riet. Smalle stroken (bv. langsheen 
sloten) kunnen volstaan, al geldt doorgaans wel: hoe meer riet, hoe meer Kleine Karekiet. 

De quasi afwezigheid van algemene, riet-gerelateerde soorten (1 Kleine karekiet, 0 Riet-
zanger, 0 Rietgors) is opvallend, even opvallend als de afwezigheid van Riet. Veel zal 
afhangen in welke mate er zich Riet zal vestigen in de nog aan te leggen vochtige duinval-
leien. Mogelijk zal Riet zich kunnen vestigen op die plaatsen met kleiig en zanderig sub-
straat waar zal worden gegraven. Indien hier vervolgens niet zal worden gemaaid, lijkt een 
massale vestiging van Riet mogelijk. Aangezien ‘rietmoeras’ echter niet werd weerhouden 
als een regionaal belangrijk biotoop en er dus ook geen gericht rietbeheer wordt voorzien, 
wordt niet meteen ingezet op rietvegetaties. Door de verdere aanleg van geschikt boomkik-
kerhabitat zal het aandeel 

Braamsluiper (Sylvia curruca) – aantal territoria: 1

Een zangpost in een structuurrijke houtkant langsheen het Jagerspad in de Kalfduinen 
Oost werd zowel op 16 als op 29 mei 2016 vastgesteld. Een tweede zangpost op 28 april 
2016 (in hetzelfde deelgebied) viel net buiten de datumgrenzen (30 april - 30 juni) en kon 
niet als territorium worden weerhouden. Een los gegeven van een zingend exemplaar op 
9 juni 2016 (www.waarnemingen.be) in de Kalfduinen West werd niet weerhouden aange-
zien deze territoriumindicerende waarneming niet werd genoteerd tijdens de gestandaar-
diseerde monitoringsrondes. Was deze zangpost wel vastgesteld tijdens de gestandaar-
diseerde monitoringrondes én was de waarneming van 28 april 2016 twee dagen later 
geweest, dan zou dit hebben geleid tot 3 territoria in de Binnenduinen van Knokke.

De soort zal in de toekomst vermoedelijk haar voordeel halen uit de struwelen en hout-
kanten die werden/zullen worden aangelegd als landhabitat voor de Boomkikker. De soort 
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zal het vooral moeten hebben van zones die door struwelen worden gedomineerd. Vooral 
hoog en dicht Duindoorn-Vlierstruweel is erg in trek. De aanleg van struweelrijke houtwal-
len en dichte (meidoorn)heggen zal de soort zeker ten goede komen.

Grasmus (Sylvia communis) – aantal territoria: 17 

Grasmus is één van de sterkhouders van de binnenduinen van Knokke. Een eerste zang-
post werd vastgesteld op 16 april 2016, de meeste zangactiviteit was er op 16 mei 2016 
(12 zangposten) maar zelfs op 30 juni 2018 werden nog acht zingende mannetjes gekar-
teerd. In sommige gebieden/jaren is er een fors mannenoverschot. Die ongepaarde man-
nen blijven vaak tot diep in de broedtijd fanatiek zingen terwijl gepaarde vogels dan al veel 
stiller zijn. Bij een dergelijk mannenoverschot wordt er maar in een deel van de territoria 
daadwerkelijk gebroed. 

De atlas van de Vlaamse broedvogels vermeldt dat de hogere dichtheden in Vlaanderen 
(die vooral in verschillende beekvalleien werden genoteerd) lagen tussen 2,4 territoria/100 
ha en 4,0 territoria/100 ha (Anselin, 2004). De dichtheden die werden vastgesteld in 2016 
in de Binnenduinen van Knokke zijn met 9,9 territoria/100 ha zondermeer hoog en zijn het 
gevolg van een goede ecologische infrastructuur, zelfs in de zones die worden gedomi-
neerd door akkerbouw. Grasmus is geen uitgesproken habitatspecialist en kan in diverse 
ecotopen worden aangetroffen, ook in agrarisch gebied, op voorwaarde dat er een vol-
doende aanbod is aan heggen en houtkanten, ruige overhoekjes en ruderale vegetaties 
(met bv. Grote brandnetel en schermbloemigen). De aanwezigheid van gemengde hout-
kanten (vaak met doornige struiken als Eenstijlige meidoorn) op perceelsgrenzen werkt de 
hoge dichtheid aan Grasmussen zeker in de hand. De Grasmus mag in de Binnenduinen 
van Knokke worden beschouwd als de Groene specht van de struweelsoorten. Net zo min 
als een Groene specht nood heeft aan omvangrijke, oude boscomplexen maar wel aan 
voldoende oude bomen(rijen), heeft een Grasmus nood aan voldoende geschikt broed-
habitat: enkele struiken, een houtkant of aanplant, struweel en veldbosjes. Deze groene 
aankleding van het landschap kenmerkt het kleinschalige karakter van de Binnenduinen 
van Knokke. In combinatie met een aantal structuurrijke tuinen in de aangrenzende villa-
wijken, staat de groene dooradering van het landschap garant voor hoge dichtheden aan 
Grasmus. De soort mag dan ook worden beschouwd als een goede graadmeter voor de 
kleinschaligheid van het gebied. Er mag worden aangenomen dat het aanbod aan geschikt 
broedhabitat in de toekomst nog verder zal toenemen, o.a. door een aanzienlijke toename 
van he leefgebied voor Boomkikker en Kamsalamander.

Fitis (Phylloscopus trochilus) – aantal territoria: 3

Er werden drie geldige territoria weerhouden. Opmerkelijk: twee van deze territoria bevin-
den zich in een structuurrijke houtkant langsheen het Jagerspad in de Kalfduinen Oost. In 
dezelfde houtkant werd ook één territorium van Braamsluiper, drie territoria van Grasmus 
en één territorium van Tuinfluiter weerhouden. Een toenemend aanbod aan heggen en 
houtkanten, ruige overhoekjes en ruderale vegetaties heeft een duidelijk positieve impact 
op elk van deze struweelsoorten. Indien verder kan worden ingezet op de ontwikkeling 
van een fijnmazige mozaïek van afwisselend laag, open doornstruweel en dichte braam-
singels, open duingraslandjes of kruidenrijke vegetaties met opslag van berk of wilg, mag 
worden aangenomen dat dit voor zowel amfibieën, planten, insecten als struweelvogels zal 
leiden tot een stijgende ecologische waarde van het gebied.

Tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 - 2015 werd in Vlaanderen een significante afname 
vastgesteld van -26,6% (Vermeersch et al., 2016). Ook de langetermijntrend die werd vast-
gesteld in 28 lidstaten van de Europese Unie in de periode 2005 2014 is negatief (-35%). 
Op korte termijn bedraagt de achteruitgang in de EU -10% (BirdLife International, 2015). In 
Vlaanderen lijkt de afname vooral plaats te vinden in grote delen van het landbouwgebied. 
Deze achteruitgang is mogelijk te wijten aan het verdwijnen van houtkanten door verdere 
schaalvergroting, al zouden ook de verliezen tijdens de trek en in de overwinteringsgebie-
den de dalende trend deels kunnen verklaren (Vermeersch, 2004).
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Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) – aantal territoria: 1

Op 16 mei 2016 werd in de zuidwesthoek van het Blinckaertduinbos een territoriaal exem-
plaar vastgesteld. De soort kan gemakkelijk worden gemist, vooral bij hoge dichtheden van 
andere zangvogels (omdat het onopvallende geluid van de zang dan ‘wegvalt’). De soort 
komt bovendien pas laat op de broedgronden aan (aankomst vanaf begin mei, maar de 
zang- en nestelactiviteit is in koude voorjaren vóór eind mei vaak laag wegens een erg late 
start van een eerste broedsel. De soort moet het vooral hebben van een open landschap 
met verspreide bosjes en bomen. Mogelijk zou de soort een voordeel kunnen halen uit een 
uitdunning van de bestaande bossen (Grauwe vliegenvanger prefereert lichtrijke bossen 
met een hoog aanbod aan open plekken). De soort mijdt bossen met een sterk gesloten 
kroonbedekking. Een uitgebreide territoriumkartering in de vele, goed gestructureerde en 
open villatuinen aan de rand van het projectgebied, zou vermoedelijk nog wel een aantal 
bijkomende territoria opleveren.

Wielewaal (Oriolus oriolus) – aantal territoria: 1

Tijdens de broedvogelkartering werd op 29 mei 2016 een zingend mannetje vastgesteld 
in het oostelijk deel van het Blinckaertduinbos. Hoewel deze waarneming aanleiding geeft 
tot een territorium, kan niet worden uitgesloten dat het hier toch nog om een late doortrek-
ker ging (doortrek is mogelijk tot begin juni) aangezien er geen eerdere of latere territori-
umindicerende waarnemingen werden gemeld. De soort laat zich niet gemakkelijk karteren 
doordat ze een (zang)territorium van gemiddeld 25 ha verdedigt en rondzwerft over een 
veel groter gebied (ca. 100 - 400 ha) waarbij zangposten op forse afstand van elkaar kun-
nen liggen (tot 700 m van het nest) en kunnen worden gescheiden door ongeschikt gebied. 
Bovendien vermindert de zangactiviteit sterk na eileg (mannetjes die maar blijven zingen 
en veel rondzwerven zijn waarschijnlijk ongepaard).

Tijdens een broedvogelinventarisatie in 1993 werden in het Blinckaertduinbos twee ter-
ritoria vastgesteld (Lust et al., 1995) maar recent werd de soort hier niet meer opgemerkt, 
ondanks de aanwezigheid van geschikt broedhabitat. Ook de aantallen in het voormalige 
bolwerk van het nabijgelegen vochtige binnenduingebied van de Zwinbosjes (6 territoria in 
1993, Lust et al., 1995) zijn de voorbije decennia sterk gedaald (1 territorium in 2014, De 
Scheemaeker & Cooleman, 2016). De langzame, maar langdurig doorzettende afname van 
het Vlaamse broedbestand vertaalt zich in een negatieve trend. Tussen de periode 2007 - 
2009 en 2013 - 2015 werd een significante afname vastgesteld van -5,2% (Vermeersch et 
al., 2016). Dit loopt parallel met een negatieve kortetermijntrend (-5%) die werd vastgesteld 
in 28 lidstaten binnen de Europese Unie in de periode 2005 - 2014 (BirdLife International, 
2015). De afname houdt vrijwel zeker verband met factoren in zowel de broedgebieden 
(verdroging van bossen, voedselarmoede in agrarisch cultuurland) als de trek- en overwin-
teringsgebieden (ontbossing, jacht). De oorspronkelijke broedbiotoop in Vlaanderen werd 
wellicht gevormd door oude eiken-essenbossen in riviervalleien en andere broekbossen, 
maar de soort heeft zich later vrij goed weten aan te passen aan populierenaanplantingen 
(Herremans, 2004). Een concreet voorbeeld uit de regio: in 1993 tekende zich in het voch-
tige binnenduingebied van de Zwinbosjes een duidelijke concentratie af met zes territoria, 
goed voor 0,5 territoria/10 ha (Lust et al., 1995). Deze concentratie was vermoedelijk het 
gevolg van de nadrukkelijke aanwezigheid van hoge populieren in dit gedeelte van het 
duingebied. In welke mate de geplande inrichtingsmaatregelen in de Binnenduinen van 
Knokke zullen zorgen voor bijkomend broedhabitat, is niet echt duidelijk. Er wordt in het 
gebied (terecht) niet voorzien in de aanplant van populieren, de favoriete broedhabitat van 
de Wielewaal. 

Kneu (Carduelis cannabina) – aantal territoria: 3

De drie weerhouden territoria zijn zo goed als zeker een onderschatting van het werkelijke 
aantal. Broedt in allerlei landschappen met dichte struiken, veelal kleinschalig agrarisch 
cultuurland (maar daar tegenwoordig sterk geclusterd voorkomend vanwege algehele krui-
denarmoede). De soort is nauwelijks territoriaal (mannetje schermt vrouwtje af, maar ver-
dedigt geen duidelijk territorium) en zang is van wisselende betekenis (zowel op broed- als 
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op foerageerplaats als op de vlucht daarnaartoe). Zingende mannetjes in geschikt broed-
biotoop na eind april vormen doorgaans de meest bruikbare waarnemingen. Doortrekkers 
(tot in mei) treden doorgaans in groepjes op en zingen veelvuldig. Soms is het zeer moeilijk 
om uit te maken of groepjes zingende Kneus betrekking hebben op doortrekkers dan wel 
op broedvogels. 

Hoe het ook zij: de Binnenduinen van Knokke zouden, zeker bij een verdere natuurontwik-
keling, een sterke toename van deze soort kunnen kennen. Halfopen tot open kruidenrijk 
struweel, duingrasland, een hoge dichtheid aan kleinschalige landschapselementen (ha-
gen en houtkanten), verspreide veldbosjes, beschikbaarheid van voedsel in de winter-
maanden op kruidenrijke percelen, ruimte voor braakliggende en ‘vergeten’ hoekjes … zijn 
elementen die de soort zeker ten goede zullen komen. Het gaat slecht met de soort, zowel 
in Vlaanderen als in de rest van Europa. Elke positieve impuls is dan ook meegenomen.

Kaart 57 (a tot y) geeft de broedvogelkarteringen weer.

Soorten waarvan in 2016 geen territoria werden vastgesteld tijdens de uitgebreide 
territoriumkartering maar die vermoedelijk wel hebben gebroed

Van een aantal soorten mag worden aangenomen dat ze in 2016 wel degelijk hebben 
gebroed, hoewel er geen territoria werden weerhouden op basis van de uitgevoerde uitge-
breide territoriumkartering.

 Sperwer (Accipiter nisus) – vermoedelijk aantal territoria: 1 à 2

Op 14 april 2016 werd in het noordwestelijke deel van het Blinckaertduinbos de luid kek-
kerende roep van een Sperwer waargenomen. Doordat het gekekker bleef aanhouden, 
kon de vogel na enig zoekwerk worden opgespoord. Het bleek om een paartje te gaan 
waarbij ook herhaaldelijk paring kon worden vastgesteld. Op dezelfde dag werd ook in het 
bos ten noorden van het Domein De Landsheer deze kekkerroep vastgesteld. Dit geluid 
wordt doorgaans vooral nabij de broedplaats gemaakt. Het lijkt dan ook aannemelijk dat 
in het gebied één à twee territoria van Sperwer aanwezig waren, maar door een gebrek 
aan vervolgwaarnemingen tijdens de uitgebreide territoriumkartering heeft geen van beide 
gegevens geleid tot een territorium. In www.waarnemingen.be zijn voor de Binnenduinen 
van Knokke twee aanvullende geldige waarnemingen van Sperwer beschikbaar: één ex. 
in het Blinckaertduinbos op 4 april 2016 (Arnout Zwaenepoel) en één ex. op 22 juli 2016 
in het bos ten noorden van het Domein De Landsheer (Jorg Lambrechts). Hoewel beide 
waarnemingen buiten de datumgrenzen van deze soort vallen (10 april - 15 juli), valt op 
dat deze waarnemingen gebeurden op quasi exact dezelfde locaties als die waar ook de 
baltsende/parende exemplaren werden waargenomen. Dit zet het vermoeden van één à 
twee territoria van Sperwer in de Binnenduinen van Knokke in 2016 verder kracht bij. Na-
vraag bij gebiedsexperten leert dat in het bosje ten noorden van het Domein De Landsheer 
regelmatig/jaarlijks (?) Sperwer broedt (R. Vantorre in litt.).

Tijdens de uitgebreide territoriumkartering die werd uitgevoerd in 1993 werden in het ge-
bied twee territoria vastgesteld in de Hazegrasduinen (Lust et al., 1995). In alle duinge-
bieden die dat jaar werden geïnventariseerd, werden tien territoriale paren vastgesteld 
waarvan zes nesten zich bevonden in Oostenrijkse den, één in Corsicaanse den, één in 
Sitkaspar, één in Boswilg en één in meidoorn. Ook Douglasspar, Fijnspar, lork en Grove 
den worden (eerder in het binnenland) vaak als nestboom uitgekozen. De mate waarin bos 
(en binnen het bos exotische naaldboomsoorten) zal verdwijnen bij de natuurinrichting van 
de Binnenduinen van Knokke, zal een rechtstreekse impact hebben op de beschikbaarheid 
van geschikt broedhabitat voor Sperwer. Aangezien bij de aanleg van nieuwe duinbossen 
en alluviale bossen niet zal worden gekozen voor exotische naaldhoutsoorten, lijkt het er 
alvast naar dat bestaand broedhabitat zal verdwijnen (bos ten noorden van het Domein 
De Landsheer) en dat geen bijkomend broedbiotoop zal worden gecreëerd. Dit wordt ver-
rechtvaardigd door de aanleg van prioritair habitat ‘grijs duin’. Het Blinckaertduinbos zal, bij 
behoud van voldoende oud naaldhout, wel nog als broedhabitat kunnen fungeren.

Buizerd (Buteo buteo) – vermoedelijk aantal territoria: 1 à 2
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In elke ochtendronde werd de soort opgemerkt. Deze waarnemingen hebben echter niet 
geleid tot een weerhouden territorium. Een echt goede inventarisatie van Buizerd (en van 
heel wat andere roofvogelsoorten) is eigenlijk alleen maar mogelijk door te zoeken naar 
nesten (in combinatie met kartering van territorium- of nestindicerende waarnemingen). 
Buizerdnesten kunnen worden gevonden door voor half april (dus voor de bladgroei) ge-
schikte bossen uit te kammen. Oude nesten worden opgehoogd en nieuwe nesten zijn in 
die tijd al voltooid. Bewoonde nesten zijn herkenbaar aan verse takken en alarmerende 
ouders, later in het seizoen aan pluisjes en verse takjes op de nestrand. Het zoeken van 
nesten is echter een arbeidsintensieve en soortspecifieke activiteit die moeilijk te combi-
neren valt met een uitgebreide territoriumkartering van (een selectie aan) andere soorten. 

Tijdens een uitgebreide territoriumkartering van het gebied in 1993 werd in de Hazegras-
duinen één territoriaal broedpaar gekarteerd (Lust et al., 1995). Deze locatie was ook in 
eerdere jaren al ingenomen door een paartje Buizerd. Navraag bij gebiedsexperten leert 
dat in het bosje ten noorden van het Domein De Landsheer regelmatig/jaarlijks (?) Buizerd 
broedt (R. Vantorre in litt). De mate waarin bos zal verdwijnen bij de inrichting van de Bin-
nenduinen van Knokke, zal een rechtstreekse impact hebben op de beschikbaarheid van 
geschikt broedhabitat voor Buizerd. De kap van naaldbos op die plaats w<ordt gerecht-
vaardigd door het herstel van prioritair habitat ‘grijs duin’. Hierbij mag worden opgemerkt 
dat Buizerds doorgaans broeden in bossen en bosrijke landschappen, maar in toenemen-
de mate ook daarbuiten, geregeld in houtwallen en lanen, soms in solitaire bomen in open 
landschap en zelfs op de grond. Boskap zal dus voor Buizerd zondermeer een negatieve 
impact hebben op het aanbod aan geschikte broedlocaties maar deze impact zou normaal 
minder groot moeten zijn dan voor Sperwer. De bosuitbreiding met ongeveer 9 ha loofbos 
zal vermoedelijk meer broedgelegeheid scheppen dan wat er verloren gaat door kappen 
van naaldbos.

Bosuil (Strix aluco) – vermoedelijk aantal territoria: 1 à 2 

Er werden twee nachtrondes gelopen (op 10 juli 2016 en op 31 juli 2016), specifiek gericht 
op het vaststellen van de aanwezigheid van roepende uilskuikens van Ransuil en Bosuil. 
Beide rondes bleven zonder resultaat. Er werden wel zangposten vastgesteld in oktober 
- november 2015 in het bosje langsheen het Jagerspad net ten westen van het waterzui-
veringsstation en aan de rand van het Blinckaertduinbos (R. Vantorre in litt.). Het lijkt aan-
nemelijk dat deze territoria ook in 2016 aanwezig waren. De soort werd in 1993 niet in de 
Binnenduinen van Knokke gemeld tijdens de uitgebreide territoriumkartering die toen werd 
uitgevoerd. In de databank van Mergus steken gegevens over een broedgeval in het Blin-
ckaertduinbos in 2011 en 2012. Gerichter inventarisatiewerk zou moeten aantonen of de 
soort als broedvogel in het gebied nog aanwezig is maar deze kans lijkt in elk geval reëel.

De oorspronkelijke habitat van de Bosuil is oud, open loofbos, maar de soort heeft zich ver-
spreid weten te vestigen in vrijwel alle soorten bos met geschikte nestplaatsen. Naast oude 
loof- en gemengde bossen, nemen Bosuilen ook steeds vaker territoria in in populieren-
bossen en kleine bosjes in open gebied. Behoud van de oppervlakte aanwezig bosareaal 
in de Binnenduinen van Knokke zou dan ook moeten volstaan opdat deze soort zich hier 
als broedvogel zou kunnen handhaven. Aangezien de soort de voorbije decennia in Vlaan-
deren spectaculair in aantal is toegenomen, lijkt een toename ook in de Binnenduinen van 
Knokke realistisch. Hoewel Bosuilen in geschikt habitat doorgaans een vrij klein territorium 
bezetten van 15 tot 25 ha - in minder geschikte gebieden loopt de territoriumgrootte op van 
90 tot 225 ha - zal het eerder beperkte aanbod aan geschikt bos in het projectgebied een 
sterke toename uitsluiten. 

Soorten waarvan in 2016 geen territoria werden vastgesteld tijdens de uitgebreide 
territoriumkartering maar waarvan wordt verhoopt dat die zich in de toekomst wel in 
het gebied zullen vestigen die vermoedelijk wel hebben gebroed

De Korte Duinen, een deel van de Hazegrasduinen en de Kalfduinen Oost liggen in het 
Europees Vogelrichtlijngebied SBZ-V BE2501033 ‘Het Zwin’. Bosruiter, Wulp, Goudplevier 
en Kemphaan worden beschouwd als relevante vogelsoorten voor de Binnenduinen van 
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Knokke (= vermeld in de aanmelding van de SBZ-V). Mits uitbreiding van de duingraslan-
den, vochtige duinvalleien en duinbossen kunnen hier ook nog vogelichtlijnsoorten Kwak, 
Kleine zilverreiger, Lepelaar, Ooievaar en Wespendief aan worden toegevoegd. De vol-
gende soorten werden niet vermeld bij de aanmelding van het gebied als SBZ-V maar 
worden wel (onregelmatig/in kleine aantallen) in het gebied waargenomen: Kleine bonte 
specht, Middelste bonte specht, Draaihals en Grauwe klauwier. Enkel van de Ooievaar en 
de Kleine bonte specht werden tijdens de gestandaardiseerde monitoringrondes in 2016 
waarnemingen verricht in de Binnenduinen van Knokke. Alle andere soorten worden in 
onderstaande paragrafen besproken. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van alle data uit de online databank www.waarnemingen.
be en werden alle gegevens opgevraagd uit de offline databank van Mergus. Voor beide 
databanken werden gegevens opgevraagd van 1 januari 2005 - 1 augustus 2016. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de projectmatige opdeling van de Binnenduinen van Knokke 
in 10 deelgebieden, zoals in voorliggend project, niet overeenstemt met de opdeling van 
de Binnenduinen van Knokke in www.waarnemingen.be en de Mergus-databank. In beide 
databanken wordt het volledig projectgebied opgedeeld in vier deelgebieden: de Zoutedui-
nen, het Blinckaertduinbos, de Kalfduinen en de Hazegrasduinen. Een overzicht van deze 
afgebakende entiteiten wordt weergegeven op kaart 56.

Kaart 56: situering van de Zouteduinen, het Blinckaertduinbos, de Kalfduinen en de Haze-
grasduinen in www.waarnemingen.be en de Mergus-databank.

Kwak (Nycticorax nycticorax)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen (territoriumindicerende) waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. 

In Vlaanderen is het aantal broedgevallen van Kwak in hoofdzaak beperkt tot de kolonie 
in de Zwinduinen en polders. Deze kolonie ontstond toen in 1977 een aantal vogels uit 
de kooien van het Zwinpark werden gelost. Vanaf 1978 broedt de soort er jaarlijks en de 
aantallen namen geleidelijk toe van 15 - 18 paar in 1985 tot ongeveer 20 paar in de peri-
ode 1989 - 1991 (Vermeersch et al., 2004). De maximale aantallen werden bereikt in de 
periode 1994 - 1996 toen er jaarlijks ca. 40 broedparen werden geteld. In 2005 ging het 
nog maar om 20 nesten, in 2006 slechts om 12 en in 2007 liep dit aantal verder terug tot 
vier (Vermeersch & Anselin, 2009, De Scheemaeker & Cooleman, 2016). De volgende 
jaren hield de kolonie stand op een laag peil: vier in 2008 (Verbelen & De Scheemae-
ker, 2010), vijf in 2009 (Verbelen & De Scheemaeker, 2011), vier in 2010 (Verbelen & De 
Scheemaeker, 2012), drie in 2011 (Verbelen & De Scheemaeker, 2013), twee in 2012 en 
één in 2013. In 2014 werden er voor het eerst sinds 1978 geen broedende Kwakken meer 
in de Zwinduinen en polders vastgesteld. Ook in 2015 en 2016 broedden er geen Kwakken 
meer in het gebied (mond. med. F. De Scheemaeker). Een verklaring voor deze crash ligt 
niet voor de hand.

Het (kunstmatige) zwaartepunt van deze soort lag steeds in de Zwinduinen en polders. 
Elders in Vlaanderen is de soort erg zeldzaam. ‘Echte’ broedgevallen van (vermoedelijk) 
wilde vogels werden recent o.a. vastgesteld in het Molsbroek (Lokeren), de Zegge (Geel), 
het broek Denaeyer (Willebroek), de Maten (Diepenbeek) (Vermeersch et al., 2004) en 
het Noordelijk eiland (Hingene) (Anselin, 2010). Aan de Oostkust leidde de verwilderde 
Zwin-populatie vooralsnog nauwelijks tot territoria buiten het park en de aangrenzende 
Zwinbosjes. In 2009 was er een broedgeval in de Stadswallen van Damme (Verbelen & 
De Scheemaeker, 2011) en in 2010 werd een broedpoging vastgesteld in de Steenbakkerij 
van Hoeke (Verbelen & De Scheemaeker, 2012). Het gros van deze gebieden zijn (naar 
Vlaamse normen) relatief uitgestrekte moerasgebieden. Met de vooropgestelde doelen 
voor de ontwikkeling van o.a. duinhooilanden en duinvalleien, zal in de Binnenduinen van 
Knokke niet specifiek worden ingezet op het creëren van voldoende broedhabitat voor 
Kwak. Door het verdwijnen van de verwilderde Zwin-populatie, is Vlaanderen afhankelijk 
van instroom uit Frankrijk en Nederland. Het voorkomen van de Kwak in Nederland in 
de 20ste en 21ste eeuw is slechts een schim van het historische voorkomen. Van een her-
stel van de historische broedpopulatie is er tot op heden geen sprake. Daar waar andere 
door vervolging en habitatvernietiging gedecimeerde vogelpopulaties (zoals Aalscholver) 
de voorbije decennia een spectaculair herstel of een noordwaartse expansie vertoonden 
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(zoals de Kleine zilverreiger), bleef de Kwak een zeldzame en onregelmatige broedvogel. 
Het loslaten van Kwakken uit dierentuinen (Artis, Diergaarde Blijdorp, Natuurpark Lelystad) 
lijkt er alvast niet bij te dragen aan een populatieherstel (Voskamp, 2002). In 2014 werd 
de Nederlandse broedpopulatie (incl. uitgezette ‘dierentuinkwakken’ geschat op 25 - 35. 
Ook in het noorden van Frankrijk is er vooralsnog geen duidelijke toename in het aantal 
broedgevallen. In Picardië varieerde het aantal broedparen tussen 2007 - 2013 tussen 
twee en acht (met een zwaartepunt in Marquenterre). In Normandië werd er nog nooit een 
nest gevonden (G. De Smet, in litt.). Instroom vanuit Frankrijk en Nederland ligt dan ook 
niet meteen voor de hand.

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen (territoriumindicerende) waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke.

Pas in 1982 vond het eerste gemengde broedgeval (met een Blauwe reiger) plaats in de 
Zwinduinen en polders. De eerste zuivere broedgevallen werden vastgesteld in 1995 (twee 
in de Zwinbosjes en drie in het Zwinpark). Daarna namen de aantallen langzaam toe. De 
Zwinduinen en polders (Knokke) waren in 2000, 2001, 2002 en 2003 goed voor resp. 14 
- 16, 17 - 19, acht en 11 broedparen. De Kleine zilverreigers broedden er in een gemeng-
de kolonie met Lepelaars, Blauwe reigers, Kwakken en Aalscholvers (Vermeersch et al., 
2004). De aantallen namen langzaam toe met o.a. 33 broedparen in 2006 en 35 broedpa-
ren in 2007. De winter van 2008 - 2009 was de eerste sinds 1996 - 1997 met aanhoudende 
vorst en regionaal een flink pak sneeuw. Er werden die winter 32 dode Kleine zilverreigers 
gevonden in Zeeland. Ook aan de Belgische Oostkust werden vier vorstslachtoffers ge-
vonden. De strenge winter had een negatieve impact op de broedpopulatie in België en 
Nederland. In Nederland nam het aantal nesten in de twee grootste kolonies (goed voor 
twee derde van het totaal aantal nesten in Nederland) in het zuidwesten van het land met 
meer dan 50% af. In de Zwinduinen en polders werden in 2009 nog 18 nesten geteld maar 
in 2010 restten nog slechts negen broedparen (Verbelen & De Scheemaeker, 2012). In 
2011 trad een licht herstel op, met 17 broedparen (Verbelen & De Scheemaeker, 2013) 
maar daarna zette de neerwaartse trend zich verder door met vijf broedparen in 2012, drie 
in 2013 en vier in 2014 (De Scheemaeker & Cooleman, 2016). In 2015 en 2016 broedden 
er voor het eerst sinds 1995 geen Kleine zilverreigers meer in het gebied (F. De Schee-
maeker, in litt.). Navraag in Zeeland en zoektochten in Noord-West-Vlaanderen hebben 
vooralsnog niet geleid tot de ontdekking van een nieuwe ‘vervangkolonie’ (mond.med. F. 
De Scheemaeker).

Tussen 2001 - 2010 werden regelmatig slaapplaatstellingen gehouden in de regio. De 
jaarmaxima vielen steeds eind augustus - begin september. Vermoedelijk werd deze piek 
veroorzaakt door dispersie van uitgevlogen jonge vogels uit Franse kolonies. Eind augus-
tus - begin september verbleven meer dan de helft van de ‘slaapplaatsvogels’ overdag in 
het Zwin. In de loop van oktober namen de aantallen op de vlak bijgelegen slaapplaats in 
de Zwinduinen en polders geleidelijk af om in de eerste helft van november te halveren. 
Ook in het Zwin zelf verbleven dan overdag veel minder vogels. Deze sterke daling werd 
vermoedelijk veroorzaakt door voedselschaarste (wegtrekken van garnalen?). In de lente 
liepen de aantallen op de slaapplaats slechts langzaam opnieuw op maar bereikten nooit 
nog de vroegere najaarsmaxima (F. De Scheemaeker, in litt.). Vanaf augustus 2009 was de 
slaapplaats niet meer in gebruik. De Kleine zilverreigers die eerder kwamen slapen in de 
Zwinduinen en polders, maakten vanaf toen gebruik van een nieuwe slaapplaats langs de 
Passageule tussen Retranchement en Sluis, op zo’n 10 km van de oorspronkelijke slaap-
plaats.

De inrichting van de Binnenduinen van Knokke houdt een aantal kansen in voor deze 
soort. Er wordt ingezet op vochtige duinvalleien. Hierdoor zal bijkomend foerageergebied 
worden gecreëerd. Of, waar en wanneer zich een nieuwe broedkolonie zal vestigen, is 
zeer moeilijk te voorspellen. De soort broedt vaak in lage wilgen, elzen en andere bomen in 
moerasgebieden, zelden in hoge bomen en vaak in het gezelschap van andere reigerach-
tigen en Aalscholvers. Met het behoud van het Blinckaertduinbos en de aanleg van nieuwe 
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duinbossen, vlakbij nieuwe vochtige duinvalleien, dienen er zich kansen aan, al wordt het 
mogelijk een alles of niets: indien er zich één reigersoort zal vestigen, wordt de kans groter 
dat ook andere soorten zullen volgen.

Foto. Kleine zilverreiger, opvliegend uit het properste gedeelte van de Paulusvaart, voorbij het 
zuiveringsstation. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Lepelaar (Platalea leucordia)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen (territoriumindicerende) waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. 

De Zwinduinen en polders (Knokke) waren in 2000, 2001 en 2002 telkens goed voor één of 
twee broedpaar. De Lepelaars broedden er in een gemengde kolonie met Blauwe reigers, 
Kleine zilverreigers, Kwakken en Aalscholvers. De nesten bevonden zich telkens in oude 
Grove dennen (Vermeersch et al., 2004). Het laatste broedgeval werd er vastgesteld in 
2005 (Verbelen & De Scheemaeker, 2012). Op 25 mei 2011 werden er twee adulte Lepe-
laars gezien in de kolonie Blauwe reigers, zonder vervolgwaarnemingen (Verbelen & De 
Scheemaeker, 2013). Naast de broedgevallen en broedpogingen in de Zwinbosjes, werd in 
2002 ook in de Achterhaven van Zeebrugge een vestiging vastgesteld. Het ging om één tot 
drie broedparen waarvan er één overging tot nestbouw en één ei legde. De broedpoging 
mislukte echter (vermoedelijk door predatie). Het nest bevond zich op de grond, te midden 
van een kolonie Kleine mantelmeeuwen. In 2010 was er opnieuw een broedpoging, dit 
keer in de Weiden Distrigaz (Zeebrugge).

Lepelaars zijn erg kieskeurig wat hun broedbiotoop betreft. Ze verkiezen uitgestrekte moe-
rasgebieden met grote oppervlakten ondiep, helder water zonder veel begroeiing. Broeden 
doen ze gewoonlijk in rietvelden, moerasbossen of op (aangelegde) eilanden, waar ze 
veilig zijn voor predatoren (katten, Vossen, ratten) (Vermeersch et al., 2014). Lepelaars 
eten vooral Driedoornige stekelbaars, kleine witvis, grote waterinsecten en garnalen. Ze 
zoeken hun voedsel wadend door het water, dat niet dieper dan 30 cm mag zijn en speuren 
met tastzintuigen aan hun snavel naar prooien. Om tegemoet te komen aan deze speci-
fieke foerageervereisten, worden tussen de broedkolonies en de foerageergebieden vaak 
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voedselvluchten van meerdere tientallen kilometers afgelegd. Indien de soort opnieuw 
tot broeden zou komen in de Zwinbosjes, zouden Lepelaars de duinvalleien van de Bin-
nenduinen zeker kunnen opzoeken als foerageergebied. Inrichtingswerken waarbij grote, 
ondiepe wateroppervlaktes worden gecreëerd, worden doorgaans immers gauw ‘ontdekt’ 
door Lepelaars. Bij een vernatting van de Binnenduinen zal het gebied vermoedelijk snel 
evolueren tot een stop-over tijdens de voor- en najaarstrek. De foeragerende exemplaren 
die in 2016 reeds werden waargenomen in de vochtige duinvalleien op het Domein De 
Landsheer, zijn alvast hoopgevend. Nieuwe vestigingen van broedkolonies zijn in België 
vooralsnog erg zeldzaam, onvoorspelbaar maar mogelijk. De enige omvangrijke reigerko-
lonie in de regio bevindt zich in het Tobroek. Deze kolonie lijkt echter over haar hoogtepunt 
heen: het laatste broedgeval van Kwak dateert er van 2014 (max. ca. 40 broedparen in 
1994 - 1996), het laatste broedgeval van Kleine zilverreiger vond plaats in 2014 (max. 35 
broedparen en 2007) en voor Lepelaar gaat het laatste broedgeval in deze kolonie terug 
tot 2005. Minstens even opmerkelijk is de gestage achteruitgang van het aantal broedende 
Blauwe reigers in deze kolonie met 46 nesten in 2007, 45 nesten in 2008, 38 nesten in 
2009, 34 nesten in 2010, 32 nesten in 2011, 33 nesten in 2012, 24 nesten in 2013, 12 
nesten in 2014, 23 nesten in 2015 en 29 nesten in 2016. In de jaren ’80 werden hier nog 
tot maximaal 81 nesten geteld (F. De Scheemaeker, in litt.). De kolonie in het Tobroek is 
gelegen in een kwijnend dennenbos en is mogelijk steeds minder geschikt aan het worden. 
Het is daarom zeker van belang om de in de regio alternatieve broedlocaties te voorzien 
zodat op termijn voldoende uitwijkmogelijkheden voorhanden zijn. De geplande inrichting 
van de Binnenduinen van Knokke kan hier op termijn een mogelijk alternatief bieden. 

Wespendief (Pernis apivoris)

In de geraadpleegde databanken zijn er enkele territoriumindicerende waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. In 2016 werd de soort er vastgesteld op 29 
mei 2016, 6 juli 2016 en 22 juli 2016. Telkens ging het om een overvliegend ex. Indien 
deze drie waarnemingen zouden zijn opgetekend tijdens de gestandaardiseerde monito-
ringsrondes, zou dit tot een territorium hebben geleid (drie waarnemingen van een adult in 
broedbiotoop waarvan één tussen 20 mei en 10 augustus volstaat voor een territorium). De 
soort wordt hier (bijna) jaarlijks op doortrek vastgesteld.

De Wespendief is in Vlaanderen een uitgesproken bossoort. De soort vertoont een voorkeur 
voor (relatief) oude, vochtige, open loof- en gemengde bossen met een gevarieerde struc-
tuur. In se zou het Blinckaertduinbos een geschikt broedhabitat kunnen vormen, al werd de 
soort er nog nooit als broedvogel vastgesteld. Wespendief is in Noord-West-Vlaanderen 
een schaarse broedvogel. In de periode 2004 - 2015 werden jaarlijks tussen twee en zes 
territoria gekarteerd met o.a. broedgevallen in de Zwinduinen en polders te Knokke (in 
2009, 2011 en 2013), in Ryckevelde te Sijsele (in 2011, 2012 en 2013), in de bossen van 
Sint-Andries en in Vloethemveld (jaarlijks vanaf 2006). De meest recente populatieschat-
ting voor Vlaanderen dateert van 2007 (Vermeersch & Anselin, 2009). Toen werd het aantal 
territoria geschat op 220 - 250. Het aantal broedpaar lijkt (licht) in aantal toe te nemen 
waardoor een kolonisatie van potentieel geschikt broedhabitat mogelijk wordt. Wespendie-
ven zijn echter wel behoorlijk gevoelig voor verstoring. Mogelijk is de huidige recreatiedruk 
in het Blinckaertduinbos dan ook te hoog voor deze soort.

Bosruiter (Tringa glareola)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen waarnemingen beschikbaar voor de Bin-
nenduinen van Knokke.

In de Zwinvlakte en de Kleyne Vlakte zijn waarnemingen van pleisterende Bosruiters eer-
der schaars (resp. 9 en 14 waarnemingen in www.waarnemingen.be). 

De Bosruiter broedt in hoogvenen en moerassen in de taiga. Van april tot oktober kun-
nen Bosruiters op doortrek worden gezien. De doortrek (in Nederland) piekt doorgaans 
in mei en augustus. De soort komt verspreid over het hele land voor in zoete en brakke 
wateren maar mijdt zoute wateren. Er treedt geen sterke concentratievorming op. De soort 
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verblijft relatief veel in de polders van de Waddeneilanden, in heide- en hoogveengebie-
den (vennen), in het rivierengebied en op opgespoten terreinen. Het seizoenspatroon van 
pleisterende vogels wordt gekarakteriseerd door een korte piek tussen eind april en eind 
mei (met een top in de eerste decade van mei) en een meer langgerekte periode tussen 
eind juni en begin september (met vaak toppen begin juli en half augustus) (Bijlsma et al., 
2001). Voor Vlaanderen kan een gelijkaardig doortrekpatroon worden vastgesteld. In www.
waarnemingen.be ligt het maximale aantal pleisterende Bosruiters op 133 (3 mei 2011, 
Boorsem), maar doorgaans blijft het aantal exemplaren per locatie beperkt tot enkelingen 
(concentraties van meer dan 10 ex. zijn al vrij ongewoon). De soort zal vermoedelijk dus 
wel als in lage aantallen opduiken op de nieuw aangelegde vochtige duinvalleien. Vooral 
tijdens de voorjaarstrek zijn dergelijke gebieden vaak een ideale plek voor een korte tus-
senstop, op weg naar de meer noordelijk gelegen broedgebieden. 

Goudplevier (Pluvialis apricaria)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen waarnemingen beschikbaar voor de Bin-
nenduinen van Knokke.

De wintermaxima die tijdens de gestandaardiseerde midmaandelijkse watervogeltellingen 
(tussen oktober en maart) vanaf de winter van 1999 - 2000 werden geteld in het Zwin vari-
eren tussen 1 ex. (2008 - 2009) en 960 (2004 - 2005). In de Zwinpolders werden maximaal 
320 pleisterende Goudplevieren geteld (2008 - 2009) en voor de Zwinweiden en de Kleyne 
Vlakte bedraagt de hoogste telling 47 ex. (2010 - 2011) (www.watervogels.inbo.be).

De Goudplevier broedt in hoogvenen, bergweiden en toendra. Op doortrek komt de soort 
in ons land vooral voor in maart - april en september - november. In zachte winters blijven 
veel Goudplevieren aanwezig. Tijdens strenge vorst verdwijnt het overgrote deel en keert 
dan niet meer terug wanneer de vorstgrens enige tijd later naar het noordoosten opschuift. 
Aantallen van vele honderden tot enkele duizenden komen vooral voor in open graslanden 
op zeeklei. Op akkerland kan de soort talrijk zijn na langdurige regenval. In hoeverre de 
soort voordeel zal halen bij de geplande ontwikkeling van de Binnenduinen van Knokke 
is onzeker. Enerzijds verdwijnt door het omzetten van akkers naar vochtige duinvalleien 
een (matig) geschikte foerageerplek, anderzijds kunnen zich door de aanleg van vochtige 
duinvalleien, duingrasland en kamgrasland ook nieuw foerageermogelijkheden aandienen. 
Vermoedelijk zal de winst groter zijn dan het verlies.

Kemphaan (Philomachus pugnax)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen waarnemingen beschikbaar voor de Bin-
nenduinen van Knokke.

De wintermaxima die tijdens de gestandaardiseerde midmaandelijkse watervogeltellingen 
(tussen oktober en maart) vanaf de winter van 1999 - 2000 werden geteld in het Zwin vari-
eren tussen 0 ex. en 345 ex. (2003 - 2005). In de Zwinpolders werden maximaal 320 pleis-
terende Goudplevieren geteld (2008 - 2009) en voor de Zwinweiden en de Kleyne Vlakte 
bedraagt de hoogste telling 47 ex. (2010 - 2011) (www.watervogels.inbo.be).

De Kemphaan is het hele jaar in België aanwezig met de hoogste presentie in maart - mei 
en juli – september. Midden in de winter is de presentie op zijn dieptepunt. Het belangrijk-
ste overwinteringsgebied in Nederland is Zeeuws-Vlaanderen (de Braakmanskreek). Dit 
gebied fungeert als slaapplaats voor in de omgeving (tot in België) op akker- en grasland 
foeragerende Kemphanen. De soort zal vermoedelijk weinig of geen voordeel halen bij de 
ontwikkeling van de Binnenduinen van Knokke tot duingraslanden en duinvalleien.

Wulp (Numenius arquata)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen territoriumindicerende waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. 

Hoewel in de jaren ’90 herhaaldelijk baltsgedrag werd vastgesteld in de Zwinstreek, werd 
een eerste broedgeval pas vastgesteld in 1993. Toen bracht een koppel met succes twee 
vliegvlugge jongen groot (Lust et al., 1995). Dit was meteen het eerste geslaagde broedge-
val aan de Vlaamse kust. Ook in de Hazegrasduinen werd in 1993 enkele keren een balt-
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send paartje vastgesteld. Dit leidde echter niet tot een geldig territorium maar het geeft wel 
aan dat de Binnenduinen van Knokke - zeker bij verdere ontwikkeling van duingraslanden 
en duinvalleien - en potentieel geschikt broedhabitat zouden kunnen vormen. Lust stelde 
in 1993 terecht dat in de duingebieden aan de Vlaamse Oostkust de mogelijkheden voor 
een toename aan territoria zeer beperkt waren. Met uitzondering van de Kleyne Vlakte 
en de Hazegrasduinen werden de overige duingebieden toen immers als ongeschikt be-
stempeld vanwege een te geringe oppervlakte aan open duingrasland. Ook een te hoge 
recreatiedruk vormde toen een rem op een verdere aantalstoename (Lust et al., 1995). Het 
laatste geregistreerde broedgeval in de Oostkustpolders dateert van 2002. Toen werd een 
territorium vastgesteld in de Uitkerkse Polders (F. De Scheemaeker, in litt.).

Als doortrekker werden de soort in het gebied o.a. foeragerend vastgesteld op 23 maart 
2016 (38 ex.) en op 3 april 2016 (1 ex.), telkens langsheen de recent gegraven boomkik-
kerpoelen op het Domein De Landsheer.

De meeste vogels verlaten hun broedgebied tussen eind juni en begin juli. Het merendeel 
van de Europese populatie overwintert in kustgebieden van West-Europa. Kleinere aan-
tallen trekken door tot in het Middellandse Zeegebied of Noord-Afrika. Een vorstperiode 
wordt in onze regio vaak langdurig getrotseerd, ook indien de vorst wekenlang aanhoudt. 
Zeer strenge vorst kan echter grote aantallen verdrijven. Het Zwin heeft voor de Wulp 
voornamelijk een belangrijke functie als rust- en slaapplaats in de winter maar het is zeker 
geen ideaal voedselterrein voor de soort: De Clerq (1988) stelde vast dat slechts 10% van 
de waargenomen Wulpen in het Zwin er ook foerageerde. De wintermaxima variëren de 
laatste 20 jaar tussen de 51 en 1.250 exemplaren. Soms worden pieken waargenomen - 
het betreft dan hoofdzakelijk waarnemingen op slaapplaatstellingen - van meer dan 1000 
exemplaren en in januari 2003 zelfs 2.470 exemplaren!

In 2009 werd voor het eerst een simultaantelling van wulpenslaapplaatsen in Vlaanderen 
georganiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Doordat de vogels zich ’s 
avonds concentreren in een beperkt aantal gebieden, zijn ze dan gemakkelijker te tellen 
dan overdag, wanneer ze meer verspreid voorkomen. Die telling kreeg ook in de daarop-
volgende winters een vervolg. Op 31 januari 2009 kwamen in het Zwin 844 Wulpen slapen 
(Devos, 2009), 26 december 2009 was goed voor 265 stuks (Devos, 2011), 30 januari 
2010 leverde 191 exemplaren (Devos, 2011) op en op 29 januari 2011 werden 428 Wul-
pen geteld op de grote plas en nog eens 192 in de Zwingeul. De hoge aantallen in januari 
2011 kunnen wellicht gedeeltelijk worden verklaard door de weersomstandigheden voor-
afgaand aan de telling. De koudegolf met veel sneeuw en ijs in de periode eind december 
2010 - begin januari 2011 heeft mogelijk geleid tot een zuidwaartse migratie van Wulpen 
die ten noorden van Vlaanderen overwinteren. Zo’n vorstinflux werd ook in het verleden al 
vastgesteld. De telling van 25 januari 2014 was goed voor 159 ex. (Devos, 2015), die van 
24 januari 2015 leverde 251 ex. op (Devos, 2015). Indien in de Binnenduinen van Knokke 
voldoende foerageerhabitat zou kunnen worden aangelegd en de rust in het gebied zou 
kunnen worden gegarandeerd, zou dit gebied zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een 
(regionaal) belangrijk foerageergebied en/of slaapplaats. 

Draaihals (Jynx torquilla)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen territoriumindicerende waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. 

In 1993 werd in het duingebied te Knokke één succesvol broedgeval met (minstens) vijf 
uitgevlogen jongen geregistreerd (Lust et al., 1995). Ook in 1994 - 1996 werd telkens één 
broedpaar gemeld uit de omgeving van Knokke (duingebied en Zwinbosjes) en in 1996 
werd eveneens een broedpaar gemeld in het bossencomplex ten zuidoosten van Brugge 
(Vermeersch et al., 2004). Voor 1994 ligt een broedpoging voor in Beernem. In 1997 en 
1998 werd opnieuw een waarschijnlijk broedgeval gemeld uit de Zwinbosjes van Knokke. 
Tot slot waren er ook nog waarschijnlijke broedgevallen in de Zwinbosjes in 2000 en 2001 
(Vermeersch et al., 2004).
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De soort kende in de 20ste eeuw een sterke afname als broedvogel. De daling van de Euro-
pese broedpopulatie wordt o.a. toegeschreven aan intensivering van de landbouw (incl. de 
fruitteelt, met omschakeling van hoog- naar laagstamboomgaarden), moderne bosbouw-
technieken (waarbij veel opstaand dood hout werd verwijderd), grootschalige klimaatwij-
ziging en aanrijking van arme bodem met (te) dichte vegetatie als gevolg (Vermeersch et 
al., 2004). De eutrofiëring van zangronden (waardoor open plekken verdwijnen) wordt voor 
Vlaanderen als één van de belangrijke aangegeven voor de sterke achteruitgang van de 
Draaihals als broedvogel. Die eutrofiëring heeft ook een negatieve impact op het voorko-
men van bepaalde miersoorten, een belangrijke voedselbron van de Draaihals. Grootscha-
lig herstel van voedselarme duingraslanden en behoud van dood, opstaand hout (berk is 
verreweg de belangrijkste nestboom voor deze soort), zouden in de Binnenduinen van 
Knokke een terugkeer van de Draaihals als broedvogel kunnen laten verhopen. Het gaat 
echter zo slecht met de Europese broedpopulatie dat deze doelstelling niet erg realistisch 
is zolang er geen herstel op ruimere geografische schaal optreedt. 

Draaihalzen worden in Vlaanderen op doortrek jaarlijks vastgesteld. Voor de Binnendui-
nen van Knokke zijn er in de geraadpleegde databanken (voor de periode 2005 - 2015) 
geen gegevens beschikbaar. Voor de Zwinstreek liggen wel een aantal waarnemingen 
van doortrekkers voor. Voorjaarswaarnemingen zijn eerder schaars met o.a. 1 ex. op 28 
april 2009 en 16 april 2012 in de Zwinbosjes. In het najaar is de soort in de Zwinstreek (en 
bij uitbreiding langsheen de hele kustlijn) een schaarse doortrekker. De trek in het najaar 
begint in de eerste helft van augustus. De meeste vogels worden waargenomen in de 
laatste decade van augustus en de eerste twee decaden van september. Na september 
neemt het aantal waarnemingen af , maar tot eind oktober druppelen Draaihalzen door. De 
nazomerwaarnemingen vertonen in Vlaanderen een opmerkelijke concentratie langsheen 
de kustlijn. Misschien treedt hier enige stuwing op van ’s nachts arriverende vogels uit 
Scandinavië. 

Middelste bonte specht (Dendrocopus medius)

In de geraadpleegde databanken zijn er geen territoriumindicerende waarnemingen be-
schikbaar voor de Binnenduinen van Knokke. 

De soort vestigde zich vermoedelijk in de regio in 2005, toen de eerste exemplaren werden 
opgemerkt in het Kasteelbos van Wijnendale (Ichtegem). Vanaf 2014 werden ook herhaal-
delijk territoria vastgesteld in het Lappersfortbos (Brugge) en het Bulskampveld (Beernem). 
Waarnemingen in de directe omgeving van de Binnenduinen van Knokke blijven voorals-
nog schaars. Op 22 december 2012 werd een ex. gezien in de Zwinbosjes (Knokke). Een 
roepend mannetje zat op 11 april 2013 in het Tobroek (Zwinbosjes, Knokke). Een vervolg-
waarneming op 9 maart 2014 op dezelfde plek laat vermoeden dat de soort hier mogelijk 
wel vaker voorkomt en er misschien zelfs broedt.

De opmars van de Middelste bonte specht, die pas in 2000 voor het eerst met zekerheid 
in Vlaanderen tot broeden kwam, zet zich onverminderd verder (Vermeersch & Anselin, 
2009). In 2007- 2008 werd de Vlaamse populatie geschat op resp. 70 en 81 broedpaar. In 
Wallonië neemt de soort sinds 2003 toe met ruim 8% per jaar.

De Middelste bonte specht heeft een uitgesproken voorkeur voor oude, structuurrijke loof-
bossen. Bomen met een ruwe schors (eik, iep, els, berk) genieten de voorkeur maar de 
soort foerageert ook op Haagbeuk, Gewone beuk en Gewone es. De hoogste dichtheden 
worden doorgaans aangetroffen in zuiver loofbos maar ook gemengde bossen kunnen een 
geschikt broedhabitat vormen, op voorwaarde dat er steeds een belangrijke fractie oude 
bomen en staand dood hout aanwezig is. Het Blinckaertduinbos beantwoordt qua booms-
oortsamenstelling, ouderdom en beschikbaarheid aan opstaand dood hout momenteel nog 
niet aan de ideale voorwaarden om als broedhabitat voor deze soort te kunnen fungeren. 
Met het ouder worden van het bos en het verbreden van de ecologische niche die de soort 
inneemt, lijkt een vestiging op termijn echter wel realistisch.

Grauwe klauwier (Lanius collurio)
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In de geraadpleegde databanken zijn er geen waarnemingen beschikbaar voor de Binnen-
duinen van Knokke, noch als broedvogel, noch als doortrekker. 

In de loop van de jaren ‘90 werden nog solitaire broedgevallen of territoria opgetekend in 
de Zwinbosjes te Knokke (1992 - 1994) (Gabriëls J., 2005). De soort wordt in de omgeving 
van het projectgebied sporadisch opgemerkt op doortrek met o.a. voorjaarswaarnemingen 
in de Zwinbosjes en de aangrenzende duinen op 10 - 11 mei 2003 en 16 mei 2010. Grauwe 
klauwieren werden ook opgemerkt in de Kleyne Vlakte van het Zwin op 27 mei 2013 en 9 
juni 2016. De enige recente najaarswaarneming die we voor de Zwinstreek konden terug 
vinden dateert van 8 oktober 2005. Toen werd een eerstejaars vogel gezien in de Zwin-
bosjes.

De broedhabitat van de Grauwe klauwier omvat halfopen, structuurrijke vegetaties met 
een rijk aanbod aan grote insecten en kleine ongewervelden. Doornstruwelen (meidoorn, 
sleedoorn) en een afwisseling van bossen met korte, grazige vegetaties zijn van essentieel 
belang. De soort komt o.a. voor in kleinschalig cultuurlandschap, deels verboste duinge-
bieden en open plekken in bosrijke gebieden waar doornstruiken aanwezig zijn. De Grau-
we klauwier doet het de laatste jaren weer iets beter als broedvogel in Vlaanderen. In 2015 
werd een veertigtal territoria vastgesteld (op één na alle in Limburg) in 2016 zal het aantal 
territoria vermoedelijk tussen de 50 en 60 aftikken. Ook nu weer situeerden alle broed-
gevallen zich in Limburg, op één territorium in Vlaams-Brabant na (mond. med. S. Feys). 
Indien in de Binnenduinen van Knokke voldoende geschikt broedhabitat zou kunnen wor-
den ontwikkeld, zou de soort zich hier mogelijk op termijn als (zeer schaarse) broedvogel 
kunnen vestigen.

Tabel 18 geeft een overzicht van alle besproken soorten, hun Rode Lijst-status, de Vlaam-
se trend (incl. een aanduiding van de significantie), de Europese (korte- en langetermijn)
trend en het aantal territoria dat in 1993 en 2016 werd vastgesteld tijdens uitgebreide 
territoriumkarteringen. Voor 1993 was het niet steeds mogelijk een aantal te achterhalen 
aangezien in het rapport geen exacte kaartlocaties zijn opgenomen en aantallen enkel 
(voor de meeste van de weerhouden soorten) uit de soortbesprekingen moesten worden 
achterhaald. De tabel sluit af met de verwachtingen voor de Binnenduinen van Knokke. 
Deze inschattingen zijn gebaseerd op een maximale ontwikkeling van het ganse gebied en 
hebben betrekking op een periode van 30 jaar. Bij de verwachtingen worden ook de hoofd-
redenen aangegeven waarom we vermoeden dat elke soort in de aangegeven richting zal 
evolueren. 
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Tabel 18: Trend= verandering in indexwaarde tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 - 2015, <: 
significante afname, >: significante toename, (<): mogelijk significante afname, maar gegevens 
nog niet toereikend, (>): mogelijk significante toename, maar gegevens nog niet toereikend, S: 
stabiele trend, NS: niet significant; EU lang: gecombineerde langetermijntrend (1980 - 2014) voor 
28 Europese lidstaten, EU kort = gecombineerde kortetermijntrend (2005 - 2014) voor 23 Europese 
lidstaten. 
* Soorten waarvan de verwachting niet slaat op territoria maar enkel/vooral op de aanwezigheid 
tijdens de doortrekperiode of in de winter.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Trend Significantie EU 
lang

EU 
kort

# 
1993 # 2016 Verwachting Reden 1 Reden 2

Dodaars Tachybaptus ruficollis momenteel niet bedreigd -7,7 S -5 4 1 1 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud leefgebied 
Boomkikker

Kwak Nycticorax nyctticorax zeldzaam 0 0 geen wijziging geen bijkomend broedhabitat
Kleine zilverreiger Egretta garzetta zeldzaam 10 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud duinbos
Ooievaar Ciconia ciconia onregelmatige broedvogel 73 25 0 1 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud broedpalen
Lepelaar* Platalea leucordodia onregelmatige broedvogel 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud duinbos

Wespendief Pernis apivoris momenteel niet bedreigd 0 0 geen wijziging geen bijkomend broedhabitat 
(vochtig, oud loofbos)

te hoge recreatiedruk in 
broedhabitat

Sperwer Accipiter nisus momenteel niet bedreigd 8,2 S -3 -20 2 0 afname verdwijnen van broedhabitat (naaldhout)
Patrijs Perdrix perdrix kwetsbaar -38,9 ˂ -94 -40 13 1 afname verdwijnen van broedhabitat (akkers)

Kievit Vanellus vanellus momenteel niet bedreigd -48,6 ˂ -58 -28 9 1 afname verdwijnen van broedhabitat (akkers) aanleg/behoud kleinschalige l
andschapselementen

Bosruiter* Tringa glareola 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien
Goudplevier* Pluvialis apricaria 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien omzetten van akkers (negatief)
Kemphaan* Philomachus pugnax 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien omzetten van akkers (negatief)
Wulp* Numenius arquata momenteel niet bedreigd 0 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien
Bosuil Strix aluco momenteel niet bedreigd 0 0 toename aanleg/behoud duinbos aanleg/behoud alluviaal bos
Draaihals Jynx torquilla met uitsterven bedreigd 0 0 geen wijziging met uitsterven bedreigd
Groene specht Picus viridis momenteel niet bedreigd -26,6 ˂ 28 -12 5 4 toename aanleg/behoud duinbos aanleg/behoud duingrasland
Middelste bonte specht Dendrocopus medius onregelmatige broedvogel 0 0 toename aanleg/behoud duinbos stijgende trend

Kleine bonte specht Dendrocopus minor momenteel niet bedreigd -81 -24 ≠ 1 geen wijziging geen bijkomend broedhabitat 
(vochtig, oud loofbos)

Grote lijster Turdus viscivorus momenteel niet bedreigd -40,4 ˂ -28 12 ≠ 1 toename aanleg/behoud duinbos aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen

Bosrietzanger Acrocephalus palustris momenteel niet bedreigd -3,8 S 11 10 ? 5 toename aanleg/behoud leefgebied Boomkikker aanleg/behoud duinbos

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus momenteel niet bedreigd -8,8 S -10 -4 ≠ 1 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud leefgebied 
Boomkikker

Braamsluiper Sylvia curruca momenteel niet bedreigd -20 -8 ≠ 1 toename aanleg/behoud leefgebied Boomkikker aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen

Grasmus Sylva communis momenteel niet bedreigd -3,5 S 22 22 ≠ 17 toename aanleg/behoud leefgebied Boomkikker aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen

Fitis Phylloscopus trochilus momenteel niet bedreigd -26,6 ˂ -35 -10 ≠ 3 toename aanleg/behoud leefgebied Boomkikker aanleg/behoud duinen met 
duindoorstruweel

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata momenteel niet bedreigd -44,8 NS -46 8 ≠ 1 geen wijziging
Wielewaal Oriolus oriolus bedreigd -5,2 S 19 -5 1 1 afname geen bijkomend broedhabitat (populierenbos) dalende trend
Grauwe klauwier Lanius collurio met uitsterven bedreigd 0 0 geen wijziging aanleg/behoud leefgebied Boomkikker aanleg/behoud duingrasland

Kneu Carduelis cannabina achteruitgaand -32,4 NS -62 -10 ≠ 3 toename aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen aanleg/behoud duingrasland
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Overige relevante soorten

Een aantal andere soorten worden enkel in tabelvorm besproken. Het gaat om soorten 
waarvan tijdens de uitgebreide territoriumkartering van 2016 geen territoria werden vast-
gesteld en waarvan ook geen territoriale gedragingen werden vastgesteld buiten de uitge-
breide territoriumkartering. Het gaat om soorten die niet werden vermeld bij de aanmelding 
van het gebied als SBZ-V maar door de opdrachthouder wel relevant worden gevonden bij 
de opmaak van voorliggend beheerplan. De opbouw van Tabel 19 is identiek aan die van 
Tabel 18.

Tabel 19: Trend= verandering in indexwaarde tussen de periode 2007 - 2009 en 2013 - 2015, <: 
significante afname, >: significante toename, (<): mogelijk significante afname, maar gegevens 
nog niet toereikend, (>): mogelijk significante toename, maar gegevens nog niet toereikend, S: 
stabiele trend, NS: niet significant; EU lang: gecombineerde langetermijntrend (1980 - 2014) voor 
28 Europese lidstaten, EU kort = gecombineerde kortetermijntrend (2005 - 2014) voor 23 Europese 
lidstaten. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Trend Significantie EU 
lang

EU 
kort

# 
1993 # 2016 Verwachting Reden 1 Reden 2

Bergeend Tadorna tadorna momenteel niet bedreigd -13 NS 24 2 ≠ 0 toename aanleg/behoud vochtige duinvalleien aanleg/behoud duingrasland
Zomertortel Streptopelia turtur bedreigd -78 -29 ≠ 0 geen wijziging bedreigd

Ransuil Asio otus momenteel niet bedreigd 4 0 geen wijziging verdwijnen van broedhabitat 
(naaldhout)

Steenuil Athene noctua momenteel niet bedreigd 0 0 toename aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen

Kuifleeuwerik Galerida cristata met uitsterven bedreigd -95 0 0 0 geen wijziging met uisterven bedreigd
Boomleeuwerik Lulula arborea kwetsbaar 50,9 NS 5 18 0 0 toename aanleg/behoud duingrasland

Veldleeuwerik Alauda arvensis kwetsbaar -16,6 ˂ -55 -13 0 0 geen wijziging verdwijnen van broedhabitat (akkers) aanleg/behoud kleinschalige 
landschapselementen

Boompieper Anthus trivialis bedreigd 3,7 S -54 -6 0 0 toename aanleg/behoud duingrasland
Graspieper Anthus pratenis bedreigd -42,2 NS -63 -14 0 0 geen wijziging

Nachtegaal Luscinia magarhynchos kwetsbaar 3,3 S -65 6 ? 0 toename aanleg/behoud duinbos aanleg/behoud duinen met 
duindoornstruweel

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus kwetsbaar 28,2 NS 30 41 ≠ 0 geen wijziging geen bijkomend broedhabitat 
Paapje Saxicola rubetra met uitsterven bedreigd -78 -18 1 0 geen wijziging met uisterven bedreigd
Tapuit Oenanthe oenanthe met uitsterven bedreigd -69 -24 0 0 geen wijziging met uisterven bedreigd
Cetti’s zanger Cettia cetti zeldzaam -82,5 ˂ 469 16 0 0 toename aanleg/behoud duinbos
Ringmus Passer montanus achteruitgaand -38,6 NS -54 7 ≠ geen wijziging

Geelgors Emberiza citrinella bedreigd -8,5 S -46 -11 0 0 geen wijziging bedreigd verdwijnen van broedhabitat 
(akkers)
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6.6.1.3 Conclusie
De Binnenduinen van Knokke werden in 2016 gekarteerd op broedvogels via een uitge-
breide territoriumkartering. Hieruit blijkt dat vooral een aantal soorten van een kleinscha-
lig cultuurlandschap met een goede ecologische infrastructuur en een fijnmazige groene 
dooradering het goed doen. 

Door een relatief hoog aanbod aan heggen en houtkanten, ruige overhoekjes en rude-
rale vegetaties (met bv. Grote brandnetel en schermbloemigen) halen struweelsoorten als 
Grasmus er vrij hoge dichtheden. De aanwezigheid van gemengde houtkanten (vaak met 
doornige struiken als Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn) op perceelsgrenzen is tevens 
positief voor soorten als Fitis en Braamsluiper. Verder inzetten op een dergelijke verdich-
ting van het landschap zal vooral ook positief uitpakken voor doelsoorten als Boomkikker 
en Kamsalamander. Naast Grasmus mag ook Groene specht worden weerhouden als een 
kwaliteitsindicator. Een mozaïek aan bos(jes) en oude loofbomen (= geschikte nestgele-
genheid) en schrale duingraslanden (= foerageergebied) zorgt voor een goede mix.

Uitgesproken bossoorten zijn (met o.a. Wielewaal en Kleine bonte specht) wel aanwezig 
maar zijn toch minder goed vertegenwoordigd. Afwezigheid van Zwarte specht, Nachte-
gaal, Bonte vliegenvanger, Boomklever, … geven aan dat het potentieel van (o.a.) het 
Blinckaertduinbos eerder gering is. 

De grootse ecologische winst kan worden gemaakt door akkers (op zandige bodem) en 
graslanden om te zetten naar glanshaverhooiland, duingrasland, kamgrasland, vochtige 
duinvalleien en leefgebied voor Boomkikker en Kamsalamander. Hierdoor zal o.a. geschikt 
foerageergebied ontstaan voor Kleine zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Bosruiter, Goud-
plevier, Kemphaan en Wulp. Door behoud van (een deel van) het huidige bosareaal en de 
aanleg van (vochtig) duinbos (door spontane opslag na diepploegen) wordt verhoopt dat 
op termijn ook een geschikte vestigingsplek zal ontstaan voor een reigerkolonie. 

Hoewel er zich dus grote kansen aandienen, kent het gebied ook beperkingen. Een aantal 
soorten (Zomertortel, Nachtzwaluw, Draaihals, Kuifleeuwerik, Tapuit) vertonen een sterke 
achteruitgang op een ruimere geografische schaal. De kans op een duurzame terugkeer 
als broedvogel is - zelfs bij een maximale ontwikkeling van het ganse projectgebied - quasi 
onbestaande. Bovendien is het niet aangewezen om op een relatief beperkte oppervlakte 
(het projectgebied van de Binnenduinen van Knokke beslaat ca. 170 ha) in te zetten op 
ecologische soortgroepen met sterk uiteenlopende en soms zelfs tegengestelde ecologi-
sche niches. De doordachte keuze voor soorten van kleinschalig cultuurlandschap, door-
weven met houtkanten, glanshaverhooilanden, duingraslanden en vochtige duinvalleien, 
sluit bv. soorten van halfopen of open akkerlandschap uit (Patrijs, Veldleeuwerik).

Concluderend kan worden gesteld dat de avifaunistische waarde van de Binnenduinen van 
Knokke momenteel eerder gering is. Door gerichte inrichtingsmaatregelen kan dit echter 
aanzienlijk veranderen (de eerste resultaten hiervan zijn nu reeds zichtbaar). Het belang 
van het gebied voor broedvogels en doortrekkers zal vermoedelijk wel ondergeschikt blij-
ven aan o.a. het herpetologisch en floristisch belang.
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6.6.2 Zoogdieren
Arnout Zwaenepoel & Jorg Lambrechts

6.6.2.1 Waargenomen soorten
Voor dit beheerplan werd specifiek gekeken naar vleermuizen (Vleermuizenwerkgroep Na-
tuurpunt). Deze groep wordt dan ook in een apart hoofdstuk behandeld.

Verder werd er geen bijzondere aandacht besteed aan de expliciete bemonstering van 
zoogdieren. Wél werden een aantal muizen en spitsmuizen aangetroffen in de bodemval-
len die voor spinnen en loopkevers bedoelds waren, wat tot een toename van 5 zoogdier-
soorten leidde voor het studiegebied.  Tabel 20 is een samenvatting van de gegevens die 
actueel in www.waarnemingen.be opgenomen zijn.

De lijst telt  26 soorten en is wellicht nog onvolledig voor wat bijvoorbeeld muizen betreft. 
Ook gewone soorten als Egel, Vos, Bruine en Zwarte rat of tot voor kort algemene soorten 
als Muskusrat ontbreken in de lijst. Dit is ongetwijfeld het gevolg van een gebrek aan be-
monstering.

De Rode lijst (Maes et al. 2014) geeft Bosvleermuis op als ‘bedreigd’ ,  Laatvliege, 
Dwergspitsmuis en Bunzing als ‘kwetsbaar’. De vleermuizensoorten komen aan bod in het 
specifieke hoofdstukje over vleermuizen (6.6.2.3).  

Dwergspitsmuis werd aangetroffen in een bodemval in de Kalfduinen in de oudste houtkant 
van het studiebied.

Ook Bunzing staat als kwetsbaar opgenomen in de Rode Lijst. De laatste waarneming van 
Bunzing in het studiegebied dateert al van een dood exemplaar in 1986 in de Korte Duinen 
(Zoogdierenwerkgroep).

Wezel, Haas, Konijn, Aardmuis, Ondergrondse woelmuis, Veldmuis en Dwergmuis staan 
in de Rode Lijst als ‘bijna in gevaar’ aangeduid.  Het voorkomen van Gewone bosspitsmuis 
is blijkbaar onvoldoende gekend.

Aardmuis werd aangetroffen in een bodemval in het Blinkaartbos. Ondergrondse woelmuis 
kwam in een bodemval terecht  in het Domein De Landsheer, net zoals Veldmuis. Dwerg-
muis kwam in een bodemval terecht in het mooiste duingraslandje in de Hazegrasduinen.
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Foto. Haas in de het Boomkikkerperceel KP13 in de Paulusduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, no-
vember 2016.

Enkele andere soorten kunnen nog becommentarieerd worden aan de hand van interviews 
met oudere bewoners.

Das was in het Knokse aanwezig tot in de jaren 1960. Sindsdien ontbreekt echter elke 
melding van dassen. 

Ook Otter was in de onmiddellijke omgeving zeker nog aanwezig tot in de jaren 1960. 
Sindsdien zijn er geen meldingen meer.

Vos is ongetwijfeld aanwezig in het studiegebied. Het ontbreken in www.waarnemingen.
be  is vermoedelijk vanuit voorzichtigheid om jagers geen voortplantingsplaatsen aan te 
wijzen.  

Muskusrat is sinds een aantal jaren niet meer aanwezig in het studiegebied. West-Vlaan-
deren is sinds enkele jaren muskusrattenvrij, met uitzondering van de gemeenten onmid-
dellijk grenzend aan de Franse grens, waar nog altijd een actieve instroom is vanuit de 
IJzer en zijn zijbeken.

Enkele  overige soorten kunnen nog becommentarieerd worden vanuit www.waarnemin-
gen.be zelf.

Steenmarter werd minstens al twee keer in de Zouteduinen waargenomen, meer bepaald 
in 2011 en 2014 en één keer jagend, één keer gedetermineerd  op sporen (beide waar-
nemingen Stefaan Brinckman). Ook in het Blinkaartbos werden al sporen waargenomen 
(Stefaan Brinckman, 2011). In 2016 werd een verkeersslachtoffer aangetroffen op de Ha-
zegrasstraat net ten oosten van de Kortestraat (Denis van der Elst).

Wezel werd in 2011 nog in de Zouteduinen gesignaleerd (Stefaan Brinckman).

Rode eekhoorn is sinds enkele jaren aanwezig in het Blinckaertbos (mondelinge medede-
ling Jean-Louis Herrier, waarnemingen Stefaan Brinckman en Kris Struyf vanaf 2013 en 
vooral in 2015). Vermoedelijk is nog niet het hele bos gekoloniseerd. De meeste waarne-
mingen werden verricht  ten zuiden van de Eikenlaan. Rode eekhoorn werd ook al  in de 
Zouteduinen waargenomen  (Stefaan Brinckman, 2016).
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Ree werd nog niet levend gezien in het studiegebied. In 2009 werden wél sporen waarge-
nomen in de Hazegrasduinen door Stefaan Brinckman. In de Zwinduinen en –Polders zijn 
al verschillende jaren ook twee reebokken waargenomen. De kans dat deze dieren ook af 
en toe in de Binnenduinen belanden is zeer reëel.  Het is toch vreemd dat het Blinkaartbos 
nog geen enkele waarneming opleverde.  

Gewone bosspitsmuis werd in 2015 waargenomen in de Kalfduinen door Stefaan Brinck-
man.

Tabel 20. Zoogdieren van de Binnenduinen.

Wet. Naam Ned. Naam RL
1 Apodemus sylvaticus Gewone bosmuis
2 Capreolus capreolus Ree
3 Crocidura russula Huisspitsmuis
4 Eptesicus serotinus Laatvlieger K
5 Lepus europaeus Haas
6 Martes foina Steenmarter
7 Micromys minutus Dwergmuis BG
8 Microtus agrestis Aardmuis BG
9 Microtus arvalis Veldmuis BG
10 Microtus subterraneus Ondergrondse woelmuis BG
11 Mus musculus Huismuis
12 Mustela nivalis Wezel BG
13 Mustela putorius Bunzing K
14 Myodes glareolus Rosse woelmuis
15 Myotis daubentonii Watervleermuis
16 Myotis mystacinus/brandtii Baard-/Brandts vleermuis OG
17 Nyctalus leisleri Bosvleermuis B
18 Nyctalus noctula Rosse vleermuis
19 Oryctolagus cuniculus Konijn BG
20 Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis
21 Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis
22 Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis BG
23 Sciurus vulgaris Rode eekhoorn
24 Sorex araneus Gewone bosspitsmuis OG
25 Sorex minutus Dwergspitsmuis K
26 Talpa europaea Mol BG

6.6.2.2 Aanbevelingen voor zoogdieren in de Binnenduinen:
Voor enkele soorten kunnen specifieke maatregelen getroffen worden om de uitbreiding 
van die soorten te bevorderen:

 ● Het aanbrengen van een boombrug, in zijn eenvoudigste vorm een stevig koord,  over 
de Eikenlaan kan als ecoduct voor Rode eekhoorn fungeren in het Blinkaartbos.

 ● Het afschaffen van een aantal overtollige paadjes in het Blinkaartbos kan de rust ver-
hogen als maatregel voor bijvoorbeeld Ree.
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 ● Het ouder laten worden van het Blinkaartbos en het gerust laten van dood hout zal 
bevorderend werken voor zowel kleine roofdieren als muizen en spitsmuizen. 

 ● Het uitbreiden van het bosbestand zal bevorderlijk zijn voor Ree, Rode eekhoorn, …
 ● Het graven van poelen en het aanleggen van Boomkikkerbiotoop kan ook bevorderlijk 

werken voor Watervleermuis.

6.6.2.3 Vleermuizeninventarisatie binnenduinen Knokke
Terreinmedewerkers: Bob Vandendriessche, Marc Van De Sijpe en Jelle Quartier (Vleer-
muizenwerkgroep Natuurpunt)

Tekst en figuren: Bob Vandendriessche (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt) en Wout Wil-
lems (Natuurpunt Studie)

Achtergrond

Uit wintertellingen sinds de jaren 1980 – vooral in bunkers – en uit schaars detectoron-
derzoek is in de loop van de afgelopen decennia een beeld ontstaan van de Vlaamse 
kustduinen en –polders als een vleermuizenarme regio, waar weinig te beleven viel voor 
vleermuizenonderzoekers. Als historische uitzondering was er de waarneming van een 
kleine populatie Mopsvleermuizen net over de grens in het Nederlandse Sluis tot begin ja-
ren 1990 en sinds de jaren 2000 hier en daar een moeilijk te duiden zomerwaarneming van 
een Meervleermuis, zoals bijvoorbeeld in Damme, Blankenberge, Oudenburg of Nieuw-
poort. Voor Knokke was het wachten op de waarneming van een Tweekleurige vleermuis 
in 1999 langs de Zeedijk, een waarneming die de vermoedens over en de interesse naar 
kusttrek bij deze en andere soorten aanwakkerde. Toch duurde het daarna nog tot 2012 
voor er intensiever en langdurig onderzoek naar voor- en najaarstrek langs de kust op gang 
kwam, wat in april 2012 al meteen leidde tot de waarneming van de eeuw voor de Belgi-
sche zoogdierenfauna: een Grote rosse vleermuis op doortrek langs de zeedijk in Heist, 
een eerste waarneming voor België (zie https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-grote-ros-
se-vleermuis-een-nieuwe-zoogdiersoort-voor-belgi%C3%AB-ontdekt-heist-20120626#.
WC3KVrLhCM8). Het ligt voor de hand om aan te nemen dat vleermuizen op doortrek 
langs de Belgische kust ook nood hebben aan hoogkwalitatieve foerageergebieden. De 
trek vraagt immers extra veel energie. Maar of, en in welke mate, doortrekkers langs de 
druk bebouwde en felverlichte Belgische kust gebruik maken van het directe hinterland als 
jachtgebied, daarover was en is voorlopig weinig gekend.

Doel van het onderzoek

Deze studie wil ontbrekende stukken van de puzzel verschaffen met betrekking tot de aan-
wezige soorten in de Binnenduinen van Knokke, en tot hun terreingebruik. Aan de hand 
van deze nieuwe kennis worden suggesties gegeven voor een vleermuisvriendelijk beheer 
van het gebied.

Materiaal en methoden

Voor het detectoronderzoek werd gebruik gemaakt van verschillende types detectoren, 
waaronder de types D240, D500x en D1000 van de firma Pettersson. Dit zijn zeer be-
trouwbare en gevoelige detectoren die toelaten om hoogkwalitatieve geluidsopnames te 
verzamelen voor analyse met behulp van software.

De Pettersson D240 en D1000 zijn detectors voor manueel gebruik, waarmee op het ter-
rein rondgewandeld werd. De Pettersson D500x is een automatische detector, die op één 
bepaalde locatie geplaatst wordt en automatisch een geluidsopname maakt wanneer er 
een vleermuis passeert. 

Uitgevoerd veldwerk
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Er werden manuele detectoravonden gehouden op 4 augustus en 9 september 2016, res-
pectievelijk met 2 en 3 medewerkers. Dezelfde avonden werden ook automatische D500x-
detectoren geplaatst: 2 detectoren op 4 augustus 2016 en 1 detector op 9 september 2016.

Een overzicht van de gelopen routes en de plaatsing van de automatische detectoren 
wordt weergegeven in figuur 20.

Figuur 20. Overzicht van de gelopen routes en plaatsing van de automatische detectoren.
De exacte locaties van de D500x-detectoren worden hieronder beschreven:

Detector 1: op +/- 10 meter van bosrand, microfoon richting bosrand, grenzend aan paar-
denweide.
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Foto. Locatie detector 1.

Detector 2: op houtstapel, microfoon horizontaal richting bosperceel, afstand tot openbare 
weg +/- 20 meter.

Foto. Locatie detector 2.
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Detector 3: Detector opgesteld langs houtkant, microfoon richting open ruigte.

Foto. Locatie detector 3.

Resultaten

Resultaten van de automatische detectoren

De automatische detectoren gaven volgende resultaten:

Tabel  21. Resultaten van de automatische detectoren.

Detector Datum Startuur Einduur
Gewone 
dwerg-
vleermuis

Laatvlieger
Gewone 
grootoor-
vleermuis

Detector 1 4 augustus 
2016 22:35 23:55 20 2 1

Detector 2 4 augustus 
2016 21:53 23:47 77 1 1

Detector 3 9 septem-
ber 2016 21:30 22:00 8 0 0
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Op kaart vertaald naar taartdiagrammen, geeft dit volgend resultaat:

Figuur 21. Taartdiagram waarnemingen automatische detectoren.

Opmerkingen bij de resultaten van de automatische detectoren:

De Laatvliegers van detector 1 werden gehoord om 22u43 en 23u05. Deze laatste opname 
is slechts 1 à 2 minuten voor de opname van detector 2. Dit zou kunnen betekenen dat dit 
hetzelfde dier is, wat dan een vliegroute indiceert. De Laatvlieger vloog bij detector 2 wel-
licht boven de openbare weg en niet in het bosperceel.

Resultaten van de manuele detectoren

De resultaten van de manuele detectoren worden per soort besproken.

Gewone dwergvleermuis

Figuur 22. Waarnemingen Gewone dwergvleermuis met manuele detectoren.
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De Gewone dwergvleermuis is in het onderzochte gebied net als in de rest van Vlaanderen 
alomtegenwoordig: er is doorheen de nacht op zowat alle onderzochte locaties activiteit, 
gaande van sporadisch tot quasi permanent. Langs de Kortestraat was op 4 augustus 
2016 een duidelijke vliegroute te merken. Een kolonie bevindt zich mogelijk in de hoeve. 

Ruige dwergvleermuis

Figuur 23. Waarnemingen Ruige dwergvleermuis met manuele detectoren.

Opvallend was de afwezigheid van deze soort op  4 augustus 2016, terwijl er op 9 sep-
tember 2016 verspreide activiteit was. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de najaarstrek 
in september op gang gekomen was. Ook voor de Ruige dwergvleermuis zijn geen spe-
cifieke beheermaatregelen te nemen behalve de aandacht voor eventuele verblijfplaat-
sen. Speciale vleermuiskasten zouden daarop een zinvolle aanvulling kunnen vormen, op 
voorwaarde dat de locatie voor de kasten deskundig gekozen wordt en er minstens een 
jaarlijkse controle voorzien wordt.
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Laatvlieger

Figuur 24. Waarnemingen Laatvlieger met manuele detectoren.

Deze soort is prominent en verspreid, maar wellicht toch in lage aantallen aanwezig in het 
zomerseizoen. Individuele dieren verplaatsen zich vlot en over grote afstanden (meerdere 
kilometers) doorheen de regio en zijn daarvoor minder afhankelijk van lijnvormige elemen-
ten. 

Gewone grootoorvleermuis

Figuur 25. Waarnemingen Gewone grootoorvleermuis met manuele detectoren.
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De aanwezigheid van Gewone grootoorvleermuizen in de omgeving was bekend van win-
terwaarnemingen (de Gewone grootoorvleermuis is een standsoort), maar ook uit de vleer-
muizenkasten in de nabijgelegen Zwinbosjes (mond. med. Wouter Van Gompel, INBO, 
2014). De beide excursies op 4 augustus en 9 september 2016 leverden enkele waarne-
mingen op. Die wijzen niet noodzakelijk op de aanwezigheid van (kraam-)kolonies, even-
goed kan het gaan om kleine aantallen solitaire mannetjes. Voor deze soort is aandacht 
voor de nachtelijke lichtproblematiek zinvol (zie verder). Verder verdient de opvolging van 
de aanwezige vleermuiskasten in de aangrenzende Zwinbosjes (VNR Zwinduinen en –pol-
ders) de nodige aandacht.

Watervleermuis

Figuur 26. Waarnemingen Watervleermuis met manuele detectoren.

Deze soort zou hier weinig of niet waargenomen worden tijdens het zomerseizoen, maar 
wel tijdens de trek (mond. med. Rudi Vantorre, 2016). De schaarse waarnemingen tijdens 
dit onderzoek lijken dat te bevestigen.
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Baard/Brandts vleermuis

Figuur 27. Waarnemingen overige soorten met manuele detectoren.

Ondanks de jaarlijkse waarnemingen van overwinterende Baard/Brandts vleermuizen in 
de nabije omgeving (bunkers Zwin en aangrenzende dijken), leverde het zomeronderzoek 
in 2016 slechts één waarneming op. Mogelijk komen de schaarse overwinteraars eerder 
van uit de ruime omgeving, en komen ze pas in oktober – of zelfs later – aan in het gebied. 

Bosvleermuis

Op 9 september 2016 werd duidelijk foerageergedrag vastgesteld van een Bosvleermuis 
boven de Kleyne vlakte: de eerste duidelijke waarneming van een foeragerende Bosvleer-
muis langs de Belgische kust ooit! Eén waarneming van deze soort is uiteraard moeilijk te 
interpreteren, maar wellicht duidt dit er toch op dat vleermuizen op doortrek in dit gebied 
foerageermogelijkheden benutten. Een eerste waarneming van deze soort op doortrek 
dateert uit 2012 in Heist.  Zie figuur 27.

Tweekleurige vleermuis

Op 19 september 2016 werd in Heist een verzwakte Tweekleurige vleermuis gevonden 
(bron www.waarnemingen.be). Op http://waarnemingen.be/waarneming/view/123866818 
kan de exacte locatie kan online bekeken worden. Na meer dan 40 waarnemingen voor 
België is het intussen duidelijk dat deze soort op doortrek passeert langs onze kust (en 
de grote rivieren) en daarbij wellicht frequent foerageert in geschikte jachtgebieden in het 
hinterland. Een extra argument o.a. voor een insectenvriendelijk beheer van de aanwezige 
graasweiden in het gebied.

Dwergvleermuis species, Myotis species en Gladneus species

Van sommige detectorwaarnemingen kon geen determinatie tot op soortniveau gebeuren. 
De determinatie bleef dan beperkt tot het geslacht (Dwergvleermuis en Myotis), of zelfs 
maar tot de familie (Gladneus).
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Zie figuur 27.

Rosse vleermuis: niet (meer) waargenomen

Deze soort zou hier niet meer aanwezig zijn in het zomerseizoen (mond. med. Rudi Van-
torre, 2016), en opnieuw lijkt het onderzoek in 2016 dit te bevestigen (Rosse vleermuis 
is een zeer goed detecteerbare soort). Mogelijk betroffen vroegere zomerwaarnemingen 
een (heel) klein aantal plaatselijke dieren (ev. mannetjes), maar geen vaste populatie. Het 
beperkte aanbod aan boomholten kan dit wellicht deels verklaren.

Conclusies

In de korte tijdspanne van dit onderzoek was het niet mogelijk om een heel gedetailleerd 
beeld te leveren van de plaatselijke populaties van alle soorten in het gebied. Er is bijvoor-
beeld niet intensief naar kolonieplaatsen gezocht.

Desondanks brengen de verzamelde detectorwaarnemingen, in combinatie met de histo-
rische gegevens (ook wintergegevens) en losse data uit de waarnemingendatabank, wel 
een vrij duidelijk beeld naar voor, waaruit de voornaamste aanbevelingen voor het beheer 
gedestilleerd kunnen worden.

Aanbevelingen naar beheer

Soortspecifieke aanbevelingen 

De Gewone dwergvleermuis vraagt geen specifiek beheer, behalve de directe aandacht en 
zorg voor eventuele kolonieplaatsen.

Voor Laatvliegers kan een beheer met aandacht voor het medicijngebruik bij grote grazers 
een groot verschil maken in het voedselaanbod (mestkevers e.d.). De waarneming van 
twee (wellicht zelfs drie) intensief foeragerende Laatvliegers rond de paardenstal aan de 
rand van het waterzuiveringsstation (zie foto ) is daaromtrent veelzeggend.

Foto.  Paardenstal, foerageerbiotoop van Laatvliegers).
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Het is moeilijk om specifiek voor Bosvleermuis beheermaatregelen te formuleren, maar 
algemeen geldt voor alle doortrekkende soorten (Nyctalus-, Pipistrellus- en Vespertilio-
soorten) dat een ketting van goed beheerde natuurgebieden langsheen de trekroute waar-
schijnlijk een noodzakelijke voorwaarde is om de trek te overleven. In dat opzicht is het 
misschien veelzeggend dat van de Tweekleurige vleermuis tijdens het trekseizoen in ver-
houding tot in de buurlanden in België veel vaker verzwakte dieren gevonden worden. 

Aangepaste verlichting

Naar lichtverstoring toe wordt geadviseerd te streven naar zo duister mogelijke foerageer- 
en verblijfszones voor vleermuizen. Meest ideaal is geen verlichting. Enkel waar verlichting 
een noodzaak is, wordt aangeraden te werken met het minimum aan verlichting dat nodig 
is voor het beoogde doel. Aangepaste verlichtingstechnieken kunnen een groot deel aan 
lichtverstoring voorkomen, dit door bijvoorbeeld het gebruik van speciale vleermuizenlam-
pen (vaak rood- of amberkleurig licht) die de dieren minder schaden, een gerichte plaatsing 
en aangepaste armaturen (minder uitstralend licht), en laag geplaatste verlichting.

Vleermuisvriendelijk bosbeheer

Het is duidelijk dat deze regio niet meteen een hotspot is voor de soorten van dreef- en 
bosrijke gebieden zoals de Franjestaart, de Baardvleermuizen of de Grootoorvleermuizen. 
Voor dergelijke soorten is op korte termijn aandacht voor zorgzaam bosbeheer (met aan-
dacht voor behoud van bomen met holten) zinvol, en op lange termijn een omvormingsbe-
heer van naald- naar gemengd of loofbos wenselijk. Hierdoor zouden ook Rosse vleermuis 
en Franjestaart in het gebied kunnen (terug)komen.

Verbindingselementen

Ook al zijn er relatief weinig dreven en bossen, als men deze schaarse kleine bosfragmen-
ten met de resterende -iets- grotere bossen kan verbinden, maakt dit een groot verschil. 
Waar dreven of houtkanten niet mogelijk of niet wenselijk zijn, kunnen eenvoudige hagen al 
een verschil maken. De haagsoort is daarbij van ondergeschikt belang voor vleermuizen.

(INVOEGEN: foto 2 verbindingselementen; BIJSCHRIFT: Een bosje als geschikt foera-
geergebied voor vleermuizen, maar amper bereikbaar zonder verbindingselementen)
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6.6.3 Amfibieën  en reptielen (herpetofauna)

Iwan Lewylle (Natuurpunt Studie)

Inleiding

De Zwinstreek staat niet enkel te boek als een hotspot voor herpetofauna in West-Vlaan-
deren, maar ook in gans Vlaanderen.

Herrier et al. (1992) vermelden 7 soorten amfibieën van het studiegebied tussen 1987 en 
1991 (Tabel 22a) Kamsalamander kwam toen op 2 plaatsen voor. Kleine watersalamander 
en Gewone pad waren algemeen verspreid.  Gewone pad wordt jaarlijks een handje gehol-
pen door Natuurpunt om de Eikenlaan over te steken in de paddentrek naar de grote vijver 
op het domein van Maurice Lippens. Jaarlijks worden er 3500 tot 4700 padden overgezet. 
De laatste jaren worden ook een aantal Boomkikkers (9 in 2016)mee overgezet vanuit het 
Blinkaartbos over de Eikenlaan  (mondelinge mededeling Stefaan Brinckman). Rugstreep-
pad kwam al niet meer voor. De laatste waarneming dateerde van 1980. Boomkikker, die 
kleine groene struikrover kwam weliswaar in zeer lage aantallen nog verspreid voor over 
het studiegebied, maar  stierf toch ook bijna uit (Lewylle et al., 2010; Zwaenepoel & Dec-
lerq, 2016). Bruine kikker kwam overal, maar in kleine aantallen voor. Groene kikker kwam 
slechts sporadisch voor.

Tabel 22a. Amfibieën van de Oude Hazegraspolder. Bron Herrier et al. (1992).
Bufo bufo Gewone pad
Bufo calamita Rugstreeppad
Hyla arborea Boomkikker
Rana esculenta Groene kikker s.l.
Rana temporaria Bruine kikker
Triturus cristatus Kamsalamander
Triturus vulgaris Kleine watersalamander

Anno 2016 liggen de kaarten anders; de Boomkikker ‘boomt’ als nooit te voren, Kamsala-
manders duiken op al maar meer plaatsen op en in de nabije toekomst plant men om de 
Rugstreeppad in de Zwinstreek te herintroduceren. In navolging van het Lifeproject Zeno 
werden er tal van maatregelen in functie van voorgenoemde amfibieën getroffen. In het 
kader van voorliggend document worden hieronder een tweede reeks beheermaatregelen 
geformuleerd op maat van deze soorten. Een uitgebreide inventarisatie was nodig om 
de focusgebieden voor Boomkikker, Kamsalamander en Rugstreeppad in kaart te helpen 
brengen.
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Foto. Boomkikker op de oever van poel ZWI_109 in perceel KA27 in de Kalfduinen-Oost. Foto 
Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Methode 

De inventarisatie Boomkikker gebeurde door middel van ‘luisterrondes’ (4x) en ‘schepnet-
rondes’ (1x). Gedurende de luisterrondes gingen professionele en/of vrijwillige experts op 
warme (en windstille) avonden en nachten op stap in de periode mei – juni om de roepende 
mannetjes te tellen, of in het geval van grote aantallen te schatten. De aantallen roepers 
worden per waterpartij of per poelencluster genoteerd. Aangezien deze methodiek vrij in-
geburgerd is en al jarenlang wordt toegepast, laat dit toe om de aantallen overheen de 
jaren te vergelijken. De methode is eveneens geschikt voor het lokaliseren en tellen van 
roepkoren van de Rugstreeppad, aangezien deze soort net als de Boomkikker een (zeer) 
luide voortplantingsroep heeft.

De schepnetronde gebeurt d.m.v. een (Ravon)schepnet dat minstens 10, meestal >20 
maal in het water werd gebracht om larven te vangen. Op deze manier worden de voort-
plantingspoelen in kaart gebracht, en in beperkte mate wordt zo de belangrijkheid van 
elk van hen ingeschat. Deze methode werkt voor meerdere soorten amfibieën, weliswaar 
afhankelijk van het tijdstip in het jaar. Scheppen naar larven Boomkikker vindt best plaats 
vanaf midden juni tot en met juli en laat tevens toe om iets te zeggen over het voorkomen 
(van voortplanting) van Kamsalamander, Kleine Watersalamander, Alpenwatersalamander 
en soorten van het ‘Groene Kikkercomplex’. Larven van Bruine Kikker en Gewone Pad zijn 
dan al vaak gemetamorfoseerd tot juvenielen. Met andere woorden, de schepnetronde was 
niet optimaal om voortplantingspoelen van de twee laatst genoemde soort te localiseren.

Amfibieënfuiken zijn aangewezen om de verspreiding van Kamsalamander (en andere 
salamandersoorten) in kaart te kunnen brengen. Zoeken d.m.v. een zaklamp werd niet 
weerhouden aangezien we voldoende fuiken ter beschikking hadden en het bemonsteren 
met fuiken algemeen als een betere methode wordt beschouwd.  Bovenstaande schepnet-
rondes zijn, zoals reeds gesteld, ook nuttig om de voortplantingspoelen van Kamsalaman-
der in kaart te brengen.
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De inventarisaties in natuurgebied konden vrij uitgebreid gebeuren. Een (groot) aantal wa-
terpartijen op private eigendom werden slechts beperkt geïnventariseerd (uitgezonderd de 
waterpartijen op eigendom van dhr De Landsheer; al deze waterpartijen werden uitgebreid 
geïnventariseerd). Roepkoren van Boomkikker in private waterpartijen werden vanop de 
openbare weg geteld. Rudi Vantorre kreeg daarnaast van een aantal eigenaars de toe-
stemming om fuiken te plaatsen in poelen op private eigendom. In totaal werden 17 water-
partijen in het projectgebied bemonsterd d.m.v. fuiken en 9 d.m.v. een schepnet. 

Foto. Jonge Boomkikker in KP27, Kalfduinen-Oost. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Resultaten inventarisatie

Boomkikker 

De grootste aantallen en roepkoren werden buiten het projectgebied van deze studie aan-
getroffen, nl. in het NR Zwinduinen en –polders, maar ook in de binnenduinen werden 
relatief hoge aantallen roepende Boomkikkers waargenomen. De waterpartij op het Lip-
pensgoed (ZWI_021) is niet langer het ‘bolwerk’ in het projectgebied, hoewel er hier in 
2016 toch nog ca. 40 à 50 roepende mannetjes werden opgetekend.  Op het domein van 
dhr. De Landsheer werden in meerdere waterpartijen eveneens hoge aantallen genoteerd 
(in totaal ca. 34 – 51). Verder werden er nog grote roepkoren vastgesteld in de waterpar-
tijen ZWI_034 en ZWI_035, beiden gelegen op geïsoleerde percelen in het deelgebied 
Kalfsduinen Oost, maar in beheer bij het ANB. Hier werden tezamen 25 à 30 roepers ge-
hoord. Voorts werden er nog enkelingen of kleine groepjes waargenomen verspreid over 
het projectgebied (zie kaart 60 en tabel 21b). 

Tabel 22b. Roepende mannetjes Boomkikker in het studiegebied in 2014, 2015 en 2016.

   Jaartal 
Deelgebied Poelnr. Toponiem 2014 2015 2016
Kalfduinen Oost ZWI_034 4 2 4
 ZWI_035 3 6 20 à 25
 ZWI_049 0 1 0

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 313



   Jaartal 
 ZWI_109  0 5 12

Totaal  8 19 46 à 53

Hazegrasduinen ZWI_024  0 1 0
 ZWI_022 Rallet 5 0 0

Totaal  5 1 0
Deelgebied Poelnr. Toponiem 2014 2015 2016
De Landsheer ZWI_023  0 3 0
 ZWI_141 3 5 8 à 10
 ZWI_142 0 2 4
 ZWI_143 5 8 12 à 15
 ZWI_144  1 2 10 à 12

Totaal  14 20 34 à 51

Kalfsduinen West ZWI_021 Lippensgoed 52 35 40 à 45

Zoute Duinen ZWI_068  3 2 4

Kappelingenbos en 
Paulusduinen ZWI_090  1 4 10 à 12

Totaal   82 81 134 à 165

De inventarisatie van de larven vond enkel plaats in deelgebied De Landsheer, en op 
percelen in beheer bij het ANB (in de deelgebieden Hazegrasduinen, Kalfsduinen Oost en 
Kappelingenbos en Paulusduinen).

Het grootste aantal larven werd aangetroffen ter hoogte in de meest westelijk gelegen 
waterpartij op het domein De Landsheer (ZWI_143). Op de overige plaatsen waar larven 
Boomkikker werden geschept lagen de aantallen op minder dan 5 exemplaren (zie tabel y). 

Foto. Plas ZWI_021 op het domein van Maurice Lippens: de grootste voortplantingsplaats van 
Gewone pad en Boomkikker. In 2014, 2015 en 2016 resp. 52, 35 en 40-45 roepende mannetjes 
Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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Foto. Poel ZWI_049 in de Paulusduinen. In 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 0, 1 en 0 roepen-
de mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Foto. Poel ZWI_068 in perceel Z01 in de Zouteduinen was in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 
3, 2 en 4 roepende mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.
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Foto. Poel ZWI_141 in het Domein De Landsheer, in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 3, 5 en 
8-10 roepende mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2016.

Foto. Poel ZWI_142 in het Domein De Landsheer, in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 0, 2 en 4 
roepende mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Poel ZWI_034 in perceel KA28, in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 4, 2 en 4 roepende 
mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Poel ZWI_060 in perceel KA6. Geen Boomkikker in deze poel, zonder waterplanten, zonder 
oeverbegroeiing, zonder beschermend struweel en zonder verbindingselementen naar nabijgele-
gen biotoop. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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Foto. Poel ZWI_035 in perceel KA44, in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 3, 6 en 20-25 
roepende mannetjes Boomkikker. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Poel ZWI_170 op privé-domein in de Korte Duinen. Niet onderzocht op Boomkikker. Foto 
Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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Foto. Poel ZWI_171 op privé-domein in de Korte Duinen. Niet onderzocht op Boomkikker. Foto 
Arnout Zwaenepoel, november 2016.

Bespreking 

De aantallen roepende Boomkikkers die werden genoteerd door de projectmedewerker 
waren zeer gelijkaardig aan de aantallen waargenomen door Rudi Vantorre. Enkel bij hoge 
aantallen traden er (kleine) verschillen op, maar aangezien het hier vaak eerder om schat-
tingen dan tellingen gaat, is dit niet verrassend. Aangezien men in totaal op minstens vier 
avonden is gaan tellen, gaan we er vanuit dat het cijfermateriaal de actuele situatie goed 
benadert, mede omdat quasi alle waterpartijen in het projectgebied werden geteld (of in 
sommige gevallen geschat).

De waterpartijen die recent zijn aangelegd in deelgebied De Landsheer lieten vrij grote 
roepkoren optekenen hoewel deze poelen nog maar pas gekoloniseerd zijn. Dit is op zich 
niet verwonderlijk gezien de waterkwaliteit, de verticale vegetatiestructuur en het feit dat 
ze goed zonbeschenen zijn. Hetzelfde geldt voor de waterpartijen ZWI_034 en ZWI_035 
in de Kalfsduinen Oost. Deze poelen werden enkele jaren geleden geschoond, hebben 
sindsdien een heldere waterkolom met een structuurrijke watervegetatie en laten sindsdien 
een sterke toename qua aantallen roepers optekenen. Een schoning/ruiming van water-
partij ZWI_109 leidde waarschijnlijk ook tot de kolonisatie van deze waterpartij. Na aanleg 
oogde deze waterpartij sterk eutroof; er ontwikkelde zich toen een zeer dichte algenmat op 
het wateroppervlak.

Waarschijnlijk komen al deze dieren uit de ‘bronpoel’ op het Lippensgoed (ZWI_021), maar 
dit valt niet met zekerheid te zeggen. Deze waterpartij was alleszins decennialang de 
stronghold voor de boomkikkerpopulatie in de Oude Hazegraspolder en bij uitbreiding in 
de Zwinstreek aan de Belgische zijde. In de periode 2014-’16 werden de grootste aantallen 
roepende mannetjes in het VNR Zwinduinen en –polders waargenomen. In de Binnendui-
nen werden in 2014 en 2015 opeenvolgend ca 80 roepers gehoord, in 2016 waren er dat 
al 134 à 165 (zie tabel 21b).  De totale populatie Boomkikker aan de Belgische zijde van 
de Zwinstreek wordt anno 2016 op ca. 800 roepende mannetjes, en bijgevolg op enkele 
duizenden individuen geschat. 
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In de periode voor 2010 werden er eerder lage aantallen roepers aangetroffen in de oudere 
poelen verspreid over het projectgebied, zoals in de weilanden in de Kalfsduinen West 
(ZWI_029), maar ook in tuinen nabij Zevenkote (ZWI_031), in tuin Rallet (ZWI_022), en 
nadien zelfs ook ter hoogte van het waterzuiveringsstation. Vaak ging het om enkelingen 
en meestal ook om slechts tijdelijke roepposten. Deze waterpartijen zijn vaak verland en/
of voedselrijk, en worden ingericht als visvijver. Eutrofe en/of verlande waterpartijen zijn 
ongeschikt als voortplantingshabitat voor de Boomkikker. Er wordt bovendien ook vermoed 
dat het gebruik van pesticiden een rol speelt omdat poelen die in natuurbeheer worden 
genomen vaak pas opnieuw dienst doen als voortplantingspoel indien de poel grondig 
geschoond wordt.

Het inventariseren van larven kon slechts lokaal gebeuren, nl. op terreinen in beheer bij 
het ANB en op de eigendommen van de Landsheer. Scheppen naar larven levert vaak 
verrassende resultaten op (eigen ervaringen Iwan Lewylle in de Zwinstreek, maar ook in 
de provincie Limburg) en dit was ook in het geval gedurende deze projectinventarisatie. 
In poel ZWI_143 werden maar liefst 40 larven gevangen in de rijkelijk met kranswieren 
(Chara spec.) gevulde waterkolom, terwijl in de overige, veel grotere waterpartijen op het-
zelfde deelgebied/domein er steeds slechts 3 tot 5 larven Boomkikker werden gevangen. 
Ondanks een hoger aantal schepbewegingen werden hier lagere aantallen larven tussen-
uit de ranonkelsoorten en fonteinkruiden spec. gevist. 

Hetzelfde geldt voor poelen ZWI_109 en ZWI_034. Deze poelen hebben meer verticale 
vegetatie en de eerstgenoemde bevat redelijk wat algenflab.  Hoewel poel ZWI_035 een 
rijke kranswierenvegetatie heeft, werden hier geen larven aangetroffen. Hierbij moet wel 
worden vermeld dat scheppen hier zeer moeilijk ging door de diepte van deze waterpartij. 
Later op het seizoen echter werden er geen juvenielen aangetroffen op het omringende 
(braam)struweel.

Hoewel het niet uit te sluiten valt dat larven in bepaalde onderwatervegetaties makkelijker 
kunnen ontsnappen of in kranswieren net beter worden gevangen, houdt men best in re-
kening dat bepaalde poelen veel meer juvenielen voortbrengen dan anderen. Al te vaak 
wordt een waterpartij met een roepkoor automatisch beschouwd als een (goede) voort-
plantingspoel.

Kamsalamander

Het voorkomen van de Kamsalamander in de Binnenduinen was tot voor kort enkel maar 
gekend ter hoogte van waterpartij ZWI_024, toponiem Jagerspad (op basis van de bron-
nenraadpleging en de inventarisatie die gebeurde in het actieprogramma Boomkikker, 
Rugstreeppad en Kamsalamander in de Zwinstreek (Lewylle et al., 2010)). Gedurende de 
projectinventarisatie werden op maar liefst vier locaties Kamsalamanders aangetroffen in 
de Binnenduinen en dit in het deelgebieden Hazegrasduinen en Kalfsduinen Oost. Eén 
van de nieuwe vindplaatsen, ZWI_109, ligt vlakbij de reeds gekende vindplaats ZWI_024, 
waar ook meerdere individuen werden aangetroffen. De twee overige nieuwe vindplaatsen 
betreft ZWI_034 en ZWI_035. 

Er werd slechts op twee van de vier vindplaatsen voortplanting vastgesteld. Zowel in 
ZWI_024 als in ZWI_034 werden telkens vijf larven geschept.
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Foto. Poel ZWI_024 in perceel HA3, voortplantingsplaats van Kamsalamander. Foto Arnout Zwaen-
epoel, mei 2016.

Bespreking

Het voorkomen van de Kamsalamander in poel ZWI_024 is al enige tijd bekend, en ver-
klaart waarschijnlijk het voorkomen van de soort in poel ZWI_109 die pas 6 of 7 jaar ge-
leden werd aangelegd. Of de soort vanuit poel ZWI_024 de waterpartijen ZWI_034 en 
ZWI_035 bereikte is onmogelijk met zekerheid te zeggen, maar de Kamsalamander werd 
in die laatste twee poelen niet waargenomen tijdens de inventarisaties in 2009 en 2010, 
noch gedurende andere inventarisaties. Poel ZWI_024 werd gedurende de opmaak van 
het actieprogramma (Lewylle et al., 2010) toen niet bemonsterd, want deze lag toen nog 
op private eigendom.

Het voorkomen van de larven in poel ZWI_024 was enigszins opmerkelijk aangezien deze 
waterpartij (vrij) eutroof is/oogt. Het nulresultaat in waterpartij ZWI_035 wordt dan weer 
geweten aan de diepte van de poel (zie ook opmerking inventarisatie larven Boomkikker).

Er is een reële kans dat de Kamsalamander nog voorkomt op het Lippengoed (ZWI_021), 
maar wie weet ook in andere waterpartijen. Waterpartijen zoals ZWI_029, die tot de oudere 
waterpartijen in de Oude Hazegraspolder worden gerekend, komen in aanmerking. De 
kamsalamander is een vrij langlevende soort en reageert vaak positief op herstelmaatre-
gelen. Mochten dergelijke poelen geschoond worden en geschikt worden om succesvol in 
voort te planten, dan zou het niet verrassend zijn, mocht deze soort hierin opnieuw worden 
waargenomen.

Voortplantingspoelen voor Boomkikker zijn vaak ook geschikt voor Kamsalamander, maar 
de Boomkikker is een (veel) betere kolonisator. Er wordt momenteel aangenomen dat de 
Kamsalamander, indien de omstandigheden min of meer hetzelfde blijven of (nog) verbete-
ren, zich sterk zal uitbreiden ter hoogte van deelgebied De Landsheer. Poel ZWI_090 heeft 
ook potentie als voortplantingspoel voor de Kamsalamander.
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Overige soorten

De Kleine watersalamander is de amfibieënsoort waarvan de hoogste aantallen werden 
opgetekend gedurende de projectinventarisatie. Bovendien bleek de soort wijdverspreid 
over het projectgebied voor te komen (zie tabel 21b). Een salamandersoort die niet werd 
aangetroffen in de Binnenduinen is de Alpenwatersalamander, hoewel deze wel voorkomt 
in het VNR Zwinduinen en –polders (deelgebieden Tobruk, Kleine Vlakte en t.h.v. het Na-
tuurcentrum). De Alpenwatersalamander komt historisch gezien quasi niet of zeer lokaal 
voor in de kustregio, maar is recent aan een opmars bezig (Jooris et al., 2013). Dit amfibie 
duikt al maar meer op in de duinen, maar dit lijkt veel minder het geval in de polders.

Bruine Kikker en Gewone pad werden eerder in lage aantallen, zowel adulte exempla-
ren als larven, aangetroffen in de Binnenduinen. Enkel in poel ZWI_142 in deelgebied De 
Landsheer werden larven van bruine kikker en Gewone Pad gevangen door middel van 
een fuik. Bastaardkikker komt als enige ‘groene kikker’ voor in het projectgebied. Hoewel 
de soort in 2010 nog op drie plaatsen in het projectgebied werd aangetroffen (ZWI_021, 
ZWI_035 en ZWI_022), werd er in 2016 enkel op het Lippensgoed één roepende Bastaard-
kikker gehoord en één in deelgebied de Landsheer (ZWI_143). 

Bespreking

De Kleine Watersalamander is hoogstwaarschijnlijk de meest algemene amfibieënsoort in 
het projectgebied. Deze soort is veel algemener dan de Alpenwatersalamander in de Bin-
nenduinen, en bij de uitbreiding de ruime regio.

Voor Bruine Kikker en Gewone Pad kunnen we veel minder uitspraken doen aangezien 
de inventarisatie niet op maat van deze soorten was. Om een goed beeld te krijgen van 
het voorkomen van deze soorten dient men vroeger te inventariseren dan wanneer men 
doorgaans naar Kamsalamanders en vooral Boomkikkers gaat zoeken. Bovendien is de 
methode gans verschillend. Roepende mannetjes Bruine Kikker en Gewone Pad zijn veel 
minder luid dan Boomkikkers en Rugstreeppadden, en men dient zeer dichtbij tot bij de 
waterpartijen te gaan om roepkoren te vinden en te tellen. Dit gebeurt best in de periode 
maart – april.

De Bastaardkikker blijkt vrij verspreid voor te komen aan de Oostkust (www.waarnemin-
gen.be), maar slechts in zeer lage aantallen. Bovendien is de verspreiding van deze soort 
in de Zwinstreek eerder beperkt onderzocht aangezien het merendeel van de historische 
data van één waarnemer komen. De projectinventarisatie was daarentegen toch geschikt 
om het voorkomen van de Bastaardkikker goed  in kaart te brengen aangezien deze soort 
een vrij luide roep heeft en de roepperiode overlapt met die van Boomkikker.

Beheersuggesties

Er wordt algemeen aangenomen dat beheermaatregelen in functie van de Boomkikker ook 
gunstig zijn voor de Kamsalamander en bij uitbreiding ook voor de overige projectsoorten 
uitgezonderd de Rugstreeppad. 

De algemene beheermaatregelen zoals omschreven in het Actieprogramma Boomkikker, 
Rugstreeppad en Kamsalamander in de Zwinstreek blijven geldig. Kort samengevat;

 ● Goed zonbeschenen poelen met toch voldoende struikgewas in de nabijheid/periferie 
zijn ideaal voor zowel de Boomkikker als de Kamsalamander.

 ● Waterpartijen met helder water zijn belangrijke voor beide soorten. Om dit te bekomen 
dient het voortplantingshabitat voor Kamsalamander en Boomkikker in voedselarm 
of van nature eutrofe bodems worden aangelegd. Anders riskeert me troebele poe-
len (met algenbloei) te verkrijgen of waterpartijen met algenflab en/of kroos spec, die 
bijgevolg minder goed opwarmen.
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 ● Waterpartijen voor zeldzame amfibiesoorten zijn best visloos. Vis is een predator 
van zowel eieren als larven. Door waterpartijen zo in te richten dat ze frequent uitdro-
gen of kunnen worden droog gezet, kan de kolonisatie van vis ongedaan gemaakt 
worden. Daarnaast kan slib in eutrofe waterpartijen mineraliseren bij droogvallen/-
zetten. Droogvallende waterpartijen zijn bovendien het voortplantingshabitat voor de 
Rugstreeppad.

 ● Uitrastering van poelen kan, maar enkel indien het omliggende struikgewas regelmatig 
(eens om de 5 à 10 jaar) wordt kort gezet. Begrazing (met paarden) kan ook helpen bij 
het voldoende openhouden van het lokale habitat. Nieuwe poelen worden best aan-
gelegd, met aan de noordzijde bos(zoom) of struweel en aan de zuidzijde hooiland of 
weilanden met begrazing. Op die manier blijft het nabeheer veeleer beperkt.

 ● Het landhabitat bestaat uit structuurrijke vegetaties, die heel wat microhabitat herber-
gen. Ideaal zijn vochtige duinvalleien die overgaan in (braam)struweel en boszomen.

Aangezien men de komende jaren de Rugstreeppad plant te herintroduceren in het VNR 
Zwinduinen en –polders formuleren we ook beheeradvies voor deze soort. Dit amfibie 
heeft nood aan een pionierbodem die goed opwarmt, maar ook  (iets vochtigere) over-
hoekjes waar het dier zich kan verschuilen. Duinen gelden als het primaire habitat van 
de Rugstreeppad (naast ruderale terrein zoals groeves). Als voortplantingshabitat verkiest 
de Rugstreeppad ondiepe, onbeschaduwde poelen, maar ook in ondiepe oeverzones of 
ondergelopen graslanden worden eieren afgezet. Voortplantingspoelen zijn vaak tijdelijke 
waters of waterpartijen die quasi jaarlijks uitdrogen.

Bij inrichtingswerken of door middel van regulier beheer richt men zich in het projectgebied 
best op de meer open, drogere duinen met frequent droogvallende waterpartijen of zelfs 
plassen. 

Specifiek beheeradvies voor het projectgebied ‘De Binnenduinen’:

1. Deelgebied Zoute duinen. Dit eerder open gebied bestaat uit een graasweide 
voor paarden en akkers. In het geval van eerder sterke begrazing en een regelmatig 
uitdrogende waterpartij heeft dit deelgebied mogelijk potentie als leefgebied voor de 
Rugstreeppad. In poel ZWI_068 werden dan wel roepende Boomkikkers gehoord, 
maar het is niet duidelijk de soort zich hier succesvol kan voortplanten.

2. Deelgebied Korte Duinen West. De kleine landschapselementen en bosfragmen-
ten langsheen de Kortestraat dienen zodanig te worden ingericht dat er een robuuste 
corridor ontstaat tussen het projectgebied en VNR De Zwinduinen en –polders. 
Waterpartijen zijn wenselijk, maar enkel indien deze op relatief arme bodem worden 
aangelegd of frequent worden onderhouden. 

3. Deelgebied Blinkaartbos. Ter hoogte van dit deelgebied hebben we weinig concrete 
acties in functie van Boomkikker en Kamsalamander. Als bosgebied zijn hier andere 
natuurwaarden van belang. Daarnaast is de kans groot dat het (Konings)bos dienst 
doet als overwinteringsgebied voor heel wat algemene maar ook zeldzame amfibie-
ensoorten. De jaarlijkse paddenoverzetacties hebben ook al hun belang aangetoond 
(mondelinge mededelingen en schriftelijke verslagen Stefaan Brinkman). Hier wor-
den ook regelmatig Boomkikkers overgezet. De tuinvijver ter hoogte van Zevenkote 
(ZWI_031) wordt te veel beschaduwd door het omringende bos en is daarom minder 
belangrijk als voortplantingshabitat voor zeldzame amfibieën. Het omringende braam-
struweel is echter wel geschikt als landhabitat.

4. Deelgebied Hazegrasduinen. De Hazegrasduinen bestaan grotendeels uit aanplant 
met Zeeden, Corsicaanse Den en Grove Den. Gezien het reliëf van dit deelgebied 
nog grotendeels bewaard is gebleven, leent dit gebied zich perfect om in richten als 
duinstruweel (en/of duinbos) rijk aan microhabitat.  Indien grootschalige kappingen 
niet meteen mogelijk zijn, dan dient men zich eerder te focussen op de aanleg van 
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brede boszoomen. Dit realiseert men dan best door inbreiding van dit bos door het 
kappen en/of dunnen van de randzones. Daarnaast kunnen open plekken in het bos 
overwogen worden. De tuinvijver op de eigendom van Rallet (ZWI_022) is ingericht als 
visvijver en heeft weinig belang als voortplantingshabitat ondanks hier in het verleden 
regelmatig roepers werden opgetekend. 

5. Deelgebied Korte Duinen Oost. De grootste oppervlakte in deelgebied Korte 
Duinen Oost bestaat uit een paardenweide en verder uit een dennenaanplant. Het 
wordt aanbevolen om de aanwezige poel eerst te onderzoeken op het voorkomen op 
Kamsalamander. Voorts lijkt een minder intensieve begrazing wenselijk.

6. Deelgebied De Landsheer. Dit gebied werd recent grootschalig heringericht; de 
voormalige graasweides werden deels afgegraven en geherprofileerd. Hierbij werden 
niet enkel duinen, maar ook grote waterpartijen voor onder meer de Boomkikker en 
Kamsalamander aangelegd. In deze weilanden en bijhorende duinen heeft zich recent 
een vrij waardevolle vegetatie ontwikkeld. Lokaal is ruimte gelaten voor de ontwikke-
ling van struweel. Ter hoogte van bepaalde bosranden en bepaalde poelen is meer 
struikgewas wenselijk voor zowel Boomkikkers als Kamsalamanders. Dit dient aange-
legd te worden zonder aan het open karakter van dit deelgebied te raken. Bepaalde 
waterpartijen zijn voorzien van een op- en aflaat, en het is aangewezen om deze af en 
toe eens droog te zetten. Er dient bijzondere aandacht te gaan naar poel ZWI_143. Dit 
kan door deze poel frequent te ruimen en te voorzien van meer struweel en struikge-
was. De openheid van dit deelgebied en het feit dat bepaalde waterpartijen droog te 
zetten zijn, maakt dat dit gebied ook potenties heeft voor Rugstreeppadden.

7. Deelgebied Kappelingenbos en Paulusduinen. De Paulusduinen is een redelijk 
klein deelgebied dat voornamelijk uit een dijk met gedegradeerd duingrasland en nog 
wat Duindoornstruweel bestaat (Paulusduinen) en beboste duinen (Kappelingenbos). 
De grootste potentie voor zeldzame amfibieën liggen in poel ZWI_090. Afhankelijk 
van het beheer kan men inzetten op Boomkikkers en Kamsalamanders, of 
Rugstreeppadden. Die laatste soort heeft baat bij een intensieve begrazing en minder 
struweel, terwijl de twee eerstgenoemde eerder voordeel hebben bij een extensieve 
begrazing en een rijk aanbod aan struweel en boomopslag. Het aangrenzende weiland 
met een weinig duindoornstruweel ten westen van deze poel wordt anno 2016 te sterk 
begraasd. Net als de (gras)akkers zijn deze percelen niet optimaal om doorheen te 
migreren. De westelijke bosfragmenten (Kappelingenbos?) hebben waarschijnlijk wel 
een belangrijke corridor functie voor Boomkikkers (en mogelijk ook Kamsalamander).

8. Deelgebied Kalfduinen West. Dit deel van het projectgebied is nog grotendeels in 
private eigendom en wordt vooral beheerd als akker- en weilandgebied. Het frequent 
schonen van de waterpartijen in de weilanden is wenselijk, vooral ZWI_029. Poel 
ZWI_029 en ZWI_060 worden best ook uitgerasterd, aangezien deze het landhabitat 
sterk overbegraasd wordt en de oevers sterk vertrappeld worden. Verder wordt hier 
best ingezet op het ‘versterken’ van de aanwezige houtkanten. Deze zijn vaak on-
derbroken en smal. Afhankelijk van het beheer en inrichting van dit deelgebied is dit 
gebied door zijn gedeeltelijke openheid mogelijk geschikt voor Rugstreeppad mits de 
aanleg van enkele droogvallende poelen. In zijn huidige staat is dit deelgebied amper 
tot niet geschikt als leefgebied voor dit amfibie. 

9. Deelgebied Kalfduinen Oost. In de Kalfduinen Oost liggen twee bijzonder waarde-
volle poelen (ZWI_034 en ZWI_035) voor Boomkikker en Kamsalamander op twee 
geïsoleerde percelen in eigendom van de Compagnie, maar in beheer bij het ANB. 
Tussen en rondom deze twee poelen wordt het extra leefgebied aangelegd. Bij  herin-
richting van dit gebied wordt de bouwvoor of toplaag van de voormalige landbouwper-
celen best (lokaal) verwijderd en wordt hier best gefocust op de aanleg van vochtige 
duinvallen (2190). In het oosten van het land werden in het verleden poelen aangelegd 
op rijkere bodems (lees voormalige akkers en bemeste weilanden) en dit zonder suc-
ces (persoonlijke ondervindingen Iwan Lewylle). Hoewel de aanleg van kwaliteitsvolle 
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waterpartijen voor zeldzame amfibieën in duingebied doorgaans makkelijker lijkt 
te verlopen dan bv. in bepaalde Limburgse natuurgebieden (zandgronden zijn hier 
doorgaans zuurder/hebben weinig bufferend vermogen), wordt er toch aanbevolen 
om nieuwe waterpartijen zo in te richten dat ze frequent droogvallen of dat ze kunnen 
worden drooggezet indien.  Anders dreigen deze waterpartijen door het hoge ge-
halte aan nutriënten een troebele waterkolom en een minder waardevolle vegetatie te 
krijgen. Nieuwe waterpartijen worden best niet aangesloten op het aanwezige grach-
tenstelsel (om kolonisatie van vis en instroom van nutriënten te voorkomen). Indien de 
aanleg van extra waterpartijen niet rijmt met andere natuurdoelstelling dan dienen de 
poelen ZWI_034 en ZWI_035 best vrij frequent te worden onderhouden en met elkaar 
te worden verbonden door de aanleg van kleine landschapselementen en/of vochtige 
graslanden. In de meest noordoostelijke uitloper van de Kalfduinen Oost liggen nog 
twee poelen, nl ZWI_024 en ZWI_109, met heel wat potentie voor Kamsalamander en 
Boomkikker. Beide waterpartijen worden best nog enkele keren geschoond. ZWI_024 
en ZWI_109 zijn anno 2016 nog vrij eutroof, en zijn bijgevolg op termijn misschien niet 
meer geschikt als voortplantingshabitat. De aanwezige kroos en algenflab zorgen er 
sowieso voor dat de waterkolom onvoldoende opwarmt, en dat er hoogstwaarschijn-
lijk minder larven metamorfoseren. In de sliblaag kan door redoxreacties onder meer 
nitriet (en nitraat) vrijkomen dat giftig is voor de larven. De waterpartijen herstellen in 
een meer natuurlijke staat en zo behouden is ook voor andere organismen wenselijk.

Foto. Poel ZWI_109 in perceel KA27 in 2014, 2015 en 2016 goed voor resp. 0, 5 en 12 roepende 
mannetjes Boomkikker, alsook een recente populatie Kamsalamander. Foto Arnout Zwaenepoel, 
mei 2016. 

Toekomstperspectief 

Zowel voor de Boomkikker als de Kamsalamander wordt algemeen aangenomen dat beide 
soorten nog fors kunnen uitbreiden binnen het projectgebied (mits enkele voorwaarden 
worden ingelost). De opmars van de Boomkikker in de Zwinstreek is zonder meer bijzonder 
te noemen. Niet de enorme toename qua roepers, want dergelijke expansies hebben zich 
recent ook al voorgedaan in de provincie Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen (NL), maar 
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wel omdat het voortbestaan van de soort langdurig aan een zijden draadje hing. Verschil-
lende mensen onderstreepten dit feit al (Joël Burny, Boudewijn Goddeeris en Rudi Van-
torre ). Zie figuur 28 voor het populatieverloop Boomkikker aan de Belgische kant van de 
Zwin. Wat men wel niet mag vergeten, is dat bepaalde populaties in de provincie Limburg 
even snel verdwenen zijn als dat ze verschenen zijn. Het uitblijven van nabeheer van het 
voortplantingshabitat speelde hierin een belangrijke rol. 

In de Binnenduinen ligt anno 2016 ter hoogte van het deelgebied De Landsheer en deelge-
bied Kalfsduinen Oost al heel wat geschikt voortplantingshabitat voor de Kamsalamander 
en de Boomkikker. Geschikt landhabitat is in mindere mate aanwezig, maar de inrichtings-
werken op de terreinen van dhr. De Landsheer en (potentiele) toekomstige werken in de 
Kalfsduinen Oost doet ons concluderen dat hier op aanzienlijke termijn voldoende geschikt 
leefgebied voorhanden zal/kan zijn. De Kamsalamander is een minder vlotte kolonisator 
dan de Boomkikker en de Rugstreeppad, en wordt bovendien veel minder snel waargeno-
men dan voorgenoemde kikker- en paddensoorten. Desalniettemin wordt aangenomen dat 
de Kamsalamander nog sterk zal toenemen, op korte termijn dan vooral in het deelgebied 
De Landsheer.

Figuur 28.  Het populatieverloop van de Boomkikker aan de Belgische zijde van de Zwinstreek. De 
aantallen per jaar zijn niet altijd correct, sommige data zijn nooit in databanken beland, maar de es-
sentie van de grafiek is dat de aantallen roepende mannetjes en dus ook de populatie Boomkikker 
fors is toegenomen in de periode 2014-2016.

Wenst men de Rugstreeppad opnieuw in de Binnenduinen in Knokke te horen kwaken, dan 
zal men zeer gericht voortplantingshabitat en in mindere mate landhabitat moeten aanleg-
gen. Droge duinen of kort begraasde weilanden met voldoende dood hout om zich onder te 
verschuilen, veel microreliëf wat zorgt voor warme overhoekjes maar ook een vergraafbare 
bodem om de winter in door te brengen zijn belangrijk. Essentieel is dan weer een voldoen-
de aanbod aan droogvallende plassen en (ondiepe) waterpartijen. Het meest open deel 
van de Kleine Vlakte en de delen van Zwinbosjes in VNR Zwinduinen en –polders kunnen 
als voorbeeld dienen voor vrij goed leefgebied voor de Rugstreeppad in de binnenduinen. 
Idem het natuurgebied TRP in Adinkerke, waar de Rugstreeppad zich (vooral?) voortplant 
in droogvallende grachten (op kleibodem)
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Tabel  22c. Inventarisatie amfibieënlarven Binnenduinen Knokke 2016
Datum Poelnr. Toponiem Methode Kleine Watersalamander Alpenwater-salamander Kamsalamander Bruine kikker Gewone Pad Boomkikker
5/14/2016 ZWI_034 2 fuiken 6v + 13m 0 1v + 5m 0 0 0
5/14/2016 ZWI_035 2 fuiken 1v + 1m 0 3v + 4m 0 0 0
5/14/2016 ZWI_090 2 fuiken 2v + 2m 0 0 0 0 0
5/14/2016 ZWI_109 2 fuiken 3v+12m 0 1v + 1m 0 0 0
5/14/2016 ZWI_141 Tong De Landsheer 4 fuiken 1v + 8m 0 0 0 0 0
5/14/2016 ZWI_142 NW De Landsheer 2 fuiken 0 0 0 1000’den larven 100’den larven 0
5/14/2016 ZWI_143 ZW De Landsheer 2 fuiken 4v+3m 0 0 0 0 0
5/14/2016 ZWI_144 O De Landsheer 2 fuiken 1v 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_022 Ralet tuin 6 fuiken 56v +37m 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_024 Jagerspad 2 fuiken 12v+ 4m 0 1 0 0 0
May-16 ZWI_032 zevenkote Paulustraat 2 fuiken 0 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_049 zuiveringstations 1 2 fuiken 28v + 6m 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_050 zuiveringstations 2 2 fuiken 1v 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_057 Graaf Jansdijk 4 fuiken 24v + 8m 0 0 0 0 0
May-16 ZWI_058 Kapel Graaf Jansdijk 2 fuiken 2v 0 0 0 0 0
May-16 Graaf Jansdijk 2 fuiken 2v + 2m 0 0 0 0 0
7/6/2016 ZWI_024 Jagerspad west schepnet 25 larven 0 5 larven 0 0 0
7/6/2016 ZWI_034 schepnet 6v + 7 larven 0 5 larven 0 0 0
7/6/2016 ZWI_035 schepnet 1 larve, 1m + 2v 0 1 m 0 0 1 larve
7/6/2016 ZWI_090 schepnet 0 0 0 0 0 0
7/6/2016 ZWI_109 Jagerspad oost schepnet 37 larven 0 0 0 0 1 larve
7/6/2016 ZWI_141 Tong De Landsheer schepnet 4 larven, 1v 0 0 0 0 4 larven
7/6/2016 ZWI_142 NW De Landsheer schepnet 46 larven 0 0 0 1 adult 5 larven
7/6/2016 ZWI_143 ZW De Landsheer schepnet 250 larven 0 0 0 0 40 larven
7/6/2016 ZWI_144 Jagerspad oost schepnet 0 0 0 0 0 3 larven
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6.6.4 Vissen

Waarnemingen

Het aantal waterlopen in het studiegebied is zeer beperkt. Het water van de Paulusvaart 
is bovendien zeer  vuil vóór het zuiveringsstation. Ondertussen werd een sanering van 
dit deel van de Paulusvaart ingepland binnen het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang 
binnen het landinrichtingsproject Zwinpolder (Uitvoering: Oostkustpolder en VLM). De ge-
meente Knokke-Heist werkt aan loskoppeling van een aantal resterende overstorten en 
bereidt verdere maatregelen voor (rioleringsrojecten,..Het Kalfduinkreekje valt in erg droge 
zomers droog.  Het zal dan ook niet verbazen dat het visbestand uiterst beperkt is. www.
waarnemingen.be geeft geen waarnemingen van vissen. Bij het bemonsteren van de poel-
tjes werd alleen Tiendoornige stekelbaars waargenomen. In interviews met oudere be-
woners worden Paling en Driedoornige stekelbaars van de Paulusvaart vermeld. Wellicht 
komen of kwamen die soorten ook in de Graaf Jansdijkader voor.

Tabel 23. Vissen van de Binnenduinen
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Anguila anguila Paling
Gasterosteus aculeatus Driedoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars

Aanbevelingen

 ● Een verbetering van de waterkwaliteit van de Paulusvaart en het opstuwen van het 
water van het Kalfduinkreekje moeten in de toekomst voor meer permanente vispopu-
laties en een groter soortenaantal kunnen zorgen.

 ● De poelen kunnen best zo visvrij mogelijk gehouden worden in functie van de bevorde-
ring van de kritische amfibieënsoorten (Boomkikker, Kamsalamander, Rugstreeppad).

Foto. De Paulusvaart voorbij het waterzuiveringsstation is wél al tamelijk proper en op zijn minst 
helder. Er werd ook al vissende Kleine zilverreiger in waargenomen. Of er ook daadwerkelijk vis zit 
is een open vraag. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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6.6.5 Dagvlinders (Lepidoptera P.P.)
Simon Feys & Jorg Lambrechts (Natuurpunt Studie)

Bij de bespreking van de dagvlinders wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen 
soorten, en wordt dieper ingegaan op enkele minder algemene soorten. Waarnemingen 
van soorten uit eerdere jaren, die voor ons beschikbaar zijn in onze databank www.waar-
nemingen.be, werden hierin ook opgenomen.

Vóór 2016 waren er nagenoeg geen waarnemingen van dagvlinders uit het gebied, zelfs 
niet van bepaalde algemene soorten. We hebben in 2016 een groot aantal gegevens ver-
zameld.

Er werden in het gebied in totaal reeds 21 soorten dagvlinders waargenomen. Hiervan 
staan 3 soorten op de Vlaamse Rode Lijst (Maes et al., 2013): 2 soorten zijn geklassifi-
ceerd als “Kwetsbaar”, 1 soort als “Bijna in gevaar”. Deze worden hieronder kort bespro-
ken, en ook op enkele typische graslandsoorten wordt iets dieper ingegaan. De volledige 
lijst met waargenomen soorten is te vinden in tabel 24.

Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris) (Kwetsbaar)

Deze soort was in de jaren negentig vrij algemeen in Vlaanderen, maar is sindsdien sterk 
achteruit gegaan. Binnen het gebied is er één ongedocumenteerde waarneming in augus-
tus 2010. 

Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) (Kwetsbaar)

Zwartsprietdikkopjes komen nog vrij algemeen voor in Vlaanderen, maar de verspreiding 
neemt sinds 2000 af, waardoor de soort werd opgenomen op de Rode Lijst in de catego-
rie “Kwetsbaar”. Van deze soort zijn er 20 waarnemingen van 51 exemplaren binnen het 
onderzochte gebied, deze dateren allemaal uit ons onderzoek van 2016. Het is een soort 
die als ei overwintert, en die vooral voorkomt in graslanden met een vrij hoge en ruige ve-
getatie, als waardplanten worden onder andere Kropaar Dactylis glomerata, Gladde witbol 
Holcus mollis, Gewoon timoteegras Phleum pratense, Kweek Elytrigia repens en Grote 
vossenstaart Alopecurus pratensis gebruikt (Maes et al., 2013).

Foto. Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) op Vogelwikke in de Paulusduinen. Foto Arnout 
Zwaenepoel, augustus 2016.
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Figuur 29: Overzicht van de waarnemingen van Zwartsprietdikkopje binnen het studiegebied.
Kleine vos Aglais urticae (Bijna in gevaar)

Deze vroeger zeer algemene soort nam de voorbije jaren (na een korte heropleving) sterk 
af, en werd zelfs opgenomen op de Rode Lijst in de categorie “Bijna in gevaar”. Er werden 
6 waarnemingen van 7 exemplaren verricht binnen het onderzoeksgebied.

2  Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), Bruin blauwtje (Aricia agestis) en Icarus-
blauwtje (Polyommatus icarus)

Van deze 3 soorten zijn er verschillende waarnemingen binnen het gebied, vooral Icarus-
blauwtje werd in grote aantallen aangetroffen. Het zijn alle drie typische graslandsoorten, 
gaande van vrij voedselarme situaties voor Bruin blauwtje tot matig voedselrijke situaties 
voor beide andere soorten.

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I330



Foto. Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) op duintje in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Figuur 30: Overzicht van de waarnemingen van Kleine vuurvlinder (rood), Bruin blauwtje 
(blauw) en Icarusblauwtje (geel) binnen het studiegebied.
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Tabel 24. Dagvlinders van de binnenduinen van Knokke

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst
Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Kwetsbaar
Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje Kwetsbaar
Anthocharis cardamines Oranjetipje 
Pieris brassicae Groot koolwitje 
Pieris rapae Klein koolwitje 
Pieris napi Klein geaderd witje 
Colias croceus Oranje luzernevlinder
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 
Celastrina argiolus Boomblauwtje 
Aricia agestis Bruin blauwtje 
Polyommatus icarus Icarusblauwtje 
Vanessa atalanta Atalanta 
Vanessa cardui Distelvlinder 
Aglais io Dagpauwoog 
Aglais urticae Kleine vos Bijna in gevaar
Polygonia c Gehakkelde aurelia 
Araschnia levana Landkaartje 
Pararge aegeria Bont zandoogje 
Pronia tithonus Oranje zandoogje
Aphantopus hyperantus Koevinkje 
Maniola jurtina Bruin zandoogje 

Foto. Boomblauwtje (Celastrina argiolus) in de Korteduinen.  Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Bruin blauwtje (Aricia agestis) op Reukgras in het duingraslandje in de hoek van de Eikenlaan 
en de Paulusstraat.  Foto Arnout Zwaenepoel,  mei 2016.

Foto. Mannetje Oranjetipje op Look-zonder-look in het Blinkaartduinbos. Foto Arnout Zwaenepoel, 
mei 2016.
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6.6.6 Nachtvlinders (Lepidoptera p.p.) van de Binnenduinen van Knokke
Arnout Zwaenepoel

Bij de bespreking van de nachtvlinders wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen 
soorten, en wordt dieper ingegaan op enkele minder algemene soorten. Waarnemingen 
van soorten uit eerdere jaren, die voor ons beschikbaar zijn in onze databank www.waar-
nemingen.be, werden hierin ook opgenomen.

Vóór 2016 waren er nagenoeg geen waarnemingen van nachtvlinders uit het gebied, zelfs 
niet van bepaalde algemene soorten. We hebben in 2016 twee nachten (11 en 12 augus-
tus) bemonsterd met een lichtval (Skinnerval) in het Domein De Landsheer, op twee ver-
schillende plaatsen. Verder werden ook alle dagactieve soorten die we konden waarnemen 
gedurende de vegetatiekartering genoteerd. Tenslotte werden ook nog enkele soorten op 
bladmijnen gedetermineerd.

Er werden in het gebied in totaal  66 soorten nachtvlinders waargenomen. Het is duidelijk 
dat dit aantal nog mar een fractie is van het werkelijke aantal voorkomende soorten. Er is 
nog geen Rode Lijst voor de nachtvlinders in Vlaanderen of België. De website Phegea 
geeft wél een goed overzicht van de zeldzaamheid van de soorten. De volledige lijst met 
waargenomen soorten is te vinden in tabel 25. 

Tabel 25. Nachtvlinders van de Binnenduinen van Knokke
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Waardplant Zeldzaamheid in 

België

Acleris comariana Aardbeibladroller Aardbei Algemeen

Acrobasis suavella Roodstreepmutsjeslicht-
mot Sleedoorn W i j d v e r s p r e i d 

maar schaars
Agapeta hamana Distelbladroller Carduus en Cirsium Algemeen
Agriphila inquina-
tella Moerasgrasmot Diverse grassen Algemeen

Agrotis puta Puta-uil polyfaag Algemeen
Anthophila fabrici-
ana Brandnetelmotje Brandnetel, glas-

kruid Algemeen

Arctia caja Grote beer Waterzuring, brand-
netel, Kruipwilg Algemeen

Aspitates ochrearia Gele kustspanner
Hertshoornweeg-
bree en andere krui-
den

Zeer zeldzaam

Autographa gamma Gamma-uil polyfaag Algemeen
Cabera exanthe-
mata Bruine grijsbandspanner Wilg, populier Algemeen

Calomotropha palu-
della Lisdoddesnuitmot lisdodde Lokaal algemeen

Camptogramma bi-
lineata Gestreepte goudspanner polyfaag Algemeen

Cauchas fibulella Dwerglangsprietmot Gewone ereprijs Niet zo algemeen

Cauchas rufimitrella Pinksterbloemlangspriet-
mot

P i n k s t e r b l o e m , 
Look-zonder-look, 
Gewone raket, Ge-
woon barbarakruid, 
Zeeraket

Eerder zeldzaam

Celypha cespitana Oranjegele lijnbladroller polyfaag Zeldzaam
Celypha lacunana Brandnetelbladroller brandnetel Algemeen
Chrysoteucha cul-
mella Gewone grasmot Diverse grassen Algemeen
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Waardplant Zeldzaamheid in 

België
Cochylis atricapi-
tana Sint-Jacobsbladroller Jacobskruiskruid Vrij zeldzaam

Craniophora ligustri Schedeldrager Gewone es, Wilde 
liguster Vrij algemeen

Crocallis elinguaria Kortzuiger Diverse loofbomen 
en struiken Vrij algemeen

Deltote pygarga Donkere marmeruil Diverse grassen Vrij algemeen
Eilema complana Streepkokerbeertje lichenen Algemeen

Endotrichia flam-
mealis Strooiselmot

Moerasro lk laver, 
hazelaar, eik, wilg, 
haagbeuk, liguster, 
agrimonie

Algemeen

Epiblema foenicula Hoefijzermot Bijvoet en andere 
Artemisia-soorten Algemeen

Epirrhoe alternata Gewone bandspanner Walstro-soorten Algemeen

Eupithecia centau-
reata Zwartvlekdwergspanner

Koninginnekruid, 
Duizendblad, Jo-
cobskruiskruid, gul-
denroede, ….

Algemeen

Euxoa cursoria Variabele worteluil

Zeepostelein, Zee-
wolfsmelk, Vroege 
haver, Kluwen-
hoornbloem, Veld-
hondstong

Zeldzaam

Hydraecia micacea Aardappelstengelboorder Polyfaag, ook aard-
appel Vrij gewoon

Idaea biselata Schildstipspanner polyfaag Algemeen
Idaea dimidiata Vlekstipspanner polyfaag Algemeen
Laothoe populi Populierenpijlstaart Populier en wilg Algemeen
Lozotaeniodes for-
mozana Stipjesbladroller den Tamelijk algemeen

Luperina testacea Gewone grasuil Diverse grassen Vrij algemeen

Lymantria dispar Plakker Diverse loof- en 
naaldbomen Algemeen

Lymantria monacha Nonvlinder Diverse struiken, 
naald- en loofbomen Niet zo gewoon

Macaria alternata Donker klaverblaadje Diverse struiken en 
loofbomen Algemeen

Mesapamea secal-
ella Weidehalmuiltje

Diverse grassen 
waaronder kropaar 
en zwenkgras

Vrij algemeen

Mesoligia furuncula Zandhalmuiltje Diverse grassen Vrij algemeen
Mythimna albipunc-
tata Witstipgrasuil Diverse grassen Algemene trekvlin-

der
Noctua pronuba Huismoeder polyfaag Algemeen
Nomophila noctu-
ella Luipaardlichtmot Klaver, varkensgras, 

diverse grassen
Onregelmatige mi-
grant

Notodonta zic-zac Kameeltje Wilg en (ratel)popu-
lier Vrij algemeen

Ochropleura plecta Haarbos polyfaag Algemeen
Opisthograptis lu-
teolata Hagedoornvlinder Diverse struiken en 

bomen Algemeen

Peribatodes rhom-
boidaria Taxusspikkelspanner polyfaag Algemeen
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Waardplant Zeldzaamheid in 

België

Pheosia tremula Brandvlerkvlinder (Ratel)populier, wilg 
en berk Vrij algemeen

Phlogophora meti-
culosa Agaatvlinder polyfaag Algemeen

Phragmatobia fuli-
ginosa Kleine beer

Weegbree, kruis-
kruid, struikhei, kar-
dinaalsmuts, brem

Vrij algemeen

Phylloronycter tris-
tigella Geelkopiepenvouwmot Iep Niet zo algemeen

Pleuroptya ruralis Parelmoermot
Grote brandnetel, 
ganzenvoet, melde, 
hop, moerasspirea

Algemeen

Pterophora pen-
tadactyla Sneeuwwitte vedermot Haagwinde, Akker-

winde Vrij algemeen

Pterostoma palpina Snuitvlinder Wilg en (Ratel)po-
pulier algemeen

Pyrausta aurata Muntvlindertje
Munt, Wilde marjo-
lein, kattenkruid, sa-
lie, steentijm

Algemeen

Pyrausta despicata Weegbreemot Weegbree-soorten Lokaal
Rivula sericealis Stro-uiltje Diverse grassen Algemeen

Selenia dentaria Herculesje Diverse struiken en 
loofbomen Algemeen

Selenia lunularia Lindeherculesje Diverse struiken en 
loofbomen Zeldzaam

Stigmella lemnis-
cella Iepenbladrandmineermot Iep Niet zo algemeen

Thalpophila matura Geelvleugeluil Diverse grassen Vrij algemeen

Tyria jacobaea Sint-Jacobsvlinder Jacobskruiskruid en 
andere kruiskruiden Vrij algemeen

Watsonalla binaria Gele eenstaart Eik en andere loof-
bomen Vrij algemeen

Xanthorhoe monta-
nata Geoogde bandspanner polyfaag Algemeen

Xanthorhoe spadi-
cearia Bruine vierbandspanner polyfaag Algemeen

Xesthia c-nigrum Zwarte c-uil Brandnetel, dovene-
tel, wilgenroosje Algemeen

Yponomeuta evo-
nymella Vogelkersstippelmot

Vooral Europese vo-
gelkers, maar ook 
andere Prunssoor-
ten

Algemeen

Gele kustspanner (Aspitates ochrearia) is een zeer zeldzame soort die uitsluitend in het 
kustgedeelte van België wordt aangetroffen. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van 
West-Vlaanderen, maar er zijn ook enkele waarnemingen uit Oost-Vlaanderen en Antwer-
pen. De rups leeft hoofdzakelijk van Hertshoornweegbree, maar ook van enkele andere 
kruidachtige soorten. Binnen het studiegebied werd de soort enkel aangetroffen in het Do-
mein De Landsheer, maar er werd ook enkel daar met een lichtval gevangen. 
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Foto. Gele kustspanner (Aspitates ochrearia), Domein De Landsheer, Hazegrasduinen. Foto Arnout 
Zwaenepoel, augustus 2016.

Oranjegele lijnbladroller (Celypha cespitana) is een zeldzame soort, die hier voor het 
eerst in West-Vlaanderen waargenomen werd. De rups is nochtans niet kieskeurig, want 
polyphaag op Struikheide, tijm, roos, lamsoor, Engels gras, aardbei en meer kruidachtige 
soorten. De vlinder werd gevangen met de lichtval.

Foto. Oranjegele lijnbladroller (Celypha cespitana), Domein De Landsheer, Hazegrasduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.
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Variabele worteluil (Euxoa cursoria) is een zeldzame soort die voorkomt in de kuststreek 
en langs de Schelde. De rups leeft op verschillende kruiden, waaronder voornamelijk zu-
ring en melde, maar ook lathyrus, zilverhaver, asperge en zeepostelein. De vlinder werd 
gevangen met de lichtval.

Foto. Variabele worteluil (Euxoa cursoria), Domein De Landsheer, Hazegrasduinen. Foto Arnout 
Zwaenepoel, augustus 2016.

Pinksterbloemlangsprietmot (Cauchas rufimitrella) is een eerder zeldzame soort, die 
meer aangetroffen wordt in Wallonië dan in Vlaanderen. De rups leeft hoofdzakelijk op 
Pinksterbloem, maar ook een hele reeks andere kruisbloemigen komen in aanmerking. 
Binnen het studiegebied troffen we de soort overdag talrijk aan op de bloemen van Look-
zonder-look en Kardinaalsmuts in het Blinkaartbos. 
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Foto. Pinksterbloemlangsprietmot (Cauchas rufimitrella) op Look-zonder-look in het Blinkaartbos. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Sint-Jacobsbladroller (Cochylis atricapitana)is een eerder zeldzame soort, maar komt 
toch voor van de kust tot de Ardennen. De rups leeft in de stengels van Jacobskruiskruid.

Foto. Sint-Jacobsbladrolleer (Cochylis atricapitana), gevangen met lichtval op het Domein De 
Landsheer, Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.
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Dwerglangsprietmot (Cauchas fibulella) is een niet zo algemene soort, die slechts in 4 
Belgische provincies aangetroffen werd. De rups leeft op Gewone ereprijs en ook de vol-
wassen vlinders worden voornamelijk op de waardplant aangetroffen. Binnen het studie-
gebied werd de soort overdag aangetroffen op een grote populatie Gewone ereprijs in het 
Boomkikkerperceel KA27.

Foto. Dwerglangsprietmot (Cauchas fibulella) op Gewone ereprijs in perceel KA27 in de Kalfduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Nonvlinder (Lymantria monacha) is een niet zo algemene soort, die toch verspreid over 
geheel België voorkomt. De rups leeft hoofdzakelijk op eik, maar ook wel op coniferen. Bin-
nen het studiegebied troffen we de soort talrijk aan in de lichtval op de rand van het Domein 
De Landsheer met het aangrenzende naaldbos ten noorden daarvan.
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Foto. Nonvlinder (Lymantria monacha), Domein De Landsheer, Hazegrasduinen. Foto, Arnout 
Zwaenepoel, augustus 2016.

Weegbreemot (Pyrausta despicata) is een slechts lokaal voorkomende soort, die meer in 
Wallonië  dan in Vlaanderen aangetroffen wordt. In Vlaanderen is er een duidelijke grotere 
concentratie aan de kust. De rups leeft op weegbreesoorten. Binnen het studiegebied trof-
fen we de soort zowel overdag aan als in de lichtval in het Domein De Landsheer en in het 
aangrenzende mooie duingraslandje HA3.

Foto. Weegbreemot (Pyrausta despicata) Eikenlaan, open plek in het Blinkaartbos. Foto Arnout 
Zwaenepoel,  mei 2016.
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De Iepenbladrandmineermot (Stigmella lemniscella) en de Geelkopiepenvouwmot 
(Phylloronycter tristigella) zijn niet zo algemene soorten, die bladeren mineren van iep. We 
troffen de eerste aan minerend op Ruwe iep in het  Kappelingenbos, de tweede minerend 
op Veldiep, eveneens in het Kappelingenbos.

Foto. Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaea) op meidoorn in perceel KA27 in de Kalfduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel,  mei 2016.
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6.6.7 Sprinkhanen (Orthoptera)
Simon Feys & Jorg Lambrechts (Natuurpunt Studie)

Bij de bespreking van de sprinkhanen wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen 
soorten, en wordt dieper ingegaan op enkele minder algemene soorten. Waarnemingen 
van soorten uit eerdere jaren, die voor ons beschikbaar zijn in onze databank www.waar-
nemingen.be, werden hierin ook opgenomen.

Vóór 2016 waren er nagenoeg geen waarnemingen van sprinkhanen uit het gebied, zelfs 
niet van bepaalde algemene soorten. We hebben in 2016 een groot aantal gegevens ver-
zameld. 

In het onderzoeksgebied werden 12 soorten sprinkhanen waargenomen. Van deze soorten 
staan er 3 als ‘Kwetsbaar’ op de Vlaamse Rode Lijst (Decleer et al., 2000). Aanvullend 
wordt Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima in deze Rode Lijst als zeldzaam aan-
gegeven. Deze status is inmiddels achterhaald, de soort is algemeen in Vlaanderen. De 
volledige lijst met waargenomen soorten is te vinden in tabel 26.

Tabel 26.  Sprinkhanen van de Binnenduinen van Knokke.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst
Chortippus albomarginatus Kustsprinkhaan
Chorthippus biguttulus Ratelaar 
Chorthippus brunneus Bruine Sprinkhaan 
Conocephalus fuscus Zuidelijk Spitskopje 
Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan Zeldzaam
Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje
Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan Kwetsbaar
Pseudochorthippus parallelus Krasser 
Roeseliana roeselii Greppelsprinkhaan Kwetsbaar
Tetrix ceperoi Zanddoorntje Kwetsbaar
Tetrix undulata Gewoon Doorntje 
Tettigonia viridissima Grote Groene Sabelsprinkhaan 

Struiksprinkhaan (Zeldzaam)

De Struiksprinkhaan werd 2 maal waargenomen in het studiegebied. Het is een soort waar-
van de zang niet hoorbaar is voor het menselijk oor, de soort kan wel worden opgespoord 
m.b.v. een bat-detector, of door met een stok tegen laaghangende takken te tikken, waarbij 
er onder de takken een net of paraplu wordt gehouden om vallende dieren in op te vangen. 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens (Kwetsbaar)

Deze soort is vooral te vinden op zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, 
heide, schraal grasland, kalkgrasland en rotsen. Veel recente vindplaatsen bevinden zich 
op door mensen geschapen terreinen zoals mijnterrils, steen- en zandgroeven en spoor-
wegbermen. In Vlaanderen bevinden de meeste populaties zich aan de kust en in de Lim-
burgse Kempen (Decleer et al., 2000). De ontdekking van deze soort was een aangename 
verrassing, aangezien deze locaties verder landinwaarts liggen dan andere vindplaatsen 
aan de oostkust. De beste manier om deze soort op te sporen is het aflopen van een ter-
rein, en goed te letten op opvliegende exemplaren. In vlucht vallen immers de felblauwe 
achtervleugels goed op. Zowel in juli als in augustus 2016 werden er exemplaren aange-
troffen, en dit op 2 locaties, goed voor in totaal een 40-tal exemplaren. Ze bevonden zich 
allemaal op open, zandige stukken. Om deze soort te behouden is behoud van dergelijke 
zones van groot belang.
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Figuur 31. Overzicht van de waarnemingen van Blauwvleugelsprinkhaan binnen het studiegebied.
Greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii (Kwetsbaar)

Greppelsprinkhanen komen voor in halfhoge, matig voedselrijke, maar steeds vrij dichte 
vegetaties. Ze worden vooral aangetroffen in niet jaarlijks gemaaide bermen, in grachtkan-
ten, op dijken en in verruigde graslanden (Decleer et al., 2000). In West-Vlaanderen wordt 
de soort vooral aan de kust gevonden, en verder ook in het noorden van de provincie, waar 
de populaties aansluiten bij deze in Nederland. Ook in het noorden van Oost-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant en het oosten van Limburg komt de soort voor. Greppelsprinkhanen heb-
ben een kenmerkende, luide zang, die van ver hoorbaar is. Binnen het studiegebied wer-
den een 30-tal exemplaren aangetroffen, vooral op en rond Domein De Landsheer. Beheer 
voor deze soort houdt in dat er voldoende ruige zones overblijven, die niet te vaak worden 
gemaaid.

Figuur 32. Overzicht van de waarnemingen van Greppelsprinkhaan binnen het studiegebied.
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Zanddoorntje Tetrix ceperoi (Kwetsbaar)

Zanddoorntjes bewonen natte pioniersvegetaties zoals vochtige duinpannen, oevers van 
plassen en kale plekken in moerassen. Ze komen ook voor op plaatsen met brak water. 
Het is een vrij algemene soort aan de kust, en ook in het noorden van Oost-Vlaanderen 
en de Kempen is ze op veel locaties aanwezig. Zoals alle doorntjes wordt deze soort best 
opgespeurd door met een sleepnet over de grond te slepen en regelmatig te kijken wat 
er in het net te vinden is. Aan de oevers van een aantal poelen op Domein De Landsheer 
werden op deze manier verschillende Zanddoorntjes aangetroffen. 

Figuur 33. Overzicht van de waarnemingen van Zanddoorntje binnen het studiegebied.

Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus

Deze soort komt voor op zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, heide, 
schraal grasland, kaalslagen. De hoogste dichtheden zijn te vinden op met mossen, korst-
mossen en buntgras begroeide zandgronden. Aan de kust en in de Kempen is het een 
algemene soort, elders in Vlaanderen komt de soort voor op geïsoleerde locaties. Binnen 
het onderzochte gebied werd de soort aangetroffen in open, vrij zandige zones, waar ze 
vaak samen met Blauwvleugelsprinkhaan voorkomt.
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Figuur 34. Overzicht van de waarnemingen van Knopsprietje binnen het studiegebied.

Foto. Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) op perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout 
Zwaenepoel, augustus 2016.
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6.6.8 Libellen (Odonata)
Simon Feys & Jorg Lambrechts (Natuurpunt Studie)

Bij de bespreking van de libellen wordt  een overzicht gegeven van de aangetroffen soor-
ten, en wordt dieper ingegaan op enkele minder algemene soorten. Waarnemingen van 
soorten uit eerdere jaren, die voor ons beschikbaar zijn in onze databank www.waarnemin-
gen.be, werden hierin ook opgenomen.

Vóór 2016 waren er nagenoeg geen waarnemingen van libellen uit het gebied, zelfs niet 
van bepaalde algemene soorten. We hebben in 2016 een groot aantal gegevens verza-
meld. 

Van deze groep werden 20 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 2 als ‘Onvoldoende 
gekend’ opgenomen op de Rode Lijst (De Knijf, 2006). Van deze soorten is Zuidelijke 
oeverlibel (Orthetrum brunneum) een zuidelijke soort waarvan er geen populaties zijn aan 
de kust. Er is 1 waarneming van een zwerver in augustus 2016, deze soort wordt dan ook 
niet verder besproken. De overige aangetroffen soorten zijn vrij algemene soorten. De vol-
ledige lijst met waargenomen soorten is te vinden in tabel 27.

Tabel 27. Libellen van de Binnenduinen van Knokke.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst
Lestes barbarus Zwervende pantserjuffer
Lestes sponsa Gewone pantserjuffer
Chalcolestes viridis Houtpantserjuffer 
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 
Coenagrion scitulum Gaffelwaterjuffer Onvoldoende gekend
Enallagma cyathigerum Watersnuffel 
Erythromma najas Grote roodoogjuffer
Erythromma viridulum Kleine roodoogjuffer
Ischnura elegans Lantaarntje 
Ischnura pumilio Tengere grasjuffer
Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 
Aeshna mixta Paardenbijter
Anax imperator Grote keizerlibel 
Crocothemis erythraea Vuurlibel
Libellula depressa Platbuik
Orthetrum brunneum Zuidelijke oeverlibel Onvoldoende gekend
Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 
Sympetrum fonscolombii Zwervende heidelibel
Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel 
Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel 

Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum (Onvoldoende gekend)

Deze van oorsprong zuidelijke soort heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid, en is on-
dertussen – zeker aan de kust – een algemene verschijning geworden. In duinplassen met 
helder water en waterplanten is het tegenwoordig zelfs vaak de talrijkste soort! Ze komt 
voor in vijvers, duinplassen en droogvallende zones aan de rand van plassen, maar ook 
aan beken en grachten. Er werden verspreid over het studiegebied een 20-tal exemplaren 
waargenomen.
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Figuur 35:  Overzicht van de waarnemingen van Gaffelwaterjuffer binnen het studiegebied.

Foto. Mannetje Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii). Foto Arnout Zwaenepoel, septem-
ber 2016.
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Foto. Vrouwtje Tengere grasjuffer (Ishnura pumilio) bij het poeltje van KP13 in de Paulusduinen, 
naast het Kappelingenbos. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Foto. Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) bij het poeltje van KP13 in de Paulusduinen, naast het 
Kappelingenbos. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.
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Foto. Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) bij het poeltje van KP3 in de Paulusduinen, naast 
het Kappelingenbos. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2016.

Foto. Mannetje Platbuik (Libellula depressa)  op een houtkant langs de Kortestraat in de Kortedui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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6.6.9 Loopkevers (Carabidae)
Loopkevers werden samen met spinnen en mieren speciaal bemonsterd  voor dit beheer-
plan, met behulp van bodemvallen. Omdat de methodiek voor die drie miergroepen gelijk 
is, wordt deze hhier bij de loopkevers  uitgebreid weergegeven door de onderzoekers. Bij 
de mieren en de spinnen verwijzen we dan naar deze methodiische inleiding.

Wetenschappelijke monitoring bodembewonende ongewervelden (loopkevers, spin-
nen en mieren) in de Binnenduinen te Knokke. 

Jorg Lambrechts (Natuurpunt Studie) & Maarten Jacobs (NatureID)

Inleiding

Spinnen (Aranea) en loopkevers (Carabidae) staan bekend als goede indicatoren voor 
habitatkwaliteit. Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die nauw 
gebonden zijn aan bepaalde ecotopen / habitattypes en een bepaalde vegetatiestructuur.

Mieren spelen een zeer belangrijke rol in diverse ecosystemen, in het bijzonder in de dui-
nen. Ze zijn, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid aan loopkever- en spinnensoor-
ten, gebonden aan oude, stabiele milieus. Ze zijn gevoelig voor beheeringrepen en dat 
maakt hen tot belangrijke indicatoren. Samen met spinnen en loopkevers maken ze het 
grootste deel uit van de bodembewonende ongewervelden fauna. 

Methodiek 

Er is vooral gewerkt met bodemvallen. Dit zijn potten die in de grond ingegraven worden, 
waarmee bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen worden. Ze zijn gevuld met 
een vloeistof die de gevangen ongewervelden conserveert (formol).

Op 10 locaties zijn telkens 2 bodemvallen geplaatst, dit om voldoende materiaal te beko-
men. Het materiaal van deze 2 vallen is telkens samengevoegd.

De bodemvallen zijn geplaatst door Jorg Lambrechts en Maarten Jacobs, op 14 maart 
2016. Ze zijn leeggemaakt door boswachter Koen Maréchal op 31 maart, 14 april, 28 april, 
13 mei, 26 mei, 10 juni, 7 juli, 18 augustus en 16 november 2016. Op laatst genoemde 
datum zijn ze opgehaald.

Alle met bodemvallen gevangen spinnen, loopkevers en mieren zijn getrieerd en vervol-
gens gedetermineerd.

De locaties waar met bodemvallen is bemonsterd, worden in onderstaande tekst beschre-
ven. Ze worden gesitueerd op topografische kaart in Figuur 1 en ook op luchtfoto, in Figuur 
2, omdat er recent veel natuurherstel plaatsvond waardoor locaties sterk veranderden qua 
uitzicht. 

Per locatie worden soms ook linken gegeven naar de exacte (GPS-)-coördinaten.

De bodemvallen situeren zich in volgende UTM-kilometerhokken: 

 ● ES2288: BL1, BL2, KA1, DL1 en DL2;
 ● ES2388: HA1, HA2, KP1, KP2 en KP3.
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Figuur 36.  Situering van de 10 locaties die met bodemvallen zijn bemonsterd hier inlassen.: 

Figuur 37. Situering van de 10 locaties die met bodemvallen zijn bemonsterd op luchtfoto hier inlas-
sen:

Beschrijving van de onderzochte locaties

Alle foto’s zijn genomen door Jorg Lambrechts, op 14 maart 2016.

Merk op dat de bodemvallen genoemd zijn naar de deelgebieden die ANB onderscheidt 
(de 2 eerste letters), maar dat de cijfers vervolgens een doorlopende nummering volgen en 
dus niet overeenkomen met de exacte codes van de ANB-deelgebieden.
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BL1: noordrand Blinkaartbos.

De locatie bevindt zich net ten oosten van een woning. De bodemvallen staan in het bos, 
op vrij beperkte afstand (10 – 30 m) van de bosrand.

De boomlaag wordt gedomineerd door populier en er staan enkele oude hakhoutstoven 
van Gewone es. Er is veel dood hout aanwezig. De kruidlaag bevat veel Fluitekruid, Nagel-
kruid, Kraailook en Maarts viooltje.

Eén val is op een duintop gezet (http://waarnemingen.be/waarneming/view/115412147) , 
de andere in een laagte aan een oude hakhoutstoof van Es. 

Foto: Blinkaartbos, zicht op val 1 van locatie BL1. De val is geplaatst langs een stapel dood hout, 
op een duintop. Foto Jorg Lambrechts, maart 2016. 

Foto: Zicht op val 2 van locatie BL1, aan de voet van een Es in een laagte. Foto Jorg Lambrechts, 
maart 2016.
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BL2: zuidrand Blinkaartbos.

De vallen zijn in de zuidelijke bosrand gezet, dus in een lichtrijke situatie. Beide vallen 
staan vrij kort bij elkaar, aan weerszijden van een populier. In de struiklaag staat veel Mei-
doorn in de eerste meters van het bos. In de kruidlaag staat onder meer Stinkende gouwe, 
Klimopereprijs en Look-zonder-look. 

Er is veel dood hout aanwezig.

Het aanpalend ecotoop is een graasweide, die bemest wordt. Er is wel een grote plek kaal 
zand aanwezig, op een duintopje in het grasland, ontstaan en/of in stand gehouden door 
de grazers.

Foto.: Zicht op de graasweide met aanpalend het Blinkaartbos. In deze zuidgerichte bosrand zijn de 
bodemvallen BL2 geplaatst. Foto Jorg Lambrechts maart 2016.

Foto: Zicht op de overgang van de graasweide naar de zuidrand van het Blinkaartbos. De bodem-
vallen BL2 zijn beiderzijds van deze populier geplaatst. Er is ook een plekje kaal zand zichtbaar. 
Op ca. 100m afstand situeert zich een grote plek kaal zand in het grasland. Foto Jorg Lambrechts, 
maart 2016.
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KA1: oude houtkant in de Kalfsduinen

Deze zeer oude houtkant situeert zich tussen een veldweg en een graasweide. Het is de-
zelfde graasweide waarlangs aan de andere zijde locatie BL2 ligt.

De houtkant heeft een gevarieerde soortensamenstelling, met veel Sleedoorn, Els, Bos-
wilg, Meidoorn, Veldiep en ‘regenerata’- populieren. 

Beide bodemvallen zijn in de houtkant gezet. Eén val is aan een zeer oude hakhoutstoof 
van Es geplaatst (http://waarnemingen.be/waarneming/view/115412109), met vooral wat 
gras in de kruidlaag. De andere bodemval is opgesteld aan oude Sleedoorn, met een dich-
tere kruidlaag van Brandnetel, Klimop, Fluitenkruid, Kraailook en kleefkruid. 

Foto: de bodemvallen van locatie KA1 zijn opgesteld in deze houtwal, aan de voet van een oude Es 
en aan een Sleedoorn. Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.

DL1: Domein De Landsheer: exclosures in intensief begraasd grasland

Het domein van De Landsheer is een gebied waar recent natuurontwikkeling plaatsvond, 
zoals zichtbaar is op de luchtfoto (Figuur 25)

Dit terrein wordt intensief begraasd door Konikpaarden. De vegetatie is er kort. De bodem-
vallen zijn in kleine exclosures (van enkele tientallen vierkante meters oppervlakte) gezet, 
waar de vegetatie niet-begraasd wordt. 

Beide vallen staan in een exclosure met veel Kruipwilg. Eén val staat vlakbij de grootste 
waterplas, de andere val staat veel verder van open water. 
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Foto: locatie DL1 op het domein van De Landsheer. Maarten Jacobs plaatst de tweede val in een 
exclosure. Op de achtergrond 2 grazende Koniks en daarachter de exclosure waar de eerste bo-
demval staat, met rechts daarvan een grote waterpartij. Foto Jorg Lambrechts, maart 2016

Foto: locatie DL1 op het domein van De Landsheer. Zicht op de eerste bodemval, in een exclosure. 
Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.

DL2: Domein De Landsheer: oever van waterpartij

Beide bodemvallen zijn geplaatst op de oever van de meest noordelijke waterpartij die aan-
gelegd is in het domein van De Landsheer. De oevers zijn zeer kort gegraasd en worden 
intens betreden.
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Foto: locatie DL2 op het domein van De Landsheer. Het betreft kort gegraasde en intens betreden 
oevers van een waterpartij. Eén bodemval staat op de oostoever (op voorgrond op foto), de andere 
op de zuidoever (linksachter op foto). Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.  

Foto: locatie DL1 op het domein van De Landsheer. Zicht op de bodemval op de zuidoever. Foto 
Jorg Lambrechts, maart 2016.  

HA1: mosduin in de Hazegrasduinen

De locaties HA1 en HA2 situeren zich beide in een oud duingrasland. Het betreft het eni-
ge duingrasland binnen het studiegebied dat wellicht nooit intensief is verstoord (niet ge-
scheurd; niet zwaar bemest). Het wordt periodiek intensief begraasd door paarden.

Locatie HA1 situeert zich op een duintop (zie Figuur 12) en representeert mosduin. Eén val 
is vlakbij een open zandige zone geplaatst (zie Figuur 13), in een vegetatie met veel Akker-
hoornbloem, Muurpeper, Schapenzuring, Grote tijm, Open rendiermos (Cladonia porten-
tosa), veel Duinsterretjesmos (vooral aan zuidzijde duin) en Klauwtjesmos (aan noordzijde 
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duin). Er zijn ook tientallen exemplaren van de Gesteelde stuifbal waargenomen (een pad-
denstoel). (Precieze locatie: http://waarnemingen.be/waarneming/view/115412138). 

De tweede val is aan een eerder klein, laag en open duindoornstruweel geplaatst (zie Fi-
guur 14), waar Klauwtjesmos domineert. 

Beide vallen staan op circa 10m van de bosrand.

Foto: zicht op locatie HA1: duintop met mosduinvegetatie, nabij een bosrand. Eén val is aanpalend 
aan de grote kaal-zandige zone geplaatst, de andere bodemval iets meer links op de foto, aan het 
duindoornstruweel.  Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.

Foto: HA1. zicht op de bodemval in de mosduinvegetatie, aanpalend aan de grote kaal-zandige 
zone. Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.
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Foto: HA1: bodemval in mosduin, aan rand van laag, ijl duindoornstruweel.Foto Jorg Lambrechts, 
maart 2016. 

HA2: oud duingrasland in de Hazegrasduinen

De bodemvallen staan op circa 15m van een poel en 4m van een ruderale plek. Er zijn 
ook plekken kaal zand aanwezig. De vegetatie rond de vallen bestaat uit veel Zandzegge, 
Knolboterbloem, Smalle weegbree en Duinsterretjesmos. We troffen hier ook de zeldzame 
Onderaardse klaver aan (http://waarnemingen.be/waarneming/view/115412135

Foto: HA2: beide bodemvallen staan in duingrasland, met links op foto een plekje ruderale vege-
tatie (met Vlier) maar ook open kaal zand, en rechtsboven een grote poel.  Foto Jorg Lambrechts, 
maart 2016.
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KP1: duingrasland in Paulusduinen

Dit is een reliëfrijk duingrasland. Aanpalend ligt een oud duindoornstruweel (waar bodem-
vallen KP2 staan). Het grasland is in agrarisch gebruik en botanisch in zekere mate ge-
degradeerd, door bemesting. Bepaalde nitrofiele soorten zijn hiervoor indicatief. Gewoon 
struisgras domineert en er groeit veel Duinreigersbek en Zandhoornbloem. Eén val staat 
aan de rand van een zandige open plek. 

Foto: KP1: beide bodemvallen staan in duingrasland; één val aan de rand van het kaal-zandige 
plekje links op foto. Rechts op foto het grote, hoge, dichte, oude duindoornstruweel dat deel uit-
maakt van het grasland en dus mee begraasd wordt. Foto Jorg Lambrechts, maart 2016.

KP3: natuurontwikkeling op voormalige akker, in Paulusduinen aanpalend aan Kappelin-
genbos

Dit perceel betreft een voormalige akker. Hier vond natuurontwikkeling plaats door ANB. 
Er is een poel aangelegd en met de uitgegraven grond is een duintje aangelegd. Aan drie 
zijden rond het perceel is struweel aangeplant (Meidoorn, Iep); aan de vierde zijde (oost-
zijde) ligt het Kappelingenbos. 

De rest van het perceel is omgezet naar grasland. In maart lijkt dit al schraal grasland te 
zijn, maar later op het jaar schiet dit hoog op tot een ruigte. Het perceel wordt enkel be-
graasd, door Shetlanders, in het winterhalfjaar (med. Koen Maréchal).

Een bodemval is geplaatst op de oever van de poel (http://waarnemingen.be/waarne-
ming/view/115412114), de andere op de ‘duintop’ (http://waarnemingen.be/waarneming/
view/115412113).
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Foto: KP3: één bodemval is geplaatst op de oever van de poel, nabij de waterlijn; de andere val 
staat op het aangelegde ‘duintje’ er achter, rechts van Arnout Zwaenepoel en Maarten Jacobs. Foto 
Jorg Lambrechts, maart 2016.

Foto: KP3: Maarten Jacobs plaatst de bodemval op een kaal, zandig plekje op de aangelegde 
‘duin’. Op de achtergrond ziet men de struweelaanplant die dit perceel begrenst. Foto Jorg Lam-
brechts, maart 2016.
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Resultaten Loopkevers

Algemene bevindingen

Er zijn in 2016 in de Binnenduinen 2.662 loopkevers gevangen met bodemvallen. Het 
gaat in totaal om 73 loopkeversoorten. Onderstaande Tabel geeft een overzicht van de 
soorten en hun aantallen per locatie, met vermelding van de status in Vlaanderen volgens 
de meest recente Rode Lijst (Desender et al., 2008). Er zijn 20 soorten die een status heb-
ben die aangeeft dat ze of zeldzaam zijn of in min of meerdere mate bedreigd. Dat is 27% 
van de soorten. De overige soorten worden momenteel niet bedreigd in hun voortbestaan 
in Vlaanderen. Een overzicht van alle waargenomen Rode Lijstsoorten, verdeeld over de 
categorieën, geeft volgend beeld:

 ● Kwetsbaar (K): 3 soorten: Amara lucida, Bembidion illigeri en Leistus spinibarbis;
 ● Zeldzaam (Z): 16 soorten: Amara anthobia, Amara bifrons, Amara convexior, Amara 

curta, Amara tibialis, Bembidion deletum, Calathus cinctus, Calathus mollis, Chlaenius 
nigricornis, Chlaenius vestitus, Harpalus anxius, Harpalus attenuates, Omophron lim-
batum, Ophonus rufibarbis, Panagaeus bipustulatus en Parophonus maculicornis

 ● Achteruitgaand (A): 1 soort: de Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida).

Soorten opgenomen in de categorie ‘Zeldzaam’ (Z) en Achteruitgaand (A) zijn sensu strictu 
geen ‘Rode Lijstsoorten’. Het betreffen in voorliggend onderzoek echter veelal habitat-
specialisten, waarvan bij de meeste niet echt sprake is van een toename. Vandaar dat de 
‘zeldzame’ soorten hier als doelsoorten voor het natuurbehoud kunnen beschouwd worden 
en als indicatoren voor evaluatie van de ecologische waarde van de aanwezige ecotopen 
(en gevoerde inrichtingsmaatregelen).
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Tabel 28: Loopkevers gevangen in de periode midden maart – midden november 2016 in de Bin-
nenduinen van Knokke, met 10 reeksen bodemvallen.

Soort / Locatie Rode 
Lijst BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal

Agonum emarginatum           1 1
Agonum marginatum     3       3
Agonum muelleri    1 1      2 4
Agonum sexpunctatum       1     1
Amara aenea   1 17 15 33 138  362 4 37 607
Amara anthobia Z  9     1  2  12
Amara bifrons Z   2        2
Amara communis    16        16
Amara convexior Z 13 1    9 2  1 3 29
Amara curta Z  1   7   2   10
Amara familiaris    2  2 1 1  1 1 8
Amara lucida K    4 23 5  11 1  44
Amara lunicollis    5   20 2    27
Amara ovata   25        3 28
Amara plebeja   2     1  1 2 6
Amara similata      2    1  3
Amara spreta   1 15 39 11 7  1   74
Amara tibialis Z     1 1     2
Anchomenus dorsalis          1  1
Badister bullatus   2         2
Badister lacertosus        1   2 3
Bembidion deletum Z    1       1
Bembidion femoratum     3      3 6
Bembidion illigeri K          2 2
Bembidion lampros         1 1  2
Bembidion lunulatum           1 1
Bembidion obtusum    1        1
Bembidion properans    14 2      3 19
Bembidion quadrimaculatum   1        1 2
Bembidion tetracollum    2 14   2  1 24 43
Bradycellus harpalinus       1   1  2
Calathus cinctus Z    3 20 9  8 1  41
Calathus fuscipes   13 3 1 76 55 2 77 6 13 246
Calathus melanocephalus   8 30 3 32 4  11 5 2 95
Calathus mollis Z    1       1
Calathus rotundicollis   1       1  2
Chlaenius nigricornis Z          2 2
Chlaenius vestitus Z    1      2 3
Cicindela hybrida A    6       6
Clivina collaris    1 1       2
Clivina fossor   1         1
Dyschirius thoracicus     19      12 31
Harpalus affinis    12 15 1 2   1 8 39
Harpalus anxius Z     68 11  7  2 88
Harpalus attenuatus Z   5 2 2 2  1   12
Harpalus rubripes    3 1       4
Harpalus rufipes   4 1 1 2  4   2 14
Harpalus tardus  2 81 23 13 57 106 1 29 61 11 384
Leistus ferrugineus   1       1  2
Leistus fulvibarbis  15 1         16
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Soort / Locatie Rode 
Lijst BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal

Leistus spinibarbis K         2  2
Loricera pilicornis  1 5 2 6  1 2 3  2 22
Nebria brevicollis  8 9 8 38 1 4 4 5 4 16 97
Nebria salina    1 27 1 6 4 2 2 6 49
Nothiophilus substriatus    5 49    11   65
Notiophilus biguttatus  15 8  1   4  2  30
Notiophilus rufipes  19 1     1    21
Omophron limbatum Z    129      19 148
Ophonus rufibarbis Z 16 1     2   1 20
Panagaeus bipustulatus Z  1   1      2
Parophonus maculicornis Z   2  1 7   2  12
Poecilus cupreus    3   2  1  2 8
Poecilus versicolor    6 1 1      8
Pterostichus melanarius        3   1 4
Pterostichus niger    1        1
Pterostichus nigrita     2      1 3
Pterostichus strenuus  10 11     3  1  25
Pterostichus vernalis   1 1  1  2    5
Stenolophus mixtus           1 1
Stenolophus teutonus        1   1 2
Syntomus foveatus   2 14 6 35 29  89 1  176
Trechus obtusus  3      1    4
Trechus quadristriatus   1  1   2 1 1  6
             
Aantal exemplaren  102 193 196 409 378 421 46 622 106 189 2662
Aantal soorten  10 27 28 32 22 22 22 18 26 33 73
Aantal Rode-lijstsoorten  2 5 3 8 8 7 3 5 6 7 20

Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties

Het aantal met bodemvallen gevangen loopkevers per locatie verschilt varieert, tussen 
locatie KA1, de houtkant, waar slechts 46 loopkevers gevangen zijn, en het duingrasland 
KP1, waar 622 ex. gevangen zijn. Meer dan de helft (362 ex.) van deze laatst genoemde 
aantallen zijn van Amara aenea, de talrijkst aangetroffen loopkeversoort in deze studie.

Ook het aantal met bodemvallen gevangen loopkeversoorten per locatie verschilt sterk tus-
sen locaties, van 10 tot 33 soorten. De soortenrijkste locaties voor loopkevers zijn KP3 en 
DL2 (33 resp. 32 soorten). Op deze beide locaties zijn de oevers van recent aangelegde 
waterpartijen bemonsterd, resp. door ANB en door De Landsheer.

Een relatief groot aantal van alle inheemse loopkeversoorten heeft oevers als voorkeurse-
cotoop en dat verklaart het hoge soortenaantal. 

Ook de andere locatie in domein De Landsheer scoorde met 28 loopkeversoorten goed. 
Daar is niet op de oever, maar evenzeer in de nabijheid van een grote waterpartij bemon-
sterd.

De locatie in het Blinkaertbos scoorde het zwakst, met 10 soorten. Ook de houtkant KA1 
leverde eerder weinig soorten op (18 soorten).

De meest zinvolle parameter in functie van evaluatie van de betekenis van een bepaalde 
locatie voor loopkevers, is het aantal loopkeversoorten van de Rode Lijst. Dit varieert van 
2 soorten tot 8 soorten.
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De soortenrijkste locaties voor Rode Lijstloopkevers zijn de oever op het domein De Lands-
heer (DL2) en de duintop in het oude duingrasland (HA1). Beiden herbergen 8 RLsoorten. 
In het duingrasland HA1 zijn ‘slechts’ 22 loopkeversoorten gevonden, waardoor dit de lo-
catie is met de hoogste proportie aan RLsoorten (36%). 

De meer grazige locatie in hetzelfde oude duingrasland (HA2) scoorde ook goed: 7 RL-
loopkeversoorten, terwijl de tweede locatie in domein De Landsheer (DL1) slechts 3 RL-
soorten opleverde. 

Ook de voormalige akker waar door ANB een poel en een duintop zijn aangelegd (KP3), 
leverde al 7 RLsoorten op. 

De locatie in het Blinkaertbos scoorde het zwakst, met 2 RLsoorten. Wél zijn deze beide 
soorten, Amara convexior en Ophonus rufibarbis, hier in hoge aantallen gevonden (16 
resp. 13 ex.), dus het zijn geen toevallige zwervers. 

Ook de houtkant KA1 leverde eerder weinig soorten op (3 RLsoorten): dezelfde 2 ex. dan 
in het Blinkaertbos, maar in veel lagere aantallen, aangevuld met 1 (zwervend) ex. Amara 
anthobia. Dus hoewel hier een soort meer gevonden is, zouden we deze locatie lager 
waarderen qua betekenis voor loopkevers. 

De 3 Rode-lijstsoorten in Blinkaertbos BL1 en in de houtkant KA1, zijn geen typische bos-
soorten!

Er zijn bij het volledig onderzoek geen RL-bossoorten gevonden, wel een aantal momen-
teel niet bedreigde bossoorten. Er zijn geen ongevleugelde, versnipperingsgevoelige bos-
soorten gevonden, zoals Carabus-soorten of Abax. 

De houtkant KA1 speelt, op basis van de resultaten van ons onderzoek, momenteel geen 
cruciale rol voor verspreiding van versnipperingsgevoelige bosbewonende loopkeversoor-
ten.

Soortbesprekingen

Kwetsbaar

Amara lucida, de Duinroodpootglimmer, is voor 1950 in 27 atlashokken in België gevon-
den, tussen 1950 en 1980 in 11 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 20 hokken 
(Desender et al. 2008). De auteurs noemen het een soort van ‘duinen en stranden’ en de 
meeste recente waarnemingen situeren zich in de kustduinen. 

Ook in Nederland is de soort vooral van de kust bekend en voorts van de Veluwe. Turin 
(2000) noemt het een xerofiele (droogteminnende) soort van open en droge terreinen die 
beperkt is tot zandgronden met een zeer ijle vegetatie. Van deze macroptere soort zijn 
vliegwaarnemingen bekend. De soort is afgenomen in Nederland en omliggende landen.

In het Zwin is Amara lucida in 2014 enkel gevonden in een droog schraal grasland omge-
ven door schorren (slechts 1ex.) en niet in de zeereepduinen (Cosyns et al. 2015). In de 
Zwinduinen in 2005 vingen we ook slechts 3 exemplaren (Zwaenepoel et al. 2007).

In de Binnenduinen is Amara lucida dus goed vertegenwoordigd: er zijn 44 dieren gevan-
gen. Het oude duingrasland herbergt de grootste populatie (28 ex. gevangen), vooral op de 
schraal begroeide duintop (23 ex.). 

Ook in het andere oude duingrasland, KP1, is een populatie aanwezig (11 ex. gevangen).  
En tenslotte zijn er 4 dieren gevangen op de oever van een waterpartij in domein De 
Landsheer (DL2). Op het moment dat de bodemvallen gezet zijn, stonden de vallen nabij 
de waterrand. Later zakt het peil hier sterk en staat één van beide vallen eerder in een 
droog zandige omgeving. 
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Bembidion illigeri (syn. B. genei), de Gladde viervlekpriemkever, is voor 1950 in 92 at-
lashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 42 atlashokken en in de periode 
1980 – 2007 in 77 hokken (Desender et al. 2008). Het is een oeversoort. We vingen in de 
Binnenduinen enkel 2 ex. op de oever van de recent aangelegde poel in KP3. 

Leistus spinibarbis, de Blauwe baardloper, komt in Vlaanderen voor op droge voedsel-
arme terreinen (droge heide, graslanden, mijnterrils,…) met opslag van bomen of struiken 
(Desender et al., 1995). In Nederland op vergelijkbare plaatsen: ‘zowel in open terreinty-
pen, vaak met enige begroeiing van bomen en struiken, als aan warme bosranden’ (Turin, 
2000). De soort is macropteer en beschikt meestal over functionele vliegspieren (Desender 
et al., 1995). 

De Blauwe baardloper is voor 1950 in 90 atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 
1980 in 32 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 43 hokken (Desender et al. 2008). 
De meeste waarnemingen komen uit de Kempen en aan de kust enkel aan de Oostkust. 
We vonden in 2005 drie ex. in de Zwinduinen (Zwaenepoel et al. 2007).

In de Binnenduinen vonden we enkel 2 ex. Leistus spinibarbis op de overgang van het 
duingrasland naar de rand van een groot oud Duindoornstruweel (locatie KP2). De zui-
drand van het Blinkaertbos (locatie BL2) leek ons nochtans ook erg geschikt. De locatie in 
het Blinkaertbos (BL1) is te donker voor deze soort. 

Zeldzaam

Amara anthobia, de Kleine roodpootglimmer, heeft zijn areaal in Noordwest-Europa uit-
gebreid. Desondanks is het zeker geen algemene soort. De soort is voor 1950 in 63 at-
lashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 26 atlashokken en in de periode 
1980 – 2007 in 68 hokken (Desender et al. 2008). In Vlaanderen wordt de soort vooral 
in het westelijk deel aangetroffen. De soort wordt zowel in open terreinen als in bossen 
gevonden. Hij heeft een voorkeur voor zandige, schrale terreinen met ijle vegetatie, vaak 
ruderaal (Turin, 2000). De soort beschikt over uitstekende kolonisatiecapaciteiten. 

We vingen de soort (2 ex.) in 2005 in de Zwinduinen, in een bos en een Duindoorn-Vlier-
struweel (Zwaenepoel et al. 2007). In de Binnenduinen toonde de soort een duidelijke 
voorkeur voor ‘bosrandsituaties’. De hoogste aantallen (9 ex.) zijn er gevonden in de war-
me zuidrand van het Blinkaertbos (BL2), lage aantallen in de houtkant (KA1; 1 ex.) en de 
rand van het duindoorstruweel (KP2; 2 ex.)

Amara bifrons, de Bruingele glimmer, is in België en Nederland zeer verspreid maar toont 
ook grote gaten in het verspreidingsgebied, zonder duidelijk patroon. Het aantal vindplaat-
sen is min of meer stabiel gebleven. Het is een thermofiele soort met sterke binding aan 
zandgronden met een ijle mozaïekvegetatie, zoals weinig bemeste droge graslanden en 
akkers, ruderale terreinen en droge heide. Het is een goede vlieger die vaak op licht af-
komt. Vooral de jonge dieren, kort na het uitkomen, hebben een dispersiefase. Later treedt 
er bij een aanzienlijk deel van de dieren vliegspierautolyse op, hoewel ze goed ontwikkelde 
vleugels hebben (Turin, 2000). 

In de Binnenduinen vingen we 2 ex. Amara bifrons in het domein van de Landsheer. 

Amara convexior, de Rechte glimmer, is een soort van droge, schrale graslanden, die 
een vrij sterke achteruitgang kende en daarom in de eerste Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ is 
opgenomen (Desender et al., 1995). De soort is macropteer. De soort is voor 1950 in 59 
atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 29 atlashokken en in de periode 
1980 – 2007 in 53 hokken (Desender et al. 2008).

We vingen in 2005 in de Zwinduinen 4 exemplaren, verspreid over 3 graslandlocaties 
(Zwaenepoel et al. 2007). In 2014 vonden we 3 ex. in het Zwin, in een droog schraal gras-
land omgeven door schorren, en geen in een duingrasland in de zeereepduinen (Cosyns 
et al. 2015). 
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In de binnenduinen vingen we veel hogere aantallen: 29 ex. verspreid over 6 van de 10 on-
derzochte locaties. De hoogste aantallen (13 ex.) zijn gevangen in de sterk beschaduwde 
locatie in het Blinkaertbos. Dit wijkt sterk af van de gekende ecotoopvoorkeur. De tweede 
hoogste aantallen (9 ex.) zijn gevonden in het oude duingrasland, maar enkel in de meer 
grazige locatie HA2 en niet op de schrale duintop HA1.

Daarnaast is de Rechte glimmer nog gevonden in lage aantallen in 3 ‘bosrandsituaties’, 
met name in de zuidgerichte bosrand van het Blinkaertbos (BL2; 1 ex.), in de houtkant KA1 
(2 ex.) en de rand van het duindoorstruweel KP2 (1 ex.), evenals op de locatie met recent 
aangelegde poel en duin (KP3; 3 ex.).

Amara curta, de Korte glimmer, is voor 1950 in 61 atlashokken in België gevonden, tus-
sen 1950 en 1980 in 45 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 70 hokken (De-
sender et al. 2008). In Nederland liggen de vindplaatsen in de duinstreek en de Veluwe. 
In Noordwest-Europa leven de dieren op open terreinen, op zandige, stenige of kalkrijke 
bodem met spaarzame vegetatie. Vaak in grindgroeves en op zandheuvels, vooral zuidelijk 
geëxponeerd (Turin, 2000).

In het Zwin vingen we in 2014 met bodemvallen hoge aantallen van deze soort (209 ex.) en 
het was de zesde talrijkst gevangen soort. Bijna alle dieren zijn in een duingrasland in de 
zeereep gevangen (Cosyns et al. 2015). In de Binnenduinen zijn lagere aantallen bekomen 
(10 ex.) waarvan het merendeel (7 ex.) op de schrale duintop in het oude duingrasland 
(HA1). 

Amara tibialis, de Dwergglimmer, is een xerofiele (droogteminnende) soort van zeer 
open, droge, zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, maar soms vrij dichte vegetatie 
van grassen of Struikheide (Turin, 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed kunnen 
verbreiden. Ze is voor 1950 in 19 atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 
18 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 56 hokken (Desender et al. 2008).

We vingen de soort in 2005 in de Zwinduinen in lage aantallen (Zwaenepoel et al. 2007) en 
in 2014 in het Zwin 14 ex., verspreid over 4 locaties, meest in de 2 duingraslanden (Cosyns 
et al. 2015). In de Binnenduinen zijn 2 exemplaren gevangen in het oude duingrasland 
HA1-HA2.

Calathus cinctus, de Mostandklauw, wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocep-
halus onderscheiden. C. cinctus heeft een meer zuidelijke verspreiding. Ze zou ook meer 
aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en wordt in Nederland vooral in weinig bemeste, 
zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie gevonden, evenals in duinen en droge, 
schrale graslanden (Turin, 2000). Desender et al. (1995) noemen het een droogtemin-
nende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met korstmossen. Op 
de Mechelse heide (Maasmechelen) is ze enkel op een grote droog-zandige plagplaats 
gevonden en niet tussen Struikheide, waaruit men de zeer duidelijke voorkeur voor open, 
vegetatie-arme locaties binnen droge heide kan afleiden (Lambrechts et al., 2000b). 

Calathus cinctus is voor 1950 in 58 atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 
in 9 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 56 hokken (Desender et al. 2008).We 
vonden de soort in 2005 in de Zwinduinen. 

In de Binnenduinen zijn vrij hoge aantallen (41 ex.) van de Mostandklauw aangetroffen, 
waarvan 29 ex. in het oude duingrasland, meer op de duintop HA1 (20 ex.) dan in de meer 
grazige situatie HA2 (9 ex.). Ook in het andere ‘oude’ duingrasland (KP1) is een populatie 
aanwezig (8 ex.).

Calathus mollis, de Duintandklauw, is een soort van duinen en stranden die zeldzaam is 
in België. Alle waarnemingen komen uit Vlaanderen en bijna allemaal uit de kustduinen. De 
soort is voor 1950 in 21 atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 16 atlas-
hokken en in de periode 1980 – 2007 in 25 hokken (Desender et al. 2008). In Nederland 
komt ze langs de hele duinkust en op enkele stuifzanden in het binnenland voor en wordt 
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als niet bedreigd beschouwd. De soort leeft op droge, zandige bodem met ijle vegetatie 
van Zandhaver (Elymus arenarius) en Helm (Ammophila arenaria). 

Calathus mollis was in het Zwin in 2014 de achtste talrijkst gevangen soort (178 ex.). De 
binding aan kaal zand is sterk, met enkel vindplaatsen op 4 droog-zandige locaties en het 
overgrote deel van de individuen in helmduin (Cosyns et al. 2015).

We vingen in de Binnenduinen slechts 1 ex. Duintandklauw, op de oever van de waterpartij 
in domein De Landsheer (DL2). 

Chlaenius nigricornis, de Zwartsprietfluweelloper, en Chlaenius vestitus, de Geelrand-
fluweelloper, zijn soorten van vochtige terreinen. In de Binnenduinen zijn van beide soor-
ten 2 ex. gevonden op de recent aangelegde poeloever (KP3). Laatst genoemde dook ook 
met 1 ex. op de recent aangelegde oever in domein De Landsheer (DL2).

Harpalus anxius, de Variabele kruiper, is gebonden aan open, zandige, droge terreinen 
met spaarzame vegetatie. Het aantal vindplaatsen in Nederland en omliggende gebieden 
is matig tot sterk gedaald. Ze komt vaak samen met Harpalus neglectus en Harpalus sma-
ragdinus voor, die nog sterker bedreigd zijn (Turin, 2000).

In het Zwin is in 2014 een mooie populatie H. anxius (29 ex) genoteerd in een duingrasland 
en lagere aantallen (5 ex.) in mosduin, beide in de zeereepduinen (Cosyns et al. 2015). In 
de duingraslanden in de Zwinduinen waren in 2005 heel lage aantallen genoteerd (Zwae-
nepoel et al. 2007).

Harpalus attenuatus, de Sobere kustkruiper, was in Nederland tot eind jaren 90 nog erg 
zeldzaam zodat geen goed beeld bekomen is van de habitatvoorkeur. Ze komt er enkel 
op ruderale terreinen voor, vooral in de kustduinen en zeldzamer in het binnenland (Turin, 
2000). In Midden-Europa leeft ze op xerotherme, schaars begroeide plaatsen. 

Recent zijn door ons in een heidegebied in Dessel (Antwerpse Kempen) hoge aantal-
len Harpalus attenuatus vastgesteld in botanisch zeer soortenrijke, jaarlijks gemaaide hei-
schrale wegbermen (Lambrechts et al., 2009). 

De meest recent verschenen loopkeveratlas (Desender et al. 2008) bevestigt dat de soort 
toeneemt: voor heel België waren er vindplaatsen in 9 atlashokken voor 1950, eveneens in 
9 hokken tussen 1950 en 1980 en reeds in 59 hokken tussen 1980 en 2007, merendeels 
in Vlaanderen.

In de zwinduinen noteerden we de soort niet in 2005, in het Zwin vonden we 7 ex. Harpalus 
attenuatus in 2014 in een duingrasland. 

De Binnenduinen leverden 12 ex. Harpalus attenuatus op, verspreid over 5 locaties: in 
domein De Landsheer (DL1-DL2; 7 ex.), het oude duingrasland HA1-HA2 (4 ex.) en duin-
grasland KP1 (1 ex.).

Omophron limbatum , de Kogelloper, is een typische oeversoort, die qua vorm aan een 
waterkever doet denken. We vonden de soort in 2005 talrijk aan de ‘ex-swimming pool’ en 
aan een kleinere poel in de graslanden van de Kleyne Vlakte, nabij het Tobruk (Zwaene-
poel et al. 2007).

De sterke binding aan oevers komt duidelijk naar voren in de Binnenduinen. Er zijn zeer 
hoge aantallen (129 ex.) Omophron gevangen op de recent aangelegde oever in domein 
De Landsheer (DL2) en er is eveneens een populatie aanwezig op de recent aangelegde 
poeloever (KP3).

Parophonus maculicornis, de Kalkgroefkop, kende een vrij sterke achteruitgang bij ver-
gelijking van de periode voor 1950 (11 UTM-hokken) met de periode 1950-1995 (slechts in 
5 UTM-hokken) en werd toen als ‘kwetsbaar’ beschouwd (Desender et al., 1995). Ze komt 
voor in schrale graslanden, vaak op kalkgraslanden. Het is een macroptere (gevleugelde) 
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soort die hier aan de rand van haar areaal voorkomt (Desender et al., 1995). Opvallend is 
dat deze soort bij een recent onderzoek van de snelwegbermen langs de Brusselse Ring 
op 24 van de 26 onderzochte locaties gevonden is, soms in hoge aantallen. De auteurs 
vonden de soort recent ook elders in Vlaanderen en opperen dat ze door de klimaatswijzi-
ging toegenomen is (Desender et al., 2004). 

Parophonus maculicornis bereikt(e) bij ons de noordgrens van haar verspreidingsgebied in 
Europa. In Nederland is de soort enkel van het zuiden bekend: Zuid-Limburg en 1 recente 
vangst in Zeeland (Turin, 2000). Volgens Turin is het een thermofiele soort, die vooral op 
kalkbodem leeft maar ook op zandsteen, vaak aan de voet van bomen of muren. In Ne-
derland komen vangsten van ruderale terreinen, kruidenrijke graslanden, weinig bemeste 
akkers op kalkbodem en kalkgraslanden. 

In de Binnenduinen zijn 12 ex. Parophonus maculicornis gevangen, meest in het oude 
duingrasland, vooral op de grazige locatie (HA2; 7 ex.). 

Achteruitgaand

De Bastaardzandloopkever (Cicindela hybrida) is meer gebonden aan open, zandige 
plaatsen dan de Groene zandloopkever. Dat komt in heidegebieden sterk tot uiting, door-
dat de soort beperkt is tot plekken met los zand (plagplaatsen, paadjes, stuifzand).

In de Binnenduinen vingen we met bodemvallen enkel 6 ex. in het domein De Landsheer, 
op de oever DL2. Tijdens ons onderzoek naar sprinkhanen deden we veel zichtwaarnemin-
gen van de Bastaardzandloopkever.  We stelden eind juli 2016 en eind augustus 2016 in-
derdaad flinke aantallen vast op de zonet genoemde locatie, de oever van de aangelegde 
poel in domein De Landsheer, die op dat moment plaatselijk een sterk los-zandig karakter 
heeft.

Daarnaast telden we vele tientallen dieren op meerdere locaties in het oude duingrasland 
HA1-HA2, onder meer op de duintop. Dit illustreert ook hoe je bepaalde soorten volledig 
kan missen met bodemvallen…

Een derde locatie met tientallen dieren is de zandige oever van een recent door ANB aan-
gelegde poel langs het Jagerspad, nabij het oude duingrasland, een locatie die niet met 
bodemvallen is onderzocht (zie https://waarnemingen.be/waarneming/view/121652913). 

Als er maar los zand aanwezig is…

Momenteel niet bedreigd

We bespreken enkele soorten die momenteel als niet bedreigd beschouwd worden, maar 
toch maar een erg beperkte verspreiding of erg specifieke habitatvoorkeur hebben. 

Amara spreta is een stenotope soort van open en droog, zandig terrein, vaak op cultuur-
grond. In Noord-Europa is ze zelfs beperkt tot stuivend duinzand waar ze tussen helm 
voorkomt, vaak samen met Calathus mollis (Turin, 2000). 

We vingen zeer lage exemplaren in 2 duingrasland in de Zwinduinen in 2005. De Binnen-
duinen daarentegen leverde hoge aantallen (74 ex.) op, vooral in domein De Landsheer 
(54 ex.) en ook in het aanpalende oude duingrasland HA1-HA2 (18 ex.). 

Calathus rotundicollis is een voorbeeld van een goed koloniserende bossoort. De soort 
wordt vooral in bossen en struwelen gevonden, maar komt ook in andere terreintypes voor 
als er maar beschaduwing door bomen optreedt. Ze zit meestal tussen dorre bladeren 
(Turin, 2000).

We vingen in de Binnenduinen telkens één ex. in de zuidrand van het Blinkaertbos (BL2) 
en in de zuidrand van het duindoornstruweel (KP2).
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‘Ontbrekende soorten’ / doelsoorten

Er zijn een aantal voor het natuurbehoud belangrijke Rode-lijstloopkevers die we bij eerder 
onderzoek in het Zwin en in de zwinduinen vonden, en die anno 2016 niet gevonden zijn in 
de Binnenduinen. We kunnen deze als doelsoorten voorop stellen. 

Twee bijzondere soorten van schrale duingraslanden / mosduin die we in 2014 in het Zwin 
vingen, zijn Harpalus servus, de Brede duinkruiper en Masoreus wetterhali, de Duinlo-
per.

Acupalpis brunnipes de Bruine bontloper, vonden we zowel in de Zwinduinen als in het 
Zwin. We hadden deze soort in de vochtige pioniersituaties verwacht op domein De Lands-
heer. Ook Agonum viridicupreum, de Kopergroene snelloper, hadden we op die locatie 
verwacht gezien de hoge aantallen in 2005 in de Kleyne Vlakte.  

Voorts zijn er nog tal van bijzondere Bembidion-soorten te verwachten in de oeverhabitats. 

Conclusies

Er zijn in 2016 in de Binnenduinen 73 loopkeversoorten vastgesteld aan de hand van een 
bodemvalonderzoek op 10 locaties. Hiervan zijn 20 soorten die een status hebben die aan-
geeft dat ze of zeldzaam zijn of in min of meerdere mate bedreigd. Dat is 27% van de soor-
ten. Er zijn 3 ‘kwetsbare’ soorten aangetroffen, Amara lucida, Bembidion illigeri en Leistus 
spinibarbis en 16 ‘zeldzame” soorten: Amara anthobia, Amara bifrons, Amara convexior, 
Amara curta, Amara tibialis, Bembidion deletum, Calathus cinctus, Calathus mollis, Chlae-
nius nigricornis, Chlaenius vestitus, Harpalus anxius, Harpalus attenuates, Omophron lim-
batum, Ophonus rufibarbis, Panagaeus bipustulatus en Parophonus maculicornis.

De Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) tenslotte staat gecatalogeerd als ‘achter-
uitgaand’.

De soortenrijkste locaties voor Rode Lijstloopkevers zijn de oever van een nieuw aange-
legde waterpartij op het domein De Landsheer en de duintop in het oude duingrasland. 
Beiden herbergen 8 RLsoorten. 

Dit illustreert perfect waar men in het natuurbeheer in de Binnenduinen dient op in te zetten 
ifv loopkevers: 

 ● voedselarme graslanden met voldoende zones met kaal open zand en mosduinen (net 
als voor de spinnen).

 ● Aanleg van poelen met zeer geleidelijke oevers, in voedselarme omstandigheden; 
deze oeverbiotopen herbergen zeer rijke loopkevergemeenschappen, met specifieke, 
zeldzame (pionier)soorten, zoals we reeds aantoonden aan de ‘ex-swimming pool’ 
in de Zwinduinen (Zwaenepoel et al. 2007). In het Tobruk werd in zulke situatie een 
uiterst zeldzame waterkever gevonden (https://www.natuurpunt.be/nieuws/waterke-
veronderzoek-levert-nieuwe-soort-voor-belgie%C3%AB-en-meer-op-20161020#.
WlsELVPhCM8). 

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I370



Foto. Basterdzandloopkever (Cicindela hybrida) op een duintje in perceel HA3 in de Hazegrasdui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel,  juli 2016.

6.6.10 Overige kevers (Coleoptera)
Er werden in totaal 6 soorten lieveheersbeestjes aangetroffen, het betrof allemaal alge-
mene soorten. De soortenlijst is te vinden in tabel 29.

Tabel 29. Lieveheersbeestjes van de Binnenduinen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeestje
Coccinella undecimpunctata Elfstippelig lieveheersbeestje
Halyzia sedecimguttata Meeldauwlieveheersbeestje
Harmonia axyridis Aziatisch lieveheersbeestje
Hippodamia variegata Ruigtelieveheersbeestje
Propylea quatuordecimpunctata Schaakbordlieveheersbeestje

Verder worden nog een aantal keversoorten vermeld in www.waarnemingen.be. Tabel 30 
geeft een overzicht.

Tabel 30. Overige keversoorten van de Binnenduinen. 

Wet. Naam Ned. Naam Plaats Waarnemer
Agrypnus murinus Muisgrijze kniptor Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
Cantharis fusca Zwartpootsoldaatje Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel

Cetonia aurata Gouden tor
Hazegras- en Zoute-
duinen

A. Zwaenepoel, S. 
Brinckman

Chrysolina coeru-
lans Blauw munthaantje Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel

Clytus arietis
Kleine wespen-
boktor Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
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Wet. Naam Ned. Naam Plaats Waarnemer
Crioceris asparagi Aspergehaantje Hazegrasduinen Hans De Blauwe
Cteniopus sulphu-
reus

Gele bloemenke-
ver Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel

Dytiscus margi-
nalis Gewone geelrand Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
Geotrupes mutator Paardenmestkever Zouteduinen Stefaan Brinckman
Geotrupes sterco-
rarius

Gedoornde mest-
kever Zouteduinen Stefaan Brinckman

Oedemera nobilis Fraaie schijnbok Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
Paracorymbia 
fulva Zwarttipsmalboktor Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
Pyrochroa serrati-
cornis Roodkopvuurkever

Hazegras-, Kalfdui-
nen Arnout Zwaenepoel

Stictoleptura rubra
Gewone smalbok-
tor Zouteduinen Stefaan Brinckman

Er werden verder nog  14 andere keversoorten waargenomen in het studiegebied, de 
meeste tijdens het botanisch terreinwerk; in de lichtval tijdens de nachtvlinderbemonste-
ring; de overige soorten uit www.waarnemingen.be

Foto. Muisgrijze kniptor (Agrypnus murinus) in het driehoekige duingraslandje in de hoek van de 
Eikenlaan en de Paulusstraat. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Gele bloemenkever (Cteniopus sulphureus) op een duintje in perceel HA3 in de Hazegrasdui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Foto. Fraaie schijnbok (Oedemera nobilis) op Geel walstro in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 373



Foto. Zwarttipsmalboktor (Paracorymbia fulva) op Duizenblad in perceel HA9 in de Hazegrasdui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016

Foto. Roodkopvuurkever (Pyrochroa serraticornis) op Fluitenkruid in de zoom van het bosje van 
perceel KA25 in de Kalfduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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6.6.11 Bijen, wespen en mieren
Arnout Zwaenepoel (Bijen en wespen); Jorg Lambrechts & François Vankerkhoven (Mie-
ren)

Bestuiving door pollinators is cruciaal voor de landbouw, tuinbouw, natuur en  biodiversiteit. 

Het is een belangrijke ecosysteemdienst van de natuurgebieden.

Bijen en wespen werden niet speciaal bemonsterd in het kader van deze opdracht. Toch 
zijn in het gebied al 38 taxa waargenomen. Bijzonder opvallend was dat het mosduin en 
vooral het kale zand van de duintjes in perceel HA3 (Hazegrasduinen) bijzonder rijk aan 
vliesvleugeligen waren. Slechts enkele soorten werden gedetermineerd op foto, met dank 
aan Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie) voor de determinaties. 

Van de 38 waargenomen taxa zijn er drie als bijzonder te bestempelen, namelijk Kauwende 
metselbij (Osmia leaiana), Wilgenhommel (Bombus cryptarum) en Zilveren fluitje (Mega-
chile leachella). 

Kauwende metselbij is een solitaire bij die vliegt van april tot augustus. De bij maakt zijn 
nest in holtes in dood hout, holle takken of rietstengels. In Nederland staat de soort op de 
Rode lijst als kwetsbaar. De soort is er sterk afgenomen en is beperkt tot hogere zandgron-
den en de kust.  De soort werd gefotografeerd door Henk Wallays in de Kalfduinen.

Wilgenhommel vliegt van eind februari tot eind september. De soort nestelt vaak onder-
gronds in muizennesten. De nestgrootte bestaat uit zo’n 70-150 exemplaren. De Wilgen-
hommel is een lastig te onderscheiden hommel. Alleen de koninginnen zijn goed te de-
termineren aan een geel lobje in de vorm van een hockeystick in de voorste gele band. 
De wilgenhommel vliegt in het vroege voorjaar op bloeiende wilgen en paardenbloemen. 
Werksters vliegen ook op Struikhei en op Zeeaster. Stefaan Brinckman ving de soort in de 
Korte duinen op bloeiende wilgen.

Zilveren fluitje is een meestal solitaire bij, maar leeft soms ook in kolonies. De soort vliegt 
van mei tot en met augustus. Het nest wordt gemaakt in holle stengels of zandgrond.  In 
Nederland staat de soort als kwetsbaar op de Rode Lijst. De soort is vrij zeldzaam, maar 
de trend is stabiel. Het Zilveren fluitje dankt zijn naam aan de typische fluittoon die de vrou-
welijke dieren maken. Het biotoop is het duingebied en zandverstuivingen of rivierduinen. 
Bloembezoek gebeurt vooral op vlinderbloemigen, met name op Gewone rolklaver en Krui-
pend stalkruid, maar ook op Dauwbraam en Wilde reseda. In het studiegebied is Zilveren 
fluitje een opvallende aanwezige op de duintjes van perceel HA3 in de Hazegrasduinen, 
waar de soort vrij talrijk nestelt.
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Foto. Zilveren fluitje (Megachile leachella) op een duintje in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Tabel 31. Bijen en wespen van de Binnenduinen.

Wetenschappelijke 
naam

Nederlandse 
naam Plaats Waarnemer

Ver-
sprei-
ding

1
Ammophila sabu-
losa

Grote rupsen-
doder Kalfduinen Henk Wallays

2
Andrena barbila-
bris

Witbaardzand-
bij HA3 Arnout Zwaenepoel

3 Andrena flavipes Grasbij Kalfduinen Henk Wallays
4 Andrena florea Heggenrankbij Bijentuin Arnout Zwaenepoel
5 Andrena fulva Vosje Zouteduinen Stefaan Brinckman
6 Andrena vaga Grijze zandbij Zouteduinen Stefaan Brinckman
7 Andricus kollari Knikkergalwesp KA27 Arnout Zwaenepoel

8 Anoplius viaticus
Gewone weg-
wesp Kalfduinen Henk Wallays

9
Anthidium manica-
tum Grote wolbij

Kalf- en Zoute-
duinen

H. Wallays, S. Brinck-
man

10 Apis mellifera Honingbij
meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers

11 Bombus cryptarum Wilgenhommel Korte Duinen Stefaan Brinckman VZ

12 Bombus hypnorum Boomhommel
meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers

13 Bombus lapidarius Steenhommel
meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers

14
Bombus pascuo-
rum Akkerhommel

meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers
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Wetenschappelijke 
naam

Nederlandse 
naam Plaats Waarnemer

Ver-
sprei-
ding

15 Bombus terrestris Aardhommel
meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers

16
Colletes daviesi-
anus Wormkruidbij Kalfduinen H. Wallays

17 Colletes hederae Klimopbij Zouteduinen Stefaan Brinckman

18
Ectemnius sexcinc-
tus

Blokhoofdwesp 
species HA3 Arnout Zwaenepoel

19 Epeolus variegatus Gewone viltbij Kalfduinen Henk Wallays

20
Halictus rubicun-
dus

Roodpotige 
groefbij KA9

H. Wallays, W. Ver-
cruysse

21
Heriades trunco-
rum Tronkenbij Kalfduinen Henk Wallays

22
Lasioglossum zo-
nulum

Glanzende 
bandgroefbij Kalfduinen Henk Wallays

23
Megachile ericeto-
rum Lathyrusbij Kalfduinen Henk Wallays

24
Megachile leachel-
la Zilveren fluitje HA3 Arnout Zwaenepoel vz

25
Megachile willugh-
biella

Grote bladsnij-
der Kalfduinen Henk Wallays

26 Nomada fucata
Kortsprietwesp-
bij HA3 Arnout Zwaenepoel

27
Osmia caerules-
cens

Blauwe met-
selbij Kalfduinen Henk Wallays

28 Osmia cornuta
Gehoornde 
metselbij Zouteduinen Stefaan Brinckman

29 Osmia leaiana
Kauwende 
metselbij Kalfduinen Henk Wallays Z

30 Osmia rufa
Rosse metsel-
bij

Blinkaartbos, 
Zouteduinen

A. Zwaenepoel, S. 
Brinckman

31 Polistes dominula
Franse veld-
wesp

meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers

32
Pompiliidae spe-
cies

Spinnendoder 
species HA3 Arnout Zwaenepoel

33 Pompilius cinereus
Grijze spinnen-
doder HA3 Arnout Zwaenepoel

34
Smicromyrme ru-
fipes

Gewone mier-
wesp HA3 Arnout Zwaenepoel

35
Sphecodes albila-
bris Grote bloedbij

HA3, Zoutedui-
nen

A. Zwaenepoel, S. 
Brinckman

36 Stelis breviuscula Gewone tubebij Kalfduinen Henk Wallays
37 Vespa crabro Hoornaar Zouteduinen Stefaan Brinckman

38 Vespula vulgaris Gewone wesp
meerdere gebie-
den

meerdere waarne-
mers
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Foto. Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) op een duintje in de perceel HA3 in de Hazegrasdui-
nen.  Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. Grote bloedbij (Sphecodes albilabris) op een duintje in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel,  augustus 2016.
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Foto. Blokhoofdwesp (Ectemnius sexcinctus) op een duintje in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2016.

Foto. Grijze spinnendoder (Pompilius cinerea) op een duintje in  perceel  HA3 in de Hazegrasdui-
nen. Foto Arnout Zwaenepoel,  juli 2016.
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Foto. Zwermende honingbij in Koebraamstruweel nabij de bijentuin in de Kalfduinen. Foto Arnout 
Zwaenepoel,  mei 2016. 

Foto. Kortsprietwespbij (Nomada fucata) op Zachte ooievaarsbek in de Hazegrasduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel,  mei 2016. 
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Foto.  Rosse metselbij (Osmia rufa) op Overblijvende ossentong in de zoom van het Blinkaartbos. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Aanbevelingen voor bijen en wespen

 ● De creatie van stuivend zand op zandige open plekken in duingrasland is van cruci-
aal belang voor het voorkomen van een groot aantal soorten. De creatie van zandige 
steilkantjes aan bosranden, aan poelranden en in duingraslanden bij de aanleg of 
heraanleg van die biotopen kan aanzienlijk meer nestgelegeheid creëren voor deze 
diergroep.

 ● De bijentuin is een waardevol initiatief van de gemeente Knokke-Heist. Het biotoop is 
op de visiekaart aangeduid als Boomkikkerbiotoop, maar het spreekt vanzelf dat dit 
het voortbestaan van de bijentuin niet in de weg staat. Beide biotopen zijn perfect met 
elkaar te verweven.

 ● Momenteel komen een aantal bloemenakkers voor in het studiegebied. Deze bestaan 
voor een belangrijk deel uit exotische sierplanten, planten met gevulde bloemen en 
cultivars van inheemse soorten. Die bloemenakkers moeten ook jaarlijks heringezaaid 
worden. Het verdient aanbeveling die bloemenakkers om te vormen tot biotopen met 
een wilde flora, die voor een groter aantal wilde bijensoorten gunstig is dan momenteel 
het geval is met de nogal kuntmatige bloemenakkers. Een bloemrijkte ruigte in combi-
natie met Boomkikkerbiotoop (poelen) is een betere optie voor wilden vliesvleugeligen.

 ● Vliesvleugeligen hebben net als veel andere ongewervelden zwaar te lijden onder 
overmatig herbicidengebruik. Een verdere afbouw van dat herbicidengebruik is niet 
alleen voor de flora belangrijk, maar ook voor deze diergroep.

 ●  Struiken en bomen zijn belangrijke leveranciers van pollen en nectar voor vliesvleu-
geligen. De aanleg van houtkanten, houtwallen en loofbos is dus ook belangrijk voor 
deze diergroep. Bij de beoogde bostypes is wilg wellicht het belangrijkste genus met 
betrekking tot het bevorderen van bijen.
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Mieren

In onderstaande Tabel 32 wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten met bodem-
vallen gevangen zijn. Ook staat de status volgens de Rode Lijst (Dekoninck et al., 2003) 
en de kaste vermeld, waarbij:

Wetenschappe-
lijke naam

Nederlandse 
naam

Kas-
te BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal

Lasius flavus Gele weidemier OGY        1   1
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier WER  5     1    6
Lasius mixtus Wintermier OGY    1       1
Lasius niger Wegmier WER      66   91 941 1098
Lasius platythorax Humusmier OGY   1        1
  WER  131 314 91 5  8 96   645
Lasius psammop-
hilus Buntgrasmier WER      8     8
Lasius umbratus Schaduwmier OGY        2  4 6
  WER  2         2
Myrmica rubra Gewone steekmier OGY 1      1    2
  WER 7          7
Myrmica ruginodis Bossteekmier WER 2    1    1  4
Myrmica rugulosa Kleine steekmier OGY    2    3   5
  WER   15 8 11 1  1 1  37
Myrmica sabuleti Zandsteekmier OGY  1 1      1 1 4
  WER     1   53 1 3 58
Stenamma debile Gewone drentelmier WER 11        1  12
     
Aantal exemplaren 21 139 331 102 18 75 10 156 96 949 1897
Aantal soorten 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 12

 ● WER=werkster
 ● OGY=ongevleugelde gyne
 ● GGY=gevleugelde gyne
 ● MAN=mannetje

Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De ge-
slachtsdieren, meer bepaald de wijfjes (gynes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld 
(uitgezonderd sommige mannetjes). Na de korte voortplantingsperiode zoekt het wijfje (ge-
vleugelde gyne) een plekje om een nieuw nest te starten. De vleugels worden dan afge-
worpen (ogy = ongevleugelde gyne).

Alle mieren zijn gedetermineerd door Francois Vankerkhoven.

Tabel 32. Mieren gevangen in de periode midden maart – midden november 2016 in de Binnendui-
nen van Knokke, met 10 reeksen bodemvallen.
We vingen in totaal 1897 mieren. De precieze vangstaantallen per mierensoort hebben niet 
zo veel ecologische betekenis (in tegenstelling tot loopkevers en spinnen) omdat ze vooral 
variëren met de afstand van de bodemval tot een mierennest. 

De met bodemvallen gevangen mieren behoren tot 12 soorten. Ter vergelijking: bij andere 
onderzoeken in de duinen:

 ● Cabourduinen: 19 soorten mieren . Dit is een hoog aantal. 
 ● Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en –polders: 13 soorten.
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 ● Zwin: 10 soorten (maar hier zijn veel schorrenlocaties bemonsterd, wat geen goed 
mierenleefgebied is);

Het is bekend dat, terwijl vele zeldzame loopkevers, spinnen, dagvlinders,… belang heb-
ben bij voldoende beheer (maaien, begrazen, plaggen) van graslanden en heide om pio-
niersituaties te behouden, mieren net als reptielen bijzonder gevoelig zijn voor beheering-
repen. Ze zijn vooral te vinden zijn in graslanden waar ook wat minder intensief begraasde 
of gemaaide (en dus ‘ruigere’) zones zijn. In droge heide bijvoorbeeld zou het meer dan 
10 jaar duren eer Zwartrugbosmieren een geplagd terrein herkoloniseren (Mabelis, 1986).

Eén van de gevangen soorten is opgenomen in de Rode Lijst (Dekoninck et al., 2003), 
meer bepaald in de categorie ‘Kwetsbaar’. Het betreft de Buntgrasmier (Lasius psam-
mophilus). Er zijn 8 werksters gevangen in het oude duingrasland HA2. 

In 2005 vonden we in de Zwinduinen ook de Veldmier (Lasius meridionalis): dit is de tem-
poreel parasitaire soort bij L. psammophilus. Het is een thermofiele soort van heide en 
droge graslanden op zandgrond. 

Een andere ‘afwezige’ in de Binnenduinen is de Duinsteekmier (Myrmica specioi-
des). Dit is een zeer warmteminnende soort die in Vlaanderen niet zeldzaam is op zand-
bodem in de Kempen, de Oost-Vlaamse rivierduinrelicten en in de kustduinen. Ze leeft er 
in droge graslanden, op duinen en in heide (Dekoninck et al., 2003). We vonden de soort 
in 2005 in de Zwinduinen (Zwaenepoel et al. 2006) en we hadden ze in de Binnenduinen 
verwacht in het oude duingrasland HA1-HA2.

6.6.12 Schietmotten
Arnout Zwaenepoel

Schietmotten werden er in het studiegebied tot nog toe amper bemonsterd. Tijdens het ter-
reinwerk werden enkel dieren gefotografeerd en ook bij de bemonstering van de nachtvlin-
ders werden een aantal dieren gevangen. Ze werden gedetermineerd door Koen Locke.  
Het gaat om twee algemene soorten. Ongetwijfeld zijn bij de poeltjes en duinplasjes een 
veel groter aantal soorten waar te nemen. 

Tabel 33. Schietmotten van de Binnenduinen.
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Plaats Waarnemer

Agrypnia varia Ontbreekt Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
Limnephius flavicor-
nis Ontbreekt Hazegrasduinen Arnout Zwaenepoel
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Foto. Agrypnia varia, gevangen tijdens de nachtvlinderbemonstering in een lichtval, op het Domein 
De Landsheer. Foto Arnout Zwaenepoel,  augustus 2016.

Foto. Limnephius flavicornis, gefotografeerd in de Kalfduinen, in het bosje van perceel KA25. Foto 
Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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6.6.13 Wantsen en cicaden
Arnout Zwaenepoel

Wantsen werden nog maar heel beperkt bemonsterd in de Binnenduinen.  www.waarne-
mingen.be  geeft negen landwantsen of cicaden weer en twee waterwantsen. Tabel 33 
geeft een overzicht. 

De landwantsen zijn allemaal vrij algemene soorten. Waterwantsen werden nog niet sys-
tematisch onderzocht binnen het studiegebied. Het lijstje van slechts twee soorten is daar-
door absoluut onvolledig. Op een poel in de Zouteduinen werd Gevlekt bootsmannetje 
waargenomen. Op een nieuwe poel  in het Domein De Landsheer werd Poelschaatsenrij-
der waargenomen. Ook allebei deze waterwantsen zijn vrij algemene soorten.

Tabel 34. Wantsen en cicaden in de Binnenduinen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Cercopis vulnerata Bloedcicaade
Coreus marginatus Zuringrandwants
Gerris lacustris Poelschaatsenrijder
Graphosoma lineatum Pyjamaschildwants
Lassus lanio
Leptoglossus occidentalis Bladpootrandwants
Notonecta maculata Gevlekt bootsmannetje
Pyrrhocoris apterus Vuurwants
Tetraneura ulmi Iep-grasluis
Tritomegas sexmaculatus Ballotegraafwants
Tritonegas bicolor Dovenetelgraafwants

Foto. Bloedcicade (Cercopis vulnerata) op Grote brandnetel in perceel KA27 in de Kalfduinen-Oost. 
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.
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Foto. Vuurwants (Pyrrhocoris apterus) op een mosduin in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, juli 2016. 

6.6.14 Spinnen
Johan Van Keer & Jorg Lambrechts

Tabel 35.

Algemene bevindingen

We vingen met bodemvallen 5.969 spinnen, verdeeld over 93 soorten. Hiervan zijn 22 
soorten (24% van de soorten) opgenomen in de Rode Lijst (Maelfait et al., 1998), meer 
bepaald in de categorieën: 

 ● Met uitsterven bedreigd (MUB): 2 soorten
 ● Bedreigd (B): 9 soorten
 ● Kwetsbaar (K): 8 soorten
 ● Bedreigd maar de mate waarin is Onvoldoende Gekend (OG): 1 soort
 ● Zeldzaam (Z): 2 soorten

De soorten, met hun vangstaantallen per locatie, worden weergegeven in De spinnen zijn 
gedetermineerd door Johan Van Keer.

Tabel, met eveneens vermelding van:

 ● de status in Vlaanderen volgens de Rode Lijst;
 ● habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al., 1998).

De 2 soorten die opgenomen zijn in de categorie ‘Zeldzaam’, zijn sensu stricto geen ‘Rode 
Lijstsoorten’. Het zijn soorten die hier aan de rand van hun areaal voorkomen. Eén van 
beiden, de Veldwolfspin (Pardosa proxima), is recent zeer sterk toegenomen en hoort in 
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de categorie ‘Momenteel niet bedreigd’ thuis. De 2 soorten bereiken hier de noordgrens 
van hun areaal.

De twee met uitsterven bedreigde soorten betreffen het Kwelderkaardertje (Argenna pa-
tula) en de Zwarte bodemkrabspin (Ozyptila claveata). Beide soorten zijn in 2014 in het 
Zwin vastgesteld (Lambrechts et al. 2016). 

De spinnen zijn gedetermineerd door Johan Van Keer.

Tabel 35a: Spinnen gevangen in de periode midden maart – midden november 2016 in de Binnen-
duinen van Knokke, met 10 reeksen bodemvallen.

Soort Rode lijst Habitat BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal
Agyneta rures-
tris     1  1 2  3   7
Agyneta saxa-
tilis        1     1
Alopecosa cu-
neata K Godb  1 10 9 70 133 1 27 15 13 279
Alopecosa pul-
verulenta    12 1 1 11 30 5 9 40 31 140
Arctosa leopar-
dus K Gowt   9 60  1    6 76
Arctosa perita B Godb   1 4 1     10 16
Argenna patula MUB Sa   1        1
Argenna sub-
nigra B Godb   2        2
Asagena pha-
lerata K Hd   1  17 50     68
Bathyphantes 
gracilis     16 4   1 14  1 36
Bathyphantes 
parvulus         15    15
Centromerita 
bicolor     3 1 1 2  1   8
Centromerus 
sylvaticus   7 1         8
Ceratinella 
brevipes     6        6
Ceratinella 
scabrosa   2 17     4  1  24
Clubiona 
comta   2          2
Clubiona ter-
restris         1    1
Collinsia iner-
rans     22 2    3   27
Dicymbium 
nigrum   2 6 20 6 1   1  1 37
Diplocephalus 
cristatus    1         1
Diplocephalus 
latifrons   38 22         60
Diplocephalus 
picinus   14 26     25    65
Diplostyla con-
color        1 1    2
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Soort Rode lijst Habitat BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal
Drassodes 
cupreus      1 6      7
Drassyllus pu-
sillus     1 3 2 9    8 23
Enoplognatha 
thoracica     4 4 3 2 1 1 1  16
Erigone arctica      1      1 2
Erigone atra     17 6 2 10 3 58  4 100
Erigone denti-
palpis    1 34 64 4 28 2 154  21 308
Hahnia nava B Godr   1       2 3
Haplodrassus 
signifer     1 14 23 63  7  5 113
Macrargus 
rufus   1          1
Maso sunde-
valli    1     1    2
Mermessus 
trilobatus     11 3 1 2  1   18
Micrargus her-
bigradus         4    4
Microneta vi-
aria   1 1     2    4
Monocephalus 
fuscipes   45 4     8 1 8  66
Neriene 
clathrata         1    1
Neriene mon-
tana           1  1
Oedothorax 
apicatus          9 1 5 15
Oedothorax 
fuscus     37 83   1 22  10 153
Oedothorax 
retusus     23 25   1 4  3 56
Ostearius me-
lanopygius          1   1
Ozyptila cla-
veata MUB Godt  8   10 1     19
Ozyptila prati-
cola   19 52     12  7  90
Ozyptila sanc-
tuaria B Godt   8 1 1 3  9   22
Ozyptila sim-
plex     3     1  2 6
Ozyptila trux   1      1    2
Pachygnatha 
clercki   1 1 10 11  4  2 1  30
Pachygnatha 
degeeri   1 14 347 60 10 112 3 64 5 142 758
Palliduphantes 
insignis     1     3   4
Palliduphantes 
pallidus   1      1    2

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I388



Soort Rode lijst Habitat BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal
Pardosa amen-
tata      1      12 13
Pardosa mon-
ticola B Godg     47 271  1   319
Pardosa nigri-
ceps       4 4 2 1 9 3 23
Pardosa pa-
lustris     82 15 34 341  107 7 13 599
Pardosa proxi-
ma Z (n)    31 250 1 175 2 14 1 173 647
Pardosa pul-
lata    1 4  4 17 1 2 12 26 67
Pelecopsis 
parallela     16 27 1 43  75  3 165
Phlegra fasci-
ata K Godb     6      6
Piratula hy-
grophila   20 2  1  1 1  1  26
Piratula latitans     15        15
Pisaura mira-
bilis       1    2 1 4
Pocadicnemis 
juncea          2   2
Porrhomma 
microphthal-
mum          1  1 2
Prinerigone 
vagans      1    1  2 4
Segestria sen-
oculata         2    2
Sitticus saltator B Godb     4      4
Stemonyphan-
tes lineatus       1 2     3
Styloctetor 
compar Z (n)         3   3
Styloctetor ro-
manus B Godt    1 19 13  6   39
Tenuiphantes 
flavipes   19 2         21
Tenuiphantes 
tenuis   4 8 33 11 10 8 28 73 1 11 187
Tenuiphantes 
zimmermanni   30 8     1  1  40
Tiso vagans    2 9   1 1 8 1 2 24
Trachyzelotes 
pedestris B Godt  1   7    2 7 17
Trichopterna 
cito K Godb     16 2     18
Trochosa ruri-
cola    56 52 18 4 7 4 4 1 8 154
Trochosa ter-
ricola   32 16   33 7 3 4 78 12 185
Troxochrus cir-
rifrons         1    1
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Soort Rode lijst Habitat BL1 BL2 DL1 DL2 HA1 HA2 KA1 KP1 KP2 KP3 Totaal
Troxochrus 
scabriculus   3 14 1      1 1 20
Walckenaeria 
acuminata    1         1
Walckenaeria 
antica    1        1 2
Walckenaeria 
atrotibialis         2  1  3
Walckenaeria 
capito OG    1        1
Walckenaeria 
nudipalpis          1   1
Xerolycosa 
miniata B Godb   2 7  2  1 1 247 260
Xysticus crista-
tus    4 14 20 10 34  20 13 96 211
Xysticus kochi    1 1 11 80 24  6 1 2 126
Zelotes electus K Godt    2 15 1  1   19
Zelotes latreil-
lei           2 5 7
Zelotes longi-
pes K Godt     17 1     18
Zelotes petren-
sis K Godt     1      1
  
Aantal exemplaren 243 285 852 728 479 1408 142 726 215 891 5969
Aantal soorten 20 30 40 34 38 37 34 42 28 37 93
Aantal Rode-lijstsoorten 0 3 11 8 15 12 2 8 4 7 22
Percentage Rode-lijstsoorten 0 10 28 24 39 32 6 19 14 19 24

LEGENDE:

Rode Lijst:

 ● MUB: Met uitsterven bedreigd;
 ● B: Bedreigd;
 ● K: Kwetsbaar;
 ● Z: Zeldzaam.

Habitat:

 ● God = droge, voedselarme graslanden;
 ● Gow = natte, voedselarme graslanden;
 ● Hd = droge heide
 ● Sa = schorren / zoutmoeras.
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De talrijkst gevangen soorten

Bij voorliggend onderzoek zijn er van 17 spinnensoorten 100 of meer exemplaren gevan-
gen. Tabel 2 geeft een overzicht van deze 17 talrijkst gevangen spinnensoorten, in afne-
mende volgorde van talrijkheid. Hiervan zijn drie Rode Lijstsoorten sensu stricto. 

Tabel 35b: Overzicht van de 17 talrijkst gevangen spinnensoorten bij het bodemvalonderzoek in 
2016 in de Binnenduinen van Knokke. 

Soort Rode lijst Habitat Totaal
Pachygnatha degeeri   758
Pardosa proxima Z (n)  647
Pardosa palustris   599
Pardosa monticola B Godg 319
Erigone dentipalpis   308
Alopecosa cuneata K Godb 279
Xerolycosa miniata B Godb 260
Xysticus cristatus   211
Tenuiphantes tenuis   187
Trochosa terricola   185
Pelecopsis parallela   165
Trochosa ruricola   154
Oedothorax fuscus   153
Alopecosa pulverulenta   140
Xysticus kochi   126
Haplodrassus signifer   113
Erigone atra   100

De talrijkst gevangen soort is een strekspin (familie: Tetragnathidae), met name de Kleine 
dikkaak (Pachygnatha degeeri).

Acht van de zeventien talrijkst gevangen soorten zijn wolfspinnen (familie Lycosidae), 
waarvan drie Pardosa-soorten de top 4 der talrijkst gevangen soorten aanvullen. 

Vijf van de zeventien talrijkst gevangen soorten zijn Dwerg- en Hangmatspinnen (familie 
Linyphiidae). Dit is met verre voorsprong de soortenrijkste spinnenfamilie in België, met 
anno 2009 niet minder 264 soorten (Bosmans 2009). Van deze 4 talrijk door ons gevangen 
soorten zijn er 3 uitgesproken pioniersoorten, met name beide Erigone-soorten en Oedo-
thorax fuscus.

Tenslotte komen er ook 2 krabspinnen (Familie Thomisidae) voor in bovenstaande tabel, 
nl beide Xysticus soorten.

Omgekeerd, van 13 spinnensoorten is in de loop van het bodemvalonderzoek maar één 
exemplaar gevangen. Dit kan zowel zwervende exemplaren betreffen van soorten die geen 
populaties hebben in het gebied, als soorten die lastig te vangen zijn met bodemvallen. 
Onder die 13 soorten zijn er drie Rode Lijstsoorten.
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Figuur 20: een mannetje Moeraswolfspin (Pardosa palustris), de derde talrijkst gevangen 
spinnensoort bij dit onderzoek. Foto © Gilbert Loos (Beeldbank Arabel)

Voorkeurshabitat van de Rode Lijstsoorten

Alle Rode Lijstsoorten sensu stricto, meer bepaald alle soorten uit de categorieën MUB, B 
en K, zijn door Maelfait et al. (1998) gekarakteriseerd naar ecotoopvoorkeur. Dit betreft 19 
soorten uit voorliggend onderzoek. We vinden de volgende verdeling:

 ● God = droge, voedselarme graslanden: 16 soorten;
 ● Gow = natte, voedselarme graslanden: 1 soort, gebonden aan de aanwezig-

heid van graspollen (Gowt);
 ● Hd = droge heide: 1 soort;
 ● Sa = schor / zoutmoeras: 1 soort;

Het meest opmerkelijk is het hoge aantal kensoorten van open, droge, voedselarme gras-
landen: 16 soorten. Dat ecotoop is dus het meest belangrijke in het studiegebied ifv van 
voor het natuurbehoud belangrijke spinnensoorten. 

Als we de 16 soorten met voorkeur voor het ecotoop ‘droge voedselarme graslan-
den’ nader beschouwen, zien we volgende ‘microhabitat-voorkeur’: 

 ● Godb = droge, voedselarme graslanden met plekken kale bodem: 7 soorten;
 ● Godg = kort gegraasde droge, voedselarme graslanden: 1 soort;
 ● Godr = droge, voedselarme graslanden met plekken ruige vegetatie: 1 soort;
 ● Godt = droge, voedselarme graslanden met graspollen: 7 soorten;
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Belangrijke besluiten hieruit zijn:

 ● dat bijna de helft van de soorten binnen deze al zeer schrale graslanden, een sterke 
binding heeft aan kaal zand;

 ● dat de helft van de soorten binnen deze droge schrale graslanden nood heeft aan 
structuur, bij voorkeur grassen in pollen (t), of ruigere vegetatie (r).

Als we beide elementen samen leggen, betekent dit ifv natuurbeheer dat er moet gestreefd 
worden naar voldoende (micro)variatie. Concreet: herstel maximaal droge, voedselarme 
graslanden en zorg daarbinnen dat er kale, zandige open plekken aanwezig zijn enerzijds 
en plekjes hogere dichtere vegetatie (‘ruigte’) anderzijds

Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties

Het aantal gevangen spinnen per locatie verschilt sterk tussen locaties, met als uitersten 
de 142 ex. in de houtkant KA1 enerzijds en de 1408 ex. in het duingrasland HA2 ander-
zijds. Ook in de drie andere meer gesloten ecotopen, met name de 2 locaties in Blinkaert-
bos (BL1 en BL2) en het duindoornstruweel KP2, lagen de aantallen gevangen spinnen 
relatief laag, nl tussen 200 en 300 ex. Op de overige 5 locaties, open ecotopen, lagen de 
aantallen  veel hoger: in 4 van de 5 gevallen boven de 700 ex.

Het aantal gevangen spinnensoorten per locatie verschilt eveneens sterk tussen locaties, 
met als uitersten slechts 20 soorten in het Blinkaertbos (BL1) enerzijds en 42 soorten in het 
duingrasland KP1 anderzijds. Ook de andere locatie in Blinkaertbos (BL2; 30 soorten) en 
het duindoornstruweel KP2 (28 soorten) scoorden relatief zwak.

De overige 4 droge graslanden daarentegen scoren allen zeer goed. Op beide locaties in 
het ‘oude’ (historisch permanente) duingrasland (HA1 en HA2) zijn 38 resp. 37 spinnen-
soorten gevangen. In de ‘nieuwe’ schrale graslanden DL1 en KP3 zijn zelfs 40 respectieve-
lijk 37 spinnensoorten gevonden. Deze graslanden zijn recent ontstaan door natuurontwik-
keling, uitgevoerd door De Landsheer resp. ANB. 

De meest zinvolle parameter in functie van evaluatie van de betekenis van een 
bepaalde locatie voor spinnen, is het aantal spinnensoorten van de Rode Lijst. 

Dit varieert enorm sterk! In het Blinkaertbos (BL1) zijn géén RLsoorten gevangen, op de 
duintop in het oude duingrasland (HA1) zijn de meeste (15) RLsoorten gevangen. 
Deze vaststelling is conform de verwachtingen. Ook de andere locatie in hetzelfde gras-
land (HA2) leverde 12 RL soorten op. Op deze 2 locaties, HA1 en HA2, zijn 39 resp. 32% 
van de aangetroffen spinnensoorten Rode lijstsoorten!

Daarop volgt het duingrasland bij De Landsheer (DL1) met 11 Rode-lijstsoorten. Het duin-
grasland KP1, dat in intensief agrarisch gebruik is (lees: bemest wordt), valt relatief gezien 
(vergeleken met HA1) eerder tegen met 8 RLsoorten. Gebruik van mest in droge schrale 
graslanden is duidelijk nefast voor de fauna.

De voormalige akker KP3, waar natuurontwikkeling plaatsvond door ANB, scoort al hoop-
gevend goed met 7 soorten. Ook de locatie in het domein van de Landsheer waar de 
bodemvallen op de oever van een recent herstelde duinplas geplaatst zijn, DL2, scoorde 
met 8 RLsoorten goed!
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Vergelijking met eerder onderzoek, in (1) de Zwinduinen en –polders en in (2) het 
Zwin

(1) We onderzochten in de Zwinduinen en -polders 11 locaties met bodemvallen, van 18 
april 2005 tot 9 december 2005. Dit leverde 8511 spinnen op, 109 soorten, 22 Rode-lijst-
soorten (Lambrechts et al. 2007; Zwaenepoel et al. 2007).

(2) We onderzochten in het Zwin 12 locaties met bodemvallen, van 8 april 2014 tot 6 okto-
ber 2014. Dit leverde 10.757 spinnen op, 88 soorten, 36 Rode-lijstsoorten (Lambrechts et 
al. 2016a; Cosyns et al. 2015).

Het is relevant te beschouwen welke Rode lijstsoorten gemeenschappelijk zijn tussen de 3 
onderzoeken in deze nabij elkaar gelegen gebieden:

 ● Met uitsterven bedreigd: 1 soort: Ozyptila claveata;
 ● Bedreigd: 8 soorten: Arctosa perita, Argenna subnigra, Hahnia nava, Ozyptila sanc-

tuaria, Pardosa monticola, Styloctetor romanus, Trachyzelotes pedestris, Xerolycosa 
miniata. 

 ● Kwetsbaar: 6 soorten: Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, , Phlegra fasciata, 
Trichopterna cito, Zelotes electus en Zelotes longipes;

 ● Zeldzaam: 2 soorten: Pardosa proxima en Styloctetor compar; 

Er blijken niet minder dan 17 RLsoorten gemeenschappelijk te zijn.

Omgekeerd, de Gouden lantaarnspin (Agroeca cuprea), Groene spoorspin (Cheiracan-
thium virescens), Witgevlekte moeraswielspin (Hypsosinga albovittata) en Graskrabspin 
(Xysticus erraticus) zijn 4 kenmerkende soorten van droge voedselarme graslanden die 
in beide vorige onderzoeken zijn vastgesteld, dus in 2005 in de Zwinduinen en in 2014 in 
het Zwin, maar niet in de Binnenduinen in 2016. De Grote panterspin (Alopecosa fabrilis) 
is een topsoort van droge, schrale, voedselarme graslanden, alwaar ze gebonden is aan 
open, zandige plaatsen waar ze een woonholte kan uitgraven. Ze komt voor aan de West-
kust en in de Kempen. Ze is door ons in het Zwin gevonden op verschillende locaties in de 
zeereepduinen, maar ontbrak zowel in de Zwinduinen als Binnenduinen.

Dit geeft aan dat er nog flink wat ruimte voor verbetering is via natuurherstel en gericht 
natuurbeheer (verschralen). Maar wél zijn er dus bronpopulaties in de omgeving aanwezig 
van waaruit kolonisatie kan plaatsvinden! 

Soortbesprekingen

We bespreken een selectie van de aangetroffen Rode Lijstsoorten.

Met uitsterven bedreigd

Argenna patula, het Kwelderkaardertje, is in Nederland vrij algemeen op kwelders (schor-
ren) in het Waddengebied en in het zuidwesten. In België is het Kwelderkaardertje bekend 
van enkele plaatsen langs de kust (Roberts 1998). In het Zwin bleek in 2014 een flinke 
populatie Argenna patula aanwezig. We vingen 78 dieren en daarmee was het de twintigst 
talrijkst gevangen spinnensoort in dat onderzoek (Lambrechts et al. 2016a). 

In de Binnenduinen vingen we één vrouwtje Argenna patula in de periode juli – augustus 
2016, in het domein van de Landsheer (DL1). Dit betreft wellicht een zwervend exemplaar. 
Vrijwel alle spinnensoorten zijn erg mobiel, via ‘ballooning’, en kunnen zich op die manier 
goed verspreiden. 

Ozyptila claveata, de Zwarte bodemkrabspin, wordt door Noordam (in Roberts 1998) ‘vrij 
algemeen in kalkrijke duinen en kalkgraslanden’ genoemd, en ‘elders zeldzaam’. Ze leeft 
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er in droge, lage vegetaties, liefst op reliëfrijke bodem. De soort was vroeger bekend onder 
de naam Ozyptila nigrita.

Wij vingen in het Zwin 5 exemplaren in 2014 (Lambrechts et al. 2016a) en 6 ex. in de Zw-
induinen in 2005 (Lambrechts et al. 2007).

Figuur 11: Van de Zwarte bodemkrabspin (Ozyptila claveata) is op 2 locaties in de Binnenduinen 
een populatie aangetroffen.  Foto Pierre Oger (Beeldbank ARABEL).

In de Binnenduinen troffen we mooie aantallen aan van deze bijzondere soort: 19 exem-
plaren in totaal. De hoogste aantallen (10 ex.) zijn genoteerd op de duintop in het droge 
schrale duingrasland HA1. Op de andere, meer grazige locatie in hetzelfde grasland (HA2) 
is maar één exemplaar gevonden, wat illustreert hoe belangrijk de droge, schrale, reliëf-
rijke micro-omstandigheden zijn. 

Zeer opmerkelijk is dat we daarnaast ook een populatie aantroffen in de zuidgerichte bos-
rand van het Blinkaertbos (BL2; 8 ex.). In dit grasland is ook een droog, zandig duin aan-
wezig, maar dit is op vele tientallen meters van de bemonsteringslocatie. Het grasland zelf 
wordt –afgaande op de vegetatie- zwaar bemest en is ongeschikt voor deze soort. We 
vermoeden dat de soort dus standhoudt in de bosrand en wellicht ook op het genoemde 
open duin. 

Bedreigd

Arctosa perita, de Gewone zandwolfspin, leeft op kale zandgrond met zeer schaarse 
vegetatie, waar ze een woonhol uitgraaft. In de Benelux is ze vrij algemeen in de duinen 
maar alleen lokaal aanwezig in het binnenland (Roberts, 1998). Binnen droge heide is er 
een zeer sterke binding met open zandig terrein met schaarse tot geen vegetatie.

We hadden in de Binnenduinen de hoogste aantallen op de duintop in het schrale grasland 
HA1 verwacht, maar daar vingen we slechts één exemplaar. In het domein van de Lands-
heer vingen we 5 dieren, waarvan 4 op de oever van de duinplas (DL2). Aanpalend ligt hier 
een (aangelegd) duintopje wat hier lokaal de meest geschikte locatie is. De hoogste aan-
tallen (10 ex.) zijn vastgesteld op een andere aangelegde duin, met name op locatie KP3. 
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We kunnen besluiten dat de Gewone zandwolfspin snel reageert op natuurherstel en deze 
plekken snel koloniseert. In 2016 werd deze soort op het 1,5 jaar voorheen aangelegde 
ecoduct Kempengrens in Mol vastgesteld, terwijl ze in de directe omgeving niet gevonden 
was (Lambrechts et al. 2017).

Argenna subnigra, het Bodemkaardertje, is in de Benelux niet zeldzaam in de duinen en 
vrij zeldzaam op de hogere zandgronden in Nederland en het oosten van Vlaanderen (Ro-
berts, 1998). In de Cabourduinen vonden we de soort slechts op 1 locatie (Lambrechts et 
al. 2010), maar bij recent onderzoek in de Schuddebeurze (56 ex.) (Lambrechts & Jacobs 
2014; Lambrechts et al. 2015) en in het Zwin (60 ex.) (Lambrechts et al. 2016a) vonden we 
de soort in aanzienlijke aantallen. 

In de Binnenduinen vingen we 2 exemplaren Argenna subnigra in het domein van de 
Landsheer (DL1).

Ozyptila sanctuaria, de Bleke bodemkrabspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een 
voorkeur voor droge, voedselarme graslanden met graspollen. Roberts (1998) meldt vind-
plaatsen in Nederlands Limburg en in België vooral in de duinen en het zuiden. Van Hels-
dingen (1999) vermeldt voor Nederland 3 vindplaatsen in Limburg en 1 in Zuid-Holland. De 
eerste waarnemingen voor Belgisch Limburg dateren van 1999 in snelwegbermen van de 
E314 in Zonhoven, Houthalen en Maasmechelen (Lambrechts et al., 2000b): in 2 droge, 
voedselarme graslanden met zeer korte vegetatie en in een berm waar een korte grasve-
getatie afwisselt met hogere vegetatie van Struikheide, Pijpestro en Brem.

De Bleke bodemkrabspin wordt door ons sinds 2000 frequent gevangen in Vlaanderen. Zo 
vingen we haar recent (in 2011) in de polders, in totaal 9 exemplaren in 3 deelgebieden van 
het gebiedscomplex Paddegat - Lage Moeren (Zwaenepoel et al., 2014a; Lambrechts et 
al. 2016b) en zowel in de Zwinduinen als in het Zwin stelden we haar aanwezigheid vast.

In de Binnenduinen zijn mooie aantallen van de Bleke bodemkrabspin genoteerd (22 ex.). 
De meeste dieren zijn vastgesteld in het duingrasland KP1 (9 ex.), maar ook in het domein 
van de Landsheer (DL1: 8 ex. en DL2: 1 ex) en in het duingrasland HA1-HA2 (samen 4 ex.) 
zijn populaties aanwezig.

Pardosa monticola, de Duinwolfspin, heeft een voorkeur voor kortgrazig, droog, 
schraal grasland (Maelfait et al., 1998). In de duinen is ze vaak talrijk op droog 
duingrasland dat door konijnenbegrazing kort gehouden wordt (Maelfait & Baert, 
1997). Ook Roberts (1998) benadrukt de korte en vaak schaarse vegetatie in de 
leefgebieden duinen, heide en kalkgrasland.

In de Limburgse Kempen vonden we de soort in kort begroeide, droge, voedselarme gras-
landen en ze kan daar erg talrijk (honderden dieren) zijn (vb. Teut, Tenhaagdoornheide, 
bepaalde snelwegbermen van de E314, Oudsberg, terrils op mijnterrein Eisden). 

In de Zwinduinen daarentegen is de soort in 2005 enkel in lage aantallen gevonden en 
vermoedden we dat de duingraslanden een kritische ondergrens qua oppervlakte bereik-
ten (Lambrechts et al. 2007). Bij onderzoek in het Zwin in 2014 (Lambrechts et al. 2016a) 
daarentegen was de Duinwolfspin de derde talrijkst gevangen soort, met 881 ex. op 6 
locaties, waarvan op 3 locaties in hoge aantallen (mosduin, duingrasland in de zeereep 
en een droog schraal grasland). In een dichte Strandkweekvegetatie ontbrak de soort: het 
kortgrazige karakter van het grasland is dus duidelijk cruciaal. 
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Figuur 22: de Duinwolfspin (Pardosa monticola) is weliswaar de vierde talrijkst gevangen spinnen-
soort in De Binnenduinen, maar was volledig beperkt tot het oude droge duingrasland. Foto Gilbert 
Loos (Beeldbank ARABEL).

De Duinwolfspin is in de Binnenduinen de vierde talrijkst gevangen spinnensoort (319 ex.). 
De soort is echter volledig beperkt tot het ‘oude’ droge duingrasland HA1-HA2. De aantal-
len lagen daar hoger in de meer grazige situatie HA2 (271 ex.) dan op de duintop HA1 (47 
ex.). 

Daarbuiten is slechts een enkel exemplaar (wellicht een zwerver) gevangen in het duin-
grasland KP1. Het is echt opmerkelijk dat de soort in domein De Landsheer, aanpalend 
aan het oude duingrasland, niet is aangetroffen, gezien het feit dat daar volop kortgrazige 
situaties aanwezig zijn.   

Sitticus saltator, de Zandspringspin, komt volgens Noordam (in Roberts 1998) vooral in 
de kustduinen voor, op open zandige plekken. We vonden deze soort in de Binnenduinen 
enkel op de meest schrale locatie in het oude duingrasland HA1. De 4 gevangen exempla-
ren wijzen er op dat er een populatie voorkomt. 

Styloctetor romanus, het Bosplatkopje, is in België bekend van de Kempen en West-
Vlaanderen, zowel aan de oost- als aan de westkust (Baert, 1996). Bij een onderzoek in 
een heidegebied in Dessel zijn in totaal 26 exemplaren gevangen, met een opmerkelijke 
voorkeur voor 2 schraal begroeide locaties: een korstmosvegetatie op een landduin en een 
heischrale wegberm (Lambrechts et al. 2012). 

In het Zwin is de soort enkel in de zeereepduinen gevonden, in mosduin en duingrasland, 
en niet in het helmduin (Lambrechts et al. 2016).

In de Binnenduinen zijn vrij hoge aantallen Styloctetor romanus gevangen (39 ex.). Op-
nieuw is het oude duingrasland HA1 – HA2 de voornaamste vindplek (32 ex.), waarvan iets 
meer dan de helft (19 ex.) op de duintop HA1. In het aanpalend domein van de Landsheer 
is één ex. gevonden, wellicht een zwerver. In het duingrasland KP1 is ook een populatie 
aanwezig (6 ex.). 

Trachyzelotes pedestris, de Stekelkaakkampoot, komt in Nederland vooral op kalkgras-
landen voor, maar in België is de soort algemener verspreid (Roberts, 1998). In Limburg 
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en Vlaams-Brabant is de soort door ons de voorbije 15 jaren regelmatig gevangen en uit 
de vindplaatsen blijkt een voorkeur voor droge, schraal begroeide (warme) graslanden 
(Lambrechts & Janssen, diverse publicaties).

De Stekelkaakkampoot is in de Binnenduinen op 4 locaties vastgesteld, met de hoogste 
aantallen (telkens 7 ex.) in het oude duingrasland HA1 en nieuw gecreëerde duin KP3.

Xerolycosa miniata, de Kustwolfspin, komt in Vlaanderen in de duinen voor, maar er 
zijn ook heel wat vindplaatsen in het binnenland, vooral in de Kempen. In Nederland is 
ze vrij zeldzaam in de duinen en nog zeldzamer in het binnenland (Roberts, 1998). Het is 
een soort van droge, voedselarme graslanden met kale (zandige) plekken (Maelfait et al., 
1998). 

We vingen de soort in het Zwin in 2014 in zeer lage aantallen (totaal 4 ex.), op 3 locaties, 
die overeen komen met de habitatvoorkeur en het was ons dan ook niet duidelijk waarom 
er zo lage aantallen zijn vastgesteld van deze wolfspin (Lambrechts et al. 2016a).

In de Binnenduinen zijn globaal zeer hoge aantallen Kustwolfspin genoteerd (260 ex.), 
waardoor het de zevende talrijkst gevangen soort is in het onderzoek. Hoewel ze op 6 van 
de 10 onderzochte locaties is vastgesteld, komt de Kustwolfspin op één locatie in zeer 
hoge aantallen voor. In tegenstelling tot de Duinwolfspin betreft dit niet het oude duingras-
land HA1-HA2, daar zijn maar 2 ex. gevangen, maar wél de nieuw gecreëerde duintop en 
poel in KP3. Daar is een bijzonder grote populatie aanwezig (247 ex. gevangen). 

Ook het domein de Landsheer is gekoloniseerd door de Kustwolfspin (9 ex. op de 2 locaties 
samen), terwijl het ene ex. dat in het duingrasland KP1 en aanpalend duindoornstruweel 
KP2 zijn gevangen, eerder als zwervers van het nabijgelegen KP3 kunnen beschouwd 
worden.

Kwetsbaar

Alopecosa cuneata, de Dikpootpanterspin, is met 279 gevangen ex. de zesde talrijkst 
gevangen spinnensoort in de Binnenduinen. Ze ontbrak enkel in het Blinkaertbos (BL1) en 
is op de 9 andere locaties gevonden. 

De hoogste aantallen zijn eens te meer voor het ‘oude’ droge duingrasland HA1-HA2 (203 
ex.). De aantallen lagen hoger in de meer grazige situatie HA2 (133 ex.) dan op de duintop 
HA1 (70 ex.). 

Op 5 andere locaties wijzen de aantallen op de aanwezigheid van populaties. Op 2 locaties 
wijst een enkel exemplaar op zwervers: dit betreft de zuidrand van het Blinkaertbos (BL2) 
en de houtkant KA1. Deze beide locaties vormen de noord- resp. zuidrand van een groot 
grasland dat in intensief agrarisch gebruik is. 

Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort met een kenmerkend uiterlijk die een 
voorkeur heeft voor nat voedselarm grasland met pollenvegetatie (Maelfait et al., 1998) 
terwijl ze volgens Roberts (1998) vooral in mosrijke venen algemeen kan zijn. Lambrechts 
& Janssen stelden in meerdere studies vast dat er een duidelijke voorkeur is voor schaars 
begroeide (niet beboste) natte terreinen (dus met veel kale natte plekken). 

In de Binnenduinen zijn hoge aantallen (60 ex.) gevangen op de oever van de recent 
aangelegde waterpartij in het domein van de Landsheer (DL2). Ook de andere daar onder-
zochte locatie (DL1) lag niet al te ver van een grote waterpartij met zeer geleidelijke oevers, 
waardoor er in de loop van het jaar (bij zakken van waterpeil) veel kale oevers ontstaan, en 
dat leverde daar 9 dieren op. 

Op de oever van de poel in KP3 zijn 6 Moswolfspinnen gevangen. 
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Asagena phalerata, de Heidesteatoda, is volgens Bonte et al. (2004) niet bekend van de 
duinen. Het jaar na deze publicatie vonden wij de soort (5 mannetjes) in de Zwinduinen, in 
een botanisch waardevol droog duingrasland (Lambrechts et al. 2007).

In 2014 ontdekten we in het gebied de Schuddebeurze te Lombardsijde (Middelkerke) op 
drie van de vijf onderzochte locaties een populatie. In totaal betrof het 51 ex. (Lambrechts 
et al. 2015).

Waarschijnlijk breidt deze soort haar areaal uit en neemt ze in aantal toe. We vonden in 
elk geval recent vrij hoge aantallen, niet enkel in typisch leefgebied zoals in een soortenrijk 
heidegebied in Dessel (Lambrechts et al. 2012), maar ook na natuurherstel in het Vinne in 
Zoutleeuw, ver buiten de zandige Kempen (Lambrechts et al. 2013).   

In de Binnenduinen zijn ook hoge aantallen van de Heidesteatoda genoteerd, in totaal 68 
exemplaren. Alle dieren zijn gevangen in het ‘oude’ droge duingrasland HA1-HA2 uitge-
zonderd een (wellicht zwervend) ex. in het aanpalend domein De Landsheer. De aantallen 
lagen hoger in de meer grazige situatie HA2 (50 ex.) dan op de duintop HA1 (17 ex.). 

Figuur 22: De Heidesteatoda (Steatoda phalerata) heeft een voorkeur voor droge heide. We stel-
len recent een toename van deze fraaie kogelspin vast. Foto Maarten Jacobs.

Phegra fasciata, de Gestreepte springspin, staat bekend om haar binding aan plek-
ken kale bodem in droge voedselarme graslanden (Maelfait et al., 1998). Dit wordt 
mooi geïllustreerd in de Binnenduinen: we vingen 6 ex. op de duintop in het oude 
duingrasland HA1. 

Trichopterna cito, het Stekelloos putkopje, zou eveneens een voorkeur hebben voor plek-
ken kale bodem in droge voedselarme graslanden (Maelfait et al., 1998). Ook deze soort 
is in de Binnenduinen enkel in het oude duingrasland HA1 gevangen, met 16 ex. op de 
duintop (HA1) en 2 ex. op de andere locatie (HA2). 

Zelotes electus, de Duinkampoot, Zelotes longipes, de Stekelkampoot en Zelotes pe-
trensis, de Steppekampoot, zijn drie Rode-lijstsoorten van hetzelfde genus, die alle drie 
als voorkeurshabitat droge, schrale graslanden met graspollen (Maelfait et al., 1998) heb-
ben. 
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Zelotes longipes en Zelotes petrensis zijn enkel in het oude duingrasland HA1-HA2 
gevangen (resp. 18 en 1 ex.), Z. electus is vooral daar gevangen (16 ex.) maar ook 
in zeer lage aantallen in het aanpalend domein De Landsheer (2 ex.) en het duin-
grasland KP1 (1 ex.). Binnen het oude duingrasland zijn Z. longipes en Z. electus 
veel meer op de duintop (HA1) gevangen dan in de meer grazige situatie HA2 (elk 
slechts 1 ex.). 

Zeldzaam

Pardosa proxima, de Veldwolfspin, is algemeen in Zuid-Europa, maar heeft (had) bij ons 
zijn noordgrens. In Nederland is (was) ze enkel in Zuid-Limburg gevonden (Roberts, 1998). 

De soort is recent sterk toegenomen en wordt tegenwoordig vaak in hoge aantallen ge-
vonden. 

Bij een bodemvalonderzoek in 2005 in het VNR Zwinduinen en –polders was dit de talrijkst 
gevangen soort (1551 ex.). Er zijn toen bijzonder hoge aantallen gevonden in een nat, kort 
gegraasd grasland in de Kleyne Vlakte (Lambrechts et al., 2007).

Ook in Vloethemveld in Zedelgem is bij monitoring van LIFE natuurherstel een toename 
vastgesteld. Natte pioniersituaties bleken ook daar favoriet leefgebied van de Veldwolfspin 
(Zwaenepoel et al. 2014b; Lambrechts et al. 2014).

In het Zwin was Pardosa proxima in 2014 de 12de talrijkst gevangen soort, met 186 ex. De 
soort is op 11 van de 12 onderzochte locaties aangetroffen, maar vooral op 2 locaties waar 
veel oppervlakte kale natte bodem aanwezig is (Lambrechts et al., 2016a).

In de Binnenduinen is de Veldwolfspin in 2016 de tweede talrijkst gevangen soort (647 ex.). 
De hoogste aantallen zijn in het domein De Landsheer gevangen (281 ex.), vooral op de 
oever van de waterpartij (DL2; 250 ex.). Dit is niet onverwacht, gezien hier bij het recente 
natuurherstel aanzienlijke oppervlakte kaal en (plaatselijk) nat terrein ontstonden. Ook op 
de locatie waar ANB natuurherstel uitvoerde, in KP3, zijn hoge aantallen (173 ex.) gevon-
den op een poeloever en aanpalende duintop. 

Iets minder voor de hand liggend zijn de hoge aantallen Veldwolfspin (175 ex.) in de meest 
grazige locatie in het oude duingrasland (HA2). Het feit dat er op de andere locatie in dit 
grasland, op de duintop HA1, slechts één exemplaar is gevangen, illustreert zowel (1) dat 
de Veldwolfspin te droge locaties mijdt als (2) dat er een aanzienlijk microhabitatverschil zit 
tussen beide zones van dit grasland. 

Styloctetor compar, het Weideplatkopje, tot voor kort Styloctetor stativus genaamd (en 
voorheen Ceratinopsis stativa), is een zeldzame soort waarvan in de Binnenduinen een 
kleine populatie is vastgesteld in het duingrasland KP1 (3 ex. gevangen). 

Momenteel niet bedreigd

Mermessus trilobatus, de Drielobbige Amerikaanse dwergspin, is in 1999 voor het eerst 
in België gevonden, in de Mechelse heide (Lambrechts et al., 2002). De soort heeft mo-
menteel een holarctische verspreiding. Eerst kwam ze enkel in N. Amerika voor, nu ook in 
Europa. De soort heeft zich sindsdien sterk verspreid en wordt sinds 2007 ook in hogere 
aantallen gevonden zoals beschreven door Lambrechts et al. (2008). Mermessus triloba-
tus lijkt goed op weg één der algemeenste soorten in ons land te worden.

Ook in Nederland wordt een sterke toename gemeld: in 2006 is de soort voor het eerst in 
Nederland gevonden in het gebied Reijerscamp (6 ex), 2 jaar later zijn daar 86 exemplaren 
gevangen (van Helsdingen & IJland, 2010).

We vonden Mermessus trilobatus in 2012 in Vloethemveld in Zedelgem (Lambrechts et al. 
2014) en in 2014 zowel in de Schuddebeurze te Lombardsijde (1 ex.) (Lambrechts & Ja-
cobs 2014; Lambrechts et al. 2015) als in het Zwin, in lage aantallen in 3 droge graslanden, 
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wijd verspreid over het gebied. Dit betrof –voor zover ons bekend- de eerste waarnemin-
gen voor de kustduinen.

Anno 2016 zijn er in de Binnenduinen 18 exemplaren Mermessus trilobatus gevangen, 
waarvan 14 in het domein van De Landsheer (DL1-DL2) en 3 ex. in het oude duingrasland 
(HA1-HA2).

Conclusies

Er zijn op 10 locaties in de Binnenduinen van Knokke 94 spinnensoorten gevangen met bo-
demvallen, waarvan er 23 op de Rode Lijst zijn opgenomen (dit is bijna één op 4 soorten). 
Twee soorten worden met uitsterven bedreigd, met name Kwelderkaardertje (Argenna pa-
tula) en de Zwarte bodemkrabspin (Ozyptila claveata). De eerstgenoemde is een typische 
schorrensoort en is wellicht enkel als zwerver aangetroffen vanuit de grote gekende po-
pulaties in het Zwin (1 ex.). Van laatstgenoemde soort daarentegen zijn flinke aantallen 
aangetroffen, meer dan bij eerder onderzoek in het Zwin en de Zwinduinen. 

Daarnaast zijn er 10 ‘bedreigde’ soorten en 8 ‘kwetsbare’ spinnensoorten aangetroffen. 
Onder de bedreigde soorten zijn de hoge aantallen Duinwolfspin (Pardosa monticola), 
Kustwolfspin (Xerolycosa miniata) en Styloctetor romanus, evenals de aanwezigheid van 
de Zandspringspin (Sitticus saltator), in het bijzonder te vermelden. Voorts zijn de hoge 
aantallen Heidesteatoda (Asagena phalerata) opmerkelijk, evenals de aanwezigheid van 
het Bol dubbelkopje (Walckenaeria capito) en het Weideplatkopje (Styloctetor compar). 

De hoogste aantallen Rode-lijstspinnensoorten zijn aangetroffen in een historisch perma-
nent, droog, voedselarm duingrasland. Sommige soorten hadden daarbinnen een duide-
lijke voorkeur voor de zandige, ijl begroeide duintop. 

Omgekeerd, als men de habitatvoorkeur van deze Rode Lijstsoorten in beschouwing 
neemt, blijkt (niet onverwacht uiteraard) dat ze kenmerkend zijn voor droge voedselarme 
graslanden opvallend. Het zijn dus geen zwervers uit andere ecotopen…

Het is dan ook dit ecotoop, met name droge, schrale duingraslanden, dat via beheer en 
inrichting dient behouden respectievelijk ontwikkeld te worden in het gebied de Binnendui-
nen. 

Het natuurherstel, zowel in het domein van de Landsheer als door ANB, levert reeds een 
vrij interessante spinnenfauna op waarbij bepaalde Rode-lijstsoorten goede populaties 
hebben.

Duingraslanden die in agrarisch gebruik zijn en bemest worden, hebben enerzijds een ver-
armde fauna, maar toch zijn er anderzijds nog populaties van Rode-lijstsoorten aanwezig. 
Dit pleit er voor om deze prioritair aan te kopen en te beheren. Dit beheer (maaien en be-
grazing of louter begrazing) wijkt op zich niet af van agrarisch beheer, het is de bemesting 
en daaruit volgende vegetatiewijzigingen die nefast zijn.
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6.6.15 Mollusken
Arnout Zwaenepoel

Mollusken werden in het studiegebied amper of niet bekeken tot 2013. In 2013 vonden er 
echter,  in het kader van het project Slak-in-Duin, twee excursies plaats in het Blinkaartbos, 
door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie.  De data van de excursies 
waren 5 en 21 mei. Het rapport van Severijns et al. (2013) geeft de resultaten weer. In het 
Blinkaartbos werden alleen landmollusken aangetroffen en geen zoet- en brakwatermol-
lusken.  In totaal werden 33 taxa gedtermineerd.  Zeven daarvan horen volgens de (niet 
gevalideerde) Rode lijst (Van Loen et al. 2006) tot de categorie bedreigd, kwetsbaar of 
zeldzaam. Daarnaast troffen wij nog Gewone barnsteenslak aan in diverse poeltjes van 
het studiegebied.

De Stekelslak (Acanthinula aculeata) is een bedreigde soort. Deze soort kwam vroeger ta-
melijk verspreid in ons land voor. In Vlaanderen wordt ze intussen als een bedreigde soort 
beschouwd  (De Wilde et al. 1986) omdat ze sinds 1985 nog maar in enkele UTM-hokken 
werd gemeld. De soort wordt door haar kleine afmetingen en het feit dat ze steeds onder 
strooisel of onder oud hout leeft echter vaak niet opgemerkt. Ze werd in het Blinkaartbos 
aangetroffen in strooisel en ook in golfterrein van Knokke gevonden.  Dit zijn de eerste 
meldingen voor deze soort aan de Oostkust.

De Grote regenslak (Alinda biplicata) is een kwetsbare soort. Deze soort werd pas in 2012 
ontdekt aan de Oostkust (Directeur-generaal Willemspark en park 58 in Heist) vormde 
toen de aanleiding voor het Slak-in-Duin project. In 2013 de soort ook algemeen levend 
in het Blinkaartbos aangetroffen.  Hoewel de soort voor het Slak-in-Duin project nog maar 
één keer gemeld was in West-Vlaanderen, in de omgeving van Poperinge (De Wilde et al. 
2006), blijkt ze  op basis van recente waarnemingen vrij algemeen langs de ganse kust 
voor te komen. Ook verder in het binnenland (Oostkamp) werd ze trouwens al ontdekt 
(Zwaenepoel  2012).

Foto. Grote regenslak (Alinda biplicata), Veldstraat 54, 8020 Oostkamp. Foto Arnout Zwaenepoel, 
februari 2012.
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De Grofgeribde grasslak (Candidula intersecta) is een kwetsbare soort. Waarnemingen.be 
geeft echter grote afwijkingen in  de algemeenheid van de soort per provincie. In de provin-
cies West-en Oost-Vlaanderen en Antwerpen wordt de soort als vrij algemeen beschouwd. 
Elders is ze zeldzaam. Vooral in de duinen is dit blijkbaar een algemene soort. In droge 
duingraslanden zijn de Grofgeribde grasslak en de Bolle duinslak zelfs de algemeenste 
soorten. Ze komen ook voor in Helmvegetaties.

Foto. Grofgeribde grasslak (Candidula intersecta). Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2013.

De Gladde tolslak (Euconulus fulvus) is een kwetsbare soort. Dit kleine (tot 3 à 3,5 mm) 
duidelijk kegelvormige slakje is in feite een complex van drie nauw verwante en moeilijk 
te onderscheiden soorten die volgens Van Loen et al. (2006) alle drie in ons land zouden 
voorkomen. Volgens De Wilde et al. (1986) is deze soort wijd verspreid in gans België. Van 
Loen et al. (2006) merken echter op dat ze na 1985 slechts in zeven UTM-hokken gemeld 
werd en gaven haar daarom de status kwetsbaar. Dit beperkt aantal meldingen is echter 
zeer waarschijnlijk te wijten aan de kleine afmetingen en een gebrek aan veldwerk.  De 
soort werd aangetroffen in het Blinkaartbos. Dit was de eerste melding van de soort voor 
het UTM-hok ES28. 

Het Lookslakje (Oxychilus alliarius) is een kwetsbare soort. Het is een landslakje met een 
voorkeur voor oudere bossen op zandige bodems met een dikke strooisel- en humuslaag. 
De soort lijkt een afkeer te hebben voor zeer vochtige bodems. Volgens De Wilde et al. 
(1986) komt deze kleinste van onze Oxychilussoorten (tot 6 à 7 mm) in gans Vlaanderen 
tamelijk algemeen voor. Hoewel levende dieren in principe herkenbaar zijn aan de typische 
lookgeur, wordt de soort waarschijnlijk toch regelmatig verward met kleine exemplaren van 
de andere Oxychilussoorten. De waarnemingen in het Blinkaartbos en de golf zijn de eer-
ste meldingen voor het UTM-hok ES28 sinds 1950.

De Tandloze korfslak (Columbella edentula) is een zeldzame soort. De soort werd hier voor 
het eerst waargenomen aan de Oostkust en werd zelfs nog nooit eerder gemeld in de pro-
vincie West-Vlaanderen. Door haar kleine afmetingen wordt ze echter waarschijnlijk vaak 
over het hoofd gezien.  Er werden lege huisjes aangetroffen in het Blinkaartbos.
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Het Dwergpuntje of Speldeknopje (Punctum pygmaeum) is een zeldzame soort. Dit zeer 
klein (tot ongeveer 1,5 mm diameter) cirkelrond slakje met een onder de stereoscoop zijde-
glanzend uiterlijk komt vrij algemeen in ons land voor. In West-Vlaanderen zijn de meeste 
meldingen van het kustgebied. In het studiegebied werd de soort ontdekt in het strooisel 
van het Blinkaartbos. Dit is de eerste melding voor het UTM-hok ES28.

Een hele reeks soorten behoren bovendien nog tot de categorie ‘onvoldoende gekend’, 
wegens de geringe aandacht die deze soortgroep nog altijd krijgt.

Severijns et al. (2013) becommentariëren ook nog een reeks niet-Rode lijst-taxa.

De Slanke dwergslak (Carychium minimum) is tamelijk wijd verspreid in ons land (De Wilde 
1986), maar wordt toch vaak niet opgemerkt omdat ze zo klein is. Er zijn slechts enkele 
vondsten van deze soort van de kustzone bekend. In het Blinkaartduinbos bleek ze echter 
algemeen voor te komen. Dit was de eerste melding voor het UTM-hok ES28.

Kleine korfslak (Vertigo pusilla). De status van deze soort is onvoldoende gekend. Aan 
de Oostkust werd de soort al gemeld tussen Blankenberge en Zeebrugge en in De Haan, 
maar het is niet duidelijk of daar levende exemplaren bij waren. De vondst van lege huisjes 
in het Blinkaartduinbos is de eerste melding van de soort in het UTM-hok ES28.

Het Vergeten schorshorentje (Balea heydeni/sarsii) werd pas recent (2005) onder de aan-
dacht gebracht. De soort lijkt op het eerste zicht goed op het schorshorentje (Balea perver-
sa), maar heeft minder windingen (ongeveer 6 in plaats van 8 tot 9), is kleiner (hoogte 6 tot 
7 mm in plaats van 7 tot 10 mm) en daardoor ook minder slank. De soort was aan de kust 
tot nog toe alleen gekend van het Calmeynbos in De Panne. Ze werd in 2013 algemeen 
aangetroffen in het Blinkaartbos. Dit is de eerste melding voor de Oostkust.

Het Boerenknoopje (Discus rotundatus) is zeer algemeen in ons land. Toch werd het pas 
in 2012 voor het eerst in het UTM-hok ES28 aangetroffen. Het Boerenknoopje werd onder 
meer ook in het Blinkaartbos aangetroffen.

Foto. Boerenknoopje (Discus rotundatus). Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2011.

De Kleine kristalslak (Vitrea contracta), een zeer klein (tot ongeveer 2,5 mm) cirkelrond, 
doorschijnend slakje zou zeldzaam zijn in Vlaanderen, maar wordt waarschijnlijk ook weer 
vooral over het hoofd gezien. Recent ontstaat de indruk dat de soort ook algemeen in 
Vlaanderen zou voorkomen. Voor West-Vlaanderen waren toch nog geen meldingen be-
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kend, zodat de waarnemingen in het Blinkaartbos de eerste waren voor het UTM-hok en 
de hele Oostkust.

De Gewone kristalslak (Vitrea crystallina) komt algemeen voor in het hele land, maar er 
waren slechts enkele waarnemingen voor West-Vlaanderen en de kust. Ook voor deze 
soort zijn de waarnemingen in het Blinkaartbos en de golf de eerste voor het UTM-hok en 
de Oostkust.

Ammonshorentje (Nesovitrea hammonis).  Dit kleine (tot ongeveer 4 mm) slakje met (onder 
de stereomicroscoop) duidelijke ribben op de windingen, komt algemeen voor in gans Bel-
gië. Toch zijn de waarnemingen in het Blinkaartbos en Knokke de eerste voor het UTM-hok 
ES28.

Grote aardslak (Limax maximus). Ook deze algemene soort is nieuw voor het UTM-hok.

Spaanse wegslak (Arion vulgaris). Deze soort heeft zich vanaf het midden van de jaren 
1950 waarschijnlijk vanuit Zuid-West Frankrijk verspreid tot het Verenigd Koninkrijk en 
Scandinavië. De soort werd tot voor kort verkeerdelijk aangeduid als Arion lusitanicus, een 
soort die enkel  in Portugal voorkomt. Deze slak lijkt zeer sterk op de eveneens algemene 
en inheems Arion rufus. Juveniele exemplaren zijn wél duidelijk van Arion rufus te onder-
scheiden door de heldere oranje kleur op de rug en de donkerbruine banden langs de zij-
kant, boven de zool. De soort komt algemeen voor in gans België. Ook voor deze naaktslak 
zijn de waarnemingen van het Blinkaartbos de eerste meldingen voor het UTM-hok ES28 
en voor de ganse Oostkust.

Bolle duinslak (Cernuella virgata). Deze slak blijkt overal in het onderzochte gebied alge-
meen voor te komen. 

Foto. Bolle duinslak (Cernuella virgata) in perceel HA3 in de Hazegrasduinen. Foto Arnout Zwaene-
poel, mei 2016.
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Tabel 36. Mollusken in de het Blinkaartbos.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL
Acanthinula aculeata Stekelslak B
Aegopinella nitidula Bruine blink- of glansslak
Alinda biplicata Grote regenslak K
Arion rufus Grote wegslak
Arion silvaticus/circumscriptus Boswegslak
Arion vulgaris Spaanse wegslak
Arion(sub)fuscus Bruine wegslak
Balea heydini/sarsii Vergeten schorshorentje
Candidula intersecta Grofgeribde grasslak K
Carychium tridentatum Slanke dwergslak
Cepaea nemoralis Gewone tuinslak
Clausilia bidentata Vale clausilia of regenslak
Cochicopa lubrica Glanzende agaathoren OG
Columbella edentula Tandloze korfslak Z
Cornu aspersum Segrijnslak
Deroceras invadens/panormitanum Zuidelijke akkerslak
Deroceras laeve Kleine akkerslak
Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
Discus rotundatus Boerenknoopje
Euconulus fulvus Gladde tolslak K
Limax maximus Grote aardslak
Monacha cantiana Grote kartuizerslak
Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
Oxychilus allarius Lookslakje K
Oxychilus cellarius Kelderglansslak
Oxychilus drapanaudi Grote glansslak
Punctum pygmaeum Dwergpuntje of Speldeknopje Z
Trochulus hispidus Gewone haarslak
Vallonia costata Geribde jachthorenslak
Vertigo pusilla Kleine korfslak OG
Vitrea contracta Kleine kristalslak OG
Vitrea crystallina Gewone kristalslak OG
Vitrina pellucida Doorschijnende of Gewone glasslak
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Foto. Grote kartuizerslak (Monacha cantiana), Blinkaartbos. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

6.6.16 Integratie faunagegevens
De verschillende biotopen in de Binnenduinen hebben ook nogal verschillend faunabel-
ang. De belangrijkste biotopen die hier voorkomen zijn bossen, houtkanten en houtwallen, 
akkers, (duin)graslanden en poelen. Elk van de biotopen heeft een aantal karakteristieke 
fauna-elementen. De kleinschalige afwisseling van deze biotopen is op zich ook belangrijk 
voor een groot aantal soorten.

Bossen

Wat de bossen betreft is er het grotere Blinkaartbos en een groot aantal kleine tot zeer 
kleine bosjes.  Geen van de bossen is een hotspot voor vogels, maar het Blinkaartduinbos 
is toch het beste bos, met bijvoorbeeld in 2016 een gering aantal territoria voor bosvogels 
als Groene specht, Kleine bonte specht, Grote lijster, Grauwe vliegenvanger, Wielewaal en 
invorige jaren ook wel Sperwer en Bosuil. De kleinere naaldbosjes zijn in sommige jaren 
broedbiotoop voor Buizerd. De zeer recente aanplanten op het Domein De Landsheer wa-
ren goed voor enkele territoria Bostrietzanger.

Ook voor zoogdieren zijn de bossen geen topper. Grotere zoogdieren als ree ontbreken 
hier, maar er zijn wél al sporen gevonden van Steenmarter. Eekhoorn is aan een voorzich-
tige kolonisatie begonnen van het Blinkaartbos. Voor vleermuizen zijn de bossen actueel 
ondermaats.

Wat amfibieën betreft herbergt het Blinkaartbos een zeer grote populatie aan overwinte-
rende padden. Ook Boomkikker blijkt de laatste tijd meer en meer van het bos gebruik te 
maken als overwinteringsplaats. 

Van de dagvlinders is Oranjetipje het opvallendste bosbeest, waarvoor de populaties Look-
zonder-look verantwoordelijk tekenen.

Bij de nachtvlinders zijn Pinksterbloemlangsprietmot (ook op Look-zonder-look!) en Non-
vlinder de meest bijzondere waarnemingen tot nog toe.
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Wat loopkevers betreft: in het Blinkaartbos werden geen Rode lijst-soorten typisch voor 
bos aangetroffen en slechts 2 Rode lijst-soorten in het totaal.

Ook wat spinnen betreft is het Blinkaartbos eerder onbeduidend. De bijzondere soorten 
die er toch aangetroffen werden zijn duinsoorten aan de rand van het bos en geen echte 
bossoorten!

Het Blinkaartbos is recent grondig bemonsterd op slakken en bleek een groot aantal bij-
zondere soorten te herbergen: Stekelslak, Grote regenslak, Gladde tolslak, Lookslakje, 
Tandloze korfslak, Dwergpuntje, Kleine korfslak, Vergeten schorshorentje, ….

Globaal gezien zijn dood hout, strooisel, een kruislaag met Look-zonder-look momenteel 
de troeven van het Blinkaartbos, maar zijn het ontbreken van holten in bomen, een gebrek 
aan rust, een gebrek aan verbinding tussen de kleine bosjes de actuele problemen voor 
fauna van de Binnenduinbossen. 

Houtkanten en houtwallen

Houtkanten en houtwallen zijn enerzijds  goede verbindingselementen tussen bosjes, maar 
herbergen toch ook een eigen fauna. 

Wat vogels betreft bieden de houtwallen en houtkanten in de Binnenduinen actueel broed-
gelegenheid aan Grasmus, Fitis, Tuinfluiter en Kneu.

De meest opvallende dagvlinder van dit biotoop is het Koevinkje. 

De bijzonderste vliesvleugelige is de Wilgenhommel die op bloeiende wilgen in de Korte-
straat waargenomen werd.

Loopkevers scoorden eerder slecht in de houtkant. Er werden geen Rode lijst-soorten ty-
pisch voor bos aangetroffen en slechts 3 Rode lijst-soorten in totaal.

Voor spinnen geldt dezelfde conclusie. Er werden geen bijzondere, typische bossoorten 
aangetroffen.

Graslanden

De graslanden zijn nogal variabel van natuurkwaliteit. Echt goede duingraslanden zijn zeer 
beperkt in oppervlakte. Gedegradeerde duingraslanden zijn talrijk. Ruige graslanden ko-
men vooral voor in de recent aangelegede Boomkikkerbiotopen.  

Voor vogels hebben de graslanden in de Binnenduinen nauwelijks betekenis, met uitzon-
dering van het domein De Landsheer waar recent  1 territorium Kievit vastegesteld werd.

Wat zoogdieren betreft werd Laatvlieger foeragerend waargenomen in de buurt van de 
paardenstal bij het waterzuiveringsstation in de Paulusduinen. Mest zonder giftige ont-
wormingsmiddelen in de graslanden speelt ongetwijfeld een grote rol bij de foerageermo-
gelijkheden voor deze soort die vaak mestkevers eet. Net buiten het studiegebied werd 
Bosvleermuis foeragerend boven de Kleine vlakte vastegesteld.

Kleine vuurvlinder, Bruinblauwtje en Icarusblauwtje zijn de opvallendste dagvlinders van 
de schaarse mooie duingraslandjes. Op de ruigere graslanden van de nieuw gecreëerde 
Boomkikkerbiotopen is Zwartsprietdikkopje de meest opvallende dagvlinder.

De meest bijzondere nachtvlinders op de duingraslandrelictjes zijn Gele kustspanner, 
Oranjegele lijnbladroller, Variabele worteluil en Weegbreemot. Op de ruigere graslanden 
van de Boomkikkerbiotopen zijn Sint-Jacobsbladroller en Dwerglangsprietmot  de bijzon-
derste nachtvlinders.
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De mooie duingraslandrelictjes herbergen Blauwvleugelsprinkhaan en Knopsprietje als bij-
zonderste sprinkhanen. Op de ruigere graslanden van de Boomkikkerbiotopen is vooral 
Greppelsprinkhaan het vermelden waard.

Wat loopkevers betreft scoorde het duingrasland in het mooie duingrasland in perceel HA3 
zeer goed met 7 Rode lijst-soorten. De duintop met stuivend za,d scoorde nog beter met 
8 Rode lijst-soorten.

Van de overige kevers is de waarneming van Gele bloemenkever op het duingraslandje 
HA3 het vermelden waard.

Ook wat spinnen betreft zijn de resultaten zeer gelijklopend met de conclusies voor de 
loopkevers. De duintop en het duingrasland van perceel HA3 scoren absoluut hoogst van 
alle vangstlocaties voor wat betreft Rode lijst-soorten. Er werden niet minder dan 16 typi-
sche Rode lijst-soorten aangetroffen. De Zwarte bodemkrabspin (Ozyptilia claveata) is de 
meest bijzondere. Dit is een met uitsterven bedreigde soort!

Vliesvleugeligen zijn nog zeer onvolledig bestudeerd, maar het mooie duingraslandjes 
HA3 Herbergt alleszins de bijzondere soorten Kauwende metselbij en Zilveren fluitje en 
verder ook tal van minder zeldzame dieren zoals Witbaardzandbij, Grote bloebij, Grijze 
spinnendoder, Kortsprietwespbij, Gewone mierwesp, ….

Bijzonder mollusken werden er nog niet aangetroffen in de graslanden, vooral wegens 
gebrek aan bemonstering. De Grofgeribde grasslak is momenteel de meest bijzondere 
aangetroffen soort.

Poelen en plassen

Verschillende poelen in de Binnenduinen zijn heel erg bijzonder voor twee zeldzame amfi-
bieënsoorten: Boomkikker en Kamsalamander. De grote plas op het domein van Maurice 
Lippens spant hier ongetwijfeld de kroon. Aan andere poelen is wat werk om ze ook ge-
schikt te maken voor beide soorten of voor de herintroductie van Rugstreeppad.

Wat zoogdieren betreft is Watervleermuis sporadisch waargenomen. Het is duidelijk dat 
ook voor deze soort de poelen het belangrijkste biotoop zijn.   

Wat vogels betreft was de plas op het domein van Maurice Lippensin 2016  territorium voor 
1 broedpaar Dodaars.

Voor de insectengroep van de libellen zijn de poelen het belangrijkste biotoop. Er werden 
20 eerder algemene soorten vastegesteld. De meest bijzondere libellen zijn Gaffelwater-
juffer, Tengere grasjuffer en Zwervende heidelibel. Ook Kleine en Grote roodoogjuffer zijn 
goed vertegenwoordigd.

Wat loopkevers betreft scoorde de oever van een poel in het domein De Landsheer zeer 
goed met maar liefst 8 Rode lijst-soorten.

Wat spinnen betreft werd er één Rode lijst-soort aangetroffen typisch voor natte voedsel-
arme graslanden.

Waterwantsen en Schietmotten zijn absoluut onderbemonsterd, maar het leidt geen twijfel 
dat de poelen het belangrijkste biotoop zijn voor deze beide insectengroepen.

Wat sprinkhanen betreft is Zanddoorntje de meest bijzondere soort op de oevers van de 
poelen.

Wat vissen betreft, in de poelen werd enkel Tiendoornige stekelbaars waargenomen.
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Waterlopen

Waterlopen zijn schaars in de Binnenduinen en ze zijn ofwel niet permanent waterhou-
dend  ofwel vervuild. Er zijn recent geen bijzondere broedvogels vastgesteld. Hoopgevend 
is dat Kleine zilverreiger toch foeragerend op de Paulusvaart werd waargenomen in het 
meest zuivere gedeelte, voorbij de waterzuiveringsinstallatie. Otter is al een halve eeuw 
uitgeroeid in het studiegebied. Wat vissen betreft komt hier nog hoogstens Paling, Die- en 
Tiendoornige stekelbaars voor. 

Akkers

De akkers zijn momenteel een ondermaats biotoop voor de fauna. Er werd slechts één 
broedpaar Patrijs vastgesteld als typische broedvogel. Er is geen andere bijzondere fauna 
waargenomen.

Overige biotopen.

Als overige faunabiotopen moet nog de hoeve in de Kortestraat vermeld worden die wel-
licht een kolonie Dwergvleermuis herbergt. Een ooievaarpaal op het Domein de Landsheer 
was goed voor het enige broedpaar Ooievaar in 2016 in de Binnenduinen. Bij de spinnen 
werd een Rode lijst-soort typisch voor schorren aangetroffen. Deze moet als een zwerver 
uit het Zwin beschouwd worden.

Algemeen besluit integratie faunagegevens

De Binnenduinen zijn momenteel geen topper voor vogels, zoogdieren en vissen, maar wél 
een absolute topper voor amfibieën, meer bepaald Boomkikker en Kamsalamander. Plas-
sen en poelen in combinatie met houtkanten en houtwallen  spelen daarbij een hoofdrol. 
Wat ongewervelden betreft springen vooral de mollusken van het Blinkaartbos in het oog.  
De duingraslanden zijn meestal te gedegradeerd voor een bijzondere fauna, maar het 
duingraslandje HA3 is een absolute topper voor een groot aantal bijzondere loopkevers, 
nachtvlinders, sprinkhanen, vliesvleugeligen en spinnen.

6.7 Kaart 61. Habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen + beoordeling gunstige 
of gedegradeerde toestand

De staat van instandhouding is in essentie de kwaliteit waarin een habitattype of soort zich 
bevindt. Voor elk habitattype en soort zijn beoordelingstabellen beschikbaar. Deze tabellen 
worden LSVI-tabellen genoemd. In deze tabellen wordt een beoordelingskader gegeven 
voor Europese habitats of leefgebieden van Europese soorten aan de hand van verschil-
lende criteria en indicatoren.Deze beoordelingen worden in eerste instantie gegeven op ni-
veua van deelgebieden of habitatvlekken (voor soorten: leefgebiedvlekken), dus op lokaal 
niveau. Voor de beoordeling van individuele indicatoren dient gekozen tussen volgende 
scores: score A: goed, score B: voldoende, score C: gedegradeerd. Met deze integratie 
wordt getracht de scores van elk deelgebied of locatie voor een bepaalde indicator samen 
te nemen, zodat er voor het hele gebied een uitspraak kan gedaan worden over de toe-
stand voor de betreffende indicator. Het uiteindelijke doel van de beoordeling is een zicht 
krijgen op de doelen en concrete maatregelen die nodig zijn om de toestand te verbeteren. 
Hieronder wordt weergegeven hoe indicatorscores van de verschillende deelgebieden sa-
men worden genomen tot één geïntegreerde uitspraak per indicator of criterium voor heel 
het gebied.
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Toestand Beoordeling
Oppervlakte grotendeels A of B Overal voldoende tot goed
Meer dan 2/3 van de oppervlakte A of B Overwegend voldoende tot goed
Tussen 1/3 en 2/3 van de oppervlakte A of B Deels voldoende tot goed
Minder dan 1/3 van de oppervlakte A of B Overwegend gedegradeerd
Oppervlakte grotendeels C Overal gedegradeerd

ANB (2011) geeft de beoordeling weer voor elk van de habitats van de hele SBZ BE2500001.

Grijs duin wordt in gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding’ beoordeeld. 
Hetzelfde geldt voor duinen met Kruipwilg, voor duinbos en voor duinvalleien. Alleen  Duin-
doornstruweel bevindt zich in een goede tot uitstekende staat van instandhouding.

Wat de soorten van de bijlagen betreft worden Kamsalamander, Rugstreeppad, Boomkik-
ker in een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding beoordeeld. Vleer-
muizen worden beoordeeld als onvoldoende gekend. De vogelsoorten Kleine zilverreiger, 
Ooievaar, Kwak, Lepelaar en Boomleeuwerik,  worden in een gedeeltelijk gedegradeerde 
actuele staat van instandhouding beoordeeld. Wespendief krijgt geen eindoordeel.

Als we die beoordelingen toespitsen op het studiegebied van de Binnenduinen alleen, 
dan komen we grotendeels tot dezelfde conclusies. Op perceelsniveau gezien krijgt alleen 
perceel HA3 een voldoende tot goed wat de duingraslanden betreft. Alle andere biotopen 
hebben actueel nergens scores die gedeeltelijk gedegradeerd overstijgen. Zelfs het Duin-
doornstruweel, dat op vlak van de hele SBZ relatief goed scoort is in de Binnenduinen van 
Knokke eerder ondermaats van kwaliteit. Als we dus het tabeleltje van hierboven toepas-
sen dan moeten we voor de Binnenduinen als geheeld ‘overal gedegradeerd’ concluderen.

Kaart 61 toont de beoordeling op perceelsniveau van de actueel aanwezige habitats.
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7 BEDREIGINGEN

Bedreiging 1: Bemesting.

Een groot gedeelte van de voormalige duingraslanden (2130) is in het verleden omgezet 
naar akkers die langdurig en sterk bemest zijn geweest zodat het fosfatengehalte te hoog 
is om ze spontaan te laten ontwikkelen naar waardevolle duingraslanden. De bestaande 
duingraslanden zijn gedegradeerd doordat er een onrechtstreekse bemesting is door bij-
voedering van het vee. De bestaande bosjes (2180) hebben te lijden van de bemesting van 
de omliggende akkers (vitaliteitsverlies en verruiging). 

Kaart 62 toont de vermestingsproblematiek.

Bedreiging 2: Onaangepast beheer.

De overgrote meerderheid van de bestaande duingraslanden (2130) zijn sterk gedegra-
deerd door een te hoge begrazings- en betredingsdruk van paarden (of runderen) maar 
ook door het gebruik van herbiciden (dicotylendoders). Het Blinkaartduinbos en de ver-
spreidliggende oude loofhoutbosjes (2180) worden reeds decennialang niet beheerd met 
o.a. de proliferatie van invasieve exotische plantensoorten als gevolg.

Kaart 63 toont de bedreigingen van onaangepast beheer.

Bedreiging3: Versnippering. 

De Binnenduinen van Knokke zijn ruimtelijk nog maar in relatief beperkte mate gefragmen-
teerd door

verharde wegenissen. De belangrijkste verkeersassen zijn van noord naar zuid de Paulus-
straat, die de

Oude Hazegraspolder en omliggende duinenmassieven in een westelijk en een oostelijk 
deel opsplitst, en de van west naar oost lopende Hazegrasstraat, die de Korte duinen 
afscheidt van de rest van de Binnenduinen van Knokke. Het geasfalteerde segment van 
het Jagerspad wordt door auto’s nagenoeg uitsluitend voor plaatselijk verkeer bereden 
(in functie van de ontsluiting van de daar aanwezige woningen).Tussen de Zoutelaan en 
de Graafjansdijk wordt de sequentie Zouteduinen – beboste Blinkaartduinen – westelijk 
deel van de Oude Hazegraspolder – Kalfduinen, enkel door de Eikenlaan die op de kruin 
van de beboste Blinkaartduinen loopt, onderbroken. De Eikenlaan vormt een duidelijke 
migratiebarrière voor amfibieën, ongevleugelde ongewervelden en zoogdieren zoals o.a. 
de Eekhoorn en de Egel. De huidige inrichting van de baan is ook een knelpunt voor de 
natuurbeleving van het Blinkaartbos. Wandelaars moeten nu bij een bezoek aan het Blin-
kaartbos immers de baan oversteken om van het ene bosdeel naar het andere te gaan. Dit 
is, bij gebrek aan zebrapaden en snelheidsdrempels, niet veilig. Voor fietsers is momenteel 
ook moeilijk genieten van de omgeving aangezien het fietsen langsheen deze baan de 
nodige voorzichtigheid vergt. 

De overblijvende duingraslanden (2130) zijn te beperkt in oppervlakte en ruimtelijk te ver-
snipperd door vooral akkers om duurzaam in stand gehouden te kunnen worden. De ver-
spreidliggende “grasland” – eilanden moeten dus vergroot en onderling verbonden worden 
door de omzetting van tussenliggende akkers naar duingraslanden en het op die manier 
herstellen van grotere aaneengesloten complexen.

Door hun zeer beperkte oppervlakte en hun ligging midden intensief geëxploiteerde akkers 
ondergaan de bestaande bosjes (2180) habitat-fragmentatie en heel wat degraderende 
invloeden (vooral ten gevolge van de bemesting van die akkers), wat tot uiting komt in 
de verruiging van de kruidlaag met nitrofiele soorten en vitaliteitsverlies van een aantal 
bomen. Een versterking van deze waardevolle relicten door herbebossing van de recht-
streeks omliggende akkers die, zoals blijkt uit historisch kaarten, ooit bebost waren, dringt 
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zich op. Toename van de oppervlakte en onderlinge ruimtelijke verbindingen moeten habi-
tat-fragmentatie en negatieve externe invloeden opheffen.

Er is te weinig connectiviteit tussen de leefgebieden van Boomkikker, Kamsalamander en 
Nauwe

Korfslak. 

Bedreiging 4: Invasieve exoten.

Deze vormen in het gebied voornamelijk een probleem in habitat 2180 (oppervlakte van 
ca 45 ha). Het Blinkaartduinbos is wellicht, op hetzelfde niveau als het Calmeynbos te 
De Panne, het structureel en qua soortensamenstelling best ontwikkelde duinbos van de 
Vlaamse kust. Echter vormen het steeds veelvuldiger verschijnen van exoten zoals Ame-
rikaanse vogelkers (Prunus serotina), Paplaurier (Prunus laurocerasus) en, plaatselijk, 
Japanse duizendknoop (Polygonum japonicum) en overwoekering door Klimop (Hedera 
helix) bedreigingen voor de biodiversiteit. Systematisch bestrijden van de exoten en lokaal  
terugdringen van de Klimop (op plaatsen met waardevolle kruidvegetatie als maarts viool-
tje, eikvaren, Tongvaren, …) zijn dringende beheeringrepen voor de instandhouding van 
het habitattype 2180 Duinbos in het Blinkaartduinbos. Ook in de overige bosfragmenten 
moeten de invasieve exoten aangepakt worden. 

Een aantal exoten of niet-autochtone soorten zijn niet echt invasief en daarom is bestrijding 
actueel niet noodzakelijk, maar moeten ze wél nauwlettend worden opgevolgd: Noorse 
esdoorn, Witte en Roze paardenkastanje, Zeeden, Canadapopulier, Grauwe abeel en  Ca-
nadese guldenroede.

Kaart 64 toont de bedreigingen van invasieve exoten.

Bedreiging 5: Verdroging habitat 2190.

De thans als akkers en sterk bemeste weilanden gebruikte laagste gedeelten van de fos-
siele

strandvlakte van de Kalfduinen-West en Kalfduinen-Oost die, voor het grootst gedeelte 
zich in de

omgeving van het Kalfduinkreekje bevinden, bieden mits afgraving van de bouwvoor en 
van de met

fosfaten verrijkte bovenste bodemlaag, goede potenties voor de ontwikkeling van kalk-
rijke mesotrofe open waters (poelen, plassen en hersteld kreekrelict) en (orchideeënrijke) 
vochtminnende duingraslanden in alkalisch laagveenmoeras behorend tot het habitattype 
“2190 Vochtige duinvallei”. Een belangrijke voorwaarde voor het herstel en de duurzame 
instandhouding van dit habitattype is echter een goede beheersing van een voldoende 
hoog gehouden grondwaterpeil door de hiertoe nodige ingrepen op de Paulusvaart en het 
Kalfduinkreekje. Het grondwaterpeil in het projectgebied wordt beïnvloed door enerzijds de 
drinkwaterwinning in het nabijgelegen golfterrein van Knokke-Het Zoute en door het drai-
nerend effect van verscheidene door het gebied stromende waterlopen, die onderworpen 
zijn aan het polderpeilbeheer, zoals (van noord naar zuid) de Zeedijkader, de Paulusvaart 
en het Kalfduinkreekje. Er is hierdoor ook een gebrek aan goed ontwikkeld waterhabitat 
(voldoende waterhoudend, met rijke ondergedoken of drijvende vegetatie, weinig bescha-
duwing, afwezigheid van predatie van vissen) voor de Boomkikker en Kamsalamander. In 
de zones waar de verdroging ten gevolge van de grondwaterwinning in het golfterrein van 
Knokke te sterk is, kan het habitattype “2190 vochtige duinvallei” in de toekomst overgaan 
naar “terrestrisch biotoop” voor de Boomkikker, begrijp een kleinschalige mozaïek van rui-
ger bloemenrijk grasland en bramenstruweel. 

Kaart 65 toont de bedreigingen van verdroging en watervervuiling.
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Bedreiging 6: Watervervuiling

De kwaliteit van de Paulusvaart is onvoldoende door instroom van afvalwater en de kwa-
liteit van de

aanwezige open waters is op sommige plaatsen onvoldoende door de bemesting van de 
omliggende

percelen. De vervuiling door afvalwater van de (topografisch diep gelegen en sterk drai-
nerende)

Paulusvaart vormt ook een hindernis voor de verhoging van het grondwaterpeil in het ge-
heel

projectgebied.
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8 BEHEERDOELSTELLINGEN 

8.1 Beheervisie + kaart

1. Realisatie van de groene bestemmingen zoals vastgelegd in het GRUP Zwin-
polders. Het GRUP Zwinpolders werd op 30 januari 2015 definitief vastgesteld en 
zorgde ervoor dat het projectgebied quasi volledig een groene bestemming kreeg 
of dat deze bestemming werd bevestigd. 

Realisatie van het plan van aanpak voor het behoud en de versterking van de 
natuurwaarden in de Binnenduinen van Knokke: In de aanloop van de vaststel-
ling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zwinpolders’ werd in opdracht 
van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening en de minister bevoegd voor 
leefmilieu, door het ANB een plan van aanpak voor het behoud en de verster-
king van de natuurwaarden in de Binnenduinen van Knokke opgemaakt (Herrier 
2014). Er werd ook een natuurstreefbeeldenkaart opgemaakt van de Binnendui-
nen van Knokke, die de taakstelling qua oppervlaktedoelen voor het deelgebied 
van het SBZ in de Binnenduinen concretiseerde. Bij de procedure tot goedkeu-
ring van het GRUP werd het plan gescreend op de noodzaak van een plan-MER. 
Dit bleek niet noodzakelijk. Tevens werd een passende beoordeling gedaan van 
het plan en deze oordeelde dat er geen betekenisvolle aantasting gebeurt, maar 
dat de bestemming net beoogt bij te dragen tot de realisatie van de instandhou-
dingsdoelstellingen. De opmaak van deze gebiedsvisie en beheerplan is een 
onderdeel in de uitvoering van het plan van aanpak en concretiseert de maat-
regelen die noodzakelijk zijn om de vastgelegde natuurstreefbeelden, die een 
uivoering zijn van het Vlaamse en Europese beleid, te kunnen realiseren. ANB 
zette in 2014-2015 – in navolging van het goedgekeurde GRUP en als onderdeel 
van het plan van aanpak – ook in op verwerving in der minne en inrichting van 
het gebied.

2. Samen Europese topnatuur realiseren en duurzaam onderhouden.  Dit door de 
aankoop en inrichting van de Binnenduinen. Dit is ook opgenomen als actie in het 
managementplan. Kortom, de beheerder wil hier Natura 2000 realiseren met aan-
dacht voor een geïntegreerde benadering en door afstemming en samenwerking 
met de gemeente Knokke-Heist, VLM en particulieren.

De samenwerking en grote lijnen van de beheervisie werden ook uitgeschreven 
in het aanvraagdossier voor het LIFE-project: Van Nieuwenhuyse, H. (2015). 
Life Nature and Biodiversity. Hazegras Inner Dunes Restoration and Acquisition 
(HIDRA). ANB, 217 p. om Europese subsidies te kunnen verkrijgen. Het project 
werd niet weerhouden door de Europese Commissie (cf. beslissing van 8 april 
2016) maar het is de intentie van de beheerder om dit project verder uit te voeren  
zoals neergeschreven in het projectdossier en de mogelijkheden voor Europese 
steun verder te onderzoeken.  

3. Uitbouw van een robuust en beleefbaar Natura 2000 netwerk door de aan-
koop en vervolgens herstel van de kustduin-habitats en van de biotopen van am-
fibie- en vogelsoorten van de Binnenduinen van Knokke, gevolgd door aanwijzing 
van het gebied als type 4 natuurgebied (natuurreservaat) door een uitbreiding 
van het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en polders. De Binnenduinen 
van Knokke maken immers deel uit van de uitbreidingszone van het Vlaams na-
tuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ dat aangewezen werd bij ministerieel 
besluit van 2 december 2003. De realisatie van de groene bestemmingen in de 
Binnenduinen, vormt het sluitstuk van het duinenherstel en optimalisatie van de 
natuurbeleving in de Zwinstreek met respect voor de aanwezige natuurwaarden. 
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4. De aankoop en inrichting van de Binnenduinen is een vervolg op de voorgaan-
de LIFE-projecten ZENO en ZTAR, het Interreg-project REEC en de uitbreiding 
van het Zwin, die zorgden voor natuurherstel en recreatieve inririchting van deze 
waardevolle natuurgebieden.

5. Realisatie van het actieprogramma voor de 1203 Boomkikker (Hyla arborea), 
6184 Rugstreeppad (Epidalea calamita) en 1166 Kamsalamander (Triturus crista-
tus).  

6. Translocatie van de Rugstreeppad in de Zwinstreek. Voortbouwende op de 
resultaten van het genetisch onderzoek dat is gebeurd door het INBO in opdracht 
van het ANB, wordt in 2017 werk gemaakt van translocatie van de Rugstreeppad 
in de Zwinstreek. Deze translocatie zal gebeuren door het overplaatsen van eis-
noeren, vanuit de door ANB beheerde Vlaamse Natuurreservaten “De Westhoek” 
te De Panne, “De Noordduinen” te Koksijde en “Ter Yde” te Oostduinkerke naar 
het nabijgelegen Zwin en de Zwinduinen en -polders in Knokke. Ook door de 
maatregelen in de Binnenduinen zal leefgebied voor de Rugstreeppad worden 
gecreëerd.

7. Afstemming en samenwerking met de VLM binnen het Landinrichtingsproject 
Zwinpolders Zwinpolders en voortbouwend op de samenwerking zoals beschre-
ven in projectdossier LIFE-HIDRA en in uitvoering van de doelstellingen van het 
Landinrichtingsproject.

8. Realisatie van het Prioritised Action Framework (PAF) van Vlaanderen voor 
de periode 2014-2020, meer bepaald tot de acties G.1.a, G.1.c, G.1.d, G.2.a en 
G.2.b. het PAF voorziet de realisatie van 661 ha 2136, 553 ha 2160 en 80 ha 
2190 in een goede staat tegen 2020. In de Binnenduinen wil het Agentschap voor 
Natuur en Bos hier een aanzienlijk percentage van realiseren. 

Maatregel G.1.a staat voor algemene prioritaire maatregelen voor Natura 2000 (ver-
werving). Dit omvat grondverwerving (inclusief eventuele compensatie) van habitats die 
een gespecialiseerd beheer vragen, terreinen om bestaande natuurgebieden en bossen 
te vervolledigen tot een coherent en efficiënt te beheren gebied en gronden voor de 
ontwikkeling van bossen. Het omvat verder ook de aanleg van infrastructuur nodig voor 
herstel van de habitats en de soorten alsook de aanleg van infrastructuur voor publieke 
toegankelijkheid en beleving.

Maatregel G.1.b staat voor prioritaire maatregelen voor landbouwgebonden en bosge-
bonden Natura 2000 habitats en soorten.

Actie G.1.c omvat prioritaire maatregelen voor kustgebonden Natura 2000-habitats en 
soorten. Het gaat om natuurherstelmaatregelen in functie van invasieve exoten en de 
uitvoering van beheertrajecten en overeenkomsten met eigenaren en land- en waterbe-
heerders.

Actie G.1.d omvat de prioritaire maatregelen voor Natura 2000 waterrijke gebieden en 
soorten. Onder de natuurherstelmaatregelen voor een gunstige staat van instandhou-
ding van de soorten valt:
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In het PAF zijn ook de prioritaire maatregelen geformuleerd per habitattype en per soort. 

Voor de habitats 2130*(vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie of ‘grijze duinen’), 2180 
(Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale kustgebied) en 2190 (Voch-
tige duinvalleien) wordt maatregel G.1.c (exotenbestrijding en beheerovereenkomsten) als 
meest prioritair uit te voeren maatregel beschouwd. Voor de diverse faunasoorten van 
bijlagen 1, 2 of 4 verwijzen we naar de concrete doelstellingen hieronder.

Kaart 24 b toont de doelstelling realisatie van bijkomende ha Europese habitats.

9. Door de aankoop en inrichting van de Binnenduinen, de perimeter van de zoek-
zones op grondgebied Knokke-Heist te reduceren en zo meewerken aan het zoe-
ken naar een sociaal verantwoorde oplossing voor de rode en oranje bedrijven in 
deze zone

10. Afstemming op de timing van het strategisch project van de Zwin Uitbreiding en 
het daaraan gekoppelde landinrichtingsproject Zwinpolders

11. Maximale samenwerking met andere partners in het gebied

12. Samenwerking met landbouwers voor het begrazingsbeheer van het gebied en 
samenwerking met lokale particulieren

13. Werk maken van een betere beleving van het gebied en zijn omgeving.

14. Aandacht voor het erfgoed in het gebied 

De beheervisie wordt ook geschetst op kaart 23a, zodat duidelijk wordt waar de klemtonen 
voor het gebied liggen.

 ● De ontwikkeling van watergebonden habitat voor soorten van waterrijke gebieden, 
met extra inspanningen voor de Boomkikker (Hyla arborea)

 ● Het herstel van gedegradeerd watergebonden habitat voor soorten van waterrijke 
gebieden, met extra inspanningen voor de Boomkikker (Hyla arborea)

 ● Het herstel van een natuurlijk of geschikt grondwaterniveau en het herstel van 
waterlopen door onder meer de plaatsing van stuwen, het herstel van de natuurlijke 
bedding van een waterloop, … 

 ● Verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem. 
Binnen het studiegebied is een oplossing voor de vervuiling van de Paulusvaart 
een belangrijke doelstelling. Hiervoor wordt door de partners van het LIFE-HIDRA-
project (ANB, gemeente, VLM en de LV De Landsheer-Lannoije) samengewerkt met 
het bekkensecretariaat en VMM en wordt overleg gepleegd met de Oostkustpolder. 

 ● Milderen van stikstof- en fosfaat-influx
 ● Uitvoering van beheertrajecten en overeenkomsten met eigenaren en land- en 

waterbeheerders

Actie G.2.a omvat prioritaire maatregelen om ecosysteemdiensten van Natura 2000 te 
behouden, vooral in relatie met het milderen en aanpassen aan de klimaatverandering.  
Het gaat vooral om G2.B: prioritaire maatregelen voor de promotie van duurzaam toe-
risme en tewerkstelling in relatie met Natura 2000.

Actie G.2.b omvat de prioritaire maatregelen voor de promotie van duurzaam toerisme 
en tewerkstelling in relatie met Natura 2000. 
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Visualisatie natuurstreefbeelden
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Visualisatie natuurstreefbeelden
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8.2 Beheerdoelstellingen (ANB-eigendom/beheer; niet ANB-eigendom/beheer)
De beheerdoelstellingen worden hieronder ‘SMART’ geformuleerd. ‘SMART’ staat voor 
‘specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden’. Hiermee willen we aantonen 
welke resultaten we wanneer verwachten.

8.2.1 Beheerdoelstellingen ecologische functie,  bosbalans, IHD-balans en staat 
van instandhouding

8.2.1.1 SMART-formulering beheerdoelstellingen aan de hand van kenmerken en 
factoren

8.2.1.1.1 Natuurstreefbeelden vegetaties
Beheerdoel 2130* Grijs duin

Kenmerken:

 ● Oppervlakte en locatie. Actueel is er 19,1 ha habitat 2130* aanwezig in het projectge-
bied. Kaart 24 a toont de actuele aanwezigheid. 

 ● Vegetatiesamenstelling:  sleutelsoorten zijn onder meer Akkerhoornbloem, Blauwe 
bremraap, Bleek dikkopmos, Duindravik, Duinfakkelgras, Geel walstro, Gesnaveld 
klauwtjesmos, Gesteelde stuifbal, Gestreepte klaver, Gewone rolklaver, Groot 
duinsterretje, Grote tijm, Hazenpootje, Hondsviooltje, Kegelsilene, Kleine rups-
klaver, Klein vogelpootje, Kruipend stalkruid, Leermos, Muurpeper, Nachtsilene, 
Onderaardse klaver, Purpersteeltje, Rendiermossen, Ruwe klaver, Ruw vergeet-mij-
nietje, Schapenzuring, Tandjesgras, Viltganzerik, Walstrobremraap, Zachte haver, 
Zanddoddengras, Zandhoornbloem, Zandmuur en Zandzegge. De beste relicten in het 
studiegebied zijn gedocumenteerd door vegetatieopnamen 1, 4, 5, 36, 71, 73 (resp. 
rand KD11, idem, BL21, KP8 en HA3).

 ● Habitatstructuur: mosduinen, duingraslanden in mozaïek met vegetatieloos duinzand. 
Verder ook vaak mozaïeksituaties met duinstruweel of vochtige duinpannen. Humus- 
en nutriëntarme bodems. Kalkgehalte variabel, van kalkrijk tot uitgeloog, afhankelijk 
van leeftijd. Uitstuiving, begrazing en graafactiviteiten zorgen voor dynamiek. Variatie 
in vochtgehalte en zonexpositie door reliëfverschillen en expositie.

 ● Gewenste kenmerken: Bastaardzandloopkever, Blauwvleugelsprinkhaan, Bolle duin-
slak, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Witbaardzandbij, … zijn kenmerkende fauna-
elementen die nu nog op de beter bewaarde duingraslandjes voorkomen. Ze liften 
mee met het herstel van goed ontwikkeld grijs duin en zijn hier als gewenst kenmerk 
opgenomen.

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Momenteel is er 19,1 ha actueel habitat 2130* aan-
wezig. Door omvorming en uitbreiding is er potentieel 27,9 ha aanwezig. Samen goed 
voor 47 ha.

 ● Gewenste habitatstructuur. Een zekere afwisseling met duinstruweel (Duindoorn, wilde 
rozen, Eénstijlige meidoorn, Koebraam, Dauwbraam, Wilde liguster, Gewone vlier, …) 
is bevorderlijk voor de diversiteit, maar het percentage verstruweling blijft liefst onder 
een drempel van 10 %.
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 ● Gewenst beheer. Stikstof- en fosfaatgehalten zijn momenteel te hoog door jarenlang 
gebruik als landbouwgrond (bemesting). Dit vergt het afgraven van de bouwvoor tot op 
een nog te onderzoeken diepte.

 ● Gewenst beheer. Herbicidengebruik is actueel in heel veel relicten een onregelmatig 
terugkerende factor, met sterk nivellerende invloed. Moet volledig stopgezet worden.

 ● Gewenst beheer. Terreinnivellering was de regel bij omzetting van duinen in landbouw-
grond. Het terug creëren van reliëf na afgraven van de bouwvoor is wenselijk. Vaak 
werden zandoverschotten na omzetting in landbouwgrond opzij geschoven en beplant 
als houtwallen. Dit fenomeen dat hier al startte in de 18de eeuw heeft een cultuurhisto-
risch belang en wordt best gerespecteerd en eventueel ook hersteld.

 ● Gewenst beheer. Voor de droge mosduinen en duingraslanden zijn geen strenge 
vereisten voor de grondwatertafel. Voor vochtige varianten is het momenteel te droog 
door waterwinning en drainage. Opstuwen van de grondwatertafel is wenselijk.

 ● Gewenst beheer. Recente beplanting met naaldbos (50-60 jaar oud) heeft grijs duin 
doen verdwijnen. Terug omzetten van monotoon, soortenarm naaldbos naar grijs duin 
is wenselijk. Waardevolle spontane opslag in deze naaldbossen van meidoorn, rozen, 
… mag in beperkte mate gespaard worden bij de omzetting.

 ● Gewenst beheer. De begrazing op de huidige restanten van deze duingraslanden is 
actueel veelal een sterke overbegrazing door te veel paarden. Een omschakeling naar 
een extensieve begrazing is noodzakelijk. Op het hoogtepunt van het vegetatieseizoen 
(mei-juni) kan beter helemaal niet worden beweid.  De rest van het jaar mag begra-
zing wél. Bijvoederen op de duingraslanden zelf moet absoluut worden vermeden. De 
veterinaire behandeling van de grazers moet onderworpen worden aan een duidelijke 
reglementering zodat er geen schade ontstaat aan de wilde ongewerveldenfauna 
(verbod op ivermectinegebruik op het terrein zelf; minimaal 14 dagen verwijderen van 
behandelde grazers).

Beheerdoel: 2160 Duinen met Duindoorn

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. Momenteel nog zeer beperkt aanwezig. Vlakvormend enkel 
in KP10. Solitaire of enkele struiken op de rand van het Blinkaartbos, langs het 
Jagerspad, op de rand van KD11, DL2, … Nieuw aangeplant in DL1, maar vermoe-
delijk met niet autochtoon materiaal. Op deze plaats dus misschien beter vervangen? 
Totale oppervlakte 2160 is circa 2,7249 ha.

 ● Vegetatiesamenstelling. Het enige vlakvormige Duindoornstruweel is momenteel 
soortenarm en behoort tot het Hippophaeo-Sambucetum. Duindoorn, Koebraam, 
Dauwbraam en Gewone vlier zijn momenteel de enige houtige soorten. Er komen 
geen wilde rozen voor. De kruidlaag is nitrofiel en niet bijzonder (zie vegetatieop-
name 21, struweel en bos). In de overige plaatsen staat Duindoorn meestal in het 
gezelschap van soorten die er vanaf eind 18de eeuw aangeplant zijn als houtkant 
of houtwal: Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Veldiep, Canadapopulier, Kroosjes, … 
Daar zijn op spontane wijze ook een aantal andere houtige soorten bijgekomen als 
Hondsroos, Heggenroos, Dauwbraam, Koebraam, Gewone vlier, …. Ook hier is de 
kruidlaag meestal nitrofiel (zie vegetatieopnamen 28, 33, 42, 74 en 94, struweel en 
bos). Sleutelsoorten van Duindoornstruweel zijn onder meer Duindoorn, Wilde ligus-
ter, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Gewone vlier, diverse soorten bramen en rozen. 
De kruidlaag bestaat uit zeer algemene stikstofminnende soorten, maar soms ook uit 
meer specifieke soorten als Fijne kervel en Duinvogelmuur. In oudere struwelen beho-
ren Ruig viooltje, Donderkruid en Glad parelzaad tot de mogelijkheden. 
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 ● Habitatstructuur. De percelen KP10 en HA2 zijn nog reliëfrijk. De overige groei-
plaatsen zijn ofwel houtkanten op genivelleerde bodem, ofwel houtwallen, met lage 
houtwalletjes.

 ● Gewenste kenmerken. De vlakvormige begroeiing van KP10 mag liefst wat soorten-
rijker worden aan houtige soorten, waarbij vooral wilde rozen in aanmerking komen 
(Hondsroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, Viltroos, …), maar ook andere 
kalkminnende struweelsoorten die momenteel volop in opmars zijn in de duinen 
(Wegedoorn, Kardinaalsmuts, …). Minder intensieve begrazing rondom kan in een 
betere mantel-zoom ressorteren met doelsoorten als Glad parelzaad, Donderkruid, 
Hartgespan, Malrove, …Voor de houtkanten geldt hetzelfde. Hier kan vooral het 
stopzetten van herbicidengebruik in de aangrenzende percelen voor een verbeterde 
kruidlaag zorgen. De bloeiende struweelsoorten zijn een rijke bron voor stuifmeel- en 
nectarzoekende insecten. Ook als waardplant herbergen de verschillende struweel-
soorten een zeer groot aantal ongewervelden, niet in het minst grote soortenaan-
tallen nachtvlinders, waaronder Bastaardsatijnvlinder. De strooisellaag is favoriet 
biotoop voor de Nauwe korfslak (bijlage 2-soort). Ook als overwinteringsbiotoop voor 
Kamsalamander (bijlage 2-soort) is Duindoornstruweel zeer geschikt. Nachtegaal is 
een typische broedvogel van Duindoornstruwelen. De Duindoornvuurzwam is een 
specifieke parasiet op Duindoorn.

Foto. Het actuele Duindoornstruweel in de Binnenduinen is zeer beperkt in oppervlakte. Op veel 
plaatsen overleven amper enkele struiken in houtkanten, houtwallen of andere struwelen, zoals hier 
langs het Jagerspad op de grens van Hazegrasduinen en Kalfduinen. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 
2016.

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Behoud van de bestaande relictpopulaties 
Duindoorn in de deelgebieden.

 ● Gewenst beheer. Herbicidengebruik is actueel in heel veel relicten een onregelmatig 
terugkerende factor, met sterk nivellerende invloed. Moet volledig stopgezet worden.
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 ● Gewenst beheer. Het ouder wordende Blinkaartbos bedreigt de laatste relicten 
Duindoornbegroeiing. In de rand kan daarom een selectief kapbeheer aanbevolen 
worden om een meer biodiverse mantel-zoom te handhaven. Hierbij moet in het bij-
zonder gelet worden op de nog aanwezige laat-19de-eeuwse aanplant van de bosrand, 
die nog op diverse plaatsen aanwezig is en die naast een grote biodiversiteitswaarde 
ook een grote cultuurhistorische waarde heeft.

 ● Gewenst beheer. Overbegrazing van de aangrenzende weitjes naast de houtkanten of 
houtwallen met Duindoorn  decimeert de zoombegroeiing. Alleen de meest nitrofiele 
vegetatie weet daardoor nog stand te houden. Een meer extensieve begrazing kan de 
vegetatie structuur- en soortenrijker maken.

Beheerdoel 2170 Duinen met Kruipwilg subspecies argentea

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. De actuele oppervlakte van het type bedraagt amper enkele 
vierkante meter. Op kaart is de ligging van het actuele habitat amper waarneembaar.   
Kruipwilg komt onder meer nog voor in de poelrand van HA3, KA27, KA 39 en KP13. 
In DL1 is Kruipwilg aangeplant met autochtoon materiaal gesneden als stek in de 
Zwinduinen.

 ● Vegetatiesamenstelling. De sleutelsoort is Kruipwilg. Deze soort komt momenteel 
nog vrij verspreid voor in de poelrand van diverse, meestal recent aangelegde poe-
len, maar de struweeltjes kunnen nauwelijks als ‘Duinen met Kruipwilg’ bestempeld 
worden door de zeer geringe omvang.  Kruipwilgstruwelen kunnen een rijke padden-
stoelenflora herbergen met karakteristieke soorten. Ook Rond wintergroen, Zeegroene 
zegge, Moeraswespenorchis, Driedistel, Gewone vleugeltjesbloem, Zomerbitterling, 
Strandduizendguldenkruid,  Sierlijk vetmuur, Stijve ogentroost, Drienervige zegge en 
Kaal stofzaad zijn kenmerkende soorten voor Kruipwilgstruwelen in de duinen. De 
zeer kleine populaties Kruipwilg momenteel zijn onvoldoende om deze ondergroei te 
bewerkstelligen.

 ● Habitatstructuur. De eerste 2 m in de rand van poeltjes komt in aanmerking als kiem-
plaats voor Kruipwilg. De grondwatertafel is daarbij van doorslaggevend belang.
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Foto. Vrouwtje Kruipwilg op de oever van ZWI_034 in perceel KA23 in de Kalfduinen-Oost.  De 
soort komt wel voor, maar het vegetatietype is beperkt tot enkele vierkante meter. Foto Arnout 
Zwaenepoel, mei 2016.

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Behoud en liefst uitbreiding van de relictpopu-
laties Kruipwilg tot enkele honderden vierkante meter. De oppervlakte van deze 
uitbreiding is mee in de cijfers opgenomen van de 17,4 ha biotoop voor de diverse 
doelsoorten (Boomkikker, Kamsalamander, Rugstreeppad, Nauwe korfslak, etc.).  
Kruipwilgstruwelen kunnen een groot aantal ongewervelden herbergen. Kruipwilg wijkt 
qua spectrum ongewervelden enigszins af zowel van de boomvormige wilgen als van 
de andere struikvormige wilgen. Ook voor deze specifieke fauna moet de oppervlakte 
aan Kruipwilgstruweel groter worden dan momenteel het geval is. De poelaanleg in 
functie van Boomkikker, Rugstreeppad en Kamsalamander is bevorderlijk voor de uit-
breiding van kruipwilgstruweel. Daarnaast is ook grootschaliger afgraving van percelen 
(fosfaateliminatie) bevorderlijk voor de uitbreiding. Streefdoel voor de uitbreiding is  
enkele honderden vierkante meter Kruipwilgstruweel.

 ● Gewenst beheer. Overbegrazing rond de poelen leidt tot het verdwijnen van Kruipwilg. 
Bij te sterke begrazing, zolang begrazing in individuele percelen moet plaatsvinden, 
kan best één zijde van de poel afgerasterd worden.

 ● Gewenst beheer. Kruipwilg is een pioniersoort, die weldra overgroeid kan worden door 
andere wilgen (Grauwe wilg, Katwilg, Schietwilg). Begrazing of maaien kan de plagio-
climax met dominante Kruipwilg in stand houden.

 ● Gewenst beheer. De aangeplante Kruipwilgstruweeltjes in DL1 kunnen best nog een 
tijdje afgerasterd blijven tot ze bestand zijn tegen de begrazing. Na een aantal jaar kan 
de omheining dan weggenomen worden.

 ● Gewenst beheer. De nabijgelegen grondwaterwinning onder de golf van Knokke 
(Blinkaartpanne) en de diepe drainagesloten in het gebied werken verdroging van het 
omliggende duingebied in de hand en hypotheceren  uitbreiding van het geschikte 
biotoop. Het plaatsen van stuwen in de waterlopen kan de ontwatering beperken.
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Beheerdoel 2180 Beboste duinen van het Atlantische continentale en boreale kust-
gebied

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. Actueel is er 32,9 ha habitat 2180 aanwezig in het projectge-
bied. Kaart 24 a toont de actuele ligging. 

 ● Vegetatiesamenstelling. Dit habitattype omvat de natuurlijke loofbossen van de kust-
duinen, maar ook de semi-natuurlijke loofbossen die spontaan ontwikkelen uit oude 
aanplanten worden tot dit habitattype gerekend. In het studiegebied komen geen na-
tuurlijke bossen voor. De 18de- en 19de-eeuwse aanplanten worden tot het habitattype 
gerekend; de veel recentere naaldhoutaanplanten (van circa 1950) niet. De eerste ver-
meldingen van bos in de Oude Hazegraspolder (‘taillie’) dateert van 1786 (Coornaert 
1974, p.p. 174-175). In praktijk is het Blinkaartbos de belangrijkste oppervlakte 2180. 
Ook de kleinere bosjes KA11, KA38, KA40 en KP15 worden als 2180 aanzien; de 
bosjes HA1 (naaldhout), KD12 (naaldhout) en KD10 (esdoorn) niet. Als types treffen we 
hier onder meer Duin-Eikenbos en Abelen-Iepenbos aan. Het Blinkaarbos is in prin-
cipe met vooral exotische houtachtige soorten aangeplant (Zeeden, Canadapopulier, 
Noorse esdoorn). In geringere mate werden ook Zomereik, Gewone es, Gewone 
esdoorn  en Veldiep aangeplant. Minstens es en esdoorn vertonen duidelijke sporen 
van voormalig hakhoutbeheer. De kruidlaag wijst in de verschillende plantomstandig-
heden toch  een Abelen-Iepenbos aan. Recente aanvoer van tal van andere houtige 
soorten gebeurde voornamelijk via door vogels aangebrachte zaden uit eetbare noten 
en bessen (Amerikaanse vogelkers, Eenstijlige meidoorn, Gele ribes, Gewone vlier, 
Hazelaar, Heggenroos, Hondsroos, Kardinaalsmuts, Mahonie, Paplaurier, Rimpelroos, 
Rode kornoelje, Taxus, Veelbloemige roos, Wilde lijsterbes, …).  Gewone esdoorn is 
volop bezig de nieuwe dominant in dit bos te worden door massale uitzaai. In de kruid-
laag komen al een aantal oud-bos-indicatoren voor (Bosanemoon, Daslook, Gewone 
eikvaren, Kleine maagdenpalm, Lieve-vrouw-bedstro, Tongvaren, Wilde hyacint, 
Wilde narcis). De meeste van die soorten zijn zonder twijfel of van tuinafval afkomstig 
of werden wellicht ook doelbewust aangeplant. Ook Zachte naaldvaren kon als een 
tuinvlieder aangetoond worden.  De aanplant of verwildering geldt zeer waarschijnlijk 
niet voor eikvaren. Bosbingelkruid is ook een oud bos-indicator, die een tijd lang in het 
Blinkaartbos voorkwam, maar de soort werd er anno 2016 niet meer teruggevonden. 
Andere bossoorten die eerder met recente bossen geassocieerd kunnen worden zijn 
onder meer Brede stekelvaren, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Geel nagelkruid, 
Klimop-ereprijs, Look-zonder-look, Maarts viooltje, Mannetjesvaren, Robertskruid en  
Speenkruid. In de bloeiperiode in het voorjaar zijn Look-zonder-look en Fluitenkruid 
aspectbepalend in de kruidlaag. Andere planten met een enigszins stinzenachtig ka-
rakter die her en der in de rand van het Blinkaartbos voorkomen zijn Italiaanse arons-
kelk, Overblijvende ossentong, Grote maagdenpalm en Gewone vogelmelk. De rand 
van het Blinkaartbos vertoont een apart aspect met cultuurhistorische waarde. Vóór de 
aanplant van het eigenlijke bos werden de randen beplant met Eenstijlige meidoorn, 
Sleedoorn, Veldiep en knotbomen van Regenerata-populieren. Wellicht hoorden ook 
Sering en Sneeuwbes tot dat spectrum, maar die kunnen ook afkomstig zijn van de 
beplantingen rond enkele huisjes in het Blinkaartbos. Ook dat aanplantpatroon is nog 
op verschillende plaatsen duidelijk herkenbaar. Uiterst zeldzaam komt in die rand nog 
af en toe wat (spontane) Duindoorn of Wilde liguster voor. De exemplaren zijn echter 
op één hand te tellen. Dat zijn tegelijk de plaatsen waar ook meest (spontaan gevestig-
de) wilde rozen voorkomen (uitsluitend Heggenroos en Hondsroos) en waar eikvaren 
best beleef standhouden. In de noordrand van het Blinkaartbos zijn ook nog relicten 
terug te vinden van de voormalige “oseraie du Zoute”, een kweekplaats van vlechtwil-
gen. In de Zwinbosjes zijn tal van cultuurvariëteiten van deze vlechtwilgen aan te wij-
zen. In de rand van het Blinkaartbos gaat het uitsluitend om Kat- x Grauwe wilg (Salix 
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x holosericea). De vegetatietabel struweel en bos geeft de begroeiing van de diverse 
bosjes weer. Voor het Blinkaartbos verwijzen we naar de opnamen 13, 14, 15, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 57, 58, 60 en 78; voor het Kappelingenbos: opnamen 27 en 
66; voor het eikenbosje KA11: opnamen 39 en 104; voor het bosje KA38: opnamen 62 
en 63; voor het bosje KA25: opname 96; voor het bosje KD10: opname 51; voor het 
bosje KD12: opname 2; voor het bos HA1: opnamen 29 en 30. 

 ● Habitatstructuur. In het Blinkaartbos is het onderscheid tussen de eerst beplante rand 
en het iets later aangeplante bos nog altijd duidelijk waarneembaar op verschillende 
plaatsen. Ook is de structuur van een houtwal nog duidelijk aanwijsbaar. De houtwal 
scheidt het Blinkaartbos van een later beplant stuk Zouteduinen. Ook het verschil-
lende aanplantpatroon in hoogten en laagten is nog vaak waar te nemen Gewone es 
werd voornamelijk in de pannen aangeplant, terwijl de Zeedennen eerder op de droge 
plaatsen aangeplant werden. 

 ● De habitatstructuur van de andere bosjes is eenvoudiger. Het bosje van ZO6 is recen-
ter aangeplant dan het Blinkaartbos, op genivelleerde bodem en er werd nogal wat 
naaldhout van diverse soorten sparren en dennen aangeplant. In het Kappelingenbos 
(KP14, KP15) was Veldiep wellicht de dominante soort, maar de olmenziekte heeft 
de soort herleid tot een dichte struiklaag. Twintigste-eeuwse heraanplant met vooral 
Canadapopulieren zorgde voor de nieuwe structuur. Het bosje van KA11 is door 
Zomereik gedomineerd. Een kerkwegel scheidt het bosje van een olmenhoutkant.  
Ook dit bosje ligt op genivelleerde duinbodem. De bosjes KA38 en KA40, gescheiden 
door een onverharde weg zijn loofhoutbosjes met vooral eik en es. KA38 is omgeven 
door rijkelijk bramenstruweel van vooral Koebraam. Ook deze bosjes bevinden zich 
op genivelleerde duinbodem.  KA40 grenst onmiddellijk aan akkers en mist daardoor 
een mantel-zoom. HA1 is een afstervende jonge naaldhoutaanplant, waar Gewone 
esdoorn volop bezig is de nieuwe dominant te worden. In de rand staan wél mooie, 
dikke, oude Eenstijlige meidoorns en één hoekje van het bos wordt door Zomereik 
gedomineerd. Aan de zuidzijde komt nog wat Duindoornstruweel voor, met een aantal 
wilde rozen. De bodem is hier nog het reliëfrijke duin. Ook KD12 is een recente naald-
houtaanplant met dezelfde karakteristieken als HA1, eveneens op reliëfrijk duin. KD10 
is een door Gewone esdoorn gedomineerd bosje op geëgaliseerde duingrond (op de 
grens met veel zwaardere kleibodems in het oosten).

 ● Gewenste kenmerken. 1) In de oudere bossen is een geleidelijke overschakeling 
van aangeplant exotenbos naar meer natuurlijk loofbos wenselijk. Wat de populie-
ren en dennen betreft is er geen bijzonder ingrijpen noodzakelijk, daar deze soorten 
uit zichzelf al kwijnend zijn. Een exotenbeheer tegen agressieve houtige exoten als 
Amerikaanse vogelkers, Mahonie, Sneeuwbes, Robinia, …. Is wél wenselijk. 2) In het 
Blinkaartbos kan een lokale bestrijding van Klimop overwogen worden om waardevolle 
kruidachtige soorten als Bosbingelkruid, Maarts viooltje, eikvaren, … te beschermen. 
3) In het Blinkaartbos diende de kartering van de kruidachtige begroeiing als basis 
dienen om te kijken of een herlokalisatie van het speelbos wenselijk was of niet. Na de 
kartering werd geopteerd voor het behoud van de huidige speelzone.  Daarnaast wordt 
ook een open plek in zuidelijke deel van het Blinkaartbos als speelzone ingesteld. 
Ook het al dan niet behoud van de wirwar van paadjes moet in samenhang daarmee 
herbekeken worden. 4) In het Blinkaartbos is sinds enkele jaren de aanwezigheid 
van Rode eekhoorn vastgesteld. Een uitbreiding van de voedselplanten voor dit dier 
kan wenselijk zijn. Eventuele aanplant van Hazelaar in de struiklaag kan overwogen 
worden.  5) In het Blinkaartbos is de verharde Eikenlaan een barrière voor plant en 
dier en voor wandelaars (gebrek aan veilige oversteek). Voorzieningen als doorste-
ken voor dieren onder de rijbaan kunnen hier een oplossing vormen.  6) De kleinere 
bosjes uit de 18de eeuw hoeven geen bijzonder ingrijpen. Een verbinding met elkaar 
of met het Blinkaartbos door nieuwaanplant is echter wenselijk waar mogelijk. 7) De 
recente naaldhoutaanplanten hebben een eerder beperkte waarde in vergelijking met 
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de oudere bossen. Een omvorming tot prioritair habitat 2130* Grijs duin is wenselijk. 8) 
Faunabewoners van oud bos (dood houtkevers, holtebewonende vogels en vleermui-
zen, een reeks zeldzame landslakken waaronder Genaveld tonnetje, Nauwe korfslak 
(bijlage 2-soort), Cylindrische korfslak, Kleine korfslak, Schorshorentje, zeggekorfslak 
(bijlage 2-soort) , bepaalde nachtvlindersoorten, …) zijn kenmerkende diersoorten 
van oudere bossen. Ze liften mee met de ontwikkeling en/of het herstel van goed 
ontwikkeld oud bos en zijn hier als gewenst kenmerk opgenomen. De bosjes zijn ok 
belangrijk als potentieel broedgebied voor Aalscholver, Blauwe reiger, Kleine zilver-
reiger (bijlage 1-soort), Kwak (bijlage 1-soort) en Lepelaar (bijlage 1-soort).  Hetzelfde 
geldt voor kenmerkende, veelal symbiontische  paddenstoelen van oud bos, hier in 
het bijzonder de soorten gebonden aan olm, es en eik. Karakteristieke duinbospad-
denstoelen zijn onder meer: Populierleemhoed, Vals judasoor, Boomloze gordijnzwam, 
Parelhoenchampignon, Glinsterende champignonparasol, Witte champignonparasol 
en aardsterren. Ook de epifytenflora telt een aantal zeldzame soorten zoals het baard-
mos Usnea filipendula en Dwergvratjesmos. 

Foto. Populierleemhoed (Agrocybe cylindracea) op een knotpopulier in de Kortestraat. Populier-
leemhoed wordt ook als een typische duinbossoort beschouwd. Foto Arnout Zwaenepoel, novem-
ber 2016.

Factoren:

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Actueel is er 32,9 ha habitat 2180 aanwezig. Door 
omvorming en uitbreiding is er een potentieel van nog 18,9 ha, samen goed voor 58,7 
ha. Uitbreiding van het type door omvorming van de actuele bossen (exotenbestrij-
ding, waterhuishoudingverbetering, recreatiegeleiding). Kaart 24 b toont de potentiële 
uitbreidingsmogelijkheden.

 ● Gewenst beheer. In de donkerste gedeelten van het Blinkaartbos nemen bepaalde 
kruidachtige soorten af door gebrek aan licht, niet in het minst door een tamelijk 
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recente allesoverheersende uitbreiding van Klimop. Maarts viooltje is één van de 
slachtoffers. In 2016 kwam het, mede door weersomstandigheden, zelfs niet meer 
tot bloei. Mogelijk is ook Bosbingelkruid door de Klimopuitbreiding verdwenen. Ook 
eikvaren ondervindt last van deze woekering. Lokaal verwijderen van de Klimop is 
aangewezen. Dat kan best gebeuren op plaatsen waar gelijktijdig een middelhoutbe-
heer gevoerd wordt.

 ● Gewenst beheer. In de boomlaag van het Blinkaartbos zijn de Canadapopulieren 
(hoofdzakelijk var. Regenerata) vaak afstervend. Vooral de bomen die ooit geknot 
werden en nadien niet meer scheuren open of vallen om, maar ook de opgaande 
bomen sneuvelen frequent bij voor- en najaarsstormen. Ook de Zeedennen zijn eerder 
kwijnend dan erg vitaal. De essen hebben allemaal te leiden onder de essenziekte, 
maar voorlopig zijn er nog maar amper dode essen te zien. Het hakhoutverleden 
van de essen speelt hen voorlopig geen parten. De telgen groeien meestal door de 
concurrentie om licht mooi recht omhoog, waardoor de voormalige hakhoutstoven niet 
openscheuren. Zomereik is eerder beperkt aanwezig en is nergens dominant. Gewone 
esdoorn en Noorse esdoorn zaaien massaal uit en veroveren zich een dominante 
positie in het hele Blinkaartbos. Deze spontane evolutie mag zich verder doorzetten op 
het grootste gedeelte van het bos. Behoud van dood hout in het bos is daarbij wense-
lijk. Op de plaatsen waar een middelhoutbeheer ingesteld wordt kan esdoorn best als 
hakhout behandeld worden. 

 ● Gewenst beheer. De bossen van het studiegebied moeten in principe geen grote hout-
opbrengst leveren. Enkele percelen kunnen echter in een systeem van middelhout-
beheer  beheerd worden. De verkoop van dat hout wordt als een beperkte vorm van 
opbrengst gezien. Meest in aanmerking komen delen van het Blinkaartbos waar een 
inspanning gelverd wordt voor het behoud van Maarts viooltje en eikvaren en het bosje 
KD10, waar het omzetten van esdoorn in hakhout moet leiden tot een versterking van 
andere waardevolle loofhoutsoorten, die eventueel in beperkte mate ook kunnen bijge-
plant worden.

 ● Gewenst beheer. Bij de recente aanwinsten van de struik- en boomlaag  horen nogal 
wat exoten, die uit de nabijgelegen tuinen afkomstig zijn en door vogels of storten van 
tuinafval verbreid werden. Die exotenuitbreiding vergt ingrijpen.

 ● Gewenst beheer. In het Kappelingenbos heeft de olmenziekte weliswaar flink huis 
gehouden, maar in de struiklaag is Veldiep nog altijd dominant door massale wortelop-
slag. Het is een zeer goede bron van plantmateriaal bij eventuele bosuitbreiding in de 
rest van het gebied.

 ● Gewenst beheer. De recente bosjes zijn allemaal in een stadium van zeer sterke 
‘veresdoorning’. Dit is niet optimaal, maar er wordt geopteerd niet op dit proces in te 
grijpen, behalve in delen van het Blinkaartbos waar voor middelhoutbeheer geopteerd 
wordt en in het bosje KD10.

 ● Gewenst beheer. In geen enkel bos of bosje is nog water aan de oppervlakte te zien. 
Een (lokale) stijging van de grondwater tafel zou een aanzienlijke lokale verrijking van 
bostypes kunnen bieden. In het bijzonder natte wilgenstruweelbossen met Grauwe 
wilg en andere wilgensoorten (niet Kruipwilg) en natte elzenbossen worden ook tot het 
habitattype 2180 gerekend. Het opnieuw uitgraven van een poel in het Kappelingenbos 
kan minstens lokaal voor water zorgen. Het ondieper maken van de sloten rond het 
Kappelingenbos kan eveneens een afvoer van water naar de Paulusvaart verhinderen. 
Dat is echter op korte termijn nog niet mogelijk, omdat die sloten ook het landbouwge-
bied buiten het studieebied moeten ontwateren.

 ● Gewenst beheer. De bodemanalyses van het INBO moeten nog geïnterpreteerd wor-
den naar de betekenis van de stikstof- en fosfaatgehaltes die in de bosbodems aanwe-
zig zijn. De meetgegevens zijn eerder belangrijk voor de geplande bosuitbreiding dan 
voor het beheer van de actueel aanwezige bossen.
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 ● Gewenst beheer. Het Blinkaartbos is actueel nog voor een belangrijk gedeelte ge-
meentebos (‘Koningsbos’) en daar wordt niet gejaagd. De kleinere bosjes fungeren 
momenteel nog als jachtbosjes. De uiteindelijke, lange-termijndoelstelling is ook die 
jachtbosjes jachtvrij te maken.

Beheerdoel 2190 Vochtige duinvallei  

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie.  Actueel is er 0,1 ha habitat 2190 aanwezig. Kaart 24 a toont 
het actuele voorkomen.

 ● Vegetatiesamenstelling. De huidige oppervlakte duinvallei is uiterst beperkt. In de 
poelranden komen weliswaar nog sporadisch enkele kenmerkende soorten voor, maar 
de totale oppervlakte bedraagt momenteel niet meer dan 0,1 ha. Sleutelsoorten zijn  
Aardbeiklaver, Bevertjes, Bleekgele droogbloem, Bonte paardenstaart, Brede orchis, 
Drienervige zegge, Dwergzegge, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone 
vleugeltjesbloem, Gewoon puntmos, Groenknolorchis, Grote ratelaar, Honingorchis, 
Kleine ratelaar, Kranswieren, Kruipend moerasscherm, (bijlage 2-soort), Kruipwilg (als 
pionier in deze fase en niet als dominant zoals in habitattype 2170), Moerassikkelmos, 
Moeraswespenorchis, Moeraszoutgras, Netknikmos, Paddenrus, Parnassia, Rode 
ogentroost, Sierlijke vetmuur, Slanke duingentiaan, Sterrengoudmos, Stijve ogentroost, 
Strandduizendguldenkruid, Teer guichelheil, Vleeskleurige orchis, Zeegroene zegge 
en Zomprus. Van al deze gewenste soorten komen momenteel slechts Aardbeiklaver, 
Bleekgele droogbloem, Fraai duizendguldenkruid, Gewoon puntmos, Kleine ratelaar, 
Kranswieren, Kruipwilg, Rode ogentroost , Stijve ogentroost en Zomprus lokaal voor 
in poelranden. Op één plaats (poeltje in HA3) werd lange tijd Kruipend moerasscherm 
waargenomen, maar deze soort is de laatste jaren niet meer teruggevonden. De 
vegetatieopnamen 3, 8, 10, 25, 26, 75 en 102 geven een beeld van de actuele kleine 
relictjes van vegetaties met soorten van vochtige duinvalleien in poelranden.

 ● Habitatstructuur. De actuele relicten van dit vegetatietype zijn kleine lintvormige ve-
getaties op de oever van veedrinkpoelen, die zich van jaar tot jaar moeten aanpassen 
aan de grondwaterstand net boven het poelwateroppervlak. De  ambitie is om veel 
grotere oppervlaktes te creëren door afgraven van de stikstof- en fosfaatrijke, humeu-
ze ploegvoor van akkers op duinzand. Die ambitie stemt ook helemaal overeen met 
het bevorderen van doelsoort 1203 Boomkikker. Reliëfverschillen die ook weer kunnen 
inspelen op wisselende grondwaterstanden zijn belangrijk bij het graven van die natte 
biotopen. Voor de kolonisatie door doelsoorten kan nog enigszins gerekend worden 
op een langlevende zaadvoorraad in de bodem van bepaalde soorten, maar zal toch 
vooral moeten uitgekeken worden naar aanvoer van zaden door middel van de poten 
van steltlopers, reigerachtigen en eendachtigen. Onder deze dispersie-actoren be-
vinden zich ook de bijlage 1-doelsoorten A026 Kleine zilverreiger, A023 Kwak, A034 
Lepelaar en A031 Ooievaar.   

 ● Gewenste kenmerken. Boomkikker is doelsoort  fauna nummer één in de nieuw te 
creëren duinvalleien. Daarnaast lift vooral Kamsalamander mee op de creatie van dit 
biotoop. Specifiek voor Rugstreeppad zijn de vereisten toch wel iets anders: min-
der diep water, frequentere uitdroging, meer open substraat. Verder zullen vochtige 
duinvalleien uiteraard extra foerageergelegenheid scheppen voor een groot aantal 
vogelsoorten, hoewel niet altijd optimaal verenigbaar met het bevorderen van amfi-
bieën. Kleine zilverreiger, Kwak, Leperlaar, Ooievaar zijn inderdaad doelsoorten, maar 
ook concurrenten voor Boomkikker. Voorziening van voldoende schuilgelegenheid in 
de onmiddellijke nabijheid van de duinvalleien is bealngrijk om Boomkikker voldoende 
bescherming te bieden tegen zijn predatoren.
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Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Actueel komt er 0,1 ha habitat 2190 voor. Door 
uitbreiding en omvorming is er een bijkomend potentieel van 8,9 ha, waarvan 6 
ha als aquatisch biotoop voor de Boomkikker (en de Kamsalamander) moeten be-
schouwd worden; samen goed voor 9,0 ha. Kaart 24 b toont de potentiële uitbreiding. 
Uitbreiding door aanleg poelen en afgraven ploegvoor van akkers tot nutriëntenarme 
duinzandbodem op grondwaterniveau. Het gaat dus niet om primaire duinvalleien, 
noch om secundaire duinvalleien ontstaan door uitstuiving van pannen, maar om 
kunstmatig nieuw gecreëerde milieus met een analoge abiotiek en vegetatie als eerst-
genoemde categorieën. 

 ● Gewenst beheer. De actuele grondwaterstanden staan onder invloed van de  wa-
terwinning onder de Golf van Knokke, aan de bouwactiviteiten in de Kalfduinen en 
de drainage door Paulusvaart, Graaf-Jansdijk-ader en het ‘Kalfduinkreekje’.  Een 
verbetering van de grondwaterstanden moet zoveel mogelijk beoogd worden. De 
Paulusvaart is opgenomen als actiepunt in het Landinrichtingsplan Zwinpolders. Het 
Kalfduinkreekje kan opgewaardeerd worden tot een brede geulachtige structuur, waar-
bij sluizen aan de uiteinden verdere drainage verhinderen. 

 ● Gewenst beheer. De creatie van duinvallei-achtige vegetaties valt of staat met de nutri-
entenhuishouding van de afgegraven bodems. Gedetailleerde bodemanalyses moeten 
sturend werken op de diepte van afgraven van de beoogde terreinen.

 ● Gewenst beheer. Strikt genomen kunnen Kranswierenvegetaties als een apart habi-
tattype 3140 ‘Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetatie van 
Chara-vegetaties’ beschouwd worden. De creatie van dat habitat is echter zo nauw 
verweven met die duinvalleivegetaties, dat we dat type niet apart behandelen, maar 
hier onder dezelfde noemer schuiven. 

 ● Gewenste habitatstructuur. De duinvalleivegetaties moeten bij voorkeur in contact 
staan met andere habitattypes als 2170 Duinen met Kruipwilg (Salix repens ssp. 
argentea), 2160 Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en met de cultuurhis-
torische waardevolle houtwallen en houtkanten, die als schuilplaats en migratiewegen 
kunnen fungeren voor onder meer 1203 Boomkikker, 6184 Rugstreeppad en 1166 
Kamsalamander. De nabijheid van bos moet dan weer de biotoopvereisten van foe-
rageerplaats en broedgelegenheid voor de bijlage 1-soorten A026 Kleine zilverreiger, 
A023 Kwak, A034 Lepelaar en A031 Ooievaar bewerkstelligen.
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Foto. Op het Domein De Landsheer is al een aanzet gegeven tot het creêren van vochtige duinval-
leien.  De permanente aanwezigheid van water is een opsteker, maar de bijhorende duinvalleivege-
taties zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016. 

Beheerdoel 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie: Het Moerasspireaverbond komt momenteel amper met enkele 
vierkante meter voor langs de Paulusvaart ter hoogte van het Kappelingenbos. Het 
Verbond van Harig wilgenroosje komt met enkele tientallen vierkante meter voor langs 
de Paulus vaart en de Graaf-Jansdijkader en nog enkele tientallen vierkante meter 
rond de poelen van KA23, KA27 en KA44. Nitrofiele zomen en ruigten komen voor op 
quasi de hele oppervlakte van het Blinkaartbos en de kleinere loofbosjes. Ook langs 
de meeste houtkanten en de houtwallen zijn ze als smalle linten aanwezig. Op drogere 
gronden gaan ze naadloos over in ruderale vegetaties van de Artemisietea (Klasse der 
ruderale vegetaties). 

 ● Vegetatiesamenstelling. Dit type omvat ruigten van het 1) Moerasspireaverbond, 2) 
het Verbond van Harig wilgenroosje en 3) nitrofiele boszomen en ruigten. 1)Relevante 
kensoorten voor het studiegebied zijn vooral Moerasspirea, Poelruit en Echte valeri-
aan. Ook Grote wederik kan aan het lijstje toegevoegd worden.  Momenteel staat 
er nog wat Echte valeriaan op de oever van de Paulusvaart ter hoogte van het 
Kappelingenbos. Grote wederik staat uiterst spaarzaam nog langs de oevers van 
het Kalfduinenkreekje. 2)Karakteristieke en relevante soorten voor het studiegebied 
zijn vooral Harig wilgenroosje, Gewone smeerwortel, Haagwinde, Moerasandoorn 
en Koninginnekruid. Momenteel komt dit type nog beperkt voor langs de oevers 
van de Paulusvaart en rond enkele recent gegraven poelen.3)Nitrofiele zomen en 
ruigten. De belangrijkste karakteristieke soorten relevant voor het studiegebied 
zijn Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Witte dovene-
tel, Zevenblad, Dagkoekoeksbloem, Geel nagelkruid, Robertskruid, Donderkruid, 
Kraailook, Gewone agrimonie en Dolle kervel. Dit type komt momenteel hoofdzakelijk 
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voor als  zoom langs en ondergroei van het Blinkaartbos en de kleinere loofbosjes. 
Ook Langs het Zoutedijkje en de  Hazegraspolderdijk komt het voor als zoom van de 
meidoornstruwelen. 

 ● Habitatstructuur. Momenteel smalle lintvormige patronen langs de Paulusvaart of rond 
poelen.

 ● Gewenste kenmerken.  Voedselrijke ruigten herbergen doorgaans een grote faunisti-
sche diversiteit. De inventarisatie van ongewervelden is momenteel nog volop aan de 
gang om de concrete soorten  op te lijsten. Een groot aantal soorten zullen ongetwij-
feld als ‘gewenste kenmerken’ kunnen aangeduid worden na analyse van de bijvoor-
beeld de bodemvalbemonsteringen op spinnen, loopkevers en mieren. De ruigten zijn 
echter ook van groot belang voor  de beschutting en migratie van 1203 boomkikker. 

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Uitbreiding  rond de nieuw gegraven poelen en 
natte duinvalleien in functie van 1203 Boomkikker, 6184 Rugstreeppad en 1166 
Kamsalamander. Het geheel van uitbreidingsmogelijkheden van biotoop voor 1203 
Boomkikker (bijlage 4), 1014 Nauwe korfslak, 1166 Kamsalamander (bijlage 1), A072 
Wespendief, A031 Ooievaar; A034 lepelaar, A023 Kwak, A026 Kleine zilverreiger en 
A246 Boomleeuwerik (bijlage 1) bedraagt 62,21 ha. Kaart 24 b toont de ligging van dit 
potentiële biotoop.  

 ● Gewenst type. Uitbreiding van de natte ruigtes type Moerasspireaverbond verdient de 
voorkeur op de uitbreiding van de meer nitrofiele zomen op drogere bodems. 

 ● Gewenst beheer. Beheer van de ruigtevegetaties mag extensief zijn en kan hetzij door 
begrazing, hetzij door één late maaibeurt per jaar. De afweging kan best gemaakt 
worden na een jaar vegetatie-ontwikkeling. Het verschijnen van bijzondere soor-
ten kan meebepalend zijn voor de keuze. Actueel gebeurt het beheer op sommige 
plaatsen door het afmaaien van de vegetatie door een landbouwer, die er vervolgens 
rundvee op los laat. Dit is een minder wenselijk systeem. De afgemaaide ruigte wordt 
niet opgegeten, maar biedt ook geen beschutting meer voor de fauna. De runderen 
concentreren daardoor te sterk op de nog niet gemaaide vegetatie. Een betere aanpak 
is wenselijk.  Ook het gedeeltelijk afschermen van de poelen of waterhoudende de-
pressies moet op dat moment misschien overwogen worden om gedeelten vegetatie 
te sparen. Maaien kan anderzijds de struweelopslag beperken, wat net voor een soort 
als Boomkikker niet wenselijk is. Het probleem kan omzeild worden door bramenstru-
welen, olmenopslag, … te ontzien bij het maaien.

Beheerdoel 6510 Glanshavergraslanden

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. Actueel hebben Glanshavergraslanden een eerder beperkte 
oppervlakte op de dijktaluds van de Hazegraspolderdijk en in de wegbermen van de 
Paulusstraat, de Graaf-Jansdijk, de Hazegrasstraat, het Jagerspad, de Kortestraat, 
waar ze afwisselend voorkomen met struweel, grijs duin of ruigte- en ruderale vege-
taties. Op de waterzuivering komt het type voor met Grote centaurie als bijzondere 
soort (en weliswaar in overgang naar een ruderale vegetatie). De totale oppervlakte 
is slechts in de grootteorde van enkele honderden vierkante meter. Perceel KP18 is 
een rompgemeenschap die nauw aansluit bij de Glanshaverhooilanden, maar actueel 
zonder waardevolle soorten.

 ● Vegetatiesamenstelling. Kenmerkende en voor het studiegebied relevante soorten 
zijn onder meer Beemdkroon, Fluitenkruid, Gele morgenster, Gewone berenklauw, 
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Gewoon reukgras, Glad walstro, Glanshaver, Grote centaurie, Pastinaak, Peen 
en Rood zwenkgras. Op de Hazegraspolderdijk zijn er overgangen naar het 
Marjoleinverbond en Grijs duin-vegetaties.  Op de waterzuivering komt het type komt 
er voor in overgangen met ruderale vegetaties van de Artemisietea vulgaris, meer 
bepaald het Wormkruid-verbond (Dauco-Melilotion).Vegetatieopname 19 illustreert 
de vegetatie grote centaurie.  Vegetatieopname 18 toont de rompgemeenschap van 
KP18.    

 ● Habitatstructuur. Op de Hazegraspolderdijk komt het type voor op taluds. In de weg-
bermen en de waterzuivering gaat het vooral om vegetaties op vlakke (geëgaliseerde) 
bodem.

 ● Gewenste kenmerken. Glanshaverhooilanden tellen veel schermbloemigen die erg 
rijk kunnen zijn aan ongewervelden: zweefvliegen, bijen, allerlei wespen, boktorren, 
prachtkevers, dagvlinders, … Binnen het studiegebied is in elk geval de Gouden tor 
één van de gewenste kenmerken. De soort wordt er sinds enkele jaren geregeld waar-
genomen, onder meer ook al in perceel KA27.

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte. Binnen het studiegebied wordt vooral gefocust op het be-
houd van het type op de Hazegraspolderdijk door het verhinderen van verruiging 
en struweelopslag. In de waterzuivering is het behoud van de vegetatie met Grote 
centaurie wenselijk. Vooral een te vergaande verruiging moet hier worden tegenge-
gaan. Langs het Jagerspad kwam tot voor kort nog Beemdkroon in dit vegetatietype 
voor. Momenteel lijkt de soort verdwenen, mogelijk door omploegen van de weg-
berm. Het herstellen van de bermbreedte kan de soort misschien nog recupereren. 
Glanshaverhooiland zal uiteindelijk toch een vrij beperkte oppervlakte innemen in het 
studiegebied in de grootteorde van hoogstens 0,5-1 ha.

 ● Gewenst beheer. De meeste vegetaties van dit type hebben twee maaibeurten per jaar 
nodig. Een vroege mei-maaibeurt gevolgd door een september- of oktober-maaibeurt 
vrijwaren de bloei en zaadzetting van de meeste soorten en voorkomen verruiging en 
verstruweling. Op de Hazegraspolderdijk kan de maaibeurt aanvullend op het begrazi-
ngsbeheer overwogen worden. Selectief terugzetten van struweel is ook wenselijk. 

Beheerdoel Regionaal Belangrijk Biotoop Kamgrasland

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. Momenteel komt er amper kamgrasland voor in het studiege-
bied. Het recent uit akker in grasland omgezette perceel DL1 (Domein De Landsheer) 
vertoont actueel kenmerken die het midden houden tussen Kamgrasland en duingras-
land. De graslanden op de overgang duin-polder in de nabijheid van de Graaf-Jansdijk 
zijn actueel te zwaar bemest om nog als Kamgrasland te kunnen betiteld worden. Ze 
zijn ingezaaid met Engels raaigras, Ruw beemdgras of Italiaans raaigras.

 ● Vegetatiesamenstelling. Vegetatieopnamen 7 en 9 in de vegetatietabel ‘grasland’ 
geven een beeld van de jonge vegetaties op het Domein De Landsheer. Anno 2015 is 
Witte klaver dominant en zijn de belangrijkste grassen Gewoon struisgras, Gestreepte 
witbol, Kamgras, Reukgras, Rood zwenkgras, Zachte dravik en Knoldoddengras. 
Het is afwachten of dit type grasland verder evolueert richting duingrasland of in een 
stadium kamgrasland blijft stagneren.De actuele vegetatie op de duinpolderovergang 
in de hoek van de Paulusstraat en de Graaf-Jansdijk werd niet opgenomen omdat het 
over een zeer soortenarm intensief cultuurgrasland gaat. Opname 85 geeft een beeld 
van een verlande poel in dit grasland waarin Liesgras domineert. 
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 ● Habitatstructuur. Het Domein De Landsheer is door natuurbouw vanuit een geëga-
liseerd duin (maïsakker) opnieuw omgezet in een zacht glooiend duingrasland. De 
duinpolderovergang in de hoek van de Graaf-Jansdijk en de Paulusstraat is uitgebrikt 
en geëgaliseerd. 

 ● Gewenste kenmerken. Voor het kamgrasland Domein De Landsheer verdere ontwikke-
ling richting volwaardig duingrasland van het type Duin-struisgras-associatie (Festuco-
Galietum veri). Voor de intensieve graslanden op de duinpolderovergang  evolutie 
richting kamgrasland door stopzetting bemesting en herbicidengebruik, al dan niet 
voorafgegaan door afgraving. In dit laatste geval wordt het biotoop mogelijk zo vochtig 
dat de evolutie eerder richting Dottergrasland zal verlopen. 

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Polderenclave tussen de Kalfduinen-West en de 
Graaf-Jansdijk (2,3 ha): kamgrasweide aansluitend bij de droge duingraslanden be-
horend tot het habitattype 2130* Grijs duin . Polderenclave ten westen van de Korte 
straat (3,7 ha): kamgrasweide aansluitend bij de duingraslanden (habitattype 2130* 
Grijs duin) en het terrestrisch Boomkikkerbiotoop op de zandige duinbodems.

 ● Gewenst beheer. Het kamgrasland kan aanvankelijk best een tijdlang gemaaid worden 
als overgangsmaatregel ter verschraling en tot de gewenste soortensamenstelling 
bereikt is. Daarna is een begrazingsbeheer meest geschikt. Tijdelijk kan als overgang 
ook een hooiweidebeheer ingesteld worden (hooibeurt gevolgd door nabegrazing). De 
begrazingsdichtheid is uiteraard extensief en met de nodige zorg voor het vermijden 
van ivermectinegebruik. De keuze voor seizoenale begrazing dan wel jaarrondbegra-
zing kan later gemaakt worden in functie van praktische haalbaarheid.

Beheerdoel Regionaal Belangrijk Biotoop Dottergrasland

Kenmerken

 ● Oppervlakte en locatie. Actueel komt er geen Dottergrasland meer voor in het 
studiegebied. Herrier et al. (1992) maken gewag van een fragmentarisch ontwik-
keld Dottergrasland langs de Paulusvaart, met soorten als Echte koekoeksbloem, 
Pinksterbloem, Moerasspirea, Tweerijige zegge,   ….op de grens van de percelen HA5 
en HA1. Die strook laaggelegen nat grasland is verdwenen door storten van aarde, 
puin en afval.

 ● Vegetatiesamenstelling. Voor het na te streven Dottergrasland zijn Brede orchis, 
Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Moerasspirea, Rietorchis, Trosdravik, Tweerijige 
zegge, Vleeskleurige orchis doelsoorten. 

 ● Habitatstructuur. Voor het te creëren Dottergrasland is een mozaïek met Kamgrasland 
en duingrasland wenselijk door afwisseling van hoger gelegen zandig duin en lager 
gelegen kleibodems. Dit reliëfherstel moet gecreëerd worden door graafwerken.

 ● Gewenste kenmerken. Het regionaal belangrijk biotoop Dottergrasland moet die-
nen als leefgebied van de soorten 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus), 1203 
Boomkikker (Hyla arborea), 1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior) en Blauwborst 
(Luscinia svecica), A246 Boomleeuwerik (Lullula arborea), A026 Kleine zilverreiger 
(Egretta garzetta), A023 Kwak (Nycticorax nycticorax), A034 Lepelaar (Platalea leuco-
rodia), A031 Ooievaar (Ciconia ciconia) en A072 Wespendief (Pernis apivorus). 
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Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Duinpolderovergangen in de hoek van de 
Paulusstraat en de Graaf-Jansdijk en ten westen van de Kortestraat. De oppervlakte 
Dottergrasland kan moeilijk los gezien worden van de oppervlakte  van andere regio-
naal belangrijke biotopen, in het bijzonder Kamgrasland, om dat de diepte van afgra-
ven erg belangrijk zal blijken voor de precieze oppervlakten. Ook de nieuw te creëren 
natte bossen (wilgenstruweel en –bos) vallen onder dezelfde optelsom. In totaal wordt 
gestreefd naar een oppervlakte van 17,4 ha regionaal belangrijke biotopen.

 ● Gewenst beheer. Goed ontwikkeld dottergrasland wordt best 1 à 2 keer per jaar ge-
maaid. Op botanisch vlak zijn twee maaibeurten meestal aangewezen. Voor bepaalde 
fauna-elementen kan soms 1 maaibeurt (al dan niet gevolgd door nabegrazing) meer 
aangewezen zijn. Deze beslissing kan best getroffen worden op basis van de vegeta-
tie-ontwikkeling na de herstelwerken.

Beheerdoel Regionaal Belangrijk Biotoop Moerasbos van breedbladige wilgen

Kenmerken

Oppervlakte en locatie. Komt actueel niet voor in het studiegebied tenzij heel fragmenta-
risch als een smal lint rond poelen. 

Vegetatiesamenstelling. Wilgenstruweel van Grauwe wilg, Rossige wilg, Boswilg en onder-
linge kruisingen.

Habitatstructuur. Enkele meters hoge struwelen op natte bodems in overgang tussen 
diverse andere vegetatietypes die onder de algemene noemer ‘boomkikkerbiotoop’ kunnen 
samengevat worden.

Gewenste kenmerken. Nat moerasbos in mozaïek met andere biotopen als leefgebied 
voor de soorten 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus), 1203 Boomkikker (Hyla arbo-
rea), 1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior) en Blauwborst (Luscinia svecica), A246 
Boomleeuwerik (Lullula arborea), A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta), A023 Kwak 
(Nycticorax nycticorax), A034 Lepelaar (Platalea leucorodia) en A031 Ooievaar (Ciconia 
ciconia).

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte en locatie. Duinpolderovergangen in de hoek van de 
Paulusstraat en de Graaf-Jansdijk en ten westen van de Kortestraat. De oppervlakte 
Dottergrasland kan moeilijk los gezien worden van de oppervlakte  van andere regio-
naal belangrijke biotopen, in het bijzonder Kamgrasland, om dat de diepte van afgra-
ven erg belangrijk zal blijken voor de precieze oppervlakten. Ook de nieuw te creëren 
natte bossen (wilgenstruweel en –bos) vallen onder dezelfde optelsom. In totaal wordt 
gestreefd naar een oppervlakte van 17,4 ha regionaal belangrijke biotopen.

 ● Gewenst beheer. Wilgenstruwelen vergen op korte termijn in principe geen beheer, 
maar te sterke uitbreiding ten koste van andere biotopen moet eventueel in de hand 
gehouden worden doorperiodiek  kappen. Wilgenstruwelen met breedbladige wilgen 
gaan op de duur over in wilgenbossen met smalbladige wilgen (Schietwilg, Kraakwilg, 
…) tenzij de plagio-climax in stand gehouden wordt door een periodiek hakhoutbe-
heer. Als Boomkikkerbiotoop is wilgenstruweel al voldoende. Als broedbiotoop voor 
grote reigerachtigen mag het struweel ook ontwikkelen tot wilgenbos. 
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8.2.1.1.2 Natuurstreefbeelden leefgebieden soorten

Beheerdoel terugwinnen Kruipend moerasscherm (Apium repens)

 ● Prioritaire inspanning. Kruipend moerasscherm (bijlage 2-soort) verdween in het 
studiegebied om onbekende reden uit de poelrand van de poel in perceel HA3. De 
soort werd er laatst met zekerheid waargenomen een tiental jaren geleden, maar werd 
sindsdien zeker niet jaarlijks opgevolgd. Mogelijk is het ontbreken van runderbegrazing 
oorzaak van het wegvallen van het typische pioniermilieu in de poelrand. Activatie van 
eventueel nog levend zaad in de bodem is wenselijk om de soort opnieuw te doen kie-
men. Begrazing door rundvee of kunstmatige imitatie door het creëren van ‘trapgaten’ 
is nodig om de soort opnieuw te doen kiemen. 

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding van het huidige areaal (in Vlaanderen). 
Toename van de populatiegrootte door het herstel van recent verdwenen populaties; 
optimaal beheer van actuele en instandhouding van nieuwe, spontaan gevestigde 
populaties. Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Geen extra oppervlakte 
leefgebied nodig. SBZ-H Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin wordt als es-
sentieel beschouwd.

 ● Regionale staat van instandhouding. Matig ongunstig. Areaal matig ongunstig. 
Populatie matig ongunstig. Kwaliteit en oppervlakte leefgebied matig ongunstig. 
Toekomstperspectieven matig ongunstig. 

 ● Habitat/Ecologie.  Kruipend moerasscherm is een pionierplant  van matig voed-
selrijke, extensief begraasde weilanden die ’s winters ondiep onder water staan. 
Begeleidende soorten zijn vooral soorten van het Zilverschoonverbond, zoals 
Fioringras, Moeraszoutgras, Slanke waterbies, maar ook Ruw beemdgras, Getande 
weegbree, Zomprus, Getand vlotgras, Groot moerasscherm, Zilt torkruid, Pijptorkruid 
en Platte rus. Hoofdoorzaken van de achteruitgang zijn ontwatering en kanalisatie van 
beken. 

Beheerdoel uitbreiding populatie 1203 Boomkikker

 ● Prioritaire inspanning. Voor Boomkikker (Hyla arborea) (wetland, unfavourable-bad) 
wordt maatregel G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwaliteit en grondwaterni-
veau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) als prioritair gezien.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding naar minimum 200 roepende mannetjes 
per populatie, die zich in minstens één grote of meerdere kleine nabijgelegen water-
partijen voortplanten. SBZ-H Duingebieden inclusief IJzermonding en zwin wordt als 
essentieel beschouwd. 

 ● Regionale staat van instandhouding. Zeer ongunstig. Areaal zeer ongun-
stig. Populatie zeer ongunstig. Kwaliteit en oppervlakte leefgebied onbekend. 
Toekomstperspectieven zeer ongunstig.

 ● Voor het herstel van een kernpopulatie van de Boomkikker wordt het herstel en de 
inrichting van de Oude Hazegraspolder als kerngebied vooropgesteld. Een tiental 
geschikte poelen moet worden voorzien en in de omgeving moeten struweel en ruigte 
worden voorzien. In totaal gaat het om 20 ha land en waterhabitat waarvan 6 ha land 
2190 en 14 ha onder de vorm van open water, kleine landschapselementen (houtwal-
len, houtkanten) , ruigten en struwelen.

 ● Habitat/ecologie. Als voortplantingsplaatsen komen allerlei ondiepe en stilstaande 
zoetwaterplassen in aanmerking, zowel kleine  veedrinkpoelen als grotere vijvers. 
Het water is gewoonlijk licht tot matig voedselrijk en heeft een neutrale zuurtegraad. 
Belangrijk is dat het water en de oeverzone goed en langdurig  door de zon besche-
nen wordt en dat de plas niet droogvalt voor het einde van de zomer. Plassen waarin 

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I436



vissen of eenden voorkomen, zeker in combinatie met weinig waterplanten om in te 
schuilen, zijn niet geschikt voor Boomkikkers. De aanwezigheid van een gordel van 
ondergedoken of drijvende waterplanten en een rijke oevervegetatie met Riet en/
of andere oeverplanten is positief. De dieren zijn vooral ’s nachts actief en houden 
zich overdag op in de opgaande oevervegetatie. De landbiotopen zijn zonbeschenen 
ruigtevegetaties, braamstruwelen, houtwallen en bosranden gelegen in kleinschalige 
landschappen. Geschikte landbiotopen moeten aanwezig zijn in de directe omgeving 
van de plas, liefst op minder dan 500 m. Vanaf oktober tot half april overwinteren 
Boomkikkers op het land in hopen plantaardige afval en in allerlei holtes. 

Foto. Perceel KA27 werd aangelegd als Boomkikkerbiotoop.  Houtwallen en houtkanten rondom, 
een poel en ruderale vegetaties afwisselend met stukjes duingrasland en oprukkend struweel zor-
gen niet alleen voor een stijgend succes voor Boomkikker, maar ook voor een bijzonder insectenrijk 
biotoop. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016. 

Beheerdoel uitbreiding populatie 6184 Rugstreeppad

 ● Prioritaire inspanning. Voor de Rugstreeppad (Bufo calamita) (wetland, unfavou-
rable-bad) wordt maatregel G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwaliteit en 
grondwaterniveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) als prioritair 
beschouwd. 

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding tot 200 roepende mannetjes per po-
pulatie, die zich in minstens één grote of meerdere kleine nabijgelegen waterpartijen 
voortplanten. SBZ-H Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin  wordt als essenti-
eel beschouwd.

 ● Regionale staat van instandhouding. Gunstig. Areaal gunstig. Populatie gunstig. 
Kwaliteit en oppervlakte leefgebied onbekend. Toekomstperspectieven gunstig.  

 ● Voortbouwende op de resultaten van het genetisch onderzoek dat is gebeurd door het 
INBO in opdracht van het ANB, wordt in 2017 werk gemaakt van translocatie van de 
Rugstreeppad in de Zwinstreek. Deze translocatie zou gebeuren door het overplaat-
sen van eisnoeren, vanuit de door ANB beheerde Vlaamse Natuurreservaten “De 

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 437



Westhoek” te De Panne, “De Noordduinen” te Koksijde en “Ter Yde” te Oostduinkerke 
naar het nabijgelegen Zwin en de Zwinduinen en -polders in Knokke.

 ● Habitat/Ecologie. De Rugstreeppad is een warmteminnende soort met een gravende 
levenswijze. Ze bewoont duin- en heidegebieden, waar landactieve dieren zich vooral 
ophouden op gestabiliseerde, zonbeschenen duinen met een schrale begroeiing van 
korstmossen, grassen en Struikhei. Daarnaast treffen we ze aan in geaccidenteerde 
terreinen die sterk door menselijke activiteiten beïnvloed zijn, zoals oude kleiwinnin-
gen, verlaten zandgroeven, bouwterreinen, koolmijnstorten en met zand opgespoten 
terreinen van industrie- en havengebieden. Deze terreinen bevatten veelal een klein-
schalige afwisseling van onbegroeide plaatsen en plekken met ijle vegetatie. De keuze 
van de voortplantingsplas is afhankelijk van de aard van het landbiotoop. In heidege-
bieden gaat de voorkeur vooral naar erg ondiepe, zonbeschenen oeverzones en uitlo-
pers van grotere vennen. Ook ondergelopen weilanden en akkers in de directe omge-
ving van heidegebieden worden als voortplantingswater gebruikt. In geaccidenteerde 
terreinen geven ze de voorkeur aan ondiepe plassen met weinig of geen vegetatie. 
Vaak betreft het tijdelijke plassen die tijdens regenarme lentes en zomers snel uitdro-
gen. Nieuw gegraven plassen en accidenteel ontstane ondieptes worden vaak zeer 
snel gekoloniseerd, maar ze worden ook even snel verlaten zodra de watervegetatie 
een meer permanent karakter krijgt. Rugstreeppadden verplaatsen zich dan ook vaak 
van de ene naar de andere paaiplaats.  In de Binnenduinen is de poel in KP13 actueel 
één van de meest aangewezen locaties.

Beheerdoel uitbreiding 1166 Kamsalamander

 ● Prioritaire inspanning. Voor de Kamsalamander (Triturus cristatus) (wetland, gras-
land, unfavourable-bad) worden maatregelen G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, 
waterkwaliteit en grondwaterniveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) 
en G.1.a (grondverwerving, infrastructuur) als prioritair beschouwd.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding tot minimum 50 adulte individuen 
per populatie, die zich in één grote of meerdere kleine, nabijgelegen waterpartijen 
voortplanten.

 ● Regionale staat van instandhouding. Zeer ongunstig. Areaal matig ongun-
stig. Populatie zeer ongunstig. Kwaliteit en oppervlakte leefgebied onbekend. 
Toekomstperspectieven zeer ongunstig. SBZ-H Duingebieden inclusief IJzermonding 
en Zwin wordt als zeer belangrijk beschouwd.

 ● De beheerdoelen voor de Boomkikker komen ook integraal in aanmerking als beheer-
doelen voor de Kamsalamander.

 ● Habitat/Ecologie. De Kamsalamander bewoont vooral kleinschalige landschap-
pen met een hoge diversiteit aan biotooptypen. De voortplantingsplaatsen zijn vee-
drinkpoelen, bomputten, afgesneden rivierarmen, kleine vijvers, kleigroeven, relatief 
voedselarme vennen of andere plassen met stilstaand , vrij voedselrijk water met een 
nagenoeg neutrale pH. Kamsalamanders worden frequent aangetroffen in gebieden 
met groepen van dicht bij elkaar gelegen waterpartijen. De plassen zijn bij voorkeur 
weinig of niet beschaduwd, relatief diep en/of bevatten nagenoeg jaarrond water. De 
aanwezigheid van vissen heeft een nadelige invloed. De aanwezigheid van waterplan-
ten is vereist; afwisseling tussen plaatsen met een dichte watervegetatie en stukken 
met open water is optimaal. De vrouwtjes zetten de eitjes individueel af op onderge-
doken bladeren van water- of oeverplanten. In de periode november-maart overwintert 
de soort aan land. Gunstige landschappen zijn bossen, struwelen, boomgaarden, 
vochtige en extensief beheerde weilanden, heideterreinen, houtwallen en hagen. De 
migratie van land- naar waterbiotoop en tussen voortplantingspoelen gebeurt veelal 
langs heggen, rijen knotbomen, rietkragen en perceeslranden met ruigtekruiden. 
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Beheerdoel uitbreiding 1014 Nauwe korfslak

 ● Prioritaire inspanning. Voor de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) (coastal, unfa-
vourable-bad) wordt maatregel G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwaliteit 
en grondwaterniveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) als prioritair 
beschouwd.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Behoud van actueel bekende populaties en van 
populaties op eventueel nieuwe vindplaatsen. Behoud van vochtige duinmilieus; laten 
liggen van niet ontschorst, zwaar dood hout en humeus materiaal op de plaatsen waar 
de soort levend werd aangetroffen.

 ● Regionale staat van instandhouding. Onbekend. Areaal onbekend. Populatie 
onbekend. Kwaliteit en oppervlakte leefgebied onbekend. Toekomstperspectieven 
onbekend.  SBZ-H Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin wordt als essentieel 
beschouwd.

 ● Habitat/Ecologie. Nauwe korfslak is een soort van vooral, maar niet uitsluitend, 
kalkrijke duinvalleien. De dieren leven op plaatsen waar een zo gelijkmatig mogelijke 
luchtvochtigheid heerst en waar zowel de kans op uitdrogen als op overstroming ge-
ring is. Het gaat daarbij vooral om ruimtelijke overgangen van nat naar droog, bijvoor-
beeld halverwege hellingen. De Nauwe korfslak leeft vooral maar niet uitsluitend in 
bladstrooisel. De soort zit ook op boomstronken en de voet van boomstammen, vooral 
waar het licht en warm is. De soort wordt vooral in het bladstrooisel gevonden, tussen 
mossen en grassen onder en in de buurt van struiken en bomen in meer open duinge-
bieden. Populier, abeel, meidoorn, Wilde liguster en Duindoorn bieden de beste kans 
om de soort aan te treffen. Onder en nabij naaldbomen en eiken is de soort weinig of 
niet aanwezig. Volledige beschaduwing lijkt te worden vermeden.

Beheerdoel uitbreiding A026 Kleine zilverreiger

 ● Prioritaire inspanning. Voor de Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) (coastal, marine, 
unfavourable) wordt maatregel G.1.c (exotenbestrijding en beheerovereenkomsten) als 
prioritair gezien.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding van het Vlaamse areaal tot minimaal 
500 km². Behoud van een populatie van minimaal 20 broedparen. Verbetering van de 
kwaliteit van het leefgebied: creëren nieuwe broedgebieden, verbetering waterkwaliteit 
en visrijkdom. 

 ● Regionale staat van instandhouding. Gunstig. Areaal gunstig. Populatie gunstig. 
Habitatkwaliteit gunstig. Toekomstperspectieven gunstig.

 ● Habitat/Ecologie. De Kleine zilverreiger is een soort van zeer open terreinen. De 
voorkeur gaat naar slikvlaktes, moerassen en lagunes, liefst omgeven door ooibossen 
bestaande uit wilgen en andere boomsoorten of lage struiken. Ook andere gebieden 
zoals stranden, polders, overstroomde meersen en opspuitterreinen komen in aan-
merking.  Het is een overdag actieve vogel die in ondiep water foerageert op vissen, 
amfibieën, insecten en slakken. ’s Avonds vliegen ze met soortgenoten naar een geza-
menlijke slaapplaats. Het nest wordt in de bomen gemaakt, meestal in kolonies tussen 
andere reigersoorten.

Beheerdoel uitbreiding A246 Boomleeuwerik

 ● Prioritaire inspanning. Voor Boomleeuwerik (Lullula arborea)(heathland, forest, 
favourable) worden maatregelen G.1.e en G.1.b als prioritair gezien.
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 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding. Behoud van het huidige Vlaamse  
areaal van 3000 km². Minimaal behoud van het gemiddelde aantal broedparen van de 
huidige populatie: 650 paren. Verbetering kwaliteit leefgebied. Creatie van open plek-
ken in heide en naaldbos. 

 ● Regionale stand van instandhouding. Gunstig. Areaal gunstig. Populatie gunstig. 
Habitatkwaliteit gunstig. Toekomstperspectieven gunstig. 

 ● Habitat/Ecologie. De Boomleeuwerik is een vogel van zandige gebieden met ver-
spreide bomen of struiken. Bij ons zijn dat heiden, kapvlaktes, aanplantingen en open 
naald- of gemengd parkachtig bos op zandige bodem, afgewisseld met open, korte 
vegetatie. De meeste tijd wordt doorgebracht op de grond waar op de vrij kale bodem 
naar voedsel wordt gezocht. Het voedsel bestaat vooral uit allerlei ongewervelden, in 
het voorjaar ook mals groen en zaden van de Grove den. In tegenstelling tot andere 
leeuweriken zit deze soort ook vaak open en bloot in bomen, struiken of op draden.

Beheerdoel uitbreiding A023 Kwak

 ● Prioritaire inspanning. Voor Kwak (Nycticorax nycticorax) (coastal, marine, forest, 
wetland, unfavourable-bad) worden maatregelen G.1.c (exotenbestrijding en be-
heerovereenkomsten), G.1.b (maatregelen voor landbouwgebonden en bosgebonden 
Natura 2000 habitats en soorten)) en G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwali-
teit en grondwaterniveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) als priori-
tair gezien.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding van het aantal wilde broedparen 
in Vlaanderen tot minimaal 40 broedparen, verdeeld over twee kernpopulaties 
van 20 paren. Uitbreiden van het huidig areaal van 150 km² tot minimaal 1000 
km². Verbetering waterkwaliteit, ontwikkeling moerasbos, uitbouw foerageer- en 
broedgebieden. 

 ● Regionale stand van instandhouding. Zeer ongunstig. Areaal zeer ongunstig. 
Populatie zeer ongunstig. Habitatkwaliteit matig ongunstig. Toekomstperspectieven 
matig ongunstig. Het Zwin is essentieel SBZ-V. 

 ● Habitat/Ecologie. Kwak prefereert grote vijvers met veel wilgen en broek- en moeras-
bossen met open water als broedbiotoop. Het nest wordt gemaakt in bomen, zelden 
in riet. Groepen vogels roesten overdag in bomen. Er wordt vooral ’s nachts gefoera-
geerd op vis, amfibieën en insecten. Dit gebeurt van op de oever of vanaf in het water 
hangende takken.

Beheerdoel uitbreiding A072 Wespendief

 ● Prioritaire inspanning. Voor Wespendief (Pernis apivorus)(forest, grassland, favour-
able) is maatregel G.1.b prioritair.

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding. In Vlaanderen, behoud van het huidig 
areaal. Minimaal behoud van het huidige gemiddelde aantal broedparen van 200. 
Voldoende rust in broedbossen. Omvorming van naaldbos naar gemengd inheems 
loofhout.

 ● Regionale staat van instandhouding. Gunstig. Areaal gunstig. Populatie gunstig. 
Habitatkwaliteit gunstig. Toekomstperspectieven gunstig. Het Zwin wordt gezien als 
belangrijk SBZ-V.  

 ● Habitat/Ecologie. Wespendief is een roofvogel van grote, vaak oudere bosgebie-
den met open stukken, bij voorkeur met veel gevarieerd loofhout. Sparrenaanplanten 
worden gemeden, maar de soort komt plaatselijk wel voor in dennenbossen met 
heideondergroei. Het voedsel bestaat grotendeels uit wespen- en bijenlarven waarvan 
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de holen uitgegraven worden. Hij vangt echter ook amfibieën, reptielen en kleine tot 
middelgrote vogels en zoogdieren. Het relatief kleine nest wordt hoog in een vork van 
de stam gemaakt, op een rustige plek.  

Beheerdoel uitbreiding A034 Lepelaar

•	 Prioritaire inspanning. Voor Lepelaar (Platalea leucorodia) (coastal, marine 
wetland, unfavourable-bad) zijn dit maatregelen G.1.c (exotenbestrijding en be-
heerovereenkomsten) en G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwaliteit en 
grondwaterniveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten).

•	 Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding. Minimaal behoud van het huidige 
Vlaamse areaal. Behoud populatie van minimaal 40 broedparen. Verbetering 
kwaliteit leefgebied door creatie nieuwe foerageer en broedgebieden.

•	 Regionale staat van instandhouding. Zeer ongunstig. Areaal gunstig. Populatie 
zeer ongunstig. Habitatkwaliteit matig ongunstig. Toekomstperspectieven zeer 
ongunstig. Het Zwin is essentieel SBZ-V.

•	 Habitat/Ecologie. De lepelaar nestelt voornamelijk op de grond in rietmoe-
rassen, maar ook in duingebieden en soms in bomen wanneer geen geschikt 
biotoop voorhanden is of wanneer predatie door landpredatoren te hoog is. De 
recente broedgevallen in het Zwin gebeurden hoog in naaldbomentussen rei-
gerachtigen. Het broedgeval in de achterhaven van Zeebrugge vond plaats op 
de grond, temidden van meeuwen. De zeer recente kleine kolonie in het Linker-
scheldeoevergebied had haar nesten op een takkenhoop in een waterplas. De 
nabijheid van moerassen, ondergelopen weilanden, ondiepe plassen, sloten, 
estuaria of slikken is vereist, aangezien daar naar voedsel gezocht wordt, door 
zijdelings heen en weer bewegen van de snavel. Het voedsel bestaat uit kleine 
vissen (stekelbaarzen), scheldieren en kreeftachtigen.
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Beheerdoel uitbreiding A031 Ooievaar

 ● Prioritaire inspanning. Voor Ooievaar (Ciconia ciconia) (wetland, grassland, unfavou-
rable-bad) zijn dit G.1.d (habitatherstel, habitatcreatie, waterkwaliteit en grondwater-
niveau, milderen N- en P-influx, beheerovereenkomsten) en G.1.a (grondverwerving, 
infrastructuur).

 ● Instandhoudingsdoelstellingen. Uitbreiding van de wilde populatie in Vlaanderen tot 
minimaal 20 broedparen. Uitbreiding huidig areaal van 100 km² tot minimaal 1000 km². 
Verbetering waterkwaliteit. Verdere uitbouw potentiële foerageer- en broedgebieden.

 ● Regionale staat van instandhouding. Zeer ongunstig. Areaal zeer ongunstig. 
Populatie zeer ongunstig. Habitatkwaliteit matig ongunstig. Toekomstperspectieven 
matig ongunstig. SBZ-V Het Zwin wordt als essentieel beschouwd.

 ● Habitat/Ecologie. De ooievaar heeft nood aan uitgestrekte, vochtige, reliëfrijke 
weilanden met sloten en depressies, hooilanden en moerassen, alle met een hoog 
voedselaanbod. Er wordt gefoerageerd op amfibieën, kleine zoogdieren en grote 
insecten. Het nest wordt gemaakt op boomtoppen, schoorstenen of zogenaamde 
ooievaarswielen.

8.2.1.1.3 Natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur

Beheerdoel procesgestuurde natuur

Doel: mozaieklandschap

Kenmerken

 ● Omschrijving. Natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur bestaan uit een combi-
natie van meerdere vegetaties of leefgebieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt  
tussen mozaïek landschappen ontstaan door extensieve begrazing en onbeheerde 
climaxvegetaties waarbij natuurlijke processen zoals getijdenwerking, spontane bo-
sontwikkeling,  … hun gan g kunnen gaan. In het projectgebied komt de eerste catego-
rie aanbod. De beheermaatregelen bedoeld voor Boomkikker zijn een goed voorbeeld 
van de creatie van een mozaieklandschap. Hierbij wordt aanvankelijk sterk menselijk 
gestuurd door afgraven van voedselrijke bodems en het graven van poelen, maar 
daarna start extensieve begrazing al dan niet in combinatie met een maaibeheer of 
hakbeheer om te komen tot een mozaïeklandschap van duinvalleitjes, doornstruweel, 
duingrasland, nitrofiele ruigte en ruderale vegetaties. Dat geldt in min of meerdere 
mate ook voor de leefgebieden van de andere opgesomde diersoorten. Omdat hier-
boven die soorten al individueel behandeld werden, werken we dit onderdeel niet nog 
eens opnieuw uit. 

 ● Oppervlakte en locatie. Zie Beheerdoel leefgebied Boomkikker en andere diersoorten 
van de bijlagen II en IV.

 ● Vegetatiesamenstelling. Idem.
 ● Habitatstructuur. Idem.
 ● Gewenste kenmerken. Idem.

Factoren

 ● Gewenste oppervlakte. Idem
 ● Gewenst beheer. Idem.
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Doel: connectiviteit en verbinding tussen de deelgebieden 

De Eikenlaan is een belangrijke barrière in het Blinkaartbos. Vooral in de paddentrek zou-
den zonder menselijke tussenkomst honderden padden sneuvelen. Jaarlijks worden er 
door vrijwilligers van Natuurpunt Knokke-Heist zo’n 3500 tot 4700 padden overgezet vanuit 
het Blinkaartbos (perceel BL14). De padden zijn allemaal op trek naar de grote vijver in 
het domein van Maurice Lippens (perceel KA5). De laatste jaren werden trouwens ook een 
aantal Boomkikkers (9 in 2016) mee overgezet. De Boomkikkers storen zich overigens 
niet aan de kippendraad die de padden moet verhinderen over de Eikenlaan te stappen. 
Ze klauteren gewoonweg over de draad. Het aanbrengen van drie goede ecoducten onder 
de Eikenlaan zou de oversteekrisico’s voor padden sterk kunnen verminderen. Het spreekt 
vanzelf dat de beste locaties deze zijn waar de Eikenlaan het dichtst bij de vijver van KA5 
komt.  Een extra probleem van de Eikenlaan voor amfibieën zijn de rioolputjes nabij het 
rond punt van de Eikenlaan met de Boslaan. Daar belanden nogal wat Kleine watersala-
manders in die rioolputjes.  

Een extra tunneltje  in die omgeving kan wellicht ook wat aan dat euvel verhelpen. 

Een amfibieëntunnel is doorgaans een kleine betonnen koker die in of onder het wegdek 
wordt aangelegd. Omdat amfibieën niet permanent onder de grond leven, is het belangrijk 
dat de tunnel een open karakter heeft. Daar wordt voor gezorgd door het plaatsen van 
openingen in de bovenkant, of door een voldoende grote doorsnede te voorzien. Amfibieën 
verplaatsen zich redelijk traag op het land. Ook daar moet het ontwerp rekening mee hou-
den. De tunnel is best niet te lang. Daarnaast mag de tunnel ook niet te smal of te nat zijn, 
of de amfibieën komen er niet door. De dieren moeten de tunnel kunnen vinden. Daarom 
is een geleidingswand of goot langs de weg aangewezen. 

www.ravon.nl geeft goede technische informatie over de materiaalkeuze, profieltypen, 
lengte-diameterverhouding, lichtinval, geleiding, aansluitelementen, onderhoud, …

De laatste jaren werden voornamelijk in het oostelijke gedeelte van het Blinkaartbos, in de 
omgeving van Zevekote eekhoorns waargenomen. Vermoedelijk gaat het nog maar om één 
paartje, dat in 2016 wellicht een aantal jongen grootbracht.  Het voedselaanbod voor Rode 
eekhoorn in  het Blinkaartbos is niet al te groot. Naaldbomen bieden meer voedselaanbod 
dan loofbomen. De loofbomen in het Blinkaartbos zijn niet de meest ideale soorten. Er is 
een duidelijk gebrek aan Zomereik, Beuk, Hazelaar, … voor een goed voedselaanbod. Lo-
gischerwijze zullen de eekhoorns gebruik moeten maken van een groot territorium om aan 
voldoende voedsel te raken. Zeker op het moment dat de populatie zou uitbreiden, is het 
zeer waarschijnlijk dat de Eikenlaan moet overgestoken worden. Eekhoorns zijn in grote 
getale verkeersslachtoffer. Een ecoduct over de Eikenlaan is dus aangewezen.  Eekhoorns 
maken nog altijd liefst gebruik van natuurlijke oversteekplaatsen, zoals boomkruinen die 
elkaar raken, maar een eenvoudige (elektriciteits) kabel of koord kan al voldoende zijn 
om hen over een weg heen te helpen als de kruinen elkaar niet raken. Vercauteren et al. 
(2015) geven een goede handleiding voor het aanleggen van diverse types boombruggen 
voor eekhoorn.  Deze bruggen kunnen trouwens ook gebruikt worden door Boommarter, 
Steenmarter, Bosmuis, Rosse woelmuis, Eikelmuis, … De ervaringen met boombruggen 
in Vlaanderen zijn echter nog beperkt. In Antwerpen is er sinds 1988 een ladderbrug, in 
Hoeilaart bestaat eer een metalen koker, in Brecht bracht men dikke koorden over een 
weg aan. In Nederlands is er al iets meer ervaring.  De handleiding van Natuurpunt toont 5 
verschillende types eekhoornbruggen. De eenvoudigste is de touwbrug, waarbij het ‘touw’ 
echter beter uit kunststof of metaal bestaat dan uit echt touw.  Gerecycleerde scheeps-
touwen worden ook vaak gebruikt. De handleiding geeft ook een aantal kostenramingen, 
die heel erg uiteenlopen naargelang het type. De eenvoudigste brug, het ‘koord’  kost met 
materiaal, vervoer en installatie al snel 1200 euro voor een brug van 20 m. Bij de Eikenlaan 
moet een brug van 10 m al kunnen volstaan om van boom naar boom te leiden over de 
circa 6,5 m brede weg. Als de populatie eekhoorns groeit is één brug echter onvoldoende. 
Eekhoorns durven een brug in te palmen als territorium, waardoor slechts één dier of één 
koppeltje gebruik maakt van de brug. De brug wordt liefst niet bij een lichtbron opgehan-
gen. Het touw moet minstens 4 cm dik zijn en minstens 6 m boven de grond hangen. Er 
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moet bovendien rekening gehouden worden met een doorzakhoogte van 2 m. Het koord 
kan beter aan palen opgehangen worden dan aan de bomen. Het verdient bovendien aan-
beveling de oversteekplaats te monitoren met behulp van een cameraval. De handleiding 
van Vercauteren et al. (2015, die vrijelijk op het internet raadpleegbaar is, ) geeft nog veel 
meer details. 

De Eikenlaan is tenslotte niet alleen voor dieren een gevaarlijke barrière. Ook voor voet-
gangers is het aangewezen de oversteekpaden van de ene boshelft naar de andere vei-
liger te maken door het aanbrengen van zebrapaden of veilige oversteekplaatsen. Op de 
kaart zijn enkele wenselijke zebrapaden aangeduid over de Eikenlaan en de Boslaan.

Kaart 78 toont de nood aan ecoducten en voetgangersoversteekplaatsen onder of over de 
Eikenlaan.
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Tabel 37. Bosbalans 

Kaart 82 toont de bosbalans.

Actueel Bos Actuele oppervlakte 
in ha

Omvorming Oppervlakte 
ontbossing 
in ha

Eindresultaat 
bosoppervlakte 
in ha

Blinkaartbos 

28,91, waarvan 7,02 
ha Koningsbos en 
de rest privaat bos, 
aan te kopen door 
ANB)

Verwijderen 
exoten en mid-
delhoutbeheer bij 
kwetsbare soorten 
uit kruidlaag

0 28,91

Bos Zouteduinen 2,45 ha Omvorming 0 2,45

Bos Hazegrasduinen 
HA1 6,86 

Grotendeels kap-
pen; rand laten 
staan

5,26 1,60

Bos Korte Duinen 
KD10 1,94

omvormen van 
bos tot bos; be-
houd opp

0 1,94

Bos Korte Duinen 
KD12 1,34

Kappen en om-
vorming naar grijs 
duin

1,34 0 

Bos 
Hazegraspolderdijk 
NH1

0,22 Omvorming 0 0,22

Bos De Landsheer 
DL5 0,18 Omvorming 0 0,18

Kappelingenbos 
(KP14 en KP15) 2,68 Behoud 0 2,68

Bos Paulusduinen 
(KP1, KP4, KP5, KP6) 1,84 Verwijderen 

exoten 0 1,84

Bos Kalfduinen West 
(Eikenbosje KA11) 0,22 Behoud 0 0,22

Bos Kalfduinen Oost 
KA25 0,57 Behoud 0 0,57

Bos Kalfduinen Oost 
KA38 en KA40 0,65 Behoud 0 0,65

TOTALE OPP 
ACTUEEL BOS 47,84 41,25

ACTUEEL GEEN 
BOS
De Landsheer DL2 
gedeelte + DL3 ge-
deelte + DL4

2,86 Laten verbossen 2,86

Kalfduinen West: deel 
KA9 2,37 Gedeeltelijk laten 

verbossen 2,37

Kalfduinen-West KA12 1,67 Gedeeltelijk laten 
verbossen 1,67

Kalfduinen-Oost KA21 
+ deel KA22 1,89 Laten verbossen 1,89

Kalfduinen-Oost deel 
KA24 en deel KA22 3,88 Laten verbossen 3,88

Kalfduinen-Oost 
KA26 1,17 Laten verbossen 1,17
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Actueel Bos Actuele oppervlakte 
in ha

Omvorming Oppervlakte 
ontbossing 
in ha

Eindresultaat 
bosoppervlakte 
in ha

Kalfduinen-Oost deel 
KA28 0,29 Gedeeltelijk laten 

verbossen 0,29

Kalfduinen-Oost deel 
KA35 1,22 Gedeeltelijk laten 

verbossen 1,22

Kalfduinen-Oost deel 
KA41 0,30 Gedeeltelijk laten 

verbossen 0,30

Paulusdijk KP2 + KP3 0,28 Laten verbossen 0,28
TOTALE OPP 
GEWENST BOS 57,17

De realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 2180 “Beboste dui-
nen (…)” en van regionaal belangrijk biotoop zou, ondanks de ontbossingen ten behoeve 
van de instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 2130* “Grijze duinen”, de totale 
oppervlakte bos in het studiegebied netto doen toenemen met circa 9 ha tot zo’n 57 ha.
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Tabel 38: IHD-balans 

Aanwezig Doel Toe- of afname
Europese habitats
2130 Grijze duinen 24,12 ha in slechte staat  29,99 ha + 5,86 ha

2160 Duinen met 
Hippophae rhamnoides

2,73 ha waarvan 2,29 
ha zullen hersteld wor-
den en de rest vervan-
gen door duinbos

 3,01 ha  + 0,72 ha

2170 Duinen met Salix 
repens ssp. argentea

0,01 ha vervat in de 
oppervlakte vochtige 
duinvalleien

0,02 ha vervat in 
41,23 ha biotoop voor 
uitbreiding overige  
bijlage-soorten

Onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten

2180 Beboste duinen 
van het kustgebied

36,26 ha waarvan 35,32 
ha hersteld worden 
en de rest omgezet in 
duingrasland

55,63 ha + 19,37 ha

2190 Vochtige 
duinvalleien 0,16 ha 10,39 ha +10,23 ha

6430 Voedselrijke 
zoomvormende ruigten

Actueel 0 (omdat opper-
vlakte bossen als bos 
gerekend wordt en niet 
als zoomvegetatie)

Uitbreiding zit vervat 
in 41,23 ha biotoop 
bijlage-soorten

Onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten

6510 
Glanshavergraslanden

Tot voor kort 0,17 
ha, maar actueel 
verbossend 

Ha -0,17 ha

Leefgebied voor 1203 
Boomkikker, 1186 
Kamsalamander, 6184 
Rugstreeppad

1,8105 ha (waarvan 0 
ha te herstellen want 
deze opp is in goede 
conditie)

20,98 ha +19,17

Biotoop voor ove-
rige bijlage I-, II- en 
IV-soorten (RBB 
Kamgrasland, bos op 
kleigrond)

0 ha 41,23

+ 41,23 (op 
kaart 12,36 ha  
groene kruis-
jes en 28,87 
ha als gepunc-
teerd geel 
aangeduid)

Totaal 65,07 ha 
161,49 op totaal van 
163,11 ha (1,68 ha  
wegen en infrastructuur)

+96,42

Regionaal belangrijke biotopen

Kamgrasweide 7 ha 81 a 75 ca (= Opp 
DL1)

Uitbreiding als onder-
deel van  41,23 ha 
voor bijlage I-, II- en 
IV-soorten

Onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten 

Dottergrasland 0 h a

Uitbreiding als on-
derdeel van 41,23 ha 
voor bijlage I-, II- en 
IV-soorten

Onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten

Moerasbos van 
breedbladige wilgen 0 ha

Uitbreiding als on-
derdeel van 41,23 ha 
voor bijlage I-, II- en 
IV-soorten

Uitbreiding als 
onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten
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Aanwezig Doel Toe- of afname

Totaal 7 ha 81 a 75 ca (= opp 
DL1) Onderdeel van 41,23 ha

Uitbreiding als 
onderdeel van 
41,23 ha voor 
bijlage I-, II- 
en IV-soorten

Bijlage I-, II- III- en 
IV-soorten

Actuele populatie 
(S-IHD-rapport 2011)

Gewenste populatie 
volgens S-IHD-rapport 
2011

1203 Boomkikker

Zestal poelen bezet in 
Zwinduinen en Oude 
Hazegraspolder tot 
2001 met circa 70-tal 
roepende mannetjes; 
sporadische waarnemin-
gen zeker tot 2009. Na 
2011 (S-IHD-rapport) 
start van spectaculair 
herstel met anno 2016 
circa 1000 roepende 
mannetjes

Kernpopulatie van 
minimum 200 roepende 
mannetjes;  In 2015 en 
2016 zijn resp. circa 
500 en circa 1000 
roepende mannetjes 
waargenomen. Er is  
nood aan connectiviteit 
tussen de verschillende 
poelen en dus een 
uitbouw van volwaardig 
boomkikkerbiotoop tus-
sen de huidige kleine 
deelpopulatietjes

1166 Kamsalamander 3 bezette poelen in de 
Zwinduinen

Kernpopulatie van min. 
50 adulte dieren en een 
satellietpopulatie met 
20-50 adulte dieren

6184 Rugstreeppad Uitgestorven in Knokke-
Heist circa 1980 

Herintroductie vanuit de 
westkust;  satellietpopu-
latie van 50 roepende 
mannetjes 

1014 Nauwe korfslak

Niet aanwezig in 
Knokke-Heist volgens 
S-IHD (2011); wél 
aangetroffen in 2013 in 
het Blinkaartduinbos en 
nabijgelegen Zwin

Behoud van de actu-
ele populaties en van 
populaties op eventuele 
nieuwe vindplaatsen

A246 Boomleeuwerik
Niet vermeld in 
S-IHD (2011) voor de 
Zwinstreek

Mogelijke lokale ves-
tiging van nieuwe 
broedgevallen

A026 Kleine 
zilverreiger

1982 gemengd broed-
geval met Blauwe reiger 
in het Zwin; 1995 2 
broedkoppels in VNR 
‘Zwinduinen en –pol-
ders en 3 in Zwinpark; 
21 broedpaar in 2005 
en 35 in 2007 in VNR 
Zwinduinen en –polders. 
Anno 2016 geen geken-
de broedgevallen.

Behoud populatie van 
minimum 20-30 broed-
paren in SBZ-V Zwin
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Aanwezig Doel Toe- of afname

A023 Kwak

In 1977 werden in het 
Zwinpark een aan-
tal vogels uit kooien 
losgelaten. Sindsdien 
jaarlijks broedgevallen. 
Toename van 15-18 
paren in 1985 tot 20 
paren in 1989-1991. 
Laatste jaren gem. 10 
broedparen. Vanaf 2014 
echter geen broedgeval-
len meer, zonder duide-
lijk aanwijsbare reden.

Behoud van de actuele 
broedaantallen met een 
mogelijke lokale vesti-
ging van nieuwe, wilde 
broedgevallen

A034 Lepelaar

De Lepelaar broedde 
in oude dennen in het 
VNR Zwinduinen en 
–polders (SBZ-V Het 
Zwin) met 1 à 2 broed-
gevallen in de periode 
2000-2005. Daarna 
nog enkele broedpogin-
gen maar geen enkel 
geslaagd broedgeval 
meer.

Behoud van de actu-
ele broedgevallen met 
een mogelijke lokale 
vestiging van nieuwe 
broedgevallen

A031 Ooievaar

Ooievaarsproject op-
gestart in 1957; eerste 
broedgeval in 1965. 
Daarna toename aantal 
broedparen tot 2002. In 
2002 26 broedparen. 
Laatste jaren afname 
van het aantal broed-
paren. Anno 2016 1 
broedpaar in NO-hoek 
Domein De Landsheer: 
1 jong grootgebracht.

Behoud van de actuele 
broedparen met een 
mogelijke lokale vesti-
ging van nieuwe, wilde 
broedgevallen

A072 Wespendief

In 1993 broedgeval in 
Zwarte den in VNR De 
Zwinduinen en –polders. 
Mogelijk broedgeval 
in 2005 in bosje in de 
Kleyne Vlakte. Daarna 
geen enkel zeker broed-
geval meer. 

Geen populatiedoelstel-
ling vooropgesteld.

Kaart 83 toont de IHD-balans.

8.2.2 Beheerdoelstellingen economische functie 
De productie van hout, hooi, plagsel, vlees- of melkproductie is in de meeste natuurterrei-
nen geen doel op zich, maar een bijproduct van het terreinbeheer. 

ANB streeft er maximaal naar vee in te schakelen van privé-landbouwers voor het begrazi-
ngsbeheer dat noodzakelijk is voor het duurzaam onderhoud van de natuur. 
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De nagestreefde samenwerking met landbouwers voor het begrazingsbeheer biedt per-
spectieven van nieuwe inkomsten door de productie van rundvlees dat in de natuur is 
opgegroeid voor de in de buurt gelegen landbouwbedrijven. 

In de buurt zijn ook een aantal bedrijven waarvan de nutriëntenemissies een hypotheek 
leggen op de instandhouding van kwetsbare habitattypes. Door de inrichting van het ge-
bied, gevolgd door een begrazingsbeheer in functie van een goede instandhouding van 
Natura 2000-gebied biedt het project bijkomende mogelijkheden om tot sociaal verant-
woorde oplossingen te kunnen komen voor deze landbouwbedrijven. Hiervoor wordt sa-
mengewerkt met de VLM.

De beheerder beoogt ook een grotere beleving van de natuur in de Zwinstreek en bijdra-
gen aan het Europese beleidskader voor toerisme in Europa. Het nieuwe beleidskader 
voor het toerisme in Europa (Commission Communication COM (2010) 352 of 30/06/2010 
‘Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in 
Europe:  action) formuleert vier prioritaire acties. Het beheerplan wil aan twee daarvan 
een bijdrage leveren: 1) het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzaam en verant-
woord en kwaliteitsgericht toerisme en 2) het versterken van het imago en de bekendheid 
van de verscheidenheid aan duurzame en kwaliteitsgerichte bestemmingen in Europa. De 
beheerder wil een bijdrage leveren aan de integratie van het natuurlijk erfgoed in het toeris-
tisch aanbod, met naleving van de draagkracht van het gebied. Behoud en versterking van 
het Natura 2000-gebied staan centraal. Er wordt echter van bij de start naar synergieën 
met natuurbeleving gezocht. Na realisatie van de terreinwerken in LIFE-HIDRA zal het 
projectgebied, samen met het Zwin, de Zwinduinen en polders, Waterdunen, … en andere 
beschermde natuurgebieden in de grensoverschrijdende Zwinstreek, een aantrekkelijk en 
robuust Natura 2000-geheel vormen, dat de uitstraling van de streek als een duurzame en 
kwaliteitsgerichte bestemming in Europa zal verhogen. De Zwinstreek zal een bestemming 
zijn met een maximale integratie van erfgoed, natuur en integratie in de lokale samenle-
ving. De verschillende stappen hiertoe kunnen als voorbeeld dienen voor een duurzaam 
kusttoerisme. 

De acties van het beheerplan zullen zorgen voor werkgelegenheid bij groenbedrijven, aan-
nemers en studiebureaus.  

In het kader van het Interreg-project REECZ zijn de ecosysteemdiensten in de Zwinstreek 
in kaart gebracht. Ook het studiegebied valt hierin. Uit de studie blijkt dat een duurzaam en 
multifunctioneel landgebruik kan leiden tot een vermeerdering van de totale ecosysteem-
diensten. De doelstellingen van het beheerplan beogen de regulerende ecosysteemdien-
sten te verhogen (verhoging van de zoetwateropslag, stikstofverwijdering, koolstofopslag, 
fosforverwijdering), de biodiversiteit, ondersteunende diensten (zoals natuurlijke regulering 
van de hydrologie, natuurlijke erosiepreventie, natuurlijke pestcontrole, natuurlijke pollina-
tie, stimuleren van natuurlijke bodemvorming en vruchtbaarheid, captatie van polluenten, 
…) en culturele ecosysteemdiensten (recreatie).

In het projectgebied zijn jagers actief. In het kader van de onderhandelingen over de ver-
werving van het gebied en gedurende het proces van opmaak van de gebiedsvisie en 
beheerplan wordt in dialoog gegaan met de jachtrechthouder.

De ontwikkeling en instandhouding van bostypes met een rijke voorjaarsbloeiersflora kan 
een beheer als middelhout (hakhout met overstaanders) van een aantal bestanden vergen. 
Het gekapt hout kan  gebruikt worden als o.a. brandhout

8.2.3 Beheerdoelstellingen sociale functie (recreatie, wetenschappelijke doelen)

8.2.3.1 Algemeen
 ● Betere spreiding bezoekers en toeristen. De verwerving en inrichting van het 

gebied moeten ook een betere spreiding mogelijk maken van de bezoekers, van het 
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Natura 2000 deelgebied 25 van SBZ 2500001 tot dieper in het binnenland, waardoor 
de recreatiedruk beter wordt verdeeld. Ook voor geleide wandelingen moet dit gebied 
een aantrekkelijke plaats worden. Hiervoor zal worden samengewerkt met de lokale 
natuurverenigingen en het Zwin Natuur Park. 

 ● Verhoging van de landschapsbeleving voor wandelaars, fietsers en ruiters. 
Te bekijken knelpunten: 1) Op heden wordt er op een ongeordende wijze ‘wild’ met 
mountainbikes gereden, door vooral het Blinkaartduinbos, met veel schade aan de 
kruidlaag en rustverstoring van de fauna en ook van andere recreanten (vooral wande-
laars) als gevolg. 2) Op de openbare weg na, hebben ruiters momenteel in het geheel 
geen eigen ruiterpaden. 3) Ter hoogte van de Eikenlaan en de Paulusstraat is er geen 
veilige oversteek voor de wandelaars.

 ● In het kader van de uitvoering van het beheerplan wordt een openstellingsplan en 
toegankelijkheidsreglement opgemaakt waarin getracht wordt conflicten tussen de ver-
schillende gebruikersgroepen te vermijden en een ecologisch inpasbare openstelling. 

 ● Wetenschappelijke doelstellingen. Bepaalde voorgestelde beheermaatregelen heb-
ben ook een voorbeeldfunctie die bruikbaar is voor andere gebieden. De hier opge-
dane ervaringen kunnen ook elders gebruikt worden.

Foto. Het Jagerspad maakt deel uit van het actuele ruiterpad. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

8.2.3.2 Recreatieve en educatieve inrichting en voorzieningen: toegankelijkheid en 
situering van de ingangen, reglementering, padeninfrastructuur en –inrich-
ting, openstellingskaart.

Reglementering

Sinds 4 februari 2009 is het Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten van kracht (BS 04.02.2009). 
Het reglement is opgenomen als bijlage 3. De aanpassing specifiek voor de Binnenduinen 
is opgenomen als Bijlage 5. 
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Kaart 81 is de openstellingskaart voor de Binnenduinen van Knokke. Ook de recreatieve 
voorzieningen zijn op deze kaart aangebracht.

Toegankelijkheidsborden van Agentschap Natuur en Bos in gebruik in op de Binnenduinen 
van Knokke, gelegen op het grondgebied van de Gemeente Knokke. Respectievelijk: A00, 
A01, A02, A14, V00, V01, V02, V15, Z01 en Z03. (Bron: www.natuurenbos.be natuurbeleid, 
toegankelijkheid, toegankelijkheidsregeling, toegankelijkheidsborden)

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I452



Externe bereikbaarheid, parkeergelegenheid en padeninfrastructuur 

De binnenduinen van Knokke zijn vanuit verschillende zijden toegankelijk, maar de par-
keermogelijkheden zijn eerder beperkt. Op de parking bij het pas hernieuwde Zwin Na-
tuurpark  (Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist) raak je de wagen kwijt en krijg 
je binnenin meteen alle mogelijke uitleg over de omgeving van het Zwin, waaronder ook 
de Binnenduinen. Het Zwin Natuur Park fungeert als toegangspoort voor de Zwinstreek.  
Alle recreatieve kaartjes zijn uiteraard ook daar te verkrijgen. Van het Zwin Natuurpark is 
het ongeveer 1 kilometer terug wandelen langs de Graaf Léon Lippensdreef om de Bin-
nenduinen te bereiken. Een doorsteek door de Hazegraspolderdijk geeft toegang tot de 
(onverharde) Kortestraat en de Korte Duinen. Dat is de kortste toegang tot het gebied 
vanaf het Zwin Natuurpark.  

De Hazegrasstraat,  de Zoutelaan en de Paulusstraat leiden naar de wijk Oosthoek, waar 
(betalende) parkeerplaatsen aanwezig zijn, centraal in de wijk, op het Oosthoekplein. 

De Kustwandelroute en het Wandelnetwerk Zwin doorkruisen het Blinkaartduinbos 
langs de Blinkaartlaan, de Boslaan en de Eikenlaan (wandelknooppunten 17, 2 en 5) en 
monden uit op het Oosthoekplein waar ze enerzijds aansluiten op het padennetwerk van 
het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ (via het pad door de Nieuwe 
Hazegraspolderdijk, wandelknooppunten 16 en 15) en anderzijds op de Zwinwandelroute 
die een wandellus vormt door de Binnenduinen van Knokke en de Zwinduinen en –Pol-
ders. In de binnenduinen loopt dit pad van het Oosthoekplein via half-verharde paden 
langs de Nieuwe Hazegraspolderdijk en de Korte straat in de richting van het door de 
Oude Hazegraspolder lopende Jagerspad, dat in de Kalfduinen-West aansluit op een deels 
half-verharde, deels onverharde kerkwegel, die zelf langs twee vertakkingen leidt naar de 
Boslaan, de Eikenlaan (waarlangs de Kustwandelroute loopt) en het niet verharde bospa-
dennetwerk van het Blinkaartduinbos. 

Ook het Fietsnetwerk Kust loopt langs de Zouteduinen (vanop de Zoutelaan tussen de 
knooppunten 42 en 45), door het Blinkaartduinbos (langs de Boslaan en de Eikenlaan 
tussen de knooppunten 43 en 46), langs de Hazegrasduinen, Korte duinen en Paulusdui-
nen (vanop de Hazegrasstraat tussen de knooppunten 46 en 51) en langs de Kalfduinen 
(vanop de Graafjansdijk tussen de knooppunten 43 en 52). De Vlaamse kustfietsroute sluit 
via de knooppunten 51, 52 en 50 aan bij het Fietsknooppuntensysteem West Zeeuws-
Vlaanderen, o.a. het knooppunt 30 te Retranchement). De Fietskaart van Knokke-Heist 
beschrijft eveneens drie fietsroutes, waarvan de Blinckaertroute (43 km) en de Melkweg-
route (35 km) het studiegebied doorkruisen.

Fietsknooppuntensysteem West Zeeuws-Vlaanderen, o.a. het knooppunt 30 te Retran-
chement). De Fietskaart van Knokke-Heist beschrijft eveneens drie fietsroutes, waarvan 
de Blinckaertroute (43 km) en de Melkwegroute (35 km) het studiegebied doorkruisen.
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Padenstructuur

Wandelaars: 

In functie van de natuurbeleving van het gebied en de veiligheid van de bezoekers is er 
nood aan een veilige oversteek aan de Eikenlaan en Paulusstraat en een betere fietsin-
frastructuur. Hiervoor wil de beheerder verder afstemmen met de gemeente Knokke-Heist 
en de VLM in kader van de landinrichting Zwinpolders, die de intentie hebben om hier een 
verkeersveiliger situatie voor wandelaars en fietsers te krijgen, rekening houdend met de 
waarden van de omgeving. Op kaart 78 is aangegeven waar de dwarsende verbindingen 
– vanuit een bezoek aan de binnenduinen- aangewezen zijn. 

De krijtlijnen voor de herinrichting van de Eikenlaan en aansluitend Boslaan en Blinkaart-
laan kunnen als volgt worden samengevat. De huidige voor auto’s berijdbare breedte van 
de weg wordt gereduceerd van 6 naar 5 m. Er wordt een nieuw fiets- en wandelpad van 2 
m breed aangelegd langs de noordzijde van de weg. Het fietspad langs de zuidzijde wordt 
afgeschafd. De rijweg voor de auto’s en fiets-wandelpad worden van elkaar gescheiden 
door een halve meter veiligheidsstrook, die kan beplant worden met een olmenhaagje. 
Ten noorden van het fiets-wandelpad komt dan de afscheidende infrastructuur om padden 
en andere amfibieën te geleiden tot de amfibieëntunnels. Ter hoogte vande Blinkaartlaan 
wordt er rekening mee gehouden dat de populatie Gegroefde veldsla op een steilhelling 
van de berm niet vernietigd wordt. Eventueel moet het fietspad hiervoor lokaal wat ver-
smallen. Langs de weg wordt geen extra verlichting voorzien in functie van de bescherming 
van vleermuizen. 

Foto. De Kortestraat maakt geen deel uit van een officieel wandelnetwerk, maar kan wél perfect 
ingelast worden als verbindingswandelpad  tussen de Binnenduinen en het Zwin. Foto Arnout 
Zwaenepoel, februari 2016.

Mountainbike:

Jaarlijks kan een mountainbiketour plaatsvinden (organisatie door de Wacky Racers) na 
aanvraag en afspraken over het te volgen parcours.
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Ruiters:

De Zwinruiterroute bestaat uit vier trajecten: 1) een strandroute die het ganse jaar bruik-
baar is, 2) een strandroute enkel bruikbaar buiten het toeristisch seizoen, 3) een route die 
vertrekt vanaf het paardenpension Lanckriet en 4) een route vanaf manege de Ponderosa 
in de Kalfstraat 47, 8300 Knokke-Heist. Alleen de laatste route doorkruist het studiegebied 
(zie kaart 19). De openstellingskaart geeft een kleine aanpassing weer van de laatste 
route, op aanvraag van de gemeente en in overleg met de lokale manegehouders, verte-
genwoordigers van de ruitersector en Westtoer. 

Visualisatie ruiterpad.

Speelbossen

In het Koningsbos, een gedeelte van het grotere Blinkaartbos is een speelzone afgeba-
kend. De speelzone is best bereikbaar via de onverharde paden die vertrekken vanaf de 
Blinkaartlaan, de Boslaan en Fort Sint-Pol. Ook het graslandje in het zuidelijke gedeelte 
van het Blinkaartbos wordt als speelzone aangeduid (een bestendiging van het actuele 
gebruik als dusdanig).

Foto. Het open grasveldje in het zuidelijke deel van het Blinkaartbos wordt als extra speelzone 
aangeduid. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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Communicatie

Wandelbrochure. De Zwinwandelroute is een wandelbrochure uitgegeven door Westtoer 
en is te koop voor 2 euro, hetzij door bestelling bij Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 
Sint-Michiels, e-mail: info@westtoer.be, tel.: 050/30 55 00 hetzij in het Zwin Natuurpark.

De knooppunten van het nieuwe fietsnetwerk De Kust zijn te downloaden van de website 
http://www.dekust.be . De fietskaarten  zelf zijn te koop voor 8 euro bij Westtoer, Koning 
Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels, e-mail: info@westtoer.be, tel.: 050/30 55 00 of in het 
Zwin Natuurpark.

Informatieborden. Aan het Koningsbos staan al onthaalborden, die zullen geactualiseerd 
worden en vernieuwd bij realisatie van de oeverige voorziene borden. Dit gebeurt in over-
leg met de gemeente Knokke-Heist. Doelstelling is ook op verschillende extra punten bij de 
belangrijkste toegangen borden met gebiedsinformatie te plaatsen

Website ANB. De website http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/

verschaft heel wat nadere uitleg over het Zwin en zijn directe omgeving. Per gebied is een 
domeinpagina voorzien.

Geleide wandelingen

Op het domein van de Landsheer zal 4 keer per jaar een geleide wandeling plaatsvinden.

In de rest van het gebied zal op regelmatige basis een geleide wandeling plaatsvinden. 
Hiervoor zal worden samengewerkt met de lokale natuurverenigingen en het Zwin Natuur 
Park. 

8.2.4 Beheerdoelstellingen erfgoedunctie 
 ● Natuurdoelstellingen en erfgoeddoelstellingen op elkaar afstemmen. Door de aandui-

ding van een deel van het projectgebied als ankerplaats (geen juridische consequen-
ties), de ligging van een aantal beschermde monumenten in het projectgebied en een 
zeer klein gedeelte van het projectgebied dat gelegen is in beschermd landschap is 
Onroerend Erfgoed een belangrijke gesprekspartner. Natuurdoelstellingen en erf-
goeddoelstellingen worden op elkaar afgestemd zonder voorbij te gaan aan de hier 
gealloceerde natuurdoelen. Dit zal onder meer gebeuren door bilateraal overleg nij de 
verdere techische uitwerking van de maatregelen. De site van het RWZI vraagt daarbij 
speciale aandacht.Hiervoor wordt ook samengewerkt met de VLM binnen de landin-
richting zwinpolders. 
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9 BEHEERMAATREGELEN (met systematische aanduiding beoogd habitat)

Op korte termijn wordt gewerkt in de gebieden (openbare bossen en natuurdomeinen) die 
reeds in beheer zijn bij ANB en de gemeente Knokke-Heist. Beheermaatregelen kunnen 
op de overige percelen pas uitgevoerd worden na verwerving van de gronden of indien er 
een beheerovereenkomst is. De onderhandelingen hierover zijn lopende. 

9.1 Voorbereidend onderzoek en procedures
Voorafgaand aan de onderstaande beheermaatregelen is er nog nood aan volgende  voor-
bereidende acties. Hiervoor werkt ANB intens samen met de VLM. 

 ● Ecohydrologisch en pedologisch onderzoek en modellering van een hydrologische 
isolatie van het gebied om tot een technisch voorontwerp van de beheermaatregelen 
te komen.

 ● Voorbereidendewettelijke procedures:
 ● 1) Procedure voor goedkeuring van gebiedsvisie en het beheerplan van WVI i.o.v. 

het ANB
 ● 2) Opmaak van nodige archeologienota en  archeologisch vooronderzoek 
 ● 3) Aanvragen van alle noodzakelijke (stedenbouwkundige) vergunningen 

Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichteige activiteiten

Voor de eenmalige inrichtingsmaatregelen wordt een stedenbouwkundige vergunning aan-
gevraagd door ANB wanneer  nodig. Voor uitvoeringsdossiers die zowel vergunningsplich-
tige als vrijgestelde handelingen bevatten, is de richtlijn dat het aangewezen is dat, gezien 
het samenhangend karakter van het dossier, en om extra administratieve last te vermijden, 
deze dossiers in hun geheel worden ingediend in het kader van een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag, waarbij in het dossier en op bijbehorend kaartmateriaal duidelijk 
wordt aangeduid voor welke elementen van het dossier een stedenbouwkundige vergun-
ning wordt gevraagd. ANB overlegt hiervoor met de bevoegde instanties.

Door goedkeuring van het beheerplan, wordt een vrijstelling van stedenbouwkundige ver-
gunning verkregen voor de  maatregelen, die zijn opgesomd in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en die conform artikel 47 van het 
bosdecreet zijn.

Het betreft concreet:   

 ● Het kappen van hoogstammige bomen.
 ● Aanleg en herinrichting van poelen.
 ● Reliefwijzigingen < 1 meter die de functie van het terrein niet wijzigen.
 ● Het aanleggen of herinrichten van perceelsopritten en perceelsovergangen, inclusief 

de eventueel hiervoor strikt noodzakelijke inbuizing van grachten.
 ● Het aanleggen, inbuizen, openleggen, herprofileren of geheel of gedeeltelijk dempen 

van grachten voor de detailontwatering van een gebied, voor zover de bodem van de 
aan te leggen grachten niet dieper is dan 1,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld.

 ● Het plaatsen of herinrichten van kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur 
zoals zitbanken, picknicktafels, vuilbakken, fietsenrekken, speeltoestellen, infopanelen 
en infokiosken.

 ● Het plaatsen of herinrichten van kleinschalige faunavoorzieningen.
 ● Het aanleggen of herinrichten van infiltratie- of buffervoorzieningen met een maximale 

oppervlakte van 100 vierkante meter.
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 ● Het aanleggen of herinrichten van poelen in functie van natuur- of landschapsbeheer 
met een maximale oppervlakte van 100 vierkante meter.

Via dit beheerplan wordt eveneens:

 ● Ontheffing gevraagd van en afwijking van het soortenbesluit voor het inventariseren 
van de amfibieën, zoals boomkikker en kamsalamander en andere beschermde soor-
ten in functie van monitoring van het gebied en wanneer deze gebeurt in opdracht van 
het ANB.

 ● Ontheffing van het verbod op wijzigen van vegetaties gevraagd voor alle opgesomde 
maatregelen.

 ● Afwijking van de voorschriften van artikel 35$2 gevraagd voor realisatie van de in het 
voorliggende beheerplan opgesomde beheermaatregelen.

 ● Een voortoets gedaan voor de opgesomde beheermaatregelen.

De in voorliggende beheerplan opgesomde beheermaatregelen zorgen niet voor een be-
tekenisvolle aantasting van het SBZ maar leveren een positieve bijdrage. Ze hebben geen 
negatieve invloed op het milieu in kader van het decreet integraal waterbeleid. Bij de goed-
keuring van het GRUP, werd het plan gescreend op noodzaak van een plan-MER en dit 
bleek niet noodzakelijk. De passende beoordeling oordeelde dat er geen betekenisvolle 
aantasting is maar net een positieve bijdrage. 

Bij de kostenramingen, zijn personeelskosten niet inbegrepen. De opgenomen kostenra-
mingen omvatten de infrastructuur en kosten voor de eigenlijke werkzaamheden. 

9.2 Eenmalige maatregelen 

9.2.1 Inrichting van de Hazegrasduinen (15,3 ha)

Wat?

Herstel van het habitat 2130* en habitat 2180. Door deze actie wordt 3,5 ha bestaand 2130 
en 4,6 ha 2180 hersteld en wordt tevens 6,3 ha 2130, 2,2 ha 2180 en 0,5 ha leefgebied 
voor Boomkikker (Hyla arborea) gerealiseerd. 

Bij creatie van Boomkikkerbiotoop is het aanbevolen om enkele plassen op het domein De 
Landsheer van iets meer struweel te voorzien aan de noordzijde. Dat geldt in het bijzonder 
voor poel ZWI_143. Die wordt nadien ook best frequent geruimd. Tevens wordt aanbevolen 
gebruik te maken van de op- en aflaten om de plassen in de zomer tijdelijk kort droog te 
zetten om vis geen kans te geven en de toestand te verbeteren voor Boomkikker en Rug-
streeppad. 

In het herstel van de Hazegrasduinen zit de creatie van een vochtige duinvallei in de 
Noordoostelijke hoek.  Daarvoor moet die eerst vrijgemaakt worden van begroeiing. De 
vervuilde grond (houtafval, steenafval, zwerfvuil) moet afgegraven worden en afgevoerd.  
Vervolgens wordt die weer aangevuld met grond van terplaatse. Er moet een afwaterings-
buis geplaatst worden met terugslagklep. Ook het grasland van ditzelfde perceel moet 
gesaneerd worden van afval. In de NW hoek van het perceel zal een plas-dras-zone aan-
gelegd worden met afplaggen van de zone (inclusief afvoer van de vervuilde bodem). De 
bodem wordt afgegraven tot op de minerale zone. De afgegraven grond wordt hergebruikt 
in de onderhoudszone (zie ook 9.2.5). In deze zone wordt een grote variatie aan microreliëf 
voorzien. Tenslotte wordt er ook een nieuwe poel gegraven, waarbij de grond waar moge-
lijk verwerkt wordt in de onderhoudsstrook.De poel wordt aangelegd in een uitloper van de 
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plas-dras-zone en moet jaarrond als drinkplaats voor de dieren kunnen fungeren. Er wordt 
een grondberm aangelegd als afscherming van de plas-dras-zone.

De verbinding met de Paulusvaart kan pas na de in het landinrichtingsplan Nieuwe Wa-
tergang voorziene sanering van de Paulusvaart (Oostkustpolder i.s.m. VLM) en maximale 
realisatie van de afkoppeling van de overstorten. Pas nadat de waterkwaliteit voldoende is 
zal de verbinding worden gemaakt. Zie ook 9.2.5.

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Bijkomend
2130* (duingrasland en mosduin) 3,5 6,3
2180 (duinbos) 4,6 2,2
Leefgebied Boomkikker ((Hyla arborea) 0,5 

Wanneer?

Najaar van 2017 (na broedseizoen/periode van laagste grondwaterstand).

Waarom ?

De Hazegrasduinen zijn grotendeels beboste, vrij hoge en reliëfrijke duinen die een oos-
telijke uitloper van de17de eeuwse zeereep (‘Blinkaartduinen’) vormen. Wat niet bebost is 
wordt thans onderworpen aan een combinatie van enerzijds natuurtechnisch begrazings-
beheer met Schotse hooglandrunderen en Koniks en anderzijds parkeren van paarden 
van particulieren als voorloper en in afwachting van de goedkeuring van een optimaal 
begrazingsbeheer in functie van de hier gealloceerde IHD (via beheerplan). Dit deelgebied 
omvat voorlopig ook een paar in functie van akkervogels en akkeronkruiden met traditio-
nele granen (rogge, haver, tarwe …) ingezaaide akkers, een paar akkers waarop deels 
maïs en deels Cosmosbloemen staan, alsook een door ANB als “wastine” beheerd perceel 
in afwachting van de nagestreefde omvorming naar 2180 duinbos (verwerving en inrich-
ting). Het hier aanwezige bos ontstond grotendeels door de beplanting omstreeks 1960 
van het open duinlandschap met vooral dennen (Pinus div. spp.). Onder het scherm van 
deze dennen heeft zich vooral Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) spontaan geves-
tigd en bestaat de vrij banale onderbegroeiing voornamelijk uit Brede stekelvarens (Dry-
opteris dilatata.) en bramen (Rubus div. spp.). Deze relatief jonge naaldhoutaanplanting 
grenst rechtstreeks aan de best bewaarde “Grijs duin” – graslanden (in de meest reliëfrijke 
duinweiden) van de Binnenduinen van Knokke, zodat de verwijdering van die naaldhout-
aanplanting enerzijds het herstel van het habitattype 2130* “Grijs duin” op de ontboste 
reliëfrijke duinen mogelijk maakt en anderzijds de verschillende duingraslandrelicten die 
rond die huidige aanplanting voorkomen onderling zou verbinden tot één groter, kwalitatief 
beter en robuuster duingrasland dat behoort tot het prioritair habitattype 2130*. Gelet op de 
aanwezigheid van ook een paar vermoedelijk oudere loofbosbestanden met Zomereik, Ge-
wone es en Gewone esdoorn en de aanwezigheid van spontane verjonging van Gewone 
esdoorn in de naaldhoutbestanden met ondergroei van varens en kruiden, wordt een deel 
van het bos op de habitatkaart gerekend tot het habitattype 2180 “Beboste duinen”. Een 
deel van die bestanden is als loofbos te behouden; hier is het verwijderen van invasieve 
exoten aangewezen. Kaart 64 toont waar invasieve exoten voorkomen.

Deze actie komt tegemoet aan bedreiging 1 (bemesting), bedreiging 2 (onaangepast be-
heer), bedreiging 3 (versnippering); Zie kaart 45, kaart 46, kaart 47 en kaart 48.

Hoe?

 ● Machinale verwijdering van de naaldhoutaanplantingen. 
 ● Verwijderen van de strooisellaag en de aangerijkte bodemlaag. 
 ● Verwijderen van invasieve exoten uit de te behouden loofbosbestanden. 
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 ● Verwijderen van oude, niet aan het nieuw beheerconcept aangepaste afsluitingen en 
plaatsen van nieuwe afsluitingen. 

 ● Graafwerken voor het herstel van het microreliëf in een paar kunstmatig genivel-
leerde zones en de aanleg van poelen (voortplantingsbiotoop van Boomkikker en 
Kamsalamander). 

 ● Aanplant van doornstruweel (3 m breed, 5 m hoog) als buffer achterliggende bebou-
wing en migratieroute voor Boomkikker.

 ● Diepploegen van overbemeste weiden en voormalige akkers om de invloed van fosfa-
ten weg te werken. 

 ● Aanplanten van inheemse loofboom- en struiksoorten ten behoeve van de ontwikke-
ling van het habitattype 2180 “Beboste duinen” op voormalige akkers.

 ● Ruimen van poel ZWI_024
 ● Saneren vervuilde grond nabij de Paulusvaart en heraanleggen onderhoudszone: zie 

9.2.5.
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Visualisatie plas-dras-zone domein 
De Landsheer

 ● Verwijderen van oude, niet aan het nieuw beheerconcept aangepaste afsluitingen en 
plaatsen van nieuwe afsluitingen. 

 ● Graafwerken voor het herstel van het microreliëf in een paar kunstmatig genivel-
leerde zones en de aanleg van poelen (voortplantingsbiotoop van Boomkikker en 
Kamsalamander). 

 ● Aanplant van doornstruweel (3 m breed, 5 m hoog) als buffer achterliggende bebou-
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 ● Diepploegen van overbemeste weiden en voormalige akkers om de invloed van fosfa-
ten weg te werken. 

 ● Aanplanten van inheemse loofboom- en struiksoorten ten behoeve van de ontwikke-
ling van het habitattype 2180 “Beboste duinen” op voormalige akkers.

 ● Ruimen van poel ZWI_024
 ● Saneren vervuilde grond nabij de Paulusvaart en heraanleggen onderhoudszone: zie 

9.2.5.
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Foto. De poel ZWI_024 herbergde op het einde van vorige eeuw nog een klein populatie Kruipend 
moerasscherm (Apium repens).  
Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

In het water komt actueel nog Zilte waterranonkel voor, maar draadwieren overwoekeren 
het water en er werd ook Wittte waterlelie geïntroduceerd. Voor Boomkikker scoort de poel 
minder goed: 0 roepende mannetjes in 2014, 1 in 2015, 0 in 2016. Het ruimen van de poel 
is aangewezen om de zaadvoorraad van Kruipend moerasscherm aan te spreken, om de 
wieren en de waterlelie te verwijderen en om jhet biotoop voor Boomkikker te verbeteren. 
De houtige opslag rondom wordt best gespaard als schuilgelegenheid voor Boomkikker. 
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Foto. De poel ZWI_024 herbergde op het einde van vorige eeuw nog een klein populatie Kruipend 
moerasscherm (Apium repens). In het water komt actueel nog Zilte waterranonkel voor, maar 
draadwieren overwoekeren het water en er werd ook Wittte waterlelie geïntroduceerd. Voor Boom-
kikker scoort de poel minder goed: 0 roepende mannetjes in 2014, 1 in 2015, 0 in 2016. Het ruimen 
van de poel is aangewezen om de zaadvoorraad van Kruipend moerasscherm aan te spreken, om 
de wieren en de waterlelie te verwijderen en om jhet biotoop voor Boomkikker te verbeteren. De 
houtige opslag rondom wordt best gespaard als schuilgelegenheid voor Boomkikker. Foto Arnout 
Zwaenepoel, mei 2016.

Foto. De te saneren zone in HA5 waar een plas-dras-zone moet verwezenlijkt worden. Foto Arnout 
Zwaenepoel, mei 2016.

Wie?

De eigenaar is de LandbouwVennootschap De Landsheer. ANB financiert en voert de wer-
ken uit conform de modaliteiten van de erfpachtovereenkomst die op 28 januari 2014 werd 
afgesloten voor een periode van 27 jaar vanaf 1 april 2014.

Waar?

Kaart 66 geeft een overzicht van de beheermaatregelen in de Hazegrasduinen. 

Kaart 72 geeft een overzicht van  het bosbeheer.

Kaart 73 geeft een overzicht van te verwijderen oude afsluitingen en opbraak van construc-
ties.

Kaart 74geeft een overzicht van de nieuwe begrazingsinfrastructuur.

Kaart 80 geeft een overzicht van af te sluiten begrazingsovereenkomsten voor opvolgbe-
heer van het projectgebied.

Kaart 75 geeft een overzicht  van de grondwerken: plaggen, afgraven en diepploegen.

Kaart 77 geeft een overzicht van het herstel van de waterhuishouding. 

Kaart 76 geeft een overzicht van de nieuwe te graven poelen en de te ruimen poelen.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe:

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen
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 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het beheerplan een vergunning/ 
vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige vergun-
ningsplicht gevraagd (zie boven voor meer duiding)

 ● Voor deze maatregel zijn daardoor geen stedenbouwkundige vergunningen nodig. Na 
het opstellen van het uitvoeringsdossier wordt dit nog besproken met RO.

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van volgende cultuurhistorische elementen: 
versterken van houtkanten, herstel van traditioneel beweid duingrasland. 

 ● Voortoets. Door deze beheermaatregel vindt er geen beteknisvolle aantasting plaats 
van de Europese natuurdoelen. De maatregel heeft net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Kostenraming

Totaalprijs: 155.381,42 euro inclusief BTW

De eigenaar is de LandbouwVennootschap De Landsheer. ANB financiert en voert de wer-
ken uit conform de modaliteiten van de erfpachtovereenkomst die op 28 januari 2014 werd 
afgesloten voor een periode van 27 jaar vanaf 1 april 2014.

De prijzen zijn gebaseerd op de gemiddelde offerteprijzen voor gelijkaardige werken. Voor 
het vellen van de bomen wordt gewerkt met een eenheidsprijs van 0 euro omdat bij de 
recentste aanbestedingen voor dit werk door de verschillende aannemers met een nulprijs 
werd gerekend.

Werkzaamheden

afgraven 5200 m3 met een EH prijs van 7,5 euro = 39000 euro

Vellen bomen 5,3 ha aan EH prijs van 0 euro = 0 euro

frezen stronken 5,3 ha aan 3800 euro = 20140 euro

graven van 3 nieuwe poelen 500 m3 aan een EH prijs van 7,5 euro/m3 = 3750 euro

aanplanten bos 2,13 ha bos aan een EH prijs van 5880 euro = 12524,4euro

afplaggen 50000 m2 aan 1 euro/m2 EH prijs = 50000 euro

verwijderen exoten in te behouden bos 3000 euro

plaatsen nieuwe afsluitingen lm 280 aan een EH prijs van 12,5 euro = 3500 euro

totaal excl btw 128414,4 euro

BTW 21% 26967,02 euro

TOTAAL: 155.381,42
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9.2.2 Bosbeheer in het Blinkaartduinbos (29 ha)

Wat ?

 ● Exotenbestrijding. Een groot aantal invasieve exoten hebben het Blinkaartbos gekolo-
niseerd of werden er doelbewust aangeplant: Amerikaanse eik, Amerikaanse vogel-
kers, Azijnboom, Bamboe, Bruidssluier, Canadese kornoelje, Cotoneastersoorten, 
Douglasspar, Drents krentenboompje, Fijnspar, Haagliguster, Japanse duizendknoop, 
Japanse rimpelroos, Mahonie, Olijfwilgsoorten, Paplaurier, Ronbinia, Sneeuwbes, 
Virginische vogelkers, Witte abeel, Zilverspar, cultuur-Kamperfolies, … Die soorten 
zullen zo goed mogelijk verwijderd worden. Een aantal soorten zijn momenteel  minder 
agressief: Noorse esdoorn, Witte en Roze paardenkastanje, Zeeden, Canadapopulier, 
Grauwe abeel, Canadese guldenroede, … Deze soorten zullen momenteel niet bestre-
den worden, maar worden wél nauwkeurig opgevolgd.

 ● Bestrijding van Klimop. Belangrijke relictpopulaties van eikvaren, Maarts viooltje, … 
worden bedreigd door allesoverwoekerende Klimop. Lokaal zal een middelhoutbeheer 
gevoerd worden om die soorten te beschermen. Op die plaatsen zal Klimop expliciet 
bestreden worden.

 ● Middelhoutbeheer op plaatsen met waardevolle kruidvegetatie. Tegelijk met 
Klimopbestrijding. De inheemse loofhoutsoorten Zomereik, Gewone es en Beuk, als-
ook oude exemplaren Canadapopulier, Zeeden, Grove den worden als overstaanders 
gespaard. Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Veldiep, … worden als hakhout behan-
deld. De grootte van de oppervlakten middelhoutbeheer is afhankelijk van de relictpo-
pulaties belangrijke kruiden. De minimale oppervlakte bedraagt 10 x 10 m. 

 ● Maaibeheer. Het perceel BL27 is nooit bebost geweest. Er stond ooit een huis op, dat 
inmiddels al lang verdwenen is. In de jaren 1980 stond er nog een mooie verzurende 
duingraslandvegetatie, met onder meer Klein vogelpootje en Schapenzuring. Actueel 
is dit duingraslandje verruigd en aan het dichtgroeien met struweel. Er wordt voorge-
steld het opnieuw iets opener te maken door een maaibeheer. Dit duingraslandbeheer 
belet niet dat het terrein als speelzone gebruikt wordt.

 ● Plaatsen van afsluitingen. Het is zeker niet de bedoeling het Blinkaartbos rondom te 
voorzien van afsluitingen, maar aan de grens met aanpalende duingraslanden is het 
verwijderen van oude en aanbrengen van nieuwe afsluitingen noodzakelijk (zie kaart 
74).
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Foto. Op plaatsen met relictpopulaties eikvaren en maarts viooltje zal lokaal een middelhoutbeheer 
ingesteld worden. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2016.

Visualisatie speelzone Blinkaartbos.
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Wanneer?

De bestrijding zal gebeuren in het najaar van 2018 (na broedseizoen/periode laagste 
grondwaterstand). De nazorgfases van de exotenbestrijding zullen plaatsvinden in 2019 en 
2020. De aanwezige duingraslanden, die momenteel in een slechte staat verkeren, zullen 
via maaibeheer hersteld worden. Hier worden afsluitingen geplaatst voor een kanalisatie 
van de bezoekers vanuit de Golf van Knokke. 

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Bijkomend
2180 (duinbos) 28,91 0
2130 (duingrasland en mosduin) 0,4 0
Leefgebied Boomkikker (Hyla arborea)

Waarom?

Het Blinkaartduinbos (28,8 ha) is wellicht, op hetzelfde niveau als het Calmeynbos te De 
Panne, het

structureel en qua soortensamenstelling best ontwikkelde duinbos van de Vlaamse kust. 
Echter vormen het steeds veelvuldiger verschijnen van exoten zoals Amerikaanse vogel-
kers (Prunus serotina), Paplaurier (Prunus laurocerasus), Sneeuwbes (Symphoricarpos 
albus), Mahonia (Mahonia aquifolia) en plaatselijk Japanse duizendknoop (Polygonum ja-
ponicum) en overwoekering door Klimop (Hedera helix) bedreigingen voor de biodiversi-
teit. De vier meest woekerende soorten zijn hier Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), 
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus), Japanse rimpelroos (Rosa rugosa) en Japanse dui-
zendknoop (Polygonum japonicum).

Grote haarden: in Blinkaartduinbos tussen de Eikenlaan en de woonwijk “Zevenkoten”: 
Japanse duizendknoop en in Blinkbaartduinbos op diverse plaatsen: Sneeuwbes. De ver-
spreiding van de Sneeuwbes volgt hier een historisch aanplantpatroon langs sommige 
wegen, paden en perceelsgrenzen van voormalige (soms verdwenen) duinhoevetjes. In-
vasieve exoten die meer “puntsgewijze” verspreid voorkomen in het Blinkaartduinbos zijn 
vooral de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), de Paplaurier (Prunus laurocerasus) 
en tegenwoordig steeds meer de Mahonia. De Amerikaanse vogelkers is het sterkst ge-
vestigd in het deel van het Blinkaartduinbos dat gelegen is tussen het Golfterrein en de 
Boslaan. Daarnaast zijn er ook bestanden van niet-inheemse boomsoorten zoals Douglas-
spar (Pseudotsuga menziesii), Fijnspar (Picea abies),

Zilverspar (Abies sp.) en Grauwe abeel (Populus canescens) op sommige plaatsen aan-
wezig, terwijl ook Haagliguster (Ligustrum ovalifolium) en Olijfwilg (Eleagnus sp.) spora-
disch in het gebied aanwezig zijn.

Systematisch bestrijden van de exoten en terugdringen van de Klimop zijn dringende be-
heeringrepen voor de instandhouding van het habitattype 2180 “Beboste duinen” in het 
Blinkaartduinbos.

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Bijkomend (ha)
2130 Duingrasland 0,4 ha 0 ha
2180 Duinbos 28,91 ha 0 ha

Hoe?

Door de her en der verspreid staande ligging van de exoten en het reliëfrijk karakter van 
het gebied is een machinale bestrijding niet mogelijk. Een grootschalige machinale be-
strijding zou de inheemse boom- en struiksoorten, het reliëf, de kwetsbare en waarde-
volle kruidlaag, de bosbodems en de daarbij horende gradiënten te veel beschadigen. Een 
stuksgewijze bestrijding zal daarom worden toegepast. De gehanteerde technieken die 
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zullen gebruikt worden zijn: met de kettingzaag kappen en met de bosmaaier maaien, al 
dan niet gevolgd door chemische nabehandeling van de stobben, uitspitten of uittrekken 
van jonge zaailingen. De werken zullen worden uitgevoerd door een sociale werkplaats die 
wordt aangesteld na aanbesteding Tijdens de uitvoering van de werken wordt het gebied 
onderverdeeld in zones en systematisch doorlopen met de sociale werkplaats zodat de 
eerste bestrijding van de exoten zeer grondig gebeurt, om te zorgen dat de nazorg beperkt 
kan blijven. Er wordt ook nazorg voorzien voor de twee daaropvolgende jaren (zie hoofd-
stuk terugkerend beheer).

Op de plaatsen met interessante relictzones van Maarts viooltje, Koningsvaren of andere 
interessante boskruiden, kan eventueel een aanvullend, lokaal middelhoutbeheer inge-
steld worden. Hierbij worden de interessante overstaanders (Zomereik, Gewone es, …) 
gespaard en worden de esdoorns bijvoorbeeld in hakhout omgezet.

Wie?

Agentschap voor Natuur en Bos.

De gemeente Knokke-Heist is eigenaar van het Koningsbos (7 ha 01 a 80 ca). Na op-
maak van de gebiedsvisie en het beheerplan, zal het beheer overgedragen worden aan 
het Agentschap voor Natuur en Bos. De overige 21 ha 78 a 92 ca zijn nog privé-eigendom. 
Het ANB wenst deze aan te kopen. Na verwerving kan de maatregel uitgevoerd worden.

Waar?

Kaart 67 toont de beheermaatregelen in het Blinkaartbos.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen.
 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-

ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd. (zie boven voor meer duiding)

 ● Voor de exotenbestrijding wordt ontheffing gevraagd voor het gebruik van glyfosaat 
indien er geen alternatieve methoden bestaan. Dit wordt geregeld door de algemene 
ontheffing die het ANB daarvoor gekregen heeft van de VMM. ANB houdt echter in-
tern de richtlijn aan om maximaal het gebruik van glyfosaat te vermijden.

 ● Voor deze maatregel zijn daardoor geen stedenbouwkundige vergunningen nodig. Er 
is ook geen archeologienota nodig. 

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel.

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd mede in het kader van de cultuurhistorische elemen-
ten behoud van historische houtkanten en houtwallen en behoud van karakteristieke 
duinbebossing in de geest van de 19de eeuw. 

 ● Voortoets: Door deze beheermaatregel vindt er geen betekenisvolle aantasting plaats 
van  de Europese natuurdoelen. De maatregel heeft net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Kostenraming

Totaalprijs = 97.049,4 euro (waar de opbrengst van de houtverkoop van kan afgetrokken 
worden).

Voor de exotenbestrijding worden de werken op ruim 20.000 euro geraamd, volgens on-
derstaande uren. Een berekening van de offerteprijzen op basis van vorige aanbestedin-
gen lag echter een stuk hoger, namelijk circa 2,5 keer deze prijs. Rekening houdend met 
het mogelijks in te zetten materiaal (wegens reliefrijke karakter van gebied moet manueel 
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worden gewerkt; zie beschrijving toegepaste methodieken) kan de prijs ook nog behoorlijk 
variëren. Hiervoor zal een aanbesteding gebeuren gericht op sociale werkplaatsen (cf. 
Voorbehouden opdrachten Artikel 22 Wet Overheidsopdrachten en Richtlijn 2004/18/EG.

Prijsdetaillering

In het kader van de opmaak van de gebiedsvisie werden de exoten geinventariseerd. Op 
basis van de aantallen van de verschillende soorten, werd het aantal uren voor verwij-
dering ingeschat. Deze uren werden vermenigvuldigd met de eenheidsprijzen voor een 
arbeider die een bepaalde handeling uitvoert (zie hieronder). Die eenheidsprijs is berekend 
op basis van de gemiddelde eenheidsprijs voor dergelijk werk (info uit lopende contracten 
van ANB).

Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW

arbeider met kettingzaag/bosmaaier /schop 16 u x 40 euro/uur EH-prijs = 640 euro

arbeider met maaibalk 30u x 65 euro/uur EH prijs = 1950 euro

arbeider met transport afvoer 30u aan 65 euro/uur EH-prijs = 1950 euro

arbeider met graafmachine 60u aan 89,5 euro/uur EH-prijs = 5370 euro

arbeider met tractor en dumper 55u aan 65 euro/uur EH-prijs = 3575 euro

De prijzen van sociale werkplaatsen zijn een stuk lager.

totaal 13.485 euro exclusief BTW; = 16.317 euro inclusief bTW

Nazorg 2 keer = 4.000; zelfde redenering.

Plaatsen van nieuwe afsluitingen: 270 lm aan 12,5 euro/meter = 3375 euro exclusief BTW 
of 4084 euro inclusief BTW (infrastructuur)

Voor de klimopbestrijding rekenen we op een manuele verwijdering, waarbij 15 x 15 m op 
één dag door één arbeider kan vrijgemaakt worden. Voor het verwijderen van 4 ha klimop 
zijn 40.000 m²: 225 m²/dag = 178 mandagen = 178 x 8 X 40 euro/uur exclusief BTW = 
56.960 euro exclusief BTW = 68.921,6 euro inclusief BTW 

Voor het middelhoutbeheer rekenen we uitsluitend op de kost voor het schalmen (met 
rits). ANB rekent twee mandagen schalmen voor 1 ha middelhoutbos. Meestal gebeurt het 
schalmen met twee personen. Het hakhoutbeheer zelf kan door particulieren uitgevoerd 
worden, die het hout kopen na een openbare verkoop door ANB. In het Blinkaartbos zou 
ongeveer 4 ha van de 30 een middelhoputbeheer moeten krijgen. Dat betekent dat er 8 
mandagen moeten gerekend wordenvoor het schalmen = 8 x 40 euro/uur x 8 dagen = 2560 
euro exclusief BTW = 3097,6 euro inclusief BTW

De open plek die als speelbos fungeert moet jaarlijks gemaaid worden. Dit kan op één 
mandag (met tractor en dumper) = 65 euro x 8 uur exclusief BTW = 520 euro exclusief 
BTW = 629,2 euro inclusief BTW

9.2.3 Herstel van de Korte Duinen en de Nieuwe Hazegraspolderdijk (17,4 ha)

Wat?

Het projectgebied omvat over een beperkte oppervlakte overgangen van duin naar polder 
met over een nog geringere oppervlakte ook stroken (relatief kalkrijke) kleiige schorgronden. 
In de Korte Duinen ligt zo’n polderenclave ten westen van de Korte straat (3,7 ha). Ruimte-
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lijk en functioneel zijn die polderstrookjes niet te scheiden van de onmiddellijk aanpalende 
duin- en duinzoomgronden. De “Ecosysteemvisie van de Vlaamse Kust” (Provoost, S. & 
Hoffmann, M. (eds), 1996) situeert trouwens ter hoogte van die duin-polderovergangen en 
zand-kleigradiënten ook voor natuurontwikkeling potentierijke kalkgradiënten van kalkarm 
duinzand naar kalkrijke polderklei. Volgend regionaal biotoop wordt hier beoogd: kamgras-
weide, aansluitend bij de aanpalende duingraslanden (habitattype 2130* “Grijs duin”) en 
het terrestrisch Boomkikkerbiotoop op de zandige duinbodems. Kamgrasweiden bieden 
terrestrisch biotoop aan beide doel-amfibiesoorten en foerageergelegenheid aan o.a. Ooi-
evaar (Ciconia ciconia), Wespendief (Pernis apivorus), Velduil (Asio flammeus), Blauwe 
kiekendief (Circus cyaneaus), Bruine kiekendief (Circus aeruginosus), … De Korte Duinen 
worden door de Kortestraat onderverdeeld in de Korte Duinen West en Korte Duinen Oost.

In de Korte Duinen West wordt een deel van de weiden langs de Kortestraat momenteel 
gebruikt voor het parkeren van paarden (oppervlakte: 2,48 ha). Het grootst gedeelte van 
de weiden worden er evenwel nog door vleesrunderen begraasd (oppervlakte: 4,44 ha). 
Er is ook een amateur - voetbalveldje (oppervlakte: 0,23 ha), dat in onbruik is geraakt. Op 
een paar zandige akkers wordt maïs verbouwd (oppervlakte: 3,03 ha). Door diepploegen 
van deze weiden moeten de bouwvoor en de bovenste bodemlagen samen met de erin 
aanwezige fosfaten naar grotere diepten brengen zodat op de dan naar boven geploegde 
en dagzomende zuivere zandbodems zich het habitattype 2130* “Grijze duin” kan ontwik-
kelen. De akkers zouden door graafwerken en de aanplant van struweel en poelen omge-
vormd worden naar leefgebied voor de Boomkikker en duinvallei. Door de plaatsing van 
afsluitingen kan het gebied onderworpen worden aan een goed begrazingsbeheer. 

KD5, KD6 en KD7 zijn verbossende Duindoornstruweeltjes. Abelen overwoekeren er de 
laatste Duindoorn. Ook hier worden de abelen gekapt; de Duindoorn wordt zoveel mogelijk 
gepaard. De strooisellaag wordt waar nodig geplagd en het Duindoornstruweel hersteld. 

De Korte Duinen Oost zijn deels bebost (oppervlakte: 1,96 ha wilgenbosje en 1,28 ha den-
nenaanplant) en deels gebruikt als paardenweide (oppervlakte: 2,45 ha). Dit duingrasland 
langs de Hazegrasstraat is zeer reliefrijk en vertoonde een tot 15 à 20 jaar geleden goed 
ontwikkeld droog duingrasland. Het vertoont de laatste jaren echter tekenen van degrada-
tie doordat er dicotylendoders werden gebruikt en er een te hoge begrazingsdruk mogelijk 
wordt gemaakt door bijvoedering, waardoor het perceel ook zowel indirect als direct werd 
en wordt bemest. Momenteel kunnen enkel in de randen van de percelen nog de typi-
sche soorten van 2130* nog worden gevonden. Het instellen van een aangepast beheer 
(diepploegen of afgraven is hier niet aangewezen door het mooi aanwezige reliëf) na het 
beëindigen van de inrichtingswerken zal zorgen voor een herstel van het habitat 2130* 
“Grijs duin”. Om die reden wordt bij de inrichting ook de plaatsing van nieuwe afsluitingen 
en vangkralen voorzien. 

Het Esdoorn-Wilgenbosje KD10 wordt gedomineerd door esdoorn. Om de esdoorn te sterk 
verspreiding te verhinderen en om het bosje om te vormen tot een interessanter loofbos, 
wordt voorgesteld het als middelhout te beheren. In eerste instantie worden de esdoorns 
als hakhout behandeld en worden de weinig overstaanders (wilg, populier, es) gespaard 
als overstaanders. Ook de sleedoorn en meidoorn wordt zo veel mogelijk gespaard. Na 
het afzetten van de esdoorn kunnen best een aantal interessantere bomen (Zomereik, 
eventueel ook wat Beuk) aangeplant worden, die in de toekomst als overstaanders kunnen 
behandeld worden: In de struiklaag kan ook wat Hazelaar bijgeplant worden. De mantel-
zoom kan nog versterkt worden met Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos en Heg-
genroos.

Het Dennenbosje KD12 zal gekapt worden en omgevormd tot duingrasland. Hiervoor wordt 
dezelfde techniek gebruikt als bij HA1. Op de rand kunnen een aatnal mooie loofbomen en 
wat struweel van meidoorn, vlier, …  gespaard blijven en aangevuld worden met aanplant 
tot een mooie houtkant. (struweel minimaal 3 m breed, 5 m hoog)

Bij het perceeltje Nh1 zal bosomvorming gebeuren door bestrijden van exoten en verwij-
deren Klimop rond interressante kruiden. Bij de aankoop van het volledige bos rondom dit 
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perceeltje kan overwogen worden om deze jonge naaldhoutaanplant om te zetten naar 
duingrasland, weliswaar met behoud van een buffer ten opzichte van de achterliggende 
bebouwing. Bij perceeltje NH2 zal Japanse rimpelroos verwijderd worden en zal een afslui-
ting geplaatst worden. Het perceeltje NH3 zal als Boomkikkerbiotoop heringericht worden, 
met de aanleg van een poel en vervolledigen van doornstruweel rondom het perceel, ver-
wijderen van Japanse rimpelroos en Witte abeel. 

De nieuw te graven poelen liggen op eerder voedselrijk terrein (kleibodem) en zullen daar-
om frequenter geschoond moeten worden dan poelen op voedselarm zand. Verwijdering 
van algenbloei is noodzakelijk voor de voortplanting van de gewenste amfibieën. 

Aan de Korte Straat zijn geen aanpassingen voorzien. Ze wordt niet verhard en de znadige 
ondergrond wordt behouden. De Korte Straat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer 
(bewoners en landbouw). Op vlak van recreatie wordt de Korte Straat enkel opgenomen in 
de reeds aanwezige Zwinwandelroute en als ruiterpad. Fietsen is er ook mogelijk. Er wor-
den hiervoor echter geen extra maatregelen voorzien: geen bebording, geen uitbreiding 
van het netwerk, geen verharding.

Foto. In de Korte Duinen-West zijn de meidoornhagen  al aanwezig om Boomkikkerbiotoop te creë-
ren. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.  
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Foto. In het bosje van perceel NH1 worden exoten verwijderd. Foto Arnout Zwaenepoel, november 
2016.

Foto. Perceel NH3 zal heringericht worden als Boomkikkerperceel. De olmen op de linkerrand blij-
ven, maar de Rimpelroos en Witte abeel worden verwijderd. Vooraan in beeld en rechts komt een 
nieuwe houtkant. Centraal  wordt een poel gegraven. Achteraan in beeld ligt het Zoutedijkje, dat al 
in beheer van ANB is. Foto Arnout Zwaenepoel, november 2016.
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Visualisatie picknickplaats en vijver Nieuwe Hazegraspolderdijk.
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Wanneer?

De werken kunnen pas plaatsvinden na verwerving in het najaar en/of de winter (na afloop 
van broedseizoen en voor het begin van het nieuwe broedseizoen. Er wordt liefst gewerkt 
in de periode met de laagste grondwaterstanden.

Waarom?

 ● Herstel van habitat 2130* “Grijs duin”.
 ● Creatie van leefgebied van de door het project beoogde doelsoorten door onder meer 

de creatie van kamgrasland (een regionaal belangrijk biotoop) en bosbiotoop.
 ● Omvorming en uitbreiding van het habitat 2180
 ● Aanleg van poelen en struweel (ifv leefgebied van de boomkikker).

Er wordt door deze actie 13,1 ha 2130 (duingrasland) hersteld, 8,7 ha 2180 (duinbos), 6,1 
ha leefgebied voor Boomkikker (Hyla arborea annex IV ), Rugstreeppad (Bufo calamita, 
annex IV), Nauwe korfslak (Vertigo angustior), Kamsalamander (Triturus cristatus, annex 
I), Wespendief (Pernis apivorus), Ooievaar (Ciconia ciconia), Lepelaar (Platalea leucoro-
dia), Kwak (Nycticorax nycticorax), Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) and Boomleeuwe-
rik (Lullula arborea) aangelegd. Deze actie komt tegemoet aan de bedreigingen 1, 2, 3, 4.

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Bijkomend (ha)
2130 grijs duin 13,1 ha 0 ha
2180 duinbos 8,7 ha 0 ha
Leefgebied voor soorten van de 
Bijlagen 0 ha 6,1 ha

Hoe?

 ● Vellen bomen, frezen stronken
 ● Verwijderen invasieve exoten
 ● Verwijderen Klimop rond interessante kruidenvegetatie
 ● graven nieuwe poelen
 ● diepploegen
 ● aanplanten bos
 ● aanplanten doornstruweel
 ● verwijderen exoten
 ● verwijderen prikkeldraadafsluitingen
 ● plaatsen nieuwe ursusdraadafsluitingen
 ● plaatsen vangkraal
 ● afplaggen strooisellaag en voedselrijke toplaag.

Wie?

Agentschap voor Natuur en Bos

Waar?

Kaart 68a toont de beheermaatregelen in de Korte Duinen.

Kaart 68b toont de beheermaatregeleninn de Nieuwe Hazegraspolderdijk. 

Kaart 72 geeft een overzicht van  het bosbeheer.

Kaart 74 geeft een overzicht van de nieuwe begrazingsinfrastructuur.
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Kaart 75 geeft een overzicht  van de grondwerken: plaggen, afgraven en diepploegen.

Kaart 76 geeft een overzicht van de nieuwe te graven poelen en de te ruimen poelen.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van instandhoudingsdoelstel-
lingen (zie tabel 38)

 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd

 ● Voor deze maatregel is door de graafwerken een archeologienota nodig en een ste-
denbouwkundige vergunning voor een aantal werkzaamheden (het diepploegen/graaf-
werken). Na het opstellen van het uitvoeringsdossier wordt dit nog besproken met RO. 

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van het behoud van de cultuurhistorische 
elementen houtkanten en houtwallen

 ● Voortoets: Door deze beheermaatregel vindt er geen betekenisvolle aantasting plaats 
van  de Europese natuurdoelen. De maatregel heeft net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Kostenraming

Totaalprijs: 124.000 euro

De prijzen zijn gebaseerd op de gemiddelde offerteprijzen voor gelijkaardige werken. Voor 
het vellen van de bomen wordt gewerkt met een eenheidsprijs van 0 euro omdat bij de 
recentste aanbestedingen voor dit werk door de verschillende aannemers met een nulprijs 
werd gerekend.

Werkzaamheden: 47.615 euro exclusief BTW

Vellen bomen 1,7 ha aan 0 euro eenheidsprijs = 0 euro

frezen stronken = 1, 7 ha aan EH prijs van 3800 euro/ha = 6460 euro

graven nieuwe poelen 1500 m3 aan 7,5 euro = 11250 euro

diepploegen 52000 m2 aan 0,05 euro = 2600 euro

aanplanten bos over oppervlakte van 1 ha kost 5880 euro

verwijderen exoten 2000 euro

verwijderen afsluitingen 4150 euro lm x 1, 5 euro/lm = 6225 euro

afplaggen strooisellaag en voedselrijke toplaag 13200 m² x 1 euro = 13.200 euro

infrastructuurkosten: 55.000 euro exclusief BTW

plaatsen nieuwe afsluitingen 3200 lm x 12,5 euro/lm = 40.000 euro

plaatsen vangkraal 2 x 7500 euro/stuk = 15000 euro

Totaal exclusief BTW = (afgerond) 124.000 euro inclusief BTW
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9.2.4 Herstel van de Zouteduinen en de Kalfduinen (55 ha)

Wat?

Deze maatregel vindt plaats in de Zouteduinen (9 ha) en Kalfduinen (45,4 ha). Dit betreft:

 ● herstel van droge habitats: 2130, 2180 droog type
 ● herstel van vochtige habitats en leefgebieden (2180 vochtig type, 2190, leefgebied 

Boomkikker) met graven van onder meer drie nieuwe poelen in de percelen Z02 en 
Z08 en frequent schonen van poel ZWI_029. ZWI_029 en ZWI_060 worden best ook 
voor de helft uitgerasterd. 

 ● verwijderen van plastic en eventeueel van ondergronds gebouwtje in het 
bosperceeltjeZ08

Het herstel van de waterafhankelijke habitats in de Zoute Duinen en Kalfduinen moet voor-
afgegaan worden door  de zuivering van de Paulusvaart. Er wordt gestreefd naar gelijktij-
dige uitvoering van alle werken in deze deelgebieden, maar de watergebonden werkzaam-
heden kunnen indien noodzakelijk afzonderlijk worden uitgevoerd.

De uitgangssituatie in het gebied is als volgt: Wat niet bebost is in de Zouteduinen, wordt 
hoofdzakelijk

gebruikt als parkeerweiden voor paarden (oppervlakte: 7,10 ha). Dit deelgebied omvat ook 
een paar zandige akkers die deels met maïs en deels met Cosmos-bloemen of andere 
bloemenmengsels (om esthetische redenen) worden ingezaaid (oppervlakte: 1,42 ha). In 
de Kalfduinen-West ligt nog een klein relict van het 18de eeuws loofbos (oppervlakte: 0,25 
ha) De duinweiden die in het noorden van de Kalfduinen-West palen aan het zuidelijk 
deel van het Blinkaartduinbos worden momenteel begraasd door rundvee (vleesrunderen) 
(oppervlakte: 4,07 ha).De overige duinweiden tegenaan de wijk Zevekoten (oppervlakte: 
2,41 ha) en tegenaan de Graafjansdijk (op de eigenlijke Kalfduinrug, 8,14 ha) worden als 
parkeerweiden voor paarden gebruikt. Er is ook nog tegenaan de Graafjansdijk en de vil-
lawijk langs de Tortellaan, Kalfduinen en Roggelaan een duinweide die momenteel bezet 
is door pluimvee (ganzen, barbereenden …) en schapen (oppervlakte: 2,66 ha). Centraal 
liggen nog zandige akkers (oppervlakte: 12,40 ha) waarop thans maïs verbouwd wordt. De 
oostelijke uitloper van de lage duinrug van de Kalfduinen (Kalfduinen-Oost) wordt gebruikt 
als paardenweiden (oppervlakte: 3,76 ha). De lager gelegen strandvlakte-gronden omvat-
ten een paar als middelhout beheerde

relicten van het 18de eeuwse loofbos (oppervlakte: 1,32 ha) en worden voor het overige 
gebruikt als akkers waarop maïs verbouwd wordt (oppervlakte: 19,94 ha).

Daarnaast gebeurt ook het afgraven of diepploegen van de bouwvoor van percelen gele-
gen in de inventarisatie-eenheden KA9, KA12, KA22, KA24, KA26, KA35 en KA41 (verwij-
dering van fosfaten) ten behoeve van de ontwikkeling van het habitattype “2180 Beboste 
duinen van de Atlantische biogeografische regio” (verder afgekort als “duinbos”). Door de 
ontwikkeling (deels door spontane verstruweling, deels door beplanting) van nat tot me-
sofiel duinbos op die percelen zullen de drie huidige relicten van het historisch middel-
houtbos (dat weergegeven staat op de historische kaart van Ferraris) enerzijds vergroot 
en robuuster gemaakt en anderzijds onderling verbonden worden, wat de migratie van 
ongevleugelde dierlijke bosorganismen en de verspreiding van zware bosplantenzaden zal 
vergemakkelijken. Het resulterend bos zal ook een buffer vormen tussen het ten westen 
ervan te ontwikkelen natuurgebied en het ten oosten ervan te behouden agrarisch gebied.

In ZO8 bevindt zich een onderaards gebouwtje van ongekende origine. Was ditrt een jacht-
hut of een bunkertje? Er steken twee schoorsteentjes boven de grond uit en het geheel is 
overdekt met plastic zeil. De plastic moet verwijderd worden en het gebouwtje onderzocht 
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of het enige archeologische waarde heeft of beter kan afgebroken worden of ter plaatse 
mag blijven.

Foto. De duinweitjes van de Zouteduinen leiden onder overbegrazing, een overmaat aan afsluitin-
gen, bemesting door bijvoedering en herbicidengebruik. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016.

Foto. Onderaards gebouwtje met ongekende origine in het bosperceel ZO8. Foto Arnout Zwaene-
poel, februari 2016.
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Wanneer?

Na verwerving. In overeenstemming met de habitats die in een gusntige staat moeten zijn 
tegen 2020. Wordt gestreefd naar 2019-2020-2021.

Waarom?

 ● Herstel in de Zouteduinen van 3,4 ha 2130* “Grijs duin”
 ● Creatie van 1,3 ha leefgebied voor Rugstreeppad (Bufo calamita,annex IV), Nauwe 

korfslak (Vertigo angustior), Kamsalamander (Triturus cristatus, annex I), Wespendief 
(Pernis apivorus), Ooievaar (Ciconia ciconia), Lepelaar (Platalea leucorodia), Kwak 
(Nycticorax nycticorax), Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) and Boomleeuwerik 
(Lullula arborea) in de Zouteduinen

 ● 0,3 ha 2180 “Beboste duinen” terug in een goede staat van instandhouding brengen in 
de Zouteduinen

 ● 3,2 ha 2130* “Grijs duin” bijkomend ontwikkelen in de Zoute duinen
 ● 1,1 ha 2180 “Beboste duinen” bijkomend ontwikkelen in de Zoute duinen
 ●

 ● Herstel in de Kalfduinen van: 3,9 ha 2130* “Grijs duin”
 ● Herstel in de Kalfduinen van 1,9 ha 2180 “Beboste duinen”
 ● 0,2 ha leefgebied voor de doelsoorten terug in een goede staat van instandhouding 

brengen in de Kalfduinen
 ● Bijkomende ontwikkeling in de Kalfduinen van 9,2 ha 2130* “Grijs duin”
 ● Bijkomende ontwikkeling in de Kalfduinen van 12,4 ha 2180 “Beboste duinen”
 ● Bijkomende ontwikkeling in de Kalfduinen van 7,8 ha 2190 “vochtige duinvallei”
 ● Bijkomende ontwikkeling in de Kalfduinen van 7,3 ha leefgebied voor Rugstreeppad 

(Bufo calamita, annex IV), Nauwe korfslak (Vertigo angustior), Kamsalamander 
(Triturus cristatus, annex I), Wespendief (Pernis apivorus), Ooievaar (Ciconia cico-
nia), Lepelaar (Platalea leucorodia), Kwak (Nycticorax nycticorax), Kleine zilverreiger 
(Egretta garzetta) en Boomleeuwerik (Lullula arborea).  

Deze actie komt tegemoet aan de bedreiging 1 (bemesting), 2 (onaangepast beheer) , 3 
(versnippering) en 5 (verdroging) die staan vermeld in hoofdstuk 7.

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Toename (ha)
2130 grijs duin 3,4 + 3,9 = 7,3 ha 3,2 + 9,2 = 12,4 ha
2180 duinbos 0,3 + 1,9 = 2,2 ha 1,1 + 12,4 = 13,5 ha
2190 vochtige duinvallei 7,8 ha
Leefgebied voor soorten Bijlagen 0,2 ha 1,3 + 7,3 = 8,6 ha

Hoe?

De werken omvatten het afgraven (ongeveer bovenste halve meter) of diepploegen van 
bestaande akkers en overbemeste weiden om de (met fosfaten oververzadigde) bouwvoor 
te verwijderen/om te keren, het verwijderen van naaldhoutaanplanten inclusief strooisel-
laag en stronken, gevolgd door het installeren van gepaste begrazingsblokken zodat een 
aangepast begrazingsbeheer kan gebeuren of gevolgd door het aanplanten van inheems 
bomen en struiken of het toelaten van spontane bosontwikkeling.

Bij het graven van nieuwe poelen wordt best voorzien dat de noordzijde met struweel (Koe-
braam, …) beplant wordt en de zuidzijde begraasd kan worden.

Wie?

Agenstschap voor Natuur en Bos
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Waar?

Kaart 69 toont de beheermaatregelen in de Zouteduinen.

Kaart 70 toont de beheermaatregelen in de Kalfduinen. 

Kaart 72 geeft een overzicht van het bosbeheer.

Kaart 74 geeft een overzicht van de nieuwe begrazingsinfrastructuur.

Kaart 75 geeft een overzicht  van de grondwerken: plaggen, afgraven en diepploegen.

Kaart 76 geeft een overzicht van de nieuwe te graven poelen en de te ruimen poelen.

Kaart 77 toont het herstel van de waterhuishouding.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe:

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen

 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd

 ● Voor deze maatregel is door de graafwerken een archeologienota nodig en een ste-
denbouwkundige vergunning voor een aantal werkzaamheden (het diepploegen/graaf-
werken). Na het opstellen van het uitvoeringsdossier wordt dit nog besproken met RO.

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in het kader van cultuurhistorische elementen: hout-
kanten en houtwallen, fortsite St-Pol, kreekrelict Kalfduinkreekje, gedeeltelijk herstel 
18de-eeuwse bebossingssituatie, herstel oude veedrinkpoelen 

 ● Voortoets: Door deze beheermaatregel vindt er geen betekenisvolle aantasting plaats 
van  de Europese natuurdoelen. De maatregel heeft net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Kostenraming

Totaal: 463.000 euro

Herstel van droge habitats (2130 en 2180 droog type: en herstel van vochtige habi-
tats en leefgebieden (2180 vochtig type, 2190, leefgebied Boomkikker)

Afgraven: 3773 m3, EH-prijs van 7,5 euro/m3 = 28.297,50 euro

Vellen bomen: 0,32 ha , EH-prijs van 0 euro, totaal van 0 euro (“werk voor hout”)

Frezen stronken: 0,32 ha aan 3800 euro/ha = 1216 euro

5565 lm afsluitingen verwijderen, 1,5 euro/lm = 8347,50

250 m3 graafwerken voor poelen, EH-prijs van 7,5 euro/m3 = 1875

afplaggen strooisellaag en toplaag 3200 m2 aan 1 euro/m² = 3200

plaatsen nieuwe afsluitingen lm 2200 12,5 27500
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plaatsen vangkraal stuk 3 7500 22500

plaatsen poorten stuk 5 300 1500

17.200 m3 afgraven, 7,5 euro/m3 = 129.000

4100 m3 afgraven voor herstel habitat 2190 , 7,5 euro/m³ = 30750

500 m3 graafwerken nieuwe poelen , aan EH-prijs van 7,5 euro/m3 = 3750

500 m3 ruimen bestaande poelen aan een EH-prijs van 4 euro/m3 = 2000

82500 m3 diepploegen aan 0,05 euro = 4125

2,87 ha bos aanplanten aan 5880 euro/ha = 16.875,6

2984 lm afsluitingen verwijderen aan 1,5 euro/lm : 4476

plaatsen nieuwe afsluitingen lm 2630 12,5 32875

plaatsen vangkraal stuk 3 7500 22500

8600 m3 afgraven aan 7,5 euro/m3 = 64.500

18000 m3 afgraven voor herstel habitat 2190 aan 7,5 euro/m³ = 135000

500 m3 graafwerken voor nieuwe poelen , aan EH-prijs van 7,5 euro/m3 = 3750

72000 m3 diepploegen aan 0,05 euro = 3600

10,11 ha bos aanplanten aan 5880 euro/ha = 59446,8

3134 lm afsluitingen verwijderen aan 1,5 euro/lm : 4701

2000 euro voor het verwijderen van exoten

plaatsen nieuwe afsluitingen 3650 lm aan 12,5 euro/lm = 45625

plaatsen vangkraal 4 stuks aan 7500 euro= 30.000

afgraven en afvoer bouwvoor op percelen De Landsheer voor creatie 218077737,5

diepploegen op percelen voor creatie 2180 De Landsheer 2750

aanplanten bos op percelen voor creatie 2180 De Landsheer 24736

Afgerond percelen De landsheer voor creatie 2180: 128.000 euro incl. BTW

Totaal (inclusief BTW):

Werken: 242 000 euro

Infrastructuur: 221 000 euro
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9.2.5 Herstel van de waterhuishouding van de binnenduinen van Knokke

Wat?

Intern beheer:

•	 Maatregelen voor een hydrologische isolatie van het gebied t.o.v. de polder en 
een verhoging van het grondwaterpeil in het binnenduinencomplex (plaatsen stu-
wen)

•	 Graafwerken in omgeving van de Paulusvaarten en verwijderen van slib en aan-
leg van poel 

Extern beheer:

1. Maatregelen om de waterkwaliteit op de Paulusvaart te verbeteren. Voortvloeiend uit 
raamakkoord Zwin en onder de coördinatie van de VLM (Landinrichting Zwinpolder) 
en bekkensecretariaat Brugse polder (GTO Waterkwaliteit Paulusvaart) wordt door 
alle betrokken overheden gewerkt aan verbeteren van de waterkwaliteit van de Pau-
lusvaart.

2. Onder meer:

a. Heraanleg van de rioleringen(gemeente Knokke-Heist): Fase 1- Oost-
hoekplein; Fase 2 Hazegrasstraat (inclusief pompstation) en verdere fa-
ses, voorzien op meerjareplanning vanaf 2017

b. Loskoppelen van de overstorten: gemeente Knokke-Heist: lopende

c. Sanering van noordelijk deel Paulusvaart in de Hazegrasduinen: Oost-
kustpolder binnen landinrichtingsplan Nieuwe Watergang

d. Werken aan RWZI (Oostkustpolder): bouwvergunning al aangevraagd

e. Gezamenlijke (modellerings)studie uitvoeren om totaalconcept uit te 
werken voor optimalisatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur (renovatie – herschikking bovengemeentelijk 
afgestemd op gemeentelijke projecten waaronder gefaseerde uitbouw 
gescheiden stelsel in Oosthoek en vernieuwen persleiding, overstorten 
minimaliseren, …): AQUAFIN en Gemeente Knokke-Heist: 2017
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Foto. De actuele waterkwaliteit van de Paulusvaart ter hoogte van de aaneengesloten bebouwing 
van de Hazegrasstraat. Foto Arnout Zwaenepoel, mei 2016.

Wanneer?

Extern beheer:

 ● Verbetering waterpeil en waterkwaliteit Paulusvaart tegen 2019-2020.

Intern beheer: 

 ● graafwerken en plaatsen stuwen van zodra waterkwaliteit OK is: 2020-2021. 

Waarom?

Als we in dit deelgebied van het SBZ- H “BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermon-
ding” en het SBZ- V “ BE2501033 Het Zwin” de habitats en soorten, ook vogelsoorten die 
voor het foerageren afhangen van het voorkomen van waterrijke zones met een goede 
waterkwaliteit, zoals Lepelaar, Kleine zilverreiger, Kwak en Ooievaar, in een goede staat 
van instandhouding willen brengen en de instandhoudingsdoelstellingen tegen 2020 willen 
kunnen halen voor vooral het habitattype 2190 en de habitatsoorten ‘Boomkikker’ en ‘Kam-
salamander’is een extra inspanning nodig om de waterkwaliteit van de Paulusvaart in een 
goede staat te brengen. Ook in uitvoering van het raamakkoord is dit noodzakelijk. Voor 
de ontwikkeling van grondwaterafhankelijke habitats (2190 en vochtminnende variante van 
2180) in het gebied, is ook een verhoging van het grondwaterpeil door vermindering van de 
drainerende werking van de Paulusvaart noodzakelijk.

De maatregel heeft effect op het volledige projectgebied (131 ha) en omgeving. Binnen het 
projectgebied kan zo:

 ● 17,4 ha leefgebied voor de beoogde doelsoorten in een goede staat worden gebracht
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 ● 47 ha *2130 in een goede staat worden gebracht
 ● 58,7 ha 2180 in een goede staat worden gebracht
 ● 9,0 ha 2190 in een goede staat worden gebracht.

Habitat Kwaliteitsverbetering (ha) Toename (ha)
2130 Grijs duin 47 ha 0 ha
2180 Duinbos 58,7 ha 0 ha
2190 9,0 ha 0 ha
Leefgebied voor soorten bijlagen 17,4 ha 0 ha

Deze maatregel zorgt ook voor het milderen van de negatieve invloed van de

klimaatveranderingen (meer bepaald verhoging van de waterbergende capaciteit van het 
gebied en een vertraging van de afstroom van zoet water.

Zo worden de bedreigingen 5 ‘verdroging’ en 6 ‘watervervuiling’ opgelost.

Hoe?

Zonder intense samenwerking tussen en extra inspanningen van VLM, gemeente Knokke-
Heist (ism AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist), de Oostkustpolder, Aquafin en ANB is een 
goede waterkwaliteit van de Paulusvaart niet haalbaar om opgelost te geraken voor 2020. 
In het kader van de landinrichting Zwinpolders zullen de VLM en het bekkensecretariaat 
van de Brugse Polder zorgen voor coördinatie en afstemming tussen de partners. Een zui-
vere Paulusvaart is noodzakelijk in uitvoering van het raamakkoord Zwin.

Een zuivere Paulusvaart is ook een heel belangrijk onderdeel voor het realiseren van de 
taakstelling van de instandhoudingsdoelstellingen in de Zwinstreek en in uitvoering van het 
decreet integraal waterbeleid. Hier worden dus inspanningen in functie van de realisatie 
van de IHD gevraagd van de verschillende partners om tijdig de doelen voor de habitats te 
kunnen realiseren. Enkel zo kan de ontwikkeling van habitattype “2190 vochtige duinval-
lei” in de door afgraving van opgehoogde terreinen (voormalige grondstorten) te herstel-
len oude bedding van de Paulusvaart mogelijk worden en kan de waterhuishouding, het 
ecosysteem en de grondwaterafhankelijke habitattypes en soorten in de binnenduinen van 
Knokke duurzaam hersteld worden.

EXTERN BEHEER:  

GEMEENTE KNOKKE-HEIST:

Gemeente Knokke-Heist (ism AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist) zal de komende jaren zor-
gen voor de bouw van een RWA pompstation en alle RWA (regenwaterafvoer) en DWA 
(droogweerafvoer, voor afvalwater) rioleringen vernieuwen aan het Oosthoekplein en de 
Hazegrasstraat (zie plannetje in bijlage). 

Oosthoekplein: De ingebuisde Paulusvaart, ingesloten tussen de woningen van het Oost-
hoekplein en Spaanselaan wordt omgelegd naar het Oosthoekplein. Op deze manier wordt 
het Oosthoekplein een volledig gescheiden stelsel. De DWA riolering is in zeer slechte 
staat (jaren 50-60, er is op verschillende plaatsen instromend grondwater) en dient volledig 
vernieuwd te worden zodat de hierdoor veroorzaakte verlaging van grondwater en veront-
reiniging van oppervlaktewater worden opgelost.

Hazegrasstraat: vervangen van de bestaande RWA en DWA riolering, de riolering is slech-
te staat (instromend grondwater cfr. Oosthoekplein, vervuiling vanuit DWA naar opper-
vlaktewater). Na uitvoering zal de overstortfrequentie sterk afnemen, onder de wettelijke 
opgelegde norm van 7x per jaar (heden meer dan 20x per jaar). Aan de bron van de  
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Paulusvaart zal zuiver hemelwater stromen, dit heeft een zeer positief effect bij eventuele 
overstort (rioolwater wordt sterker verdund en afgevoerd). Deze ingrepen zullen een zeer 
positief effect hebben op de waterkwaliteit van de Paulusvaart.

In voorbereiding op bovenvermelde werken de gemeente Knokke-Heist, Aquafin en AGSO 
Waterbedrijf Knokke-Heist vanaf het najaar van 2015 aan de noodzakelijke stappen om te 
zorgen dat hemelwater rechtstreeks in de Paulusvaart kan stromen. 

De omhelst volgende actiepunten: 

1) Aquafin zal de bestaande RWA Collector reinigen, deze is vervuild door breuk in 
persleiding PS Konijnendreef.

2) AGSO Waterbedrijf en Gemeente Knokke-Heist voorzien afkoppeling langsheen de 
Hazegrasstraat en Zoutelaan (en haar zijstraten) waar reeds een gescheiden stelsel 
aanwezig is.

 3) Na uitvoering van bovenstaande punten kan de drempel t.h.v. overstort Paulusvaart 
weggenomen worden zodat de RWA Collector Zoutelaan rechtstreeks is aangesloten op 
de Paulusvaart. Na deze ingrepen zal zuiver hemelwater rechtstreeks in de Paulusvaart 
stromen. De overstortfrequent van vuilwater (nu 20x/ jaar overstort van rioolwater van PS 
Fort St-Pol) zal door deze ingrepen hetzelfde blijven maar de vervuiling zal sneller meer 
stroomafwaarts afgevoerd worden. 

Op langere termijn werkt de gemeente Knokke-Heist (ism AGSO Waterbedrijf Knokke-
Heist) verder aan een volledige scheiding van hemelwater en rioolwater stroomopwaarts 
van het gebied aangezien de volledige stedelijke kern (Zoute) van Knokke - de bron van 
de Paulusvaart vormt. Door deze doorgedreven scheiding van hemelwater en afvalwater 
moet de overstortfrequentie van PS Fort St-Pol nog verder afnemen en tot een minimum 
herleid worden.

OOSTKUSTPOLDER EN VLM:

In het landrinrichtingsplan Nieuwe Watergang is de sanering van het noordelijke deel van 
de Paulusvaart (Hazegrasduinen) opgenomen. Oostkustpolder staat in voor de uitvoering 
en ontvangt daarvoor een landirichtingssubsidie en de nodige ondersteuning van de VLM. 

INTERN BEHEER:

ANB en VLM zullen gelijktijdig/aansluitend met de werken voor de kwaliteitsverbetering 
van de Paulusvaart de nodige ingrepen aan de Paulusvaart doen en graafwerken in om-
geving van de Paulusvaart uitvoeren voor creatie van habitat 2190. Deze werken omvatten 
graafwerken en verwijderen van slib en graven van een poel (zie beschrijving onder 9.2.5). 
Paulusvaart en plas-dras-zone worden pas aan elkaar aangesloten nadat de Paulusvaart 
een voldoende hoge waterkwaliteit heeft.

Tevens zullen de nodige stuwen geplaatst worden voor een hydrologische isolatie van het 
gebied t.o.v. de polder en een verhoging van het grondwaterpeil in het binnenduinencom-
plex. De zoekzones voor plaatsing van de stuwen zijn terug te vinden op kaart… en worden 
definitief bepaald na verder voorbereidend hydrologisch onderzoek. ANB meet daarvoor 
de peilen in de Binnenduinen al op sinds 2016.
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Wie?

Onder de coordinatie van de VLM en het bekkensecretariaat Brugse Polder wordt in uit-
voering van het raamakkoord en binnen de landinrichting Zwinpolder werk gemaakt van 
een betere kwaliteit van de Paulusvaart. De gemeente Knokke-Heist , VMM, VLM en Oost-
kustpolder werken daar intensief  aan mee. 

LV De Landsheer en Gemeente Knokke-Heist zijn eigenaars van de zone langs de Pau-
lusvaart. De Ooskustpolder staat in voor het beheer van de Paulusvaart. ANB is beheerder 
van de Hazegrasduinen. 

VLM en ANB zorgen voor het voorbereidende ecohydrologisch en pedologisch onderzoek 
voor het herstel van de waterhuishouding. ANB is bouwheer voor de werkzaamheden be-
schreven onder ‘intern beheer’.

Waar?

Kaart 77 toont het herstel van de waterhuishouding.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen

 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd

 ● Voor deze maatregel is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor een aantal 
werkzaamheden. Na het opstellen van het uitvoeringsdossier wordt dit nog besproken 
met RO.

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel. . Voor de maatre-
gelen onder extern beheer zijn landinrichtingssubsidies aangevraagd en subsidies in 
kader van waterbeleid.

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van volgende cultuurhistorische elementen: 
Paulusvaart (1627), Paulusdijk (1627) en RWZI (1935). 

 ● Voortoets: Door de beheermaatregelen vindt er geen betekenisvolle aantasting plaats 
van  de Europese natuurdoelen. De maatregel hebben net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Kostenraming voor het intern beheer

A. Herstel van vochtige duinvallei langs oever van de Paulusvaart: kosten zijn 
geïntegreerd in 9.2.1 (ANB)

B. Verhoging grondwaterpeil in binnenduincomplex van Knokke door opstu-
wing van 4 drainerende waterlopen: 250.000 EURO (ANB).

Dit omvat 100.000 euro voor infrastructuur (stuwen,..), gebaseerd op de offerteprijzen 
voor gelijkaardige stuwen in natuurinrichtingsproject Aanwijsputten en natuurherstelproject 
LIFE-ZENO en rekening houdend met de eigenheid van situatie in projectgebied. 

C. Verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Paulusvaart door sa-
nering Paulusvaart en onderhoudsstrook ten noorden van de Hazegrasdui-
nen: Totaalprijs 72 527,40 euro (onderdeel van het landinrichtingsplan Nieuwe 
Watergang, financiering door Oostkustpolder en VLM).

W V I  |  m r t  ‘ 1 7  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e 485



De ramingskosten voor de onderhoudsstrook  van de Paulusvaart op HA5 zijn als volgt:

Onderhoudsstrook: lengte 500 m, 5 m breed, afgraven 30 cm bodem, aanvullen 70 cm 
bodem

Oeverzone: 1400 m², 15 cm diep

Slenk 900 m², 0,8 m diep en ophoging 850 m² en 1,2 diep

Post Omschrijving type EH VH EP Totaal

1 Saneren onderhoudsstrook

1.1 Vrijmaken begroeiing VH M² 2500 1,5 euro 3.750,00 
euro

1.2 Afgraven en afvoer vervuilde grond VH M³ 750 40,00 euro 30.000,00 
euro

1.3 Aanvullen zand (van ter plaatse) VH M³ 1750 4,0 euro 7.000,00 
euro

1.4 Afwateringsbuis met terugslagklep (incl. plaat-
sing) VH stuk 1 350,00 euro 350,00 euro

2 Saneren grasland

2.1 Conform technische bepalingen (verwijderen 
aanplant, gronddepot, hout en ander afval) GP SOG 1 3.000,00 

euro
3.000,00 
euro

3 Grondverzet plas-dras-zone

Afplaggen zode incl afvoer (vervuild) VH M³ 210 40,00 euro 8.400,00 
euro

3.1 Afgraven tot op minerale bodem (herbruik in 
onderhoudsstrook) VH M³ 1740 4,00 euro 6.960,00 

euro

4 Graven van nieuwe poel

4.1 Uitgraven bodem en herbruik in onderhouds-
strook VH M³ 120 4,00 euro 480,00 euro

Totaal excl 
BTW 55.940 euro

BTW 12.587,40 
euro

Totaal incl 
BTW

72.527,40 
euro

9.2.6 Inrichting Paulusduinen en Kappelingenbos  (5,7 ha)

Wat?

 ● Aanplant struwelen
 ● Verwijderen betonnen constructies
 ● Aanleggen poelen
 ● Installeren begrazingsrasters
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De infrastructuur van het voormalige RWZI is beschermd als oudste nog bewaarde voor-
beeld van een

waterzuiveringsstation voor huishoudelijk afvalwater in ons land en één van de oudsten 
in Europa (< 1935). Op de locatie van het als industrieel erfgoed beschermde waterzuive-
ringsstation was voorheen ook een fort gelegen (Fort Sint-Bernardus, onderdeel van de 
17de eeuwse verdedigingslinie van Cantelmo) Daarom zal nauw moeten worden samen-
gewerkt met het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

De beste Boomkikkerpoel in dit gebied is momenteel ZWI_090. Iwan Lewylle geeft in het 
hoofdstuk amfibieën aan hoe hier ofwel voor Boomkikker en Kamsalamander ofwel voor 
Rugstreeppad meer inspanningen kunnen gedaan worden. In het Kappelingenbos ligt ook 
nog een poel, maar die staat het grootste deel van het jaar leeg en is niet gemakkelijk te 
bereieken met een kraan om te ruimen. Doordat de afstand tot de rand echter gering is, 
dienen zich hier echter toch ook kansen aan om de poel te bereiken mits kappen van een 
beperkt aantal bomen. Vlakbij de poel, wordt dan best ook wat open ruimlte gecreëerd, 
zeker in het zuiden om meer zonlicht te verkrijgen en in het noorden in mindere mate om 
te steke baldval te vermijden.

Wanneer?

ANB zal een deel van deze site aankopen (lopend dossier). De eigenlijke uitvoering van de 
werken is voorzien voor 2021 aangezien er nog veel voorbereidend werk nodig is.

Waarom?

1. Op dit terrein zal leefgebied voor de Boomkikker en voor de beoogde vogelsoor-
ten worden aangelegd. 

2. De mogelijkheden voor het beschermd monument worden verder onderzocht en 
afgestemd binnen het landinrichtingsproject Zwinpolders, gezien de erfgoedwaar-
de van het oude (< 1935) RWZI.

De RWZI-site is gelegen in vogelrichtlijngebied, maar is, omwille van het openbare nutsbe-
stemming, niet aangemeld als habitatrichtlijngebied. De RWZI vormt ecologisch en ruimte-
lijk wél één geheel met het habitatrichtlijngebied. De RWZI vormt de verbinding tussen de 
Paulusduinen en de rest van de Binnenduinen van Knokke en vormt een stapsteen tussen 
de Oude Hazegraspolder en de Nieuwe Hazegraspolder. Deze actie draagt aldus in be-
langrijke mate bij tot de ecologische samenhang van het natura2000-netwerk.

Deze actie vormt een oplossing voor bedreiging 2 (onaangepast beheer), bedreiging 5 
(verdroging) en

2 (onaangepast beheer).
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Luchtfoto RWZI, toestand 2017.
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Luchtfoto RWZI, toestand 2017.
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Hoe?

Het ANB wenst een deel van de site van Aquafin aan te kopen (lopend dossier). Voor het 
andere deel is het ANB vragende partij om een beheerovereenkomst af te sluiten.  Aquafin 
wenst dit deel niet te verkopen aangezien deze, voor ontwikkelingen op langere termijn bij 
het nabijgelegen werkende RWZ, kan dienen als buffer of voor de aanleg van eventuele 
noodzakelijke leidingen of infrastructuur. 

Op de site zal struweel worden aangeplant, zullen betonnen constructies verwijderd wor-
den, zullen poelen aangelegd worden en begrazingsrasters geïnstalleerd. Het struweel 
wordt best op Boomkikker afgestemd. Dat betekent dat er best wat bramen (Dauwbraam, 
Koebraam van lokale origine) aan één zijde van de poelen of plassen kunnen aangeplant 
worden of gestekt worden dicht bij de waterpartijen. Aansluitend op het bramenstruweel 
kan dan best een verbinding gecreëerd worden met de oude houtkant- en houtwalrelicten 
langs het Jagerspad, door met een gelijkaardig spectrum (Veldiep, Eénstijlige meidoorn, 
Sleedoorn, Hondsroos, Heggenroos, Gewone es, …) de tussen liggende ruimte beplan-
ten. Een deel van die aanplanten wordt liefst ook aangewend als schermgroen voor de 
moderne RWZI-installaties. De actuele, vrij recente aanplant met veel Witte abeel wordt 
best aangepakt en gezuiverd van de exoten. De aanplanten gebeuren bij voorkeur aan 
de noordzijde van de plassen, zodat de zuiderzon de plassen zo optimaal mogelijk kan 
bereiken. 

Bij de herinrichting van de omgeving en de geplande beplantingen in de omgeving als 
leefgebied voor de  boomkikker kan het herinneren van de oude fortfunctie waar mogelijk 
meegenomen worden in de

ontwerpopdracht. Er wordt bij de werken specifiek aandacht besteed aan het creëren van 
habitat voor de boomkikker, met aangepaste poelen en de juiste beplanting voor de creatie 
van het landbiotoop van de boomkikker. 

Wie?

Voor de werken aan het beschermde monument wordt verder afgestemd binnen de land-
inrichting Zwinpolders met de verschillende betrokken partijen. ANB kan hiervoor beroep 
doen op subsidies van de landinrichting.

De VLM zorgt voor de voorbereidende erfgoedanalyse en coördinatie van het ontwerp 
binnen de Landinrichting Zwinpolders (deel 1: natuurherstelwerken; deel 2: werken aan 
beschermd monument).

De VLM is leidend ambtenaar voor werken aan het beschermd monument i.f.v. de instand-
houding van het industrieel archeologisch patrimonium. Het ANB zal leidend ambtenaar 
zijn van de natuurherstelwerken in functie van de creatie van leefgebied voor de Boomkik-
ker (Hyla arborea).

Waar?

Kaart 71 toont het habitatherstel in de Paulusduinen en het Kappelingenbos.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I490



 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd

 ● Voor deze maatregel zijn nog volgende vergunningen nodig: stedenbouwkundige ver-
gunning, archeologienota, machtiging voor werken aan beschermd monument.

 ● Voor deze maatregel zal geen investeringssubsidie worden aangevraagd aangezien 
het Agentschap voor Natuur en Bos uitvoerder is van de maatregel. Voor de werken 
aan het beschermd monument vraagt ANB landinrichtingssubsidies aan en zorgt de 
VLM voor de coördinatie en ondersteuning.

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in het kader van volgende cultuurhistorische elemen-
ten. Het RWZI is een beschermd monument. De aansluitende relicten van houtwallen 
langs het Jagerspad kunnen met deze maatregelen hersteld en versterkt worden. Het 
Sint-Bernardsfort kan mogelijk opnieuw voor een deel zichtbaar gemaakt worden door 
de herinrichting gedeeltelijk af te stemmen op de oude contouren van het Fort waar 
mogelijk. Dat geldt zowel voor beplantingen als graafwerken. 

 ● Voortoets: Door de beheermaatregelen vindt er geen betekenisvolle aantasting plaats 
van  de Europese natuurdoelen. De maatregel hebben net als doel om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Kostenraming

Voor de eigenlijke terreinwerken (natuurherstel) werd een raming van 45.000 euro opge-
steld. Voor de werken aan het beschermd monument is er nog geen raming beschikbaar.

Werken:

graven nieuwe poelen 2500 m3 aan een eenheidsprijs van 7,5 euro = 18750

opbraak constructies 18500 euro

aanplantingen met streekeigen groen: hier voorzien met eigen ploeg met eigen streekei-
gen groen (omwille van kleinschaligheid hier haalbaar): 0 euro

Infrastructuur

plaatsen nieuwe afsluitingen 280 lm aan 12,5 euro/lm = 3500 euro

tot excl btw 37250 euro

inclusief btw 45072,5 euro voor werken en 4235 euro voor infrastructuur

Dat geeft afgerond 45.000 euro en 5000 euro.

9.2.7 Recreatieve infrastructuur voor een verhoogde beleving van het gebied

Wat?

 ● Plaatsen van een aantal zitbanken
 ● Aanbrengen onthaalborden en informatiepanelen
 ● Kleinschalige bezoekersinfrastructuur
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De Binnenduinen van Knokke liggen tussen enerzijds de woonwijken van Knokke en Het 
Zoute en anderzijds het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’. Het bin-
nenduinencomplex van Knokke vormt dus een randstedelijke open ruimte die uit recreatief 
en toeristisch standpunt naadloos kan aansluiten bij het wandel-, fiets- en ruiternetwerk 
van ‘De Zwinduinen en –polders’, waartoe het als een aanloop kan fungeren. De Vlaamse 
overheid besteedt extra aandacht aan recreatieve voorzieningen voor mensen met een 
beperking. Daarom wordt bij het plaatsen van zitbanken rekening gehouden met het vade-
mecum integrale toegankelijkheid. 

Wanneer?

Vanaf 2018.

Waarom?

Door het publiek goed te onthalen en in het gebied te informeren over de geschiedenis, 
het beheer en anekdotes van het gebied wordt werk gemaakt van het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak voor het natuurbehoud en kan het respect voor de natuur en 
een gepast natuurvriendelijk gedrag verwacht worden. 

Hoe?

Er wordt gekozen voor 5 onthaalborden en 5 borden van het lessenaarstype waarop wee-
tjes over natura 2000, het belang en de bijdrage van het gebied tot de realisatie van de 
Europese natuurdoelen en weetjes over de historiek van het gebied zullen worden opge-
nomen. Geschikte plaatsen om de bebording aan te brengen zijn bijvoorbeeld 1) de RWZI, 
waar tegelijk ook informatie kan verstrekt worden over het Bernardusfort, Boomkikker, … 2) 
het Blinkaartbos waar aandacht kan besteed worden aan de bebossingshistoriek, Nauwe 
korfslak, uitleg rond de bestrijding van Klimop ten voordele van Maarts viooltje, Eikvaren, 
… 3) het Kappelingenbos, waar uitleg kan verstrekt worden over de 18de-eeuwse bebos-
sing, de olmenziekte, de karakteristieke olmenbosjes 4) de Kortestraat, waar de ingewik-
kelde bodemsituatie kan geschetst worden 5) de houtwal in de Kalfduinen West (ten zuiden 
van KA7) waar uitleg kan verstrekt worden over het zeldzame fenomeen van houtwallen

Daarnaast wordt voorzien om 10 zitbanken in het gebied te plaatsen.

Wie?

Voor de bewegwijzering in het gebied van wandelpaden en fietspaden zullen de partners 
maximaal samenwerken met het Autonoom Provinciebedrijf Westtoer, dat momenteel al 
een wandelnetwerk voor de Zwinstreek heeft lopen. Voor eventuele ruiterpaden geldt het-
zelfde.

Waar?

Kaart 81 is de openstellingskaart waarop de bewegwijzering, toegangsborden, infopanelen 
en zitbanken weergegeven zijn.

Randvoorwaarden voor naleving zorgplicht en standstill-principe

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I492



 Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige vergun-
ningsplicht gevraagd.

Kostenraming 

8000 + 3140 + 15.0000 euro = 26.140 euro inclusief BTW

De raming van de onthaalborden is gebaseerd op de offerteprijzen van bebording en zit-
banken in de Zwinduinen en polders die de voorbije jaren werden geplaatst. Daarbij re-
kening houdend met gestegen prijzen op moment van uitvoering (info Hannah Van Nieu-
wenhuyse 2017). De raming van de leerpadborden is deze van de recentste door ANB 
opgemaakte exemplaren (info R. Vanallemeersch 2017).

Werkzaamheden

Opmaak onthaalborden 10 EH prijs = 210 euro. Totaal = 2100euro

Redactiewerk + Vertaling 1400 euro

Plaatsen 1000 euro

Dat geeft 5445 euro exclusief BTW of inclusief BTW:7972 euro

Afgerond is dit: 8000 euro

Drager leerpadbord: 350 euro inclusief BTW: x 6 = 2100 euro

Bord zelf: 140 euro inclusief BTW x 6 = 840 euro

Lay-out: gebeurt door ANB zelf

Plaatsen borden: 2 mandagen: 200 euro

Som: 3140 euro

Infrastructuur (in duurzaam hout)

5 zitbanken = 9680 euro

10 borden = 2420 euro

Totaal: 12100 euro exclusief BTW of 14641 inclusief BTW

Afgerond: 15.000 euro inclusief BTW

9.2.8 Ontsnippering (inrichting van de Eikenlaan/Boslaan/Blinkaartlaan, initiatief 
van de gemeente Knokke-Heist)

Wat?

De krijtlijnen voor de herinrichting van de Eikenlaan en aansluitend Boslaan en Blinkaart-
laan kunnen als volgt worden samengevat. De huidige voor auto’s berijdbare breedte van 
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de weg wordt gereduceerd van 6 naar 5 m. Er wordt een nieuw fiets- en wandelpad van 2 
m breed aangelegd langs de noordzijde van de weg. Het fietspad langs de zuidzijde wordt 
afgeschafd. De rijweg voor de auto’s en fiets-wandelpad worden van elkaar gescheiden 
door een halve meter veiligheidsstrook, die kan beplant worden met een olmenhaagje. 
Ten noorden van het fiets-wandelpad komt dan de afscheidende infrastructuur om padden 
en andere amfibieën te geleiden tot de amfibieëntunnels. Ter hoogte vande Blinkaartlaan 
wordt er rekening mee gehouden dat de populatie Gegroefde veldsla op een steilhelling 
van de berm niet vernietigd wordt. Eventueel moet het fietspad hiervoor lokaal wat ver-
smallen. Langs de weg wordt geen extra verlichting voorzien in functie van de bescherming 
van vleermuizen. Bij vervanging van de bestaande verlichting wordt gebruik gemaakt van 
vleermuisvriendelijke verlichting. De Eikenlaan mondt uit op de Paulusstraat via een over-
bodige vertakking. Het zuidelijke deel van die vertakking wordt weggenomen. . De totale 
oppervlakte aan verharding zal dus dalen. De bouwput wordt vervolgens opgevuld met 
duinzand. De werken impliceren ook het kappen circa 550-590 struiken en bomen (braam, 
Canadapopulier, Eenstijlige meidoorn, Gewone es, Gewone esdoorn, linde, Paardenkas-
tanje, roos, Ruwe berk, Sleedoorn, wilg) langsheen het wegtrace. Er gebeurt geen heraan-
plant maar de strook wordt opgevuld met duinzand, zodat deze kan ontwikkelen naar een 
zoom. De werken zullen worden uitgevoerd tussen 15 augustus en 15 februari (cf. tijdstip 
paddentrek, broedseizoen).

Wanneer?

De gemeente Knokke-Heist is anno 2017 al volop bezig met het voorbereiden van de 
werkzaamheden. Hiervoor werd afgestemd met het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
VLM. De gemeente zal daarbij het landinrichtingsplan Zwinpolders niet afwachten, maar 
op eigen initaitief de nodige stappen ondernemen, uitvoering van fase 1 in 2018.

Waarom?

De Eikenlaan vormt een duidelijke migratiebarrière voor amfibieën, ongevleugelde onge-
wervelden en zoogdieren zoals o.a. de Eekhoorn en de Egel. De huidige inrichting van de 
baan is ook een knelpunt voor de beleving van het Blinkaartbos. Wandelaars moeten nu bij 
een bezoek aan het Blinkaartbos immers de baan oversteken om van het ene bosdeel naar 
het andere te gaan. Dit is, bij gebrek aan zebrapaden en snelheidsdrempels, niet veilig. 
Voor fietsers is momenteel ook moeilijk genieten van de omgeving aangezien het fietsen 
langsheen deze baan de nodige voorzichtigheid vergt. 

Hoe?

Versmallen Eikenlaan naar 5 m voor auto’s. Halve meter bufferzone. Heraanleg fiets- en 
voetpad van 2 m breed. Aanleg geleidingsinfrastructuur voor amfibieën, inclusief drie amfi-
bieëntunnels. Aanleg eekhoornbrug. Aanleg oversteekplaatsen voor voetgangers. Wegne-
men zuidelijke vertakking van de Eikenlaan.

Wie?

Gemeente Knokke-Heist.

Waar?
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Kaart 78 toont de vereiste ecoducten en oversteekplaatsen voor voetgangers onder of over 
de Eikenlaan.

Randvoorwaarden voor zorgplicht en standstill principe

 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd (meer duiding zie 9.1  voor de maatregelen die hieronder 
vallen: kappen van hoogstammige bomen, reliefwijzigingen < 1 meter, plaatsen van 
kleinschalige faunavoorzieningen,…))

 ● Voor deze maatregel zijn minstens nog volgende vergunningen nodig: stedenbouw-
kundige vergunning

 ● Voor deze maatregel zal mogelijks een landinrichtingssubsidie worden aangevraagd
 ● Voortoets: Door de uitvoering van deze werken vindt er geen betekenisvolle aantasting 

plaats van  de Europese natuurdoelen. De werken hebben net als doel om een bijdra-
ge te leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen door te zorgen 
voor ontsnippering (opbraak deel weg, betere connectiviteit door amfibietunnels en 
eekhoornbrug) van het Natura 2000-gebied.

 

Kostenraming

Is in opmaak bij de gemeente.
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9.3 Terugkerende maatregelen

9.3.1 Begrazingsbeheer

Wat?

De totale oppervlakte die zal worden begraasd betreft ongeveer 86 ha (kaart 79). Als gra-
zers wordt vooral gemikt op runderen voor vochtige tot natte situaties, voor schapen, paar-
dachtigen en/of runderen op droge situaties. In de voedzelarme omstandigheden van de 
duinen mag de dichtheid 1GVE/ha niet overschrijden voor jaarrondbegrazing. Bij seizoe-
nale begrazing mag de veedichtheid iets hoger zijn, evenredig aan de duur van de begra-
zingsduur. De meest wenselijke dichtheid moet bijgestuurd worden aan de hand van de 
resultaten een monitoringsproject. Voor het totaalgebied komt dit grosso modo overeen 
met  86 dieren (GVE).

De aanleg van de nodige infrastructuur (afsluitingen, vangkralen) werden besproken bij de 
inrichting van elk deelgebied en is terug te vinden op kaart 73 en kaart 74.

Begrazingseenheid
Benaderen-
de opper-
vlakte

Aantal geschatte dieren nodig voor 
jaarrondbegrazing (aan te passen bij 
seizoensbegrazing)

Zouteduinen west 4,3 ha 4
Zouteduinen oost 5,9 ha 6
Kalfduinen west 27 ha 27
Korte Duinen 14 ha 14
Hazegrasduinen + Domein De 
Landsheer 20 ha 20

Kalfduinen oost bovenste gedeelte 
grenzend aan Paulusstraat 3,4 ha 3

Kalfduinen oost onderste gedeelte 
grenzend aan Paulusstraat 1 ha 1

Kalfduinen oost ZO hoek 4,7 ha 5
Paulusduinen 6 ha 6
Totaal Circa 86 ha 86

Wanneer?

De gesprekken voor het afsluiten van de overeenkomsten worden opgestart van zodra 
zones in beheer zijn.

Waarom?

Het huidige onaangepaste begrazingsbeheer vormt een grote bedreiging voor de reeds 
bestaande

duingraslanden. Een natuurtechnische begrazing (aangepast aantal GVE aan de draag-
kracht habitat, geen bijvoedering) is noodzakelijk voor het herstel en de instandhouding 
van het habitat 2130* “Grijs duin” en het habitat 2190 “Vochtige duinvallei”. 

Deze actie komt tegemoet aan bedreiging 1 (bemesting door onrechtstreekse bijvoede-
ring) en 2 (onaangepast beheer).
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Hoe?

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale landbouwers 
en particulieren.

Wie?

Agenstschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. 

Waar?

Kaart 80 toont voor welke gronden begrazingsovereenkomsten zouden kunnen afgesloten 
worden.

Kaart 74 geeft een overzicht van de nieuwe begrazingsinfrastructuur.

Kostenraming

Volgens de modaliteiten van de begrazingsovereenkomsten zijn kosten ten laste van de 
gebruiker.

Foto. Momenteel zijn runderen van landbouwers in de Binnenduinen in de minderheid ten opzichte 
van paarden van niet-landbouwers. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2016. 
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Foto. Schotse hooglanders op het Domein De Landsheer. Foto Arnout Zwaenepoel, augustus 2015.

9.3.2 Onderhoud van de begrazingsrasters
De begrazingsrasters moeten tijdig vervangen worden. Er is minstens een jaarlijkse con-
trole nodig. Gemiddeld moeten de onbehandelde palen van  een raster na 10-15 jaar ook 
vervangen worden. Bij plaatsing wordt dit door ANB opgenomen in de meerjarenplanning.

Kostenraming

Met de huidige stand van zaken is er nog onvoldoende zicht op de termijn van de aan-
kopen. Daardoor zullen in de meeste gevallen de afsluitingen een eerste keer geplaatst 
worden in de lopptermijn van dit beheerplan, maar zullen ze nog niet moeten vervangen 
worden. Er worden dus momenteel nog geen vervangkosten voorzien. 

9.3.3 Onderhoud van de poelen
De poelen moeten regelmatig geruimd worden. Meestal gebeurt dat om de 10 à 15 jaar.  
Tien jaar is gebruikelijk in bospoelen met veel bladval. Vijftien jaar is gebruikelijk in vee-
drinkpoelen in grasland. Bij de amfibieënaanbevelingen doet Iwan Lewylle nochtans een 
aanbeveling om bepaalde poelen in de Binnenduinen frequenter te ruimen. De reden is dat 
de nieuwe poelen op voormalige akkers vaak nog zeer voedselrijk zijn en daardoor vrij snel 
algenbloei kennen. Larven van zowel Boomkikker als Kamsalamander hebben nood aan 
snel opwarmend, helder water, liefst met waterplanten, maar niet met wierflap. Daarom 
worden deze poelen best om de vijf jaar geruimd. De maatregel geldt niet ten eeuwigen 
dage, maar vooral in de beginperiode. Omdat we in dit gebied speciaal op Boomkikker mik-
ken, hebben we de maatregel toch vrij frequent gepland gedurende de hele planperiode. 
Dat betekent dat nogal wat poelen tot vier keer toe zullen geruimd worden in de loop van 
de planperiode van 24 jaar.

Het beste ruimingsmoment is september. Op dat moment staat de grondwatertafel laag en 
zijn er meestal niet veel amfibieën meer in het water aanwezig. De enkele larven of juve-
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nielen die wél nog aanwezig zijn wegen als bezwaar niet op tegen de betere voortplanting 
in een geruimde poel. 

Voor de bestaande poelen wordt  een ruimingsschema schema opgemaakt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een ruime spreiding in de tijd, zodat populaties van Boomkikker, 
Kamsalamander of Rugstreeppad nooit geconfronteerd worden met een gelijktijdige aan-
pak van alle poelen in de omgeving. We proberen ook maximaal vijf poelen op één jaar te 
laten ruimen.  

Voor de nieuw te graven poelen is een planning op dit momenteel nog niet mogelijk omdat 
het graven van die poelen ook weer zeer sterk gebonden is aan de verwervingssnelheid 
van het gebied. Bij realisatie van een poel worden de onderhoudsdata best ingepland met 
een frequentie van 5 of 10 jaar, naargelang de voedselrijkdom van de bodem.

Een aantal poelen zijn dringend aan onderhoud toe, of omdat ze geen water meer bevatt-
ten, of omdat ze met algen dichtgroeien wat nefast is voor de larven van Boomkikker en 
Kamsalamander, of omdat we hopen Kruipend moerasscherm nog terug te kunnen winnen 
uit de zaadvoorraad in de bodem.  Deze poelen staan voorop in de tijdsplanning.

Enkele poelen kregen ook specifieke opmerkingen in het hoofdstuk over amfibieën. We 
zetten die hieronder nog even kort op een rijtje.

ZWI_021 is de grote vijver van wijlen Léon Lippens en is een toplocatie voor Boomkikker 
en Gewone pad. Mogelijk herbergt de vijver ook nog Kamsalamander. Deze vijver is mo-
menteel in optimale toestand en dat kan vrij lange tijd zo blijven, aangezien er geen inspoe-
ling is van mest of herbiciden en geen directe invloed van omgevend landbouwgebruik. We 
bevelen aan de vijver niet te ruimen tot populatiewijzigingen van Boomkikker of wijzigingen 
in de vegetatie ruimen zouden vereisen. Deze grote vijver wordt best ook niet in één keer 
geruimd, maar in verschillende beurten.  

ZWI_022 is een privaat visvijvertje en is dus niet relevant voor amfibieën. De poel wordt 
genegeerd bij de ruimingsdata.

ZWI_024 is de poel waar enkele decennia geleden nog Kruipend moerasscherm voor-
kwam. Een voorzichtige schoning, waarbij de eventuele zaadvoorraad in de oever niet 
volledig mag weggeschept worden, is aanbevolen. De poel heeft te lijden onder wierflap en 
er werd Waterlelie in geplant. Een frequente schoning is aanbevolen. De (cultuurvariëteit) 
waterlelie mag verwijderd worden.

Ook ZWI_029 oogt vrij eutroof en moet een frequente schoning krijgen. Dit was voorheen 
een goede Boomkikkerpoel, maar tegenwoordig droogt die uit door grote bouwwerken in 
de buurt. De poel wordt dus best ook wat verdiept.

ZWI_031 is een te sterk beschaduwde visvijver en is dus niet erg relevant voor amfibieën.  
De poel wordt genegeerd bij de ruimingsdata.

ZWI_032 is aan het verlanden met Riet. Een dringende ruiming is aanbevolen. De poel 
wordt best ook gedeeltelijk uitgerasterd.

ZWI_034 en ZWI_035 worden best frequent geschoond om wierflap tegen te gaan.

ZWI_048 is een vijfvertje in een private tuin. De toestand van de poel en het belang voor 
amfibieën ervan is niet gekend. De poel kan best ook eens nader bekeken worden. We 
doen voorlopig geen suggesties voor ruimingen.

ZWI_049. De ‘poelen’ van het waterzuiveringsstation moeten heraangelegd worden. We 
doen voorlopgig geen ruimingssuggesties. De poelen worden best geëvalueerd na aanleg 
en op basis daarvan kan dan bepaald worden of ze een onderhoudsbeurt van 5, 10 of 15 
jaar krijgen. 
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ZWI_060 is vegetatieloos, zeer eutroof en overbegraasd. De poel kan best opnieuw ge-
ruimd worden, één zijde beplant worden (noordzijde) en deze zijde ook afgerasterd. Daar-
na volgt best een frequnete ruiming.

ZWI_090 is een vrij ondiepe poel. Er zijn twee suggesties voor deze poel. Met minder 
begrazing en meer struweel en het verdiepen van de poel ontstaan mogelijkheden voor 
Boomkikker en Kamsalamander.  Met meer begrazing en minder struweel en het ondiep 
laten van de poel ontstaan mogelijkheden voor Rugstreeppad. Aangezien de geschikte 
voortplantingsbiotopen  voor Rugstreeppad momenteel nog beperkt zijn, pleiten we er voor 
deze poel voor Rugstreeppad te bestemmen. Dat betekent dat de poel wél mag geruimd 
worden, maar niet dieper gemaakt.  

ZWI_109 heeft te lijden onder wierflap. Er wordt een frequente schoning (om de vijf jaar) 
aanbevolen.

ZWI_143 wordt eveneens best frequent geruimd om wierflap te voorkomen.

Kaart 58 toont de ligging van de bestaande poelen. Tabel 39 doet een suggestie voor de 
ruimingsdata.
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Tabel 39. Onderhoud van de poelen
Jaartal Opmerking Jaar Laatste 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Jaar van schoon- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Poel graven beurt

ZWI_021 vijver Léon Lippens ca 
1952 ?

ZWI_022 visvijver Rallet ? ?

ZWI_023 Domein De Landsheer vóór 
1969 ? 1 1 1 1 1

ZWI_024 HA3 vóór 
1953 ? 1 1 1 1 1

ZWI_025 KD11 weitje Vandepitte vóór 
1969 ? 1 1 1

ZWI_029 bij Kalfmolen; André Dumoulin vóór 
1969 2015 1 1 1 1 1

ZWI_030 Bestaat niet meer ? ?
ZWI_031 beschaduwde visvijver in tuin ? ?

ZWI_032 naast Eikenbosje ca 
2006 ? 1 1 1 1 1

ZWI_033 bestaat niet meer ? ?

ZWI_034 KA23 Boomkikkerperceel na 
2005 2013 1 1 1 1 1

ZWI_035 KA44 Boomkikkerpoel na 
2005 2013 1 1 1 1 1

ZWI_048 in privétuin bij Zoutedijkje ? ?
ZWI_049 waterzuiveringsstation ? ?

ZWI_060 KA6, vegetatieloze poel ca 
2006 ? 1 1 1 1 1

ZWI_061 Zoutepolder; Lippens ? ? 1 1
ZWI_062 Zoutepolder, Lippens ? ? 1 1
ZWI_063 Zoutepolder, Lippens ? ? 1 1

ZWI_067 bij Duindoornstruweel 
Paulusduinen

vóór 
1969 ? 1 1 1

ZWI_068 Zouteduinen, perceel Z01 vóór 
1953 ? 1 1 1

ZWI_090 KP13, Rugstreeppadbeheer na 
2005 ? 1 1 1 1 1

ZWI_109 KA27, Boomkikkerperceel 2008 2013 1 1 1 1 1
ZWI_141 Domein De Landsheer 2013 2013 1 1 1 1
ZWI_142 Domein De Landsheer 2013 2013 1 1 1 1
ZWI_143 Domein De Landsheer 2013 2013 1 1 1 1
ZWI_144 Domein De Landsheer 2013 2013 1 1 1 1
ZWI_165 HA3 ? ? 1 1 1 1 1

ZWI_166 bospoel bos De Landsheer 
HA1

 vóó 
1911 ? 1 1 1

ZWI_167 niet meer aanwezig? HA1 ? ? 1 1 1 1 1
ZWI_170 Korte Duinen, privaat 2012 ? 1 1 1 1 1
ZWI_171 Korte Duinen, privaat 2012 ? 1 1 1 1
poel HA5 verlande poel met Katwilg HA5 ? ? 1 1 1 1 1
nieuwe poel 
HA5 nieuw te graven in HA5 2017 1 1 1 1 1

poel KP15 verlande bospoel zonder water ? ? 1 1 1 1 1
nieuwe poel 
HA9 te graven in 2017 2017 1 1 1 1 1
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Kostenraming

De kostenraming is gebaseerd op de kostprijs van het ruimen of herprofileren van poelen 
i n de recentste beheerplannen van ANB. Bospoelen worden om de tien jaar geruimd, 
andere poelen om de 15 jaar.  Voor Boomkikker belangrijke poelen worden best om de 5 
jaar geruimd. Er kunnen 4 poelen per dag geruimd worden aan 500 euro per dag voor man 
met kraan. Herprofileren van een poel kost iets meer, namelijk 600 euro per dag voor man 
met kraan. De 14 bestaande poelen zullen één keer geruimd worden in de loop van de 
duur van dit beheerplan. De 22 nieuw te graven poelen zullen ook maximaal elk één keer 
moeten geruimd worden tijdens de duur van dit beheerplan. 36 x 500 euro = 18.000 euro.  
Deze raming is opgesplitst in deelprijzen bij de herstelmaatregelen van de afzonderlijke 
deelgebieden (zie hoger)

9.3.4 Exotenbestrijding
De ervaring leert dat hervestiging of opnieuw uitlopen van wortelresten bijna altijd op-
treedt. Nazorg inbouwen in het uitvoeren van deze actie is dan ook belangrijk om goede 
duurzame resultaten te halen en het maakt de verdere opvolging door regulier beheer 
beheersbaar. Deze nazorg houdt in dat de bestreden oppervlakten gecontroleerd worden 
door het systematisch doorlopen van de zones op hervestiging of opnieuw uitlopen van 
exoten door de landschapsdeskundige. Indien nodig zullen deze opnieuw gevestigde of 
opnieuw uitgelopen exoten opnieuw stuksgewijs worden bestreden. De boswachter wordt 
van nabij betrokken bij de nazorgfase om een goede overdracht te verzekeren. Na afloop 
van het project zal er immers nog steeds nazorg noodzakelijk zijn en dit zal bij ANB worden 
opgenomen in het reguliere beheer en uitgevoerd worden door de arbeidersploeg die actief 
is in de Zwinstreek. 

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen

 ● Voor deze maatregel wordt via de goedkeuring van het natuurbeheerplan een vergun-
ning/ vrijstelling/ontheffing van de natuurregelgeving of van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht gevraagd.  

 ● Deze maatregel wordt uitgevoerd in kader van cultuurhistorische elementen 

Kostenraming

De kostenraming van de exotenbestrijding is al opgenomen in de kostnraming van het 
herstelbeheer van de deelgebieden hierboven.

9.3.5 Maaibeheer
Kaart 79 toont waar terugkerende maaiwerken vereist zijn. 

Bij de aanleg van een duingrasland uit akkers, intensieve weiden of bos is het aangewe-
zen de eerste jaren de vegetatie te maaien totdat de gewenste vegetatie in voldoende 
mate ontwikkeld is om over te schakelen op een begrazingsbeheer of een maaibeheer 
met nabegrazing. Het inzetten van de maatregel kan best beslist worden aan de hand van 
een monitoringsprogramma. Kleine duingraslandjes als BL21 of BL27 zijn te klein om er 
een begrazingsbeheer toe te passen. Ook terreinen als KP16-KP17 (waterzuivering) zijn 
niet erg geschikt om er een begrazingsbeheer toe te passen. Deze terreinen krijgen een 
maaibeheer als regulier beheer. Afhankelijk van de voedslerijkdom van het terrein na (her)
inrichting zullen er één of twee maaibeurten per jaar nodig zijn. Het gebruik van kleinscha-
lige maaiapparatuur (zelftrekkende, tweewielige maaibalk met vingermessen bijvoorbeeld) 
verdient de voorkeur boven het gebruik van schijvenmaaiers of klepelmaaiers.     
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Kostenraming

Totaal: 3776 euro inclusief BTW

Voor deze maatregel kunnen twee mogelijkheden vooropgesteld worden. Ofwel worden 
geen kosten aangerekend en wordt er uitgegaan van kosteloze gebruikersovereenkom-
sten met landbouwers, die in ruil voor het begrazingsrecht ook het maaionderhoud op zich 
nemen.

In een tweede optie worden de maaiwerken uitbesteed en volgt hieronder een kostenra-
ming.

Volgens kaart 79 moeten er ruim 5 ha grasland gemaaid worden, waarbij uitgegaan wordt 
van één maaibeurt per jaar.

arbeider met bosmaaier 30 à 40 euro/u exclusief BTW 

arbeider met maaibalk  65 euro/u exclusief BTW 

arbeider met tractor en dumper 65 euro/u exclusief BTW 

De prijzen zijn wellicht een stuk lager als er met sociale tewerkstelling wordt gewerkt. 

We rekenen op circa 3 mandagen maaien, hoofdzakelijk met maaibalk en 3 dagen afvoe-
ren door een arbeider met tractor met dumper. 

Maaien: 65 x 8 x 3 = 1560 euro exclusief BTW = 1888 euro inclusief BTW

Afvoeren: nog eens 1888 euro

Samen: 3776 euro inclusief BTW

9.3.6 Middelhoutbeheer 
In het Blinkaartbos zijn er belangrijke populaties van waardevolle kruiden, zoals Maarts 
viooltje, eikvaren, … die momenteel in de verdrukking staan van woekerende klimop of een 
snel ouder wordend bos met weinig licht dat de bodem kan bereiken. Een middelhoutbe-
heer, waarbij de meest waardevolle overstaanders (Zomereik, Gewone es, …) gespaard 
worden en snel overwoekerende soorten zoals Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, …. In 
hakhout omgezet worden, is hier aangewezen. Traditionele kapfrequenties in middelhout-
bossen variëren meestal van 6, 9 tot 12 jaar. Het is best zich op een dergelijk traditioneel 
patroon te baseren om de kapfrequentie uit te voeren.   Dat sluit ook aan bij een cultuurhis-
torisch gericht beheer. Ook in het bosje van perceel KD10 kan een middelhoutbeheer als 
omvormingsbeheer gehanteerd worden.

Kostenraming

Voor het kappen van het hout wordt uitgegaan van een verkoop van het brandhout aan 
particulieren, die het hout zelf komen kappen.  De kosten voor ANB zijn gebonden aan de 
voorbereiding: afbakening van de te kappen vlekken en merken van de te kappen bomen. 
We gaan uit van een omloop van 12 jaar. De bomen zullen dus slechts één keer gekapt 
worden in de tijdsduur van het beheerplan.  De concrete kostenraming is al opgenomen in  
in de kostenraming van het herstel van het Blinkaartbos.

9.3.7 Onderhoud recreatieve infrastructuur
Het lokaal verwijderen van omgevallen bomen op wandelpaden, onderhoud van de toe-
gankelijkheidsbebording en educatieve bebording, onderhoud van zitbanken vergen nood-
zakelijk jaarlijks terugkerende controle en herstel waar nodig. 
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Kostenraming

Onderhoud 10 infoborden; 1 keer per jaar, 1 mandag/jaar gedurende 24 jaar: 4320 euro

Onderhoud barelen bosingang 12 stuks, 1 x/jaar, 1 mandag ged. 24 jaar: 4320 euro.

Totaal: 8640 euro
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10 OPVOLGING

10.1 Welke ecologische beheerdoelstellingen adhv welke indicatoren zullen opge-
volgd worden?

Aangezien de doelstellingen van dit beheerplan er hoofdzakelijk op gericht zijn Europese 
habitaten te herstellen en soorten van de bijlagen 1 tot 4 te bevorderen, is het logisch dat 
ook de monitoring daar op toegespitst wordt. We delen de monitoringsvoorstellen op in 
vier groepen: 1) habitatherstel, waarbij naast de beoogde Europese habitats ook de Regi-
onaal Belangrijke Biotopen mee kunnen bekeken worden. 2) Ook de maatregel zelf kan de 
moeite bevonden worden om op te volgen als daar nog onvoldoende kennis over bestaat. 
3) opvolgen van de soorten van bijlage 1 van de vogelrichtlijn en de soorten van bijlagen 
2 en 4 van de habitatrichtlijn. 4) milieu-metingen, in hoofdzaak om de waterkwaliteit en –
peilen te toetsen

Omdat het visiegebied nog grotendeels moet verworven worden en een precieze timing 
van de verwerving voorlopig nog tamelijk onduidelijk is pinnen we de monitoring niet vast 
op concrete jaartallen, maar geven we indicaties over de aangewezen bemonsteringstijd-
stippen in jaren na de uitvoering van de maatregelen.

Deze monitoring zal voor wat betreft het biotische luik worden uitgevoerd volgens de me-
thodieken die gebruikt worden in het sinds 2007 lopende monitoringproject van de ge-
bieden van ANB aan de Vlaamse Kust. Zie rapport INBO.R.2015.8890955 en rapport 
INBO.R.2010.19. voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel), loopt van 2015 tot 2020. Er 
wordt hierin gefocust op gegevensverwerving die de effectiviteit van genomen beheer-
maatregelen, kan helpen evalueren. Door het maximaal continueren van de eerder toe-
gepaste methodieken doorheen de verschillenden onderzoeken, wil ANB zorgen voor een 
ecologische kennisverwerving van de kust die  beheerevaluatie toelaat op zowel korte als 
lange termijn.

1) Op te volgen habitats 

Wat?

De opvolging van flora en vegetatie kan gecombineerd worden voor de verschillende doel-
habitats (habitaten 2130 grijs duin, 2190 duinvalleien, 2180 duinbos, 2160 duindoornstru-
weel, 6510 glanshaverhooiland, habitat voor de soorten van bijlagen 1 van de vogelrichtlijn 
en bijlagen 2 en 4 van de habitatrichtlijn, en de regionaal belangrijke biotopen Kamgrasland 
en Dotterverbond).  De monitoring kan best opgesplitst worden in een detailsoortenkarte-
ring en in een vegetatiekartering. De monitoring heeft uiteraard als doel iets te vernemen 
over de soorten zelf, maar minstens even belangrijk is hier het beheer bij te kunnen sturen. 
De doelhabitaten zijn heel erg afhankelijk van de bodemgesteldheid, de vochthuishouding 
en de aanvoer van diasporen. Aangezien de bodemgesteldheid heel erg varieert op korte 
afstand en de aanvoer van diasporen weinig voorspelbaar is, is de kans groot dat er zich 
ontwikkelingen voordoen die moeten bijgestuurd worden. De keuze voor het opvolgend 
beheer (maaien ,begrazen, struweel verwijderen of juist laten staan, …) moet gestuurd 
worden door die resultaten.

Hoe?

a. Soortenkartering volgens de PINK-methodiek, waarbij de soorten met GPS gelo-
caliseerd worden en op kaart overgebracht. 

Voor de soortenkartering bestaat er een lijst met aandachtssoorten, die hieronder weerge-
geven wordt in tabel 40.
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Tabel 40a. Aandachtsoorten Knokke.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam KFK
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 7
Anthyllis vulneraria Wondklaver 3
Apium graveolens Selderij 3
Armeria maritima Engels gras 2
Artemisia absinthium Absintalsem 2
Artemisia maritima Zeealsem 1
Asplenium scolopendrium Tongvaren 4
Aster tripolium Zulte 4
Atriplex glabriuscula Kustmelde 2
Atriplex laciniata Gelobde melde 1
Atriplex littoralis Strandmelde 2
Atriplex longipes Gesteelde melde .
Beta vulgaris ssp. maritima Strandbiet 2
Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 3
Briza media Bevertjes 3
Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm 0
Calluna vulgaris Struikhei 8
Calystegia soldanella Zeewinde 2
Carex caryophyllea Voorjaarszegge 2
Carex distans Zilte zegge 2
Carex extensa Kwelderzegge 1
Carex flacca Zeegroene zegge 4
Carex pendula Hangende zegge 3
Carex spicata Gewone bermzegge 4
Carex viridula Dwergzegge 2
Carlina vulgaris Driedistel 2
Catapodium marinum Laksteeltje 1
Centaurea scabiosa Grote centaurie 2
Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid 2
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 4
Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 4
Chenopodium chenopodioides Beursjesganzenvoet 1
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 4
Chenopodium murale Muurganzenvoet 2
Conium maculatum Gevlekte scheerling 4
Crambe maritima Zeekool 2
Crithmum maritimum Zeevenkel 1
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 2
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 4
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 2
Danthonia decumbens Tandjesgras 5
Descurainia sophia Sofiekruid 3
Dryopteris affinis Geschubde niervaren 2
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 1
Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 3
Elymus farctus Biestarwegras 2
Epipactis helleborine ssp. neerlandica Duinwespenorchis .
Epipactis palustris Moeraswespenorchis 2
Equisetum hyemale Schaafstro 2
Erigeron acer Scherpe fijnstraal 4
Eryngium campestre Echte kruisdistel 2
Eryngium maritimum Blauwe zeedistel 2
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam KFK
Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk 3
Euphorbia paralias Zeewolfsmelk 2
Euphrasia stricta Stijve ogentroost 3
Gentianella uliginosa Duingentiaan 1
Glaucium flavum Gele hoornpapaver 2
Glaux maritima Melkkruid 3
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 4
Halimione pedunculata Gesteelde zoutmelde 1
Halimione portulacoides Gewone zoutmelde 1
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 2
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 1
Honckenya peploides Zeepostelein 2
Juncus ambiguus Zilte greppelrus 3
Juncus anceps Duinrus 0
Juncus gerardii Zilte rus 4
Juncus maritimus Zeerus 1
Lathyrus tuberosus Aardaker 4
Leonurus cardiaca Hartgespan 2
Limonium vulgare Lamsoor 1
Limosella aquatica Slijkgroen 2
Linum catharticum Geelhartje 2
Lithospermum officinale Glad parelzaad 2
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius Smalle rolklaver 3
Malva moschata Muskuskaasjeskruid 4
Medicago minima Kleine rupsklaver 2
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 4
Odontites verna Rode ogentroost 5
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid 2
Ononis spinosa Kattendoorn 4
Onopordum acanthium Wegdistel 3
Ophioglossum azoricum Azorenaddertong 1
Ophioglossum vulgatum Gewone addertong 3
Ophrys apifera Bijenorchis 2
Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 2
Orobanche minor Klavervreter 2
Orobanche purpurea Blauwe bremraap 2
Parapholis strigosa Dunstaart 2
Parnassia palustris Parnassia 2
Plantago maritima Zeeweegbree 2
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 3
Polypodium vulgare Eikvaren 5
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 1
Potentilla argentea Viltganzerik 3
Potentilla erecta Tormentil 8
Puccinellia capillaris Bleek kweldergras 1
Puccinellia maritima Gewoon kweldergras 2
Rhamnus catharticus Wegedoorn 3
Rhinanthus angustifolia Grote ratelaar 4
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 4
Rosa tomentosa Viltroos 4
Ruppia cirrhosa Spiraalruppia 0
Ruppia maritima Snavelruppia 0
Sagina maritima Zeevetmuur 3
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam KFK
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 3
Salicornia europaea Kortarige zeekraal 3
Salicornia procumbens Langarige zeekraal 3
Salicornia pusilla Eenbloemige zeekraal 0
Scirpoides holoschoenus Kogelbies 1
Schoenoplectus tabernaemontanis Ruwe bies 4
Sherardia arvensis Blauw walstro 4
Silene conica Kegelsilene 2
Silene nutans Nachtsilene 2
Spartina townsendii Engels slijkgras 1
Spergularia marina Zilte schijnspurrie 4
Spergularia maritima Gerande schijnspurrie 2
Suaeda maritima Klein schorrenkruid 2
Thymus pulegioides Grote tijm 4
Torilis nodosa Knopig doornzaad 3
Trifolium micranthum Draadklaver 3
Trifolium scabrum Ruwe klaver 2
Trifolium striatum Gestreepte klaver 2
Triglochin maritimum Schorrenzoutgras 2
Triglochin palustre Moeraszoutgras 4
Viola curtisii Duinviooltje 2
Eekhoorngras Vulpia bromoides 3

De exoten (negatieve indicatorsoorten voor het gebied) zijn:

Tabel 40b: Exotenlijst Binnenduinen.

Abies alba Gewone zilverspar
Acer platanoides Noorse esdoorn
Aesculus hippocastaneum Paardenkastanje
Amelanchier lamarckii Drents krentenboompje
Bambusoideae spp. Bamboe
Cornus sericea Canadese kornoelje
Cotoneaster spp. Cotoneaster
Eaeagnus sp. Olijfwilg
Fallopia aubertii Bruidssluier
Fallopia cuspidata Japanse duizendknoop
Ligustrum ovalifolium Haagliguster
Lonicera spp. cultuur-kamperfoelies
Mahonia aquifolia Struikmahonie
Picea abies Fijnspar
Pinus pinaster Zeeden
Populus alba Witte abeel
Populus x canadensis Canadapopulier
Populus x canescens Grauwe abeel
Prunus laurocerasus Paplaurier
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers
Prunus virginiana Virginische vogelkers
Pseudotsuga menziesii Douglasspar
Quercus rubra Amerikaanse eik
Rhus vinifera Azijnboom
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Abies alba Gewone zilverspar
Robinia pseudacacia Robinia
Rosa rugosa Japanse rimpelroos
Solidago canadensis Canadese guldenroede
Symphoricarpos albus Sneeuwbes

b. Vegetatiekartering met permanente kwadraten (methodiek Frans-Zwitserse 
school). 

Verslaggeving is zowel flora- als vegetatiebeschrijvend en geeft daarnaast de nodige input 
voor het sturen van het beheer.

Wanneer?

De soortenkartering gebeurt best intensief in de eerste jaren na het uitvoeren van de inrich-
ting en kan later extensiveren. We stellen voor bij de belangrijke uitgevoerde werken een 
soortenkartering uit te voeren in jaar +1 en +2 en vervolgens in jaar +5 en +10.

Bij de permanente kwadraten is het vastleggen van een T0 belangrijk. Veel van de vegeta-
tieopnamen van dit beheerplan kunnen als T0 fungeren. Eventueel kunnen ze in specifieke 
gevallen ook nog speciaal aangelegd worden. De vegetatieopvolging op permanente kwa-
draten mag best wat gespreid zijn in de tijd, maar moet toch voldoende frequent zijn om op 
gepaste tijd het beheer te kunnen bijsturen.   We stellen voor vegetatie-opnames te maken 
in de jaren +1, +3, +10, +15 en +20.

Waar?

Inprincipe over de hele oppervlakte van het studiegebied, maar uiteraard sterk afhankelijk 
van de aankoopsnelheid en uitvoering van de werken. De eerste op te volgen vegetaties 
situeren zich in het Domein De Landsheer en onmiddellijke omgeving. Ook KA35, waar 
een mix van habitats voor soorten, met zowel kamgrasland als alluviaal bos wordt voorzien 
wordt best snel opgevolgd om een definitieve keuze voor een specifiek habitat te kunnen 
maken. 

2) Op te volgen maatregelen

Diepploegen

Wat?

Diepploegen wordt als maatregel voorgesteld om (vooral droog) bos aan te leggen op 
voormalige akkers. Bij die maatregel wordt de bodem ongeveer 1 m diep omgeploegd, 
waarbij de voedselrijke, humeuze bouwvoor naar onder gebracht wordt en voedselarm, 
mineraal substraat naar boven. De bebossing gebeurt vervolgens hoofdzakelijk spontaan, 
maar een mantel van struweel rondom en enkele zaadbomen van gewenste doelsoorten 
kunnen eventueel aangeplant worden als start. De maatregel diepploegen is in België 
nauwelijks toegepast als natuurbeheer en er is dus weinig ervaring mee. Het vereiste type 
ploeg moet uit het buitenland gehaald worden. De ploeg vereist een zware tractor die bo-
demverdichting kan veroorzaken. Het is ook onduidelijk hoe groot een perceel moet zijn 
om de techniek technisch mogelijk te maken. Verder is het de vraag of 1 m diepte volstaat 
om geen fosfaten meer naar boven te halen. Bij 1 m diep ploegen zit de bouwvoor zo’n 
50-60 cm diep in het beste geval dat het ploegen perfect uitgevoerd is. De aanvankelijk 
kiemende kruiden zullen niet beïnvloed worden door de ondergepleogde bouwvoor. Na 
enkele jaren kan die situatie echter wijzigen. Diepwortelende soorten kunnen wél 60 cm 
diep de grond ingaan als er geen grondwatertafel is die dat verhindert. Struiken en bomen 
kunnen dat zeker. De maatregel is dus duidelijk in een experimentele fase en kan best 
aandachtig opgevolgd worden om de bruikbaarheid te verifiëren.
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Hoe?

De monitoring kan best in een aantal facetten opgesplitst worden. 

Vooreerst is er het technische aspect. Hoe vlot werkt de tractor met de zware ploeg. Hoe 
groot moet het perceel zijn. Dit zijn aspecten die best bij het werk zelf beoordeeld worden.

Onmiddellijk volgend op het ploegen is het wenselijk met boringen de uitvoering te toetsen. 
Zit de bouwvoor inderdaad netjes op de gewenste diepte of is het materiaal toch enigszins 
vermengd geraakt met de minerale laag die hoort naar boven te komen? Tevens kan hier 
een kwaliteitsstaal genomen worden van fosfaatgehalten in de naar boven gebrachte laag. 
Dat gebeurt best gelaagd op verschillende dieptes.

De verdere monitoring spitst zich best toe op de opvolging van de vegetatie. De verwach-
ting is dat in het studiegebied een bostype als ruderaal olmenbos ontstaat op duingrond. 
Op kleibodem kan een bostype als het iepen-essenbos ontstaan. De vraag is natuurlijk 
hoe sterk de minerale bodem de vegetatie zal beïnvloeden naar een eerder voedselarm 
en botanisch ook interessant type bos, dan wel of de begraven bouwvoor en de omhoog 
gehaalde fosfaten vrij snel een nitrofiel bos zullen doen ontstaan. Een soortenkartering 
van het geheel en een vegetatiekartering op permanente kwadraten, gecombineerd met 
fotodocumentatie zijn hiervoor aangewezen.

Wanneer?

De technische uitvoering wordt bij het ploegen zelf meteen vastgelegd.

De bodemboringen en –metingen gebeuren onmiddellijk na het uitvoeren van de maatre-
gel.

De flora- en vegetatieopvolging gebeuren best gespreid in de tijd. In het jaar +1 kan de 
kieming van kruiden en bomen opgevolgd worden. In jaar +2 kan de opvolging van de 
pioniervegetatie naar een gesloten vegetatiedek opgevolgd worden. De struik- en boom-
ontwikkeling vergt meer tijd. Een volgende controle kan bijvoorbeeld gebeuren in het jaar 
+5 en later nog eens in het jaar +10. 

Waar?

Plaatsen waar nieuw aan te leggen relatief droog bos wordt voorzien. Momenteel is op 
kaart 80 telkens de maatregel afgraven/diepploegen als keuze opengelaten, omdat de 
maatregel nog in experimentele fase verkeert en verder voorbereidend bodemonderzoek 
vergt. Hiervoor heeft ANB anno 2017 twee studieopdrachten lopendie input zullen leveren.   

3) Op te volgen soorten

Wat?

De broedvogels van bijlage I van de vogelrichtlijn kunnen best opgevolgd worden door een 
broedvogelkartering. Aangezien lokale maatregelen  ook een effect kunnen hebben op het 
geheel van het studiegebied, wordt de monitoring best over het gehele gebied uitgevoerd. 
Naast de strikte soorten van bijlage I kunnen best ook de nu al aanwezige broedvogel-
soorten en de verhoopte broedvogelsoorten die in het beheerplan besproken werden, mee 
opgenomen worden in de monitoring. De (niet-limitatieve) te monitoren soortenlijst ziet er 
dan als volgt uit:  

Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Bosruiter Tringa glareola
Bosuil Strix aluco
Braamsluiper Sylvia curruca
Buizerd Buteo buteo

 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v a n  d e  b i n n e n d u i n e n  K n o k k e  |  m r t  ‘ 1 7  |  W V I510



Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Draaihals Jynx torquilla
Fitis Phylloscopus trochilus
Goudplevier Pluvialis apricaria
Grasmus Sylvia communis
Grauwe klauwier Lanius collurio
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata
Groene specht Picus viridis
Grote lijster Turdus viscivorus
Kemphaan Philomachus pugnax
Kievit Vanellus vanellus
Kleine bonte specht Dendrocopus minor
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Kneu Carduelis cannabina
Kuifleeuwerik Galerida cristata
Kwak Nycticorax nycticorax
Lepelaar Platalea leucordia
Middelste bonte specht Dendrocopus medius
Ooievaar Ciconia ciconia
Patrijs Perdix perdix
Sperwer Accipiter nisus
Tapuit Oenanthe
Wespendief Pernis apivoris
Wielewaal Oriolus oriolus
Wulp Numenius arquata
Zomertortel Streptopelia turtur

Voor de amfibieënmonitoring onderscheiden we best twee pistes. Rugstreeppad wordt 
geherintroduceerd en moet dus van zeer nabij opgevolgd worden. Boomkikker en Kam-
salamander zijn al een tijdje bezig aan een populatieherstel. Deze soorten kunnen met 
iets grotere tussenpauzes opgevolgd worden. Voor Rugstreeppad is in eerste instantie 
belangrijk de herintroductie goed te documenteren. Van waar komen de dieren? Hoe veel 
dieren worden er geïntroduceerd? Hoe is de geslachtsverdeling? Op welke plaatsen wor-
den de dieren uitgezet?  Rugstreeppad kan aanvankelijk best jaarlijks bemonsterd worden 
op roepende mannetjes in de paarperiode en op de larven in de poelen waar hij uitgezet 
werd en in de poelen in de onmiddellijke omgeving om op te volgen of de soort standhoudt 
en/of uitbreidt. Boomkikker en Kamsalamander zijn in 2016 in detail bemonsterd, zowel op 
roepende mannetjes als op larvale stadia in alle poelen van het studiegebied. Roepende 
mannetjes worden jaarlijks door vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Knokke geteld. Een 
telling van de larven in alle poelen vergt nog intensiever onderzoek en kan best gecombi-
neerd worden met een simultane telling van Kamsalamanderlarven. We stellen een vijfjaar-
lijkse bemonstering van alle poelen voor.  Tevens worden de gegevens uitgewisseld met de 
(Nederlandse) Stichting Zeeuws

Landschap om een totaalbeeld van de situatie in de grensoverschrijdende Zwinstreek te 
hebben.

Aansluitend bij de amfibieënmonitoring, maar eigenlijk ruimer is het opvolgen van de aan 
te leggen amfibieëntunnels onder de Eikenlaan. In eerste instantie zijn deze amfibieëntun-
nels bedoeld om de paddentrek veiliger te maken bij de oversteek vanuit het Koningsbos 
en Blinkaartbos richting de paaiplaatsen (hoofdzakelijk de grote vijver KA5. Dit soort tun-
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nels worden echter ook vaak gebruikt door andere kleine zoogdieren en dergelijke (egel, 
marterachtigen, zelfs vleermuizen). Naast een visuele controle overdag op het moment 
van de trekperiode kan het aangewezen zijn de ecoducten ook op te volgen met camera’s 
gedurende de nacht. 

De kust is in principe een eerder libellenarm gebied. De talrijke nieuwe poelen die de laat-
ste jaren in de duinen aangelegd werden, lokten talrijke nieuwe soorten libellen aan. Ook 
een libellenbemonstering bij de aanleg van nieuwe poelen is dus aangewezen. De ver-
schillen tussen de aantallen libellensoorten in de nu al aanwezige poelen maken duidelijk 
dat de aanleg in niet onbelangrijke mate meespeelt in de waargenomen soorten. Factoren 
als grootte van de poel, duur van waterhoudende periode, oppervlakte kale oever, opper-
vlakte begroeide oever, aanwezigheid van struweel en bomen zijn belangrijke parameters 
om te toetsen aan het aantal libellensoorten. Die gegevens zijn bovendien ook nuttig voor 
andere diergroepen zoals amfibieën, waterwantsen, waterkevers, etc.

Vleermuizen zijn Europees beschermde soorten en een opvolging is dus ook aangewezen. 

Hoe?

Dezelfde geijkte methodiek als gevolgd bij de broedvogelkartering voor dit beheerplan is 
ook aangewezen voor de broedvogelmonitoring.

Rugstreeppad. Uitgebreide documentatie van herintroductie en opvolging van roepende 
mannetjes en larvale stadia, met de technieken die ook voor dit beheerplan werden toege-
past. Boomkikker en Kamsalamander. Jaarlijkse telling roepende mannetjes Boomkikker 
door vrijwilligers Natuurpunt. Vijfjaarlijkse bemonstering van larvale stadia in alle poelen 
met methodiek zoals ook voor dit beheerplan gebruikt. 

Ecoducten. Dagtellingen bij in- of uitgang  ecoducten. Nachtcamera’s plaatsen op geschik-
te nachten bij de ecoducten.

Libellen. Tellingen van libellen op verschillende data gespreid over het seizoen en overeen-
komend met de verschillende vliegperiodes van deze dieren.

Vleermuizen. Nachttellingen met batdetector en registratie gedurende de ganse nacht. 
Wintertellingen in overwinteringsplaatsen. Herbemonstering na afloop van de voornaam-
ste werken, analoog aan de bemonstering van 2016.

Wanneer?

Afhankelijk van de snelheid van de aankopen en het uitvoeren van de werken kan de timing 
van de broedvogelkartering enigszins aangepast worden. Om ook pioniersoorten mee te 
hebben in de kartering is een monitoring in het jaar +1 na de uitgevoerde werkzaamheden 
aangewezen. De verdere monitoring kan meer gespreid worden in de tijd, bijvoorbeeld in 
de jaren +5, +10, +15 en +20. De jaren tussendoor kunnen enigszins opgevangen worden 
door de registratie van de losse waarnemingen die in www.waarnemingen.be ingevoerd 
werden.

Rugstreeppad. Intensieve bemonstering in jaren +1, +2, +3; +4 en + 5. Daarna overscha-
keling op meer extensieve bemonstering in jaren +10, +15 en +20.

Boomkikker jaarlijkse tellingen roepende mannetjes in voortplantingsperiode. Telling lar-
vale stadia samen met die van andere amfibieën (zeker ook Kamsalamander) in jaren +5, 
+10, +15 en +20.

Libellen: drie dagen gespreid over de relevante tijdstippen van het vliegseizoen.

Vleermuizen.  Na afloop voornaamste werkzaamheden.
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4) Waterkwaliteitscontole en peilmetingen

Wat?

De Paulusvaart is momenteel zwaar vervuild vóór het waterzuiveringsstation en een nog 
altijd vervuild water voorbij het waterzuiveringsstation. De hele scheiding van rioleringen, 
heraanleg Paulusvaart, afkoppelen overstort, … moet zorgen voor een waterkwaliteit die 
de creatie van duinvalleibiotoop, Dottergrasland, Boomkikkerbiotoop moet mogelijk maken. 
Vooral de waterkwaliteitsverbetering zal strikt moet opgevolgd worden vooraleer aanvul-
lende habitatcreatie mogelijk zal zijn. Het plaatsen van een peillat en frequente staalnames 
voor waterkwaliteitsbepalingen zullen nodig zijn voor het opvolgen van het herstel van de 
waterkwaliteit. Hiervoor kan maximaal gebruik worden gemaakt van het meetnetwerk van 
de VMM. Niet alleen nutriënten, maar ook de saliniteit kunnen best goed bekeken worden. 
De saliniteitsmetingen zijn ook zeer indicatief voor de vestigingskans van Boomkikker.

Het Kalfduinkreekje is momenteel een diep sterk ontwaterende sloot. De bedoeling is de 
beek als basis te beschouwen van een groot, aan te leggen Boomkikkerbiotoop aan weers-
zijden. Daarbij komt aanzienlijk graafwerk kijken. De sloot wordt aan de ontwaterende zijde 
(Graaf-Jansdijk) voorzien van een sluis die naar wens het water minder snel of zelfs niet 
laat afstromen. De bedding van de beek wordt opgehoogd. Het opvolgen van het waterpeil 
en de waterkwaliteit in de beek zijn belangrijke kwaliteitsparameters voor het toekomstige 
boomkikkerbiotoop. 

De Graaf Jansdijkader is momenteel ook een sterk ontwaterende waterloop. 

Hoe?

Plaatsen peillat en geregelde staalnames voor waterkwaliteitscontrole in de Paulusvaart.

Plaatsen peillat in het Kalfduinkreekje. Plaatsen peilbuizen dwars op de sloot in het aan te 
leggen Boomkikkerbiotoop. Kwaliteitsmetingen van het water. Voor de kwaliteitsmetingen 
zullen om de 3 maand zullen stalen worden genomen van de Paulusvaart en haar vertak-
kingen. Hieruit zal de waterkwaliteit kunnen worden afgeleid. Door de gegevens van de 
toekomende debieten in het RWZI Knokke zullen de gunstige gevolgen van de ingrepen 
kunnen gemonitord worden.

Wanneer?

Onmiddellijk na de saneringsingrepen op de Paulusvaart. Waterkwaliteitsmetingen inten-
sief in de eerste twee jaar na de werken.

Plaatsen peillat en peilbuizen direct na aanleg Kalfduinkreekje. Kwaliteitsmetingen jaarlijks 
in de eerste drie jaar na aanleg (jaren +1, +2 en +3).

Waar?

Zie kaart 20a Waterlopen en kaart 20b (Bestaande) peilbuizen en peillatten.

Kostenraming

Voor de inschatting van de kosten werden de eenheidsprijzen van het PINK-project en an-
dere gelijkaardige wetenschappelijke monitoring studies die in opdracht van ANB werden 
uitgevoerd bekeken en dit leidde tot volgende eenheidsprijzen

Onderwerp     Eenheid  Tijdsbesteding (d)  Kost

Vegetatiekartering + digitalisatie  ha   0,3    75,00

Opname + invoer PQ    stuk   0,3    75,00

Detailkartering vaatplanten   ha   0,6    150,00
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Detailkartering invertebraten   ha   0,2    50,00

Broedvogels     ha   0,1    25,00

Poelen - vegetatie    stuk   0,2    50,00

Poelen - Libellen    stuk   0,3    75,00

Poelen - Amfibieën    stuk   0,4    100,00

Vleermuizen     stuk   0,1    25,00

Gegevensverwerking & rapportage    0,3    116,67 

Totaal          741,67

Rekening houdend met een projectgebied van 131 ha, 50 poelen (inschatting op poelenbe-
stand voor vlaamse kust van ANB+ inschatting van aantal nieuwe poelen) en 25 zoekplaat-
sen/objecten voor vleermuizen en een overhead, geeft dit een totale raming van 30.000 
euro. De overige kosten zijn personeelskosten bij ANB voor de begeleiding van de studie/
aanleveren van de basisinfo/nazicht rapporten/kwaliteitsbewaking onderzoek

10.2 Opvolging beheermaatregelen 

Socio-economisch impact van een robuust Natura 2000 gebied

De sociale en economische effecten en de ecosysteemdiensten van het project zullen wor-
den onderzocht: zowel de impact op economie en bevolking als de impact op ecosysteem-
diensten. Een landbouweffectanalyse zal door de VLM worden uitgevoerd. Het in kaart 
brengen van de impact van het project op het herstel van het ecosysteem zal gebeuren 
door voort te bouwen op de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die uit de ecologische 
monitoring voortvloeien. 

Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan de impact op de tewerkstelling door het pro-
ject. Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan de effecten op het in en rond het project-
gebied liggend vastgoed en op de effecten van het project op het toerisme.

De landbouweffectanalyse zal door de VLM gebeuren in het kader van de landinrichting. 
Hierbij wordt de methodiek van de opmaak van de landbouweffectenrapporten gehanteerd. 
Dit wordt door eigen personeel van de VLM gedaan. In de methodiek wordt ook voorzien in 
het interviewen van de betrokken landbouwers waarbij specifiek aandacht is voor de toe-
komstwaarde van het bedrijf en de socio-economische aspecten van de verandering van 
de landbouwomgeving. Specifiek voor het projectgebied is dat in dit kader ook de inrich-
tingsnota voor het herstructureringsprogramma voor de groep van landbouwbedrijven die 
meer dan 50% bijdragen aan de kritische depositiewaarde van een habitat zal toegepast 
worden. De analyse zal in 2018 en in 2021 gebeuren.

Impact van het project op de ecosysteemdiensten

De impact van het project op ecosysteemdiensten (zoals onder meer de opslag van (drink-
watervoorraden, voorkomen van wateroverlast door een verbeterde waterberging door 
het ecosysteem (hier duinenmassief), bijdrage tot klimaatregulatie door fixatie van CO2 in 
bosuitbreidingen, bijdrage tot bestuiving van gewassen door grotere aantallen bestuivers 
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(wilde bijen) zal in kaart gebracht worden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de infor-
matie uit het bestaande rapport ‘Ecosysteemdiensten van de Zwinstreek’.

We zullen de situatie vergelijken op het ogenblik voor de concrete maatregelen (2017) met 
die op het tijdstip van het einde van het project (2021).

De gebruikte methodieken zullen zo veel als mogelijk in overeenstemming zijn met de 
MAES ‘Mapping and Assesing Ecosystems and their Services). Methodologisch zal ook 
gebruik kunnen gemaakt worden van o.a. de Belgische online tool ‘natuurwaardeverken-
ner’. 

Kostenraming

Het uit te besteden luik: 40.000 euro

Werkpakket: Impact tewerkstelling: 20.000

Werkpakket: Impact Ecosysteemdiensten: 15.000

Werkpakket: Ecologische impact: 500 euro

Vergaderingen en voorbereidingen: 3.500 euro

Reiskosten: 1.000 euro

Deze raming is gebaseerd op de in 2014 uitbestede gelijkaardige opdracht in het kader van 
het LIFE-project FLANDRE. De economisch meest voordelige offerte voor die opdracht be-
droeg circa 55.000 euro. Gezien het feit dat er reeds kan geput worden uit reeds bestaande 
studiemateriaal (studie ecosysteemdiensten zwinsttreek, gebiedsvisie en beheerplan van 
de binnenduinen van knokke) en het feit dat het projectgebied kleiner is dan dat van het 
LIFE-FLANDRE-project wordt 40.000 euro als een realistische, marktconforme prijs inge-
schat.

10.2.1 Registratie van uitgevoerde maatregelen
Dit zal gebeuren via de databanken van het Agentschap voor Natuur en Bos (POBW en 
CMSI).
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