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Deel 1 Verkenning
De verkenningsnota voor het plangebied werd goedgekeurd op x met registratienummer y en is terug te vinden
in bijlage 1.
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Deel 2 Inventaris
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1 Indeling in beheereenheden

Het projectgebied werd ingedeeld in beheereenheden. Op basis van het beheerplan van Haskoning (2007)
werden de beheereenheden waar nodig aangepast. Voor de percelen in eigendom van de militaire overheid (in
eigendomsoverdracht), de gemeente De Haan en MDK werden nieuwe beheereenheden aangemaakt. Zo
worden er binnen het projectgebied 139 beheereenheden onderscheiden met een totale oppervlakte van
268,76 ha. Van west naar oost worden volgende beheerblokken onderscheiden: Klemskerke, Vlissegem en
Wenduine. De oude bestandskaarten voor de percelen in eigendom van ANB worden weergegeven in bijlage 2.

De beheereenheden worden aangeduid op Kaart 9.
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2 Landschapshistorische beschrijving

2.1 Historisch overzicht (deels naar WVI 2000, WVI 2004 en Haskoning 2007)

De duinvorming is het resultaat van een complex van factoren: zee- en getijdestroming, beschikbaarheid,
hoeveelheid en korrelgrootte van sediment, frequentie en intensiteit van stormen, …

De huidige kustvlakte is 10.000 jaar geleden, op het eind van het Pleistoceen en het begin van het Holoceen,
gevormd. Door het afsmelten van ijskappen die tot dan toe grote gedeelten van Noord Europa bedekten,
begon de zeespiegel te stijgen. Daardoor werd het lager gelegen landschap steeds meer overstroomd, waarbij
klei en zand werd afgezet (Boterberge, 2000).

De duinen in de Duinbossen behoren tot de zogenaamde “jonge duinen”, die waarschijnlijk na de elfde eeuw
door omvangrijke verstuivingen van op het strand werden gevormd. Plantengroei speelde een belangrijke rol
bij het fixeren van dat zand en bij de vorming van de duinen in hun huidige habitus. Uit een front van kale
loopduinen ontstonden zogenaamde paraboolduinen onder invloed van de plantengroei. Deze tweede fase in
de genese van de jonge duinen dateert waarschijnlijk van de 14de en 15de eeuw. Bij het begin van de 16de
eeuw is de beweging van de paraboolduinen vermoedelijk erg teruggelopen (Boterberge, 2000).

In de studie van het WVI (2004) wordt beschreven dat de duinen zelf al vroeg begraasd werden door schapen
en runderen. Ze waren tevens het jachtgebied van de graaf of de hertog. Veel concrete aanduidingen voor de
duinen van De Haan-Wenduine zijn er niet. De benaming “Paelsteenpanne” (reservaat ten westen van het
plangebied) verwijst naar een grenspaal die de afbakening van de duinen aangaf en die tevens fungeerde als
afbakening van het gebied waar geen konijnen mochten bejaagd worden, behalve dan door de graaf
(Boterberge, 2000).

Vanaf de 14de eeuw berokkende de konijnenpopulatie zoveel schade aan de landbouw, de dijken en de
zeewerende duinen, dat hertog Filips de Stoute moest toestaan dat de duinenwachters de konijnen vingen en
dat de bewoners de konijnenpijpen mochten dichtstoppen (Boterberge, 2000).

Al in de 14de eeuw werden de duinen vastgelegd door het poten van stro. Deze praktijk wordt vermeld van de
14de tot de 16de eeuw. Vanaf de 16de eeuw wordt ook het aanbrengen van mest om de duinen te verstevigen
vermeld (Boterberge, 2000). In de 16de eeuw zijn er berichten over het beplanten van de duinen, wat
vermoedelijk met helm gebeurde. In de 17de en 18de eeuw wordt “alm” of “alleme” (helm) expliciet vernoemd
(Boterberge, 2000). De Helm wordt daartoe elders uit de duinen gehaald.

Op 19 november 1404, met de Sint-Elisabethsvloed, werden grote stukken van de zeeweringen weggeslagen en
ging er land verloren. Een aantal landerijen raakte in die periode ook onder het duinzand bedolven. In de 15de
eeuw werden omwille van deze gevaren de konijnen bestreden. In de 17de eeuw slaagden de aartshertogen
Albrecht en Isabella erin de konijnenjacht in de duinen opnieuw te verbieden. In de 18de eeuw wordt er
nochtans bericht over gedwongen verdelging, waarbij alle mogelijke middelen werden ingezet.

In de 17de eeuw zijn er afspraken over de mogelijkheden tot begrazing van de duinen. De pachters verbonden
zich ertoe enkel de platte pannen voor begrazing te gebruiken en dit uitsluitend met runderen. Eveneens in de
17de eeuw zijn er talrijke vermeldingen van door duinzand overstoven poldergronden.

In de periode 16de tot 18de eeuw bepaalde de vorst dat er in de duinen geen helm mocht gesneden worden,
duindoorn gekapt of beplanting weggenomen. Of dit veel hielp is zeer de vraag. De vissers gebruikten de helm
om vis te verpakken en het struikgewas als brandstof. De herders hadden liever geen duindoorn op hun
duinweiden.

Vanaf de 17de eeuw werden ‘rijshoofden’ op het strand aangelegd met Doornikse zinksteen en met schepen
aangevoerd rijshout. Er zijn meldingen voor het gebied tussen Wenduine en Blankenberge, maar niet ter
hoogte van het plangebied.

Tot ver in de 19de eeuw werden de duinpannen begraasd met runderen. Per dier dat een pachter liet grazen,
moesten er 100 bonden helm in de duinen gepoot worden. Wie meer dan het toegestane aantal dieren in de
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duinen liet grazen, werd daarvoor streng beboet. Eind 19de eeuw was er zo goed als geen begrazing meer in de
duinen tussen De Haan en Wenduine.

In 1886 werd de kusttram aangelegd doorheen de duinen. Naar aanleiding daarvan werd in het duinengebied
van De Haan een eerste verkaveling van 50 ha ingericht en ontstond de badplaats De Haan (De Concessie).

De eerste bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduine en Bredene dateren van 1838. Er werd toen
hoofdzakelijk gewerkt met grove den en loofhout, dat als hakhout werd beheerd. Door een inadequate
verpleging, de tegenstand van lokale boeren die hun dieren lieten grazen in de duinen en diefstal van hout voor
brandstof, bleken deze beplantingen niet aan de verwachtingen te voldoen. In 1880 werd een nieuwe poging
ondernomen. Hierbij werd hoofdzakelijk loofhout aangeplant. Om deze aanplant voor te bereiden werd de
grond 60 tot 150cm diep omgewerkt om de dichte schelpenbanken te doorbreken. De Eerste Wereldoorlog en
de grote droogte van 1921 waren de oorzaak van een tweede falen van de voorziene uitbreiding van de
kustbossen. In 1922 werd het beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan het toenmalige bestuur van
Waters en Bossen. Er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd, aanvankelijk voornamelijk met
naaldhoutsoorten (Pinus sp.), later ook met populier, wilg en andere soorten. Provis (1939) vermeldt een
aantal populierensoorten en klonen. Deze waren afkomstig uit de populierenveredeling van de toenmalige
‘Union Allumettière’ te Geraardsbergen. Verder vermeldt Provis (1939) ook nog boswilg, schietwilg, berijpte
wilg, zwarte en witte els, gewone vlier, wilde lijsterbes, zomereik, Amerikaanse eik, berk, iep, robinia, tamme
kastanje, boksdoorn en wilde liguster.
Deze bebossingen moesten hoofdzakelijk voorkomen dat de landbouwgronden in de polders bedolven werden
onder stuivend duinzand. De huidige structuur van het bos heeft vooral te maken met het toenemende
zoutgehalte in de richting van de zee (Figuur 1). Binnen een landinwaartse zone van enkele honderden meters
vanaf de hoogwaterlijn kunnen zich enkel zouttolerante grassen, kruiden en struiken handhaven. In de
daaropvolgende zone kunnen loofbomen als eik, wilg, gewone es, gewone esdoorn, ratelpopulier en abeel
gedijen. Enkel buiten deze overgangszone kunnen naaldhoutsoorten succesvol aangeplant worden.

Figuur 1: Afstand tot zee: invloed zoute zeewind

De aanplantingen in Klemskerke zijn opvallend ouder dan die in de andere zones. Het aandeel loofbomen is
eveneens hoger. Een aantal bestanden werd omstreeks 1890 aangeplant en behoren tot de oudste en
structuurrijkste bestanden van de volledige duinbosgordel. De overige loofbestanden werden na 1900
aangeplant. De naaldboomaanplantingen ten noorden van de Driftweg werden omstreeks 1920 aangelegd. De
jonge naaldbestanden ten noorden van de Nieuwe Rijksweg te Klemskerke en Wenduine dateren van de jaren
1960.
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2.2 Kenmerken van vroeger beheer

In de 19de eeuw werden er herhaaldelijk voorstellen geformuleerd om de schrale zandgronden te verbeteren
door toevoeging van slik en mest. De gemeente Blankenberge liet tussen 1890 en 1895 een rioolstelsel
aanleggen voor de opvang en afvoer van alle afvalwaters. Deze werden dan via een greppelsysteem open
gespreid in de Voorpanne en de geëgaliseerde Zandpanne. Jules Soete publiceerde in 1952 een artikel over
deze vloeiweiden: “dit water wordt door middel van een persleiding gestuwd naar een bevloeiingsveld van
ongeveer 30 ha gelegen in de staatsduinen tussen Wenduine en De Haan. Het wordt in greppels open gespreid
en door het duinzand gefiltreerd om zich daarna in grachten te verzamelen en in een zwin der Watering gestort
te worden. Dit water is volkomen zuiver en klaar en werd meermalen ontleed zonder de minste opmerking op
hygiënisch oogpunt te verwekken. De landbouwers in het omliggende waren zeer tevreden het te kunnen
gebruiken als drinkwater voor hun vee, bijzonderlijk in droge zomers. Het bevloeiingssysteem kwam in de
Tweede Wereldoorlog in onbruik toen de Duitsers de persleiding naar de vloeivelden op meerdere plaatsen
onderbraken voor de bouw van bunkers” (Boterberge, 2000).

Het beheer door Waters en Bossen was voornamelijk gericht op het vermijden van stuivend zand. Alle open
plekken werden zo veel mogelijk beplant om de bosbedekking volledig te houden.

In bosplaats Wenduine dateren de oudste loofhoutaanplantingen van rond 1920. Een aantal bestanden van
zwarte den werd tussen 1925 en 1935 aangeplant. Tot in de jaren begin de jaren 60 werden zowel loof- als
naaldbestanden aangeplant. Daarna volgende een vrij lange periode waarin de aanplantingen gesloten bleven
en niet meer werden verjongd. Vanaf eind de jaren 80 werd opnieuw loofhout aangeplant in kleinere gaten en
werden ook de kappingen uitgevoerd in sommige loofbestanden die nu de middelhoutachtige structuur
opleveren.

In bosplaats Vlissegem dateren de oudste loofhoutaanplantingen van 1917. In bestand 205 b zouden de oudste
zwarte dennen van 1900 dateren. Ook hier werden stelselmatig verjongd door aanplantingen van zowel naald-
als loofhout tussen de jaren 20 en 60. Pas vanaf midden de jaren 80 worden opnieuw verjongingen gedaan met
loofhout en een enkele keer over kleine oppervlakte met zwarte den. In bestand 201b werden rond 1997 dode
en kwijnende dennen verwijderd, waarna een herplanting met loofbomen (Ratelpopulier, Gewone es, Gewone
esdoorn) gebeurde. Deze werkwijze is problematisch omdat de aanplantingen op deze relatief grote open
plekken sterk te lijden hebben van de zoute zeewind. Ook nu nog doet deze aanplant het niet goed.

In bosplaats Klemskerke vallen vooral de oude loofhoutaanplantingen (Zomereik, Gewone esdoorn en Gewone
es) op van 1870 tot 1910. Zowel hooghout, middelhout als hakhout wordt opgegeven als beheervorm en in
jaren 20 tot 60 staan regelmatig ingrepen vermeld. Ook hier hervatten de verjongingskappen (middelhout en
hakhout, maar ook hooghout) vanaf de jaren 80 na een tussenperiode in de jaren 70. De aanwezige bestanden
van zwarte den in Klemskerke dateren van drie aanplantingsperiodes: 1926-29, 1946-48 en 1962-64.

Het beheer van de slecht groeiende naaldbestanden is al lange tijd problematisch:
- het erg matige dunningshout vond lange tijd geen afzet, omdat de houtmarkt in dit bosarme deel van

Vlaanderen weinig of niet ontwikkeld is. Recent is hier weer enig perspectief ontstaan door stijgende
houtprijzen;

- dunningen uitvoeren brengt de stabiliteit, vooral in de bestanden dichter bij de zeereep in gevaar. Het
beperkt dunnen in functie van de stabiliteit was niet enkel aan de kust de regel. Het uitvoeren van
geen of voorzichtige dunningen door het bosbeheer paste in de algemene visie dat dunnen de
bestandsstabiliteit (zeewind) in gevaar zou brengen.

Het militair domein “Kwartier Radstabe” vormt een diepe enclave in het domeinbos “Duinbossen De Haan –
Sectie Vlissegem”. De ingang van het domein is gelegen aan de Wenduinesteenweg te De Haan.
“Radstabe” is het acroniem van “Radio Stabion Belgium”. Het werd in de eerste helft van de jaren 1980 in
gebruik genomen als een “Cold War Bunker” waar het commando en de communicatie van het operationeel
commando van de Zeemacht geherbergd werd. Tussen 1990 en 2012 deed het dienst als hondenkennel van de
Zeemacht.
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(2007-heden)

In uitvoering van het beheerplan van Haskoning (2007) werden verspreid over het gebied dunningen en
middelhoutkappingen uitgevoerd in het bosgedeelte. Lokaal werden kleinschalige omvormingen uitgevoerd
door het kappen van groepjes Corsicaanse den (max 0,3 ha). Geleidelijk aan werden ter hoogte van de percelen
van ANB drie begrazingsrasters (2012-2013) opgericht waarbinnen duinpoeltjes werden aangelegd. Binnen
deze rasters werden de grootste abelen en esdoorns geringd en werd er begraasd met een kleine bezetting van
Shetlandpony’s, geiten en schapen. Lokaal werden grotere open plekken gecreëerd door kappen van naaldhout
zoals te Wenduine ten noorden van de kustbaan.
In het voorjaar van 2019 werd een 20 meter brede zoomkap uitgevoerd langs de tramlijn ter hoogte van de
Duinbossen en dit in het kader natuur en veiligheid. In 2020 werd deze zone terug aangeplant met struweel.
In de Kijkuit en de Zandpanne werden geleidelijk de meeste exoten gekapt waarbij delen werden onstruweeld
en waarna een maaibeheer ingesteld. In het noordelijke deel van de Zandpanne werd een groot begrazingsblok
ingericht dat begraasd wordt met runderen.

De zeereep als zeewering

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust beheert de kustverdediging. Dat beheer kadert in de
Europese principes van het zogenaamd Geïntegreerd Kustzonebeheer: een voortdurend proces met ais
algemeen doei de kustzones optimaal te ontwikkelen en hun verscheidenheid te behouden.

In het verleden werden door MDK geen grootschalige ‘harde’ werken uitgevoerd. De werken tot nu toe
bestonden in hoofdzaak uit zandopspuitingen / suppleties (jaren ‘92, ’95) en beperkte aanplantingen (Taes
2002). Daarnaast de gewone onderhoudswerken.
Grote knelpunten zijn er momenteel niet inzake kustveiligheid: het zijn in hoofdzaak sterke duinen, dit
behoudens een zwak punt ter hoogte van de Zwarte kiezel waar zich smallere duinstroken bevinden. Door de
uitgevoerde zandsuppleties vormt ook de Zwarte kiezel momenteel geen zwak punt meer.

Na enkele zware stormen in 1990 en 1991, toen op het strand van De Haan zelfs de oude lage zeedijk uit 1937
bloot kwam, werd het noodzakelijk geacht om in te grijpen. Bij de Vosseslag werden de duinen zelfs even
afgesloten, omdat men vreesde voor een doorbraak. Bij de afdeling Waterwegen Kust koos men voor een
structurele aanpak. Er werd geopteerd om niet uitsluitend plaatselijk het probleem te gaan oplossen, maar de
hele kustzone tussen Bredene en Wenduine werd vanaf 1993 systematisch hersteld, volgens de zogenaamde
‘zachte methode’. Ruim 600 meter uit de kust, in zee, werd een dam opgeworpen, het strand werd opgespoten
en aldus verhoogd. Afgeslagen zand zou op die manier tegen de voedingsberm in zee terechtkomen in plaats
van in zee te verdwijnen. In de duinzones werd de strandverhoging beplant om de duinenvoet optimaal te
beschermen. De stranden zijn nu gestabiliseerd, de duinbescherming groeit nog aan door de
vegetatiesuccessie. Volgens MDK is er nooit direct gevaar voor overstroming geweest, doch zonder de ingrepen
zouden de duinen naar de toekomst toe nog slechts beperkt bestand geweest zijn tegen zware stormen.

De zogenaamde methode van zachte kustverdediging geeft uiterst positieve resultaten. Er is een
veiligheidsniveau bereikt dat volgens de verantwoordelijken binnen MDK aan minstens twee opeenvolgende
stormen die gelijkwaardig zijn aan deze van 1953.

Tegen de voet van de oude aangetaste duinen is een totaal nieuwe duingordel ontstaan. Door de
zandopspuitingen werd het strand plaatselijk tegenaan de oude duinenvoet zo’n drie meter verhoogd.

Als afsluiter van de opspuitingen werden telkens in vierkante vlakken hagen uit rijshout aangeplant om het
opwaaiende zand vast te houden. Het rijshout wordt echter nu niet meer onderhouden en is alleen nog te zien
tussen De Haan en Wenduine. De oude duinen waren op de zwakke plekken aangevuld, maar voor de
duinenvoet vormt zich nu een heel nieuw duin.
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3 Abiotiek

3.1 Reliëf en geomorfologie

De kustduingronden bestaan uit grotere duinpannen en lage kleine duintjes met hoogteverschillen van 1 tot
2,5 m op geringe afstand.

Figuur 2: DTM van het gebied.
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3.2 Bodem en geologie

Bodem
Binnen het gebied worden drie bodemseries aangetroffen:

hoge kustduinen
kustduingronden
antropogene gronden

De duinen zijn vanuit de zee (zandbanken en strand) door de wind (eolisch) afgezette zandige formaties. De
kalkgradiënt houdt het midden tussen de hoogste waarden aan de westkust en de laagste waarden aan de
oostkust. De bovenste horizonten zijn op de gestabiliseerde oudere duingronden gronden ontkalkt en kunnen
evolueren naar podzols.

De bodemkaart is weergegeven op kaart 7. Variatie in bodemomstandigheden in het bosdomein is van nature
beperkt. Het betreft overal “middeloude” duinformaties. Bij de bebossingen werd het zand diep omgewoeld
om de schelpenbanken te doorbreken.

Geologie
Het huidige landschap, en dus ook dat van het gebied van de Duinbossen, wordt in belangrijke mate bepaald
door de geologische opbouw. Voor een overzicht van de geologische eenheden in de Duinbossen wordt
verwezen naar Tabel 3-1 (gegevens van de Belgische Geologische Dienst:, de geologische kaart blad 4, Geologie
van het Quartair, F. Mostaert en de boorbeschrijvingen van de website van de Databank Ondergrond
Vlaanderen: www.dov.vlaanderen.be).

Tabel 3-1: Overzicht geologie
Diepte
(m-mv)

Chrono-
stratigrafie

Lithostratigrafie Samenstelling Geohydrologie HCOV-
code

0 – 40 Quartair

Duinen Grof zand

Freatische laag

0120

Polderafzettingen van de
kustvlakte

Kleiige afzettingen 0131

Zandige kreekruggen Zandige afzettingen 0134

Deklagen Zandige afzettingen 0150

Pleistoceen van de kustvlakte
Afzettingen van zand, klei en
veen

0161

40 - 45

Tertiair

Formatie van Gent –
Lid van Pittem

Afwisseling van kleiig tot siltig
zeer fijn zand met kleiig
zandige, grove silt

1ste

scheidende laag

071

45 - 50
Formatie van Gent –
Lid van Merelbeke

Grijze plastische klei 0702

50 - 64
Formatie van Tielt –
Lid van Egem

Grijsgroen glauconiethoudend
zeer fijn zand met soms dikke
kleilagen

0800

64 - 82
Formatie van Tielt –
Lid van Kortemark

Zeer fijnzandige grove silt Geo-
hydrologische
basis

0910

> 82 Formatie van Kortrijk Blauwgroene zware klei 0920

De Tertiaire formaties van onder naar boven en van oud naar jong, van Kortrijk, Tielt en Gent behoren tot de
Ieper Groep. Deze Formaties zijn van mariene oorsprong. Deze Tertiaire lagen hellen af in noordoostelijke
richting. Het Tertiaire bovenvlak in het studiegebied wordt van zuid naar noord gevormd door het Lid van
Kortemark, het Lid van Egem, het Lid van Merelbeke en het Lid van Pittem. De Formatie van Gent bestaat ter
hoogte van het studiegebied uit het Lid van Pittem, een afwisseling van glauconiethoudende laagjes kleiig tot
siltig zeer fijn zand met kleiig-zandige, grove silt, en het Lid van Merelbeke, een grijze plastische klei. De
Formatie van Tielt bestaat uit het Lid van Egem, een grijsgroen, glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn zand,
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met duidelijk horizontale en kruisgewijze fijne gelaagdheid, en het Lid van Kortemark, een zeer fijnzandige
grove silt. Naar het Westen toe gaat deze silt geleidelijk over in een silteuze klei. Dit Lid van Kortemark vormt
samen met de mariene Formatie van Kortrijk, een blauwgroene zware klei, de geohydrologische basis van het
studiegebied.

Bij het begin van het Holoceen (Quartair) was het zeepeil reeds zover gestegen dat het Atlantisch water door
het Nauw van Calais kon dringen in een kleine Vlaamse baai. Door het afsmelten van het laatste poolijs in
Groenland en Scandinavië bereikten de ijskappen een evenwichtstoestand. Daardoor vertraagde de
zeespiegelstijging gevoelig. Door de vertraagde zeespiegelstijging en de vorming van een kustbarrière werd de
kustvlakte omgezet in een uitgebreid moeras met de vorming van een veralgemeende veenlaag. De laatste
twee millennia, hoofdzakelijk door vernieuwd stijgen van het zeepeil, volgden dan een aantal inbraken van de
zee (o.a. Duinkerke transgressies). De twee eerste, pre- en post-Romeins, kenden een natuurlijk verloop: diepe
kreken werden geslagen vanuit de riviermondingen, en van hieruit werd het veen overdekt met een laag
mariene klei. Na een paar eeuwen verzandden de kreken

Ook de zeeduinen kenden perioden van opbouw en afbraak. Door een gunstige ligging dwars op de sterkste
winden werd het strandzand overvloedig landinwaarts geblazen en daar door plantengroei vastgelegd in
duinen.

3.3 Hydrografie

Doorheen de Duinbossen lopen geen gecategoriseerde waterlopen. Die lopen allen in de polders, en weg van
de duinen.
In de Duinbossen ligt geen uitgesproken hydrografisch net. In de duinengordel vindt er infiltratie van
hemelwater plaats. Zo wordt de zoetwater lens, die op het zoute grondwater rust, ’s winters aangevuld. In
depressies van de duinvalleien kan er ’s winters water blijven staan.
Mogelijke verklaringen voor het vrijwel ontbreken van natte zones in een groot deel van het bosdomein zijn:

· stilvallen van de verstuiving: geen uitstuiving meer tot op grondwatertafel (“pannen”). Doordat de
windwerking binnen de bossen sterk verminderde, viel de verstuiving stil. Door (water)erosie en
bladval raakten de depressies opgevuld.

· mogelijke verdroging door grondwaterverlaging in aanpalende bebouwde zones: In deze zones wordt
het water weggepompt uit de bouwput, wat voor een eerste verlaging zorgt. De verharde
oppervlaktes voeren neerslag af via de riolering. Hierdoor vermindert de infiltratie naar het
grondwater, waardoor die niet meer volledig wordt aangevuld.

Het bosdomein is echter niet overal even droog. Percelen 101 en 102 in bosplaats Klemskerke zijn relatief
vochtig. Er ligt een grachtensysteem dat echter niet jaarrond water voert.

In bosplaats Wenduine zijn nog twee poeltjes aanwezig. Het ene ligt in bestand 306b. Het is volledig omgeven
door bos. Dit poeltje komt ’s zomers vrij vaak bijna droog te staan. Het tweede poeltje is gelegen in perceel
303a. Het betreft een klein poeltje binnen een stukje grasland dat jaarlijks wordt gemaaid.

In perceel 105a is eveneens een klein poeltje gelegen dat volledig omgeven is door bos.

3.4 Hydrologie (deels naar Provoost, S., 2020)

3.4.1 Peilbuizennetwerk

In de duinen tussen De Haan en Wenduine werden in twee zones peilbuizen geplaatst. Een eerste zone betreft
de omgeving van de Zandpanne. Hier werden in 2005 6 buizen geplaatst, enerzijds om gegevens te verkrijgen
over het door Natuurpunt beheerde reservaat en anderzijds met het oog op potentiële natuurontwikkeling in
de Zwarte Kiezel. De buizen werden van oktober 2005 tot januari 2010 opgemeten door Frank Broucke,
toenmalig conciërge van de serres van MDK ten oosten van de Zandpanne. Een tweede reeks van  6 buizen
werd in maart 2011 door ANB geplaatst in de duinbossen, beheerd door ANB (Figuur 3).
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Figuur 3: Piëzometers in het gebied

3.4.2 Grondwaterpeilen en -schommelingen

De lijnen van gelijke stijghoogte van de voorjaarsgrondwaterstand in de duinen tussen de Zwarte Kiezel en
Wenduine geven een vrij regelmatig beeld met een relatief steil verhang richting polder en een verloop min of
meer parallel met de kustlijn (Figuur 4). De hoogste peilen worden eigenaardig genoeg genoteerd in peilbuis
10, die op minder dan 200 m van het strand is gelegen. Dit betekent dat er zich tussen deze buis en het strand
nog een waterscheiding moet bevinden.
De grondwatertafel schommelt op jaarbasis gemiddeld tussen 0,8 en 1 m (Figuur 4). Peilbuis 13 vertoont een
opvallend hoge schommeling, mogelijk ten gevolge van ingrepen in de Waterhuishouding in de woonwijk ten
zuiden van de Driftweg. Peilbuis 10 in het noorden van het gebied vertoont de kleinste schommelingen, door
het temperend effect van de zee.
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Figuur 4: Gemiddelde amplitude van de jaarlijkse grondwaterschommelingen (2014-2018) in de duinbossen tussen De Haan
en Wenduine

Op de vochtkaart (Figuur 5) zijn grote vochtige zones te zien in het oostelijke bosgebied en ter hoogte van het
opslagterrein van MDK aan de Zwarte Kiezel. De overige natte plekken, waaronder de Zandpanne en de
opengemaakte zone aan peilbuis 11, zijn heel kleine depressies.
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Figuur 5: Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (2014-2018) in de duinbossen tussen De Haan en Wenduine in meter onder
maaiveld
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4 Biotiek

4.1 Beschrijving van de actuele vegetatie

In 2019 werd het volledige projectgebied geherkarteerd volgens de typologie van de BWK door het
studiebureau Sweco. Dit resulteert in een actuele vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele gebied. Kaart 5
heeft de geactualiseerde BWK-kaart weer. Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde vegetatie/habitatkaart
opgemaakt (zie kaart 6). Indien van toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype of regionaal
belangrijk biotoop toegekend. Tabel 4-1 heeft hiervan een overzicht met hun respectievelijke oppervlakte. In
het kader van voorliggend beheerplan werd de BWK en habitatkaart dus substantieel bijgewerkt.

4.1.1 Vegetatiekartering projectgebied (actualisatie BWK en habitatkaart)

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het is de
enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen
aangewend als referentiekader. De Biologische Waarderingskaarten leveren nuttige informatie betreffende de
toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de
EU Habitatrichtlijn, waaronder de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het onderzoek naar de
staat van instandhouding van die habitats (zie § 4.1.3).

De inventarisatie van de Biologische Waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf bepaalde set
karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse bevat diverse karteringseenheden.
Tabel 4-1 geeft een overzicht van de gekarteerde eenheden en hun relatief aandeel op het terrein. De
oppervlakteverdeling is gebaseerd op de dominerende vegetatietypes per eenheid.

Tabel 4-1: Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het plangebied (op basis van actualisaties van
terreinwerk 2019).

Omschrijving Habitattype/rbb BWK-typologie Oppervlakte (ha)

Plassen en vijvers

Eutrofe plas gh Ae-/aer 0,14

Bos en opgaand houtig

Ruderaal olmenbos 2180 Ru/rud 25,7

Naaldhoutaanplant gh pa/pms/pmb/ppmb/ppms 58,4

Bomenrijen gh kb(…) 0,62

Aanplant gh n/n-/ni 61,37

Park gh kp 2,03

Serre gh kq 0,3

Populierenaanplant gh Lsb/lsi 1,67

Graslanden

Soortenarm permanent cultuurgrasland gh hp 0,1

Ruigten gh hr 3,4

Kalkrijk duingrasland 2130_hd Hd/hd- 37,3

Duinen

Zeereepduin 2120 dd/dd- 37,7

Strand met harde infra gh dla 2,9
Strand met embryonale duinvorming of
rechtstreeks overgaand in duin 2110 dla*/dls* 1,7

Struwelen

Duindoornstruweel 2160 sd/sd-/sdb 21,2

Kapvlakte gh se 3,4

Opslag gh sz 10
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Omschrijving Habitattype/rbb BWK-typologie Oppervlakte (ha)

Moerassen

Grote zeggenvegetatie gh mc 0,09

Alkalisch laagveen in duinpannen 2190 mp/mp- 0,4

Urbaan

Divers gh ua/weg 1,2

Andere
Pioniersvegetaties en ruigten op vergraven
grond gh ku 1,13

4.1.2 Habitatkaart (deels naar Van Landuyt W., Provoost S., Bonte D. et al, 2004 en Zwaenepoel 2004)

Zie kaart 6

In deze paragraaf wordt de vegetatie meer in detail besproken. Hieronder worden de afzonderlijke
habitattypes besproken. De lokale staat van instandhouding wordt besproken in § 4.1.3.

Algemeen
In het plangebied zijn de verschillende successiefasen tussen hoogstrand en duinbos terug te vinden. De
Duinbossen zijn gelegen in het deel van de duinen waar de duindynamiek al grotendeels verdwenen is. Door
het gebrek aan dynamiek gaan vooral de vroege successiestadia verloren, zonder dat nieuwe pioniersituaties
ontstaan.
In een eerste fase van successie wordt de helmbegroeiing vervangen door een open mosduinvegetatie met
veel bleek dikkopmos en andere mossen zoals duinsterretje en duinklauwtjesmos. Bij verdere successie
ontstaan pioniersgraslanden met onder meer duinfakkelgras, geel walstro en muurpeper. Deze zijn de
voorlopers van de duingraslanden die voorkomen op niet-verstruweelde duinen die al lange tijd stabiel blijven.
Door de sterke verschillen in vochtgehalte, winddynamiek en zonexpositie, ontstaat een divers patroon van
vegetatietypes. Een typering van deze vegetaties is niet evident wegens de grote variatie.
Bij afwezigheid van beheer, begrazing of maaien, evolueren de graslanden tot struwelen. In de eerste plaats
komen duindoorn en in mindere mate kruipwilg op de vochtigere plaatsen en wilde liguster en lokaal
kardinaalsmuts op drogere plaatsen. Andere soorten die voorkomen in de struwelen zijn gewone vlier,
eenstijlige meidoorn, hondsroos en egelantier.
In een groot aantal struwelen in de Duinbossen domineren echter exoten die werden aangeplant als fixeerders
van zand (o.a. rimpelroos). Rimpelroos komt hoofdzakelijk voor in de randen van open bestanden en vormt
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daar dichte massieven. De verspreiding gebeurt hoofdzakelijk vegetatief via wortelstokken. In de bestanden is
de rimpelroos verspreid aanwezig in minder grote massieven. Rijshout van abeel werd frequent aangeplant om
verstuiving tegen te gaan. Dit rijshout liep op een aantal plaatsen uit tot bomen. Via wortelopslag ontstonden
groepjes abeel verspreid over de bestanden.

Afhankelijk van de invloed van de zeewind kunnen in het struweel bomen kiemen en doorgroeien.
Voorbeelden van inheemse boomsoorten die in deze successie thuishoren zijn berken en zomereik. Een soort
waarvan het inheems/streekeigen karakter meer controversieel is, is gewone esdoorn. Meer landinwaarts zijn
rijke bostypes met gewone es, iepen en diverse boom- en struiksoorten van nature mogelijk.

Embryonale duinen (2110)
Een eerste type duin dat onderscheiden wordt, zijn de embryonale duinen. Zoals de naam doet vermoeden zijn
dit vrij kleine duintjes. Ze worden gevormd op het hoogstrand, waar pionierplanten in het stormvloedmerk
ontkiemen en zo buiten de directe invloed van de dagelijkse getijden een klein zoet/brakwater milieu kan
ontstaan. Deze soortenarme plantengemeenschap vangt rondstuivend zand zodat er kleine duintjes tot
ontwikkeling komen. Vooral de kolonisatie met Biestarwegras zorgt voor het aangroeien van de kleine duintjes.
Deze soort vormt een uitgebreid ondiep wortelstelsel en kan zowel horizontaal als vertikaal meegroeien met
een matige overstuiving. Zo ontstaan blijvende embryonale duintjes.

Typische soorten voor dit habitat zijn zeeraket, stekend loogkruid, zeepostelein, zandhaver en gelobde melde.
Daarnaast komen er niet specifiek zoutminnende kruiden voor zoals strandkamille, spiesmelde, strandmelde en
akkerdistel. De ongewervelde fauna bestaat dikwijls uit grote aantallen strandvlooien en enkele andere
typische insecten. Hoewel dit habitat weinig diersoorten bevat, is het belangrijk omwille van de hoge
gebondenheid van bepaalde soorten aan dit habitat.

Strandbiet en strandmelde vertonen een voorkeur voor het hoogstrand. Ook rijshoutaanplanten vormen een
zeer belangrijke standplaats voor hoogstrandsoorten. Zeekool en zeevenkel zijn slechts recent waargenomen
en blijven zeer zeldzame verschijningen.

Wandelende duinen (2120)
De vestiging van biestarwegras in het vloedmerk initieert de primaire duinvorming. Bij voldoende zandtoevoer
groeien de embryonale duintjes aan en ontzilt het substraat. In dit stadium wordt helm dominant en neemt de
taak van landschapsvormer over. Aan de zeezijde of loefzijde is helm de enige dominant, terwijl duinzwenkgras
aan de lijzijde minstens even abundant kan zijn. Daar worden ook algemene ruigtekruiden als bitterzoet,
akkerdistel en akkermelkdistel aangetroffen. Lokaal groeien zeer specifieke duinsoorten als blauwe zeedistel,
zeewinde en zeewolfsmelk. Een zeer zeldzame verschijning in de zeereep of op hoogstranden te Wenduine is
gele hoornpapaver.

Met uitzondering van zeewolfsmelk die bijvoorbeeld in de Westhoek tot bijna een kilometer van het strand
voorkomt, ontbreken hoger vermelde aandachtssoorten in de meer landinwaarts gelegen helmduinen. De
meest dynamische vormen van dit ecotooptype worden, wat betreft flora, grotendeels negatief
gedifferentieerd ten opzichte van de zeereep. De stuivende binnenduinen zijn niet onderhevig aan de continue
dynamiek die de voorduinen kenmerkt. Gezien de verstuiving de duinen in een bepaalde richting
voortbeweegt, vertonen de helmvegetaties op de ontstane duinruggen een vrij grote stabiliteit.
Aandachtssoorten binnen het plangebied met een optimum in gefixeerde helmduinen zijn scheve hoornbloem
en duinviooltje. Donderkruid komt hier eveneens voor hoewel respectievelijk graslanden en struweelranden
hun meest geprefereerde groeiplaatsen in de duinen vormen.

In oudere, deels ontkalkte stuifduinen tenslotte, treden vooral zandzegge als zandfixeerders naar voren. Geen
specifieke duinsoorten zijn beperkt tot dit ecotooptype gezien het beter ontwikkeld en over veel grotere
oppervlakten voorkomt in de pleistocene landduinen.

Vastgelegde duinen 2130
Mosduin en pioniersduingrasland op droge kalkrijke bodem
Mosduinen ontwikkelen zich in verschillende successiestadia na fixatie van droge, onbegroeide zandplekken of
helmduinen. Mossen of korstmossen nemen hier de rol van structuurbepalende organismen op zich. Hogere
planten die tot dominantie kunnen komen, zijn onder meer helm, zandzegge, duinfakkelgras, rood zwenkgras,
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echt walstro en kruipend stalkruid. Deze laatste kan net als zanddoddengras, kleverige reigersbek en
veldhondstong worden gerekend tot de ‘kalksoorten’ met een significante preferentie voor het duingebied.
Andere karakteristieke soorten voor dit type binnen het plangebied zijn onder meer muurpeper,
zandhoornbloem, zandmuur, lathyruswikke, kandelaartje en vroegeling. Duinsterretje, klein duinsterretje,
bleek dikkopmos, duinklauwtjesmos, gevorkt heidestaartje enz. zijn belangrijke vegetatievormende soorten in
de meerderheid van de mosduinen. Soorten als gaffeltandmos en zandhaarmos wijzen binnen het studiegebied
op een lichte verzuring van het substraat.

Een aantal aandachtssoorten is in ons land nagenoeg strikt kustgebonden: duinfakkelgras, duinviooltje,
duindravik, duinlangbaardgras en kegelsilene. Walstrobremraap parasiteert op echt walstro en is uitgesproken
kalkminnend. In Vlaanderen groeit de soort nagenoeg uitsluitend in de duinen.

Droge tot vochtige, gesloten kalkrijk duingrasland
Onder de noemer ‘duingrasland’ vallen verschillende vegetatietypen die afhankelijk van bodem, begrazing,
expositie op de voorgrond kunnen treden. Graslanden zijn hier dus eerder als een vegetatiecomplex te
beschouwen, wat het relatief hoog aantal plantensoorten voor dit ecotooptype mee verklaart.
Bodemvochtigheid en daarmee positief gecorreleerde accumulatie van organisch materiaal, is de meest
differentiërende abiotische factor.
Verschillende kruidachtige planten zoals rood zwenkgras, zachte haver, duinfakkelgras of echt walstro kunnen
de vegetatie domineren.
Belangrijke ‘vervilters’ van duingraslanden binnen het beheerplangebied zijn glanshaver, gestreepte witbol en
gewoon struisriet. Bij gebrek aan beheer of door het wegvallen van konijnenbegrazing kunnen zij de vegetatie
in die mate domineren dat zij de meer typische duingraslandsoorten wegconcurreren. Karakteristieke
elementen van duingraslanden zijn onder meer gewone ereprijs, gewone veldbies, klein timoteegras en
muizenoor.

Onder de aandachtssoorten valt een relatief grote groep ‘duinkalk- graslandsoorten’. In duingraslanden met
weinig verstoorde, humeuze bodems kunnen zachte haver, geel zonneroosje, wondklaver en nachtsilene nog
vrij regelmatig worden aangetroffen zoals in percelen ten noorden van de Golf en lokaal ook in de Kijkuit. Ruige
scheefkelk heeft als kalksoort een iets afwijkende ecologie en lijkt eerder zoomsituaties te verkiezen.

Een tweede groep bijzondere graslandsoorten heeft een meer diffuse verspreiding maar komt aan de kust toch
nog significant meer voor dan in de rest van Vlaanderen. Grote tijm bvb thv de begrazingszones te Klemskerke,
in de Kijkuit en de zones ten noorden van de Golf is aan de westkust een vrij zeldzame aandachtssoort in droog
duingrasland.
Scherpe fijnstraal verkiest dan weer zoomsituaties. Gewone vleugeltjesbloem en kleine ratelaar kunnen zowel
in open en zeer droge vegetaties als in gesloten vochtige graslanden voorkomen.

Nagenoeg beperkt tot droge graslanden in de kalkrijke duinen binnen het plangebied zijn ruwe klaver en
blauwe bremraap. Ruwe klaver is ecologisch minder kieskeurig en heeft zich aan de kust vermoedelijk
uitgebreid. De soort komt onder meer ook verspreid voor in wegbermen van het muurpeper-zandmuur-type

Bijzondere vermelding vereist verder het klavertjesgazon aan het Zeepreventorium met soorten als
onderaardse-, ruwe-, gestreepte-, en draadklaver.
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Foto’s: hoewel op het eerste zicht banaal, kunnen heel wat intensief onderhouden duingraslanden toch heel wat pareltjes
herbergen: hier het klavertjesgazon met o.a. gestreepte klaver aan het Zeepreventorium.

Duinstruweel (2160)
Struwelen behoren momenteel tot de meest algemene vegetaties van de duinen in het plangebied. Duindoorn
speelt doorgaans een pioniersrol in de struweelvorming. In de ondergroei zijn duinspecifieke soorten als fijne
kervel, duinvogelmuur en de ingeburgerde witte winterpostelein er vrij constant, naast een reeks in
Vlaanderen meer algemene stikstofminners zoals grote brandnetel, kleefkruid en akkervergeet-mij-nietje.
Duindoorn kan zich vestigen en uitbreiden in de meeste door mossen en/of kruidachtige planten
gedomineerde vegetaties.
Een lichte humusaanrijking en een verhoogd nutriëntenaanbod maken de bodem geschikt voor andere struiken
zoals gewone vlier, kardinaalsmuts, egelantier of wilde liguster. Duindoorn kan uiteindelijk in de verdrukking
geraken waarbij de vegetatie evolueert naar een ander struweeltype of een ruigte zoals te zien is ter hoogte
van het zuidelijk deel van de Zandpanne en de begrazingszones.
Wilde liguster en kardinaalsmuts kan in de oudere stadia van duinvalleien dominant optreden en dichte
massieven vormen zoals in de begrazingszone te Klemskerke en Wenduine. Overige mogelijk dominante
struiken, die vaak als klonale vlekken in het landschap voorkomen zijn kardinaalsmuts en sleedoorn.
Struweelranden of opengevallen plekken vormen de meest soortenrijke biotopen waar onder meer kleine ruit
en donderkruid preferentieel voorkomen. Binnen het plangebied wordt ook vrij veel bokkenorchis in dergelijke
situaties aangetroffen. Geen van deze soorten is echter beperkt tot dit type groeiplaats.

Vervilt grasland /ruigte (gh)
Naast de klassieke als grasland gedefinieerde begroeiing, worden ook grotere oppervlakten
van verruigde of vervilte lage begroeiingen aangetroffen. De soortenarme vegetaties worden
dan gedomineerd door één of enkele meerjarige (schijn)grassoorten: duinriet, zandzegge, glanshaver,
strandkweek en gestreepte witbol. Dergelijk vegetaties worden verspreid over de verschillende
begrazingszones teruggevonden en dan nog voornamelijk in de zones die voorheen (naald)bos betroffen.
Verder ook in zones waar de toplaag momenteel nog vrij voedselrijk is zoals in de voormalige bevloeiingszones
in de Zandpanne.

Duinbos 2180
De loofhoutbestanden zijn een stuk gevarieerder dan de naaldhoutbestanden. Dit was zelfs aanleiding om
bepaalde gedeelten van het studiegebied ais bosreservaat voor te dragen. Toch zijn dit soort bestanden niet
zonder meer het summum van wat we aan loofbos in de duinen kunnen voorstellen.
Vooreerst wijken de geplante bestanden aanzienlijk af van de oudere olmenbosjes in de binnenduinrand,
die waarschijnlijk dichter bij een natuurlijk loofbos van de duinen aanleunen. Verder stellen we in de
Vlaamse kustduinen zowat overal een evolutie vast van steeds verder oprukkende gewone esdoorn, die op
minder dan een eeuw tijd, zowel het oudere olmenbos ais het recenter aangeplante bos helemaal verdringt.
Hoe zo’n esdoornbos tenslotte verder zal evolueren weten we evenmin. De praktijksituatie in de
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duinbossen is momenteel in elk geval ook van dien aard dat het volledig verwijderen van esdoorn een
onbegonnen en vooral onbetaalbaar werk is. De ondergroei van de loofhoutbestanden is nog uiterst beperkt.
Echte bosplanten komen nog maar amper voor. Brede stekelvaren is zowat de enige echte bosplant die vaste
voet aan huis gekregen heeft. Lokaal komen er zware essen en zomereiken voor in de percelen.
Smalle stekelvaren, mannetjesvaren, wijfjesvaren, gewone salomonszegel, bosanemoon, overblijvend
bingelkruid, muursla, ... worden nog maar sporadisch aangetroffen. Algemener zijn soorten als geel
nagelkruid, look-zonder-look, robertskruid, speenkruid, stinkende gouw en wilde kamperfoelie.

Niet habitatwaardige loof- en naaldbossen
Een groot deel van de duinen in het studiegebied werd bebost vanaf het einde van de 19de eeuw en het
begin van de 20ste eeuw. De belangrijkste soort die daarbij gebruikt werd is zwarte den, meer bepaald de
ondersoort Corsicaanse den. In geringere mate is ook de andere ondersoort, Oostenrijkse den, gebruikt.
Sporadisch zijn andere dennen (grove den, zeeden) aangeplant. Daarnaast zijn bepaalde delen met loofhout
aangeplant, waarbij gewone esdoorn, grauwe abeel, zomereik en gewone es veelvuldig gebruikt werden.
Een hele reeks loofhoutsoorten zijn eerder sporadisch aangewend (beuk, linde, robinia, steeliep, ....). Op de
binnenduinrand resteren enkele smalle stroken ouder bos, met name olmenbosjes. In de buitenrand van de
bestanden is in de twintigste eeuw veelvuldig bijgeplant met exoten of veelal niet streekeigen struweel,
waaronder sneeuwbes, haagliguster, abelen, Canadapopulier, wilgen, rimpelroos, ... Ook meer streekeigen
of potentieel streekeigen soorten zoals wilde liguster, hondsroos, kardinaalsmuts, gewone esdoorn zijn
veelvuldig aangeplant.
De dennenbossen zijn afhankelijk van hun leeftijd en dunningsfrequentie onder te verdelen in een aantal
varianten. Sommige zeer dichte bestanden, die weinig dunning gekregen hebben zijn zeer monotoon zwarte
den. Oudere bestanden of bestanden die regelmatig gedund zijn, krijgen een spontane loofhoutinvasie van
vooral gewone vlier en gewone esdoorn, in beperktere mate ook eénstijlige meidoorn. In bepaalde
bestanden is de meerderheid van de dennen gekapt en zijn gewone es, lijsterbes, ... aangeplant. Met de
spontane invasie van gewone vlier, gewone esdoorn, dauwbraam, eénstijlige meidoorn, ... worden dit
geleidelijk aan soortenrijkere bestanden, met relatief veel structuur. In oudere bestanden met niet al te
dichte sluiting en wat open ruimte die niet meteen volgeplant is, komen interessante kruidvegetaties voor
die wijzen op een ontkalking van het substraat. Vooral eikvaren en een reeks mossen ais gaffeltandmos,
zandhaarmos, ... wijzen hierop.

Vochtige duinvallei (2190)
Binnen het plangebied is de oppervlakte duinvallei slechts zeer beperkt en dit ter hoogte van pas aangelegde
duinpoelen. Deze aangelegde duinpoelen worden binnen het plangebied al gauw gekoloniseerd door algemene
soorten zoals zomprus, kruipwilg of fioringras.. Veel minder algemene pioniers zijn binnen het plangebied de
aandachtssoorten drienervige zegge, dwergzegge, zeegroene zegge en sierlijke vetmuur. Tijdens de eerste
ontwikkelingsjaren blijft de begroeiing open en kan nog een aantal aandacht- soorten opduiken zoals
strandduizendguldenkruid, zilte greppelrus en bleekgele droogbloem (bvb thv de Zandpanne). Waterpunge
wordt in bijna alle duinpoeltjes waargenomen en  wordt het meest aangetroffen in de natste gedeelten van de
pannen.

De oudste duinpoelen bevinden zich ter hoogte van de het zuidelijk deel van de Zandpanne. De lage
duinvalleivegetaties zijn hier quasi volledig gesloten. Dominante vaatplanten in deze poeltjes zijn onder meer
watermunt, waternavel, grote kattenstaart, ruw walstro, moeraszegge en moeraswalstro. Lokaal komen enkele
zeldzamere planten van kalkmoerassen voor: moeraswespenorchis (begrazingszone te Wenduine),
vleeskleurige orchis en rietorchis.
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Foto: recente gegraven poelen worden al snel gekoloniseerd door bleekgele droogbloem (begrazingszone Zandpanne).

4.1.3 Lokale Staat van Instandhouding

De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) een
onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de
beoordelingstabellen van T’Jolyn et al. (2009) is weergegeven.
Voor het plangebied werd de LSVI bepaald van 73 habitatvlekken met de toekenning van habitattype. De
beoordeling werd in tabel per beheereenheid in bijlage 3 weergegeven.

Volgende habitattypes werden beoordeeld:
2110:Embryonale duinen: 4
2120: Wandelende duinen: 12
2130: Vastgelegde duinen, duingrasland: 27
2160: Duinstruweel: 17
2180: Duinbos: 10
2190: Vochtige duinvalleien: 5

De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor
kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’. De globale beoordeling van de staat van
instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst afzonderlijk een beoordeling te maken voor
elk van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elke van deze criteria gebeurt door de laagste score te
weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium ‘verstoring’ het oordeel voor ‘eutrofiëring’ ‘ongunstige
staat’ en voor ‘vergrassing’ ‘gunstig’ dan is ‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding.
Dit is het principe van one-out-all-out.
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Figuur 6: Overzicht van de staat van instandhouding van de habitattypes in het projectgebied (rood = slechte staat van
instandhouding, groen = goede staat van instandhouding)

Habitattypes die niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren hebben voor 1 of meerdere criteria
een ongunstige staat van instandhouding. De algemene beoordeling en oorzaken worden hieronder en in Tabel
4-2 weergegeven. De individuele beoordeling per habitatvlek wordt weergegeven in bijlage 3 en op de
habitatkaart (kaart 6).

Embryonale duinen (2110)
Van dit habitattype wordt hoofdzakelijk de gedegradeerde vorm teruggevonden. Op vele plaatsen is
biestarwegras vervangen door helm en grenzen helmvegetaties direct aan het strand. Het betreft veelal
embryonale duinen die op een kunstmatige manier zijn ontstaan ter hoogte van het opgevoerde voorduin
(zachte kustverdediging). Het belangrijkste knelpunt is de beperking van de spontane processen ten gevolge
van de recreatie, met als gevolg overmatige betreding op plaatsen met potenties voor natuurlijke duinvorming,
de kunstwerken (rijshout en verharde oppervlaktes) en het herhaaldelijk aanvoeren van zand. Doorlevend
rijshout legt de embryonale duinen vast en verhindert de spontane (verstuiving)processen. Het rijshout zorgt er
wél voor dat deze plaatsen lokaal minder betreden worden en geven de kans aan de typische planten van
embryonale duinen om zich te vestigen langs het rijshout. Daarnaast dient vermeldt te worden dat het proces
van embryonale duinvorming ter hoogte van het plangebied steeds wordt afgebroken en dit door heersende
noordwesterstormen. Zo heeft de storm van oktober 2019 en februari 2020 een groot stuk van (embryonale)
duinen weggeslagen. Vooroeversuppletie zou hier een uit te testen techniek kunnen zijn zoals momenteel
experimenteel wordt uitgevoerd te Mariakerke en Nieuwpoort. Bij vooroeversuppletie wordt het zand onder
de laagwaterlijn, op de vooroever, aangevoerd. Door de natuurlijke dynamiek kan het zand dan naar het strand
boven de laagwaterlijn toe bewegen en zo het strand op een natuurlijke wijze voeden. Vooroeversuppleties zijn
goedkoper dan strandsuppleties (factor 2 à 3) en veroorzaken bij aanleg minder overlast voor de
strandgerelateerde activiteiten, maar er dient wel meer zand aangevoerd te worden dan bij een klassieke
strandsuppletie.

Wandelende duinen (2120)
Aan de zeezijde van de zeereepduinen is dit habitattype lokaal nog vrij goed ontwikkeld. Door de blijvende
winddynamiek blijft de vegetatiemat vrij open. Aan de landzijde is er minder wind en verstuiving. Bovendien
werden hier vaak houtige gewassen aangeplant om het dynamisch duin vast te leggen. Momenteel zijn de
oppervlakte echter te klein en verstuivingsprocessen bijgevolg onmogelijk en dit door menselijke beïnvloeding;
verstoring van de ecologisch processen van verstuiving, door geringe breedte duinreep en door versnippering
door (verharde infrastructuren). De lijzijde is momenteel aangeplant met heel wat exoten zoals abeel en
rimpelroos. Verder is ook de hoge betredings- en recreatiedruk een belangrijke belemmerende factor. Meestal
zijn er steeds een aantal sleutelsoorten (blauwe zeedistel, duinzwenkgras, helm, zeewinde, zeewolfsmelk..)
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aanwezig maar is de relatieve bedekking ervan vrij laag. Bijkomend probleem binnen de zeereep is het groot
aantal stranddoorgangen die dwars door de duinen wordt aangelegd (en dit ipv voetgangersbruggen over de
duinen) waardoor de zeereepduinen sterk aan erosie onderhevig zijn.

Vastgelegde duinen (2130)
De duingraslanden achter de zeereep zijn vaak verruigd en/of verstruweeld door ontbreken van beheer De
vorming van goed ontwikkelde vastgelegde duinen komt vaak in het gedrang door aanplant van diverse houtige
soorten aan de lijzijde van het stuivend duin (o.a. rimpelroos en abeel). In deze luwte kunnen grijze duinen zich
in de natuurlijke situatie immers goed ontwikkelen. Deze exoten en plaatselijk ook Duindoorn gaan bovendien
overwoekeren en nemen actuele en potentiële habitatzones in beslag.  Daarnaast is er weinig afwisseling in
vegetatiestructuur. De best ontwikkelde graslanden komen voor ten noorden van de Golf, in de
begrazingsblokken en lokaal in de Kijkuit en de Zandpanne (zuid). Tussenin zijn de graslanden eerder verruigd
(dauwbraam, akkerdistel, koninginnenkruid..) of vervilt (struisriet, glanshaver, strandkweek, zandzegge...) en
dit door het ontbreken van beheer en wegvallen van konijnenbegrazing. Naar de kustweg toe, in de nabijheid
van exotenstruweel, zijn de graslanden nitrofiel. De hoge betredings- en recreatiedruk en de versnippering van
het habitattype is een ander belangrijk knelpunt. Vooral mosduingraslanden zijn gevoelig voor betreding.
Luchtvervuiling en overmatige fixatie leiden plaatselijk tot eutrofiëring waardoor de typische korstmossenflora
en zeldzame plantensoorten achteruitgaan

Foto: toenemende verstruweling van duingraslanden en open zandhabitats te Klemskerke (109b), foto links: anno 2000,
rechts: 2018

Duinstruweel (2160)
Tal van potentiële locaties voor duindoornstruweel zijn momenteel begroeid met diverse woekerende exoten
(rimpelroos, boksdoorn, haagliguster) die de normale ontwikkeling van duindoornstruweel onmogelijk maakt.
Lokaal mooi gevormde duinstruwelen met tal van soorten zijn evenwel terug te vinden in de begrazingszone
van Wenduine rond de watertoren.

Duinbos (2180)
Een belangrijke oppervlakte potentieel natuurlijk duinbos is momenteel ingenomen door aanplanten met
exoten, zoals Oostenrijkse den, Corsicaanse den en grove den. Andere exoten die voorkomen zijn de witte
abeel en andere populierensoorten, rimpelroos en tamarisk. Overwoekering met dergelijke exoten vormt een
zeer belangrijk probleem, gezien de bodem er zeer geschikt is voor de kieming van deze uitheemse soorten. Op
verscheidene plaatsen gebeurde de omvorming van naaldbos tot loofbos met gewone esdoorn, eveneens een
soort die door zijn sterk regenererend vermogen snel gaat domineren. Gewone vlier en grote brandnetel
komen vaak voor en wijzen op eutrofiëring. Het aantal sleutelsoorten met soorten als dagkoekoeksbloem,
drienerfmuur, geel nagelkruid, stinkende gouwe enz. is meestal vrij beperkt.
Hoge betredings- en recreatiedruk vormt eveneens een knelpunt. In de duinbossen komen gedeeltelijk
verharde padenstructuren en een speelbos voor. De verharde paden trekken vooral mountainbikers aan.
De duinbossen hebben ook te leiden onder versnippering. De verschillende wegen scheiden de delen duinbos
van elkaar. De grootste oppervlakte aaneengesloten duinbos bedraagt 18,9 ha (MSA vereist = 40ha) en dit te
Klemskerke.
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Vochtige duinvallei (2190)
Tussen Oostende en Blankenberge is in de smalle zeereep amper plaats voor grootschalige stuifprocessen en
duinpanneontwikkeling. Er zijn enkele restanten van vroegere verstuivingen die momenteel verstruweeld of
bebost zijn in het plangebied. In de Zandpanne bevinden zich nog twee restanten van vochtige duinvalleien.
Pas gegraven vochtige duinpannetje worden buiten de Zandpanne uitsluitend teruggevonden in de
begrazingszones te Wenduine en te Klemskerke. Deze zones werden al gauw gekoloniseerd met sleutelsoorten
als drienervige zegge, dwergzegge, moeraswespenorchis (Wenduine), sierlijke vetmuur,
strandduizendguldenkruid en vleeskleurige orchis (Wenduine). De oppervlaktes van deze pannetjes zijn
evenwel te klein en verstruweling van de randen blijft een probleem. De pannetjes in het zuidelijke deel van de
Zandpanne zijn momenteel te sterk beschaduwd en te ruig. Ook heerst hier een verstoorde waterhuishouding
met verdrogingsindicatoren als waternavel en zomprus.

Tabel 4-2: Habitattypes in ongunstige staat van instandhouding: beoordeling en oorzaken

Habitattype/rbb Kenmerkende
soorten Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken

2110 Meestal
ongunstig Meestal ongunstig Meestal gunstig

- bedekking
biettarwegras
-vorming vloedmerk

2120 Meestal
ongunstig Meestal gunstig Meestal gunstig

- sleutelsoorten met
bedekking >1 %
- verruiging

2130 Meestal
ongunstig Nvt Meestal gunstig

- sleutelsoorten met
bedekking >5 %
- verbossing

2160 Meestal
ongunstig Gunstig Meestal gunstig

- sleutelsoorten met
bedekking >5 %
- invasieve exoten
- verbossing

2180 Ongunstig Meestal Gunstig Meestal ongunstig

- Rel. bedekking
sleutelsoorten
kruidlaag

- % dood hout
- MSA
- Aanwezigheid abeel
en naaldhout

2190 Meestal
ongunstig Nvt. Meestal gunstig

- sleutelsoorten
-verruigings-
/verdrogingsindicatoren

Ongeveer 19% van de oppervlakte van de aanwezige habitattypes zijn in een gunstige staat van
instandhouding. Het betreft hoofdzakelijk duindoorstruweel (2160) en in mindere mate duingrasland (2130)
en stuifduin (2120). Wat de bossen (2180) betreft bevindt zich momenteel geen enkele habitatvlek zich in een
gunstige staat van instandhouding.
Opmerking bij deze beoordeling is dat de LSVI-bepaling volgens het one-out-all-out principe een eerder strenge
benadering is en het een weinig genuanceerd beeld van de toestand geeft, doordat er maar 2 mogelijke
uitkomsten zijn, nl. gunstig en ongunstig.

4.1.4 Standaardfiches

Per beheereenheid werd een standaardfiche (strand en duinen) opgemaakt. Hieronder worden uitsluitend de
parameters besproken die beheermatig van belang zijn voor het gebied.

Bos

Ø Zaailingen: overgrote deel van de verjonging komt tot stand door natuurlijke verjonging van
voornamelijk esdoorn en vlier op grote afstand gevolgd door zomereik, ratelpopulier, duindoorn,
kardinaalsmuts en gladde iep.
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Ø Struiklaag: vrij gelijkaardig met voornamelijk esdoorn en vlier (lokaal ook veel meidoorn)
Ø Boomlaag: voornamelijk Oostenrijkse den, Corsicaanse den, gewone esdoorn, zomereik en

ratelpopulier. Loofbomen komen voornamelijk te Klemskerke voor terwijl in de andere bosdomeinen
naaldhout overheerst.

Ø Over het algemeen hebben de beboste percelen een groot gemiddeld stamtal (1000 ex/ha), een
gemiddeld bestandsgrondvlak (25-30 m2/ha)

Ø Aandeel dood hout is vrij beperkt, het betreft hoofdzakelijk liggend dood hout

Exoten

In het gebied tussen De Haan en Wenduine werd vooral langs de Koninklijke Baan volop rimpelroos en
haagliguster aangeplant. Ook ten noorden van de Koninklijke Baan staat nog volop rimpelroos. Op
verschillende plaatsen is ook nog olijfwilg aanwezig maar deze soort gedraagt zich niet invasief. Ten westen van
De Haan is rimpelroos minder algemeen (muv zone rond het zeepreventorium). Hier duikt wel meer boksdoorn
op. Overige struweelsoorten breiden zich niet of minder snel uit en vormen een minder grote prioriteit (muv
lokaal sering en tamarisk). Toch is het wenselijk om ook die soorten op termijn volledig uit het gebied te
verwijderen.

Invasieve exoten werden in het verleden vaak aangeplant om stuivende duinen – meestal aanpalend aan
wegen – te fixeren, maar zijn ook afkomstig uit tuinen. Het gaat om een ganse resem soorten, maar de meest
gekende zijn rimpelroos, Amerikaanse vogelkers, mahonia, grauwe en witte abeel. Dit zijn zeer hardnekkige
soorten die snel woekeren via vegetatieve vermenigvuldiging. Invasieve exoten vormen een ernstige bedreiging
voor de habitattypes 2120, 2130, 2160 en 2180 o.m. omdat ze potentiële groeiplaatsen van deze habitattypes
in beslag nemen.

Abelen en populieren maken het grootste deel van de oppervlakte uit. Samen met gewone esdoorn bepalen zij
grotendeels de structuur van de loofbossen op het terrein. Het is daarom niet wenselijk om alle abelen en
populieren te verwijderen.

4.2 Flora

Oudere floragegevens zijn grotendeels afkomstig uit het beheerplan van Haskoning (2007). Actualisatie van de
gegevens werden bekomen van gebiedskenners (vnl. Van Gompel W., Steeman R., Vercruysse W., Borny S., F.
Van Hee en Demey J.).), waarnemingen.be (Natuurpunt), inventarisatiegegevens in het kader van PINK
(permanente inventarisatie van natuurgebied aan de kust) en eigen terreingegevens. Hieronder worden de
meest relevante soorten besproken.

4.2.1 Rode lijstsoorten

De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006). In
totaal komen in het plangebied 49 Rode lijstsoorten voor. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aantal
(rode lijst) soorten voor het gebied in vergelijking met de opmaak van het beheerplan door Haskoning (2007)
door de verschillende inrichtingswerken sterk toegenomen is. Zones met vrij hoge concentraties aan rode
lijstsoorten zijn: vooral de duingraslanden ten noorden van de Golf aan de Vossenslag maar ook de Kijkuit en
de begrazingszones in het gebied (met de pas uitgegraven duinpoelen) herbergen nogal wat Rode lijstsoorten.

Tabel 4-3: Rode lijstsoorten binnen het gebied
NL naam Lat naam KFK RL-status Verspreiding

bevertjes Briza media 3 kwetsbaar oude waarneming in de Kijkuit, nog aanwezig?

blauwe bremraap Orobanche
purpurea 2 zeldzaam éénmalige waarneming langs de Driftweg thv Klemskerke (101a)

blauwe monnikskap Aconitum napellus 2 - adventief? Wen305d

blauwe zeedistel Eryngium
maritimum 2 zeldzaam vrij zeldzaam, vnl. leizijde zeereep Wenduine en Klemskerke

bokkenorchis Himantoglossum
hircinum 1 bedreigd vrij algemeen en dan voornamelijk in ruigere zoomvegetaties,

grote concentraties bvb in de Golf
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NL naam Lat naam KFK RL-status Verspreiding

brede eikvaren Polypodium
interjectum 2 zeldzaam lokaal vrij algemeen in mosduintjes en duingraslanden, vnl in de

zandpanne en de begrazingszones te Wenduine en Vlissegem

drienervige zegge Carex trinervis 2 zeldzaam lokaal algemeen thv de recent gegraven duinpoeltjes verspreid
over het plangebied

duinfakkelgras Koeleria albescens 2 Zeldzaam lokaal algemeen in droge duingraslanden

duinviooltje Viola curtisii 2 zeldzaam zeldzaam, vrij talrijk in de zandpanne en noodrand van de Kijkuit
(bunkerzone)

duinzwenkgras Festuca juncifola 2 Bedreigd lokaal, vnl thv Klemskerke

Duits viltkruid Filago vulgaris 1
met
verdwijning
bedreigd

100'n bloeiende planten gevonden tijdens terreinwerk thv oud
pompstation aan het Konijnenpad Wenduine

dwergbloem Centunculus
minimus 1 Bedreigd 2003 in de Golf, nog aanwezig?

dwergzegge Carex viridula s.l. 2 bedreigd in quasi alle uitgegraven poeltjes in de begrazingszones en ter
hoogte van pannetje in 303c

geel zonneroosje Helianthemum
nummularium 2 zeldzaam zeldzaam, uitsluitend in de Golf en de Kijkuit

geelhartje Linum catharticum 2 bedreigd zeldzaam in De Kijkuit

gele hoornpapaver Glaucium flavum 2 zeldzaam specialiteit vd Middenkust, lokaal tussen rijshout te Vlissegem.
Tijdens veldwerk echter niet meer teruggevonden.

gele kamille Anthemis tinctoria 2 zeldzaam zeereep te Wenduine
gelobde melde Atriplex laciniata 1 bedreigd 1 ex tijdens terreinwerk in vloedmerk thv Wenduine

gestreepte klaver Trifolium striatum 2 zeldzaam zeldzamer dan ruwe klaver, voornamelijk in de middenberm van
de kustbaan, verder ook in het gazon van het zeepreventorium

gewone
vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 3 kwetsbaar lokaal in mosduintjes en duingraslanden (vnl Klemskerke)

grote ratelaar Rhinanthus
angustifolius 4 kwetsbaar zeldzaam in begrazingszone te Klemskerke, Kijkuit en langs de

Driftweg

grote tijm Thymus pulegioides 4 kwetsbaar zeldzaam, uitsluitend in de Golf, Kijkuit en de begrazingszone te
Klemskerke

hondsviooltje Viola canina 3 kwetsbaar 1 oude waarneming in de zandpanne (2004), nog aanwezig?
kattendoorn Ononis spinosa 4 kwetsbaar algemeen

kegelsilene Silene conica 2 zeldzaam amper standhoudend in het gebied, nu uitsluitend thv de Golf en
middenberm van kustbaan te Vlissegem (201d)

kleinbloemige roos Rosa micrantha 1 zeldzaam in struweel langs konijnenpad (302a) te Wenduine
kleine ratelaar Rhinanthus minor 4 kwetsbaar vrij algemeen in zomen en bermen van het plangebied

laksteeltje Catapodium
marinum 1 zeldzaam aan de kustbaan te Wenduine (301c)

moeraswespenorchis Epipactis palustris 2 zeldzaam 1 ex tijdens terreinwerk in duinpannetje in begrazingszone te
Wenduine

mottenkruid Verbascum
blattaria 2 zeldzaam aan Wenduinsesteenweg te Vlissegem (206c)

onderaardse klaver Trifolium
subterraneum 2 zeldzaam in De Kijkuit en algemeen in het gazon van het zeepreventorium

parnassia Parnassia palustris 2 Bedreigd gemeldt van de Zandpanne, vermoedelijk destijds antropogeen

ruwe klaver Trifolium scabrum 2 zeldzaam vrij algemeen en gemakkelijk over het hoofd te zien, zeer
algemeen in de gazons aan het zeepreventorium en in de Golf

scherpe fijnstraal Erigeron acer 4 kwetsbaar verspreid en vrij algemeen in duingraslanden
scheve hoornbloem Cerastium diffusum 2 zeldzaam verspreid
strandbiet Beta vulgaris 2 zeldzaam zeer zeldzaam, 1 recente waarneming duinengordel te Wenduine

strandduizenguldenkruid Centaurium
littorale 2 zeldzaam vrij algemeen en verspreid

strandmelde Atriplex littoralis 2 zeldzaam 1 ex in vloedmerk te Vlissegem

vleeskleurige orchis Dactylorhiza
incarnata 2 zeldzaam duinpoeltje in de zandpanne

ruige scheefkelk Arabis hirsuta 2 zeldzaam Voornamelijk in de Golf en de Kijkuit

walstrobremraap Orobanche
caryophyllacea 2 bedreigd lokaal en verspreid in het gebied

weegbreefonteinkruid Potamogeton
coloratus 1 bedreigd in pasgegraven duinpoel te wenduine (303c)

wollige sneeuwbal Viburnum lantana 2 zeldzaam verspreid in struwelen en mantels in het plangebied (vnl
zandpanne)
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NL naam Lat naam KFK RL-status Verspreiding
wondklaver Anthyllis vulneraria 3 kwetsbaar begrazingszone Klemskerke, Kijkuit en De Golf

zeekool Crambe maritima 2 zeldzaam zeldzaam: duinengordel tegen Wenduine, ten noorden van de
Zandpanne en duinengordel van Klemskerke

zeepostelein Honckenya
peploides 2 zeldzaam vrij zeldzaam in vloedmerk, vooral te Wenduine en Klemskerke

zeevenkel Crithmum
maritimum 1 zeldzaam voornamelijk in zeereep/vloedmerk tussen De Haan en de

Vossenslag

zeewinde Calystegia
soldanella 2 zeldzaam algemeen verspreid over duinengordel

zeewolfsmelk Euphorbia paralias 2 zeldzaam vrij algemeen leizijde duinen

4.2.2 Oudbossoorten

Het aantal oudbossoorten is vrij beperkt in het gebied. Daar deze planten regelmatig in omliggende tuinen
worden aangeplant, kan geen uitspraak gedaan worden over het autochtone karakter van deze soorten.
Bovendien zijn de Duinbossen relatief jonge bossen en is de polderstreek al eeuwen vrij arm aan bos. Oud bos
soorten zijn dus niet direct te verwachten in deze bossen.

Tijdens de terreininventarisatie werden wilde kamperfoelie, gevlekt longkruid, bosanemoon, tongvaren,
Italiaanse aronskelk, bosbingelkruid, gewone salomonszegel, grote keverorchis, wilde kamperfoelie,
wijfjesvaren, smalle stekelvaren en gelderse roos waargenomen.

4.2.3 Autochtone bomen en struiken

In de Duinbossen werden drie locaties met autochtoon materiaal afgebakend (Maes et al., 2003). Het betreft
een zone in de Kijkuit met heel wat rozensoorten (schijneglantier, viltrozen, schijnheggenroos…) maar ook één
van de weinig vindplaatsen aan de kust van weichselboom (niet autochtoon), de zuidelijke zone van de
Zandpanne (wegedoorn, duindoorn en kruipwilg autochtoon) en ter hoogte van de begrazingszone te
Wenduine. Hier wordt het duinstruweel met heggenroos, schijnegelantier en egelantier beschreven.

Vooral het belang van het gebied voor rozensoorten dient niet onderschat te worden. Zo zijn heel wat zones
nog niet onderzocht en zijn nog heel wat ontdekkingen te doen in dit vormenrijk genus.

4.2.4 Paddenstoelen

De verschillende biotopen in de Duinbossen hebben hun eigen specifieke paddenstoelen. Daar deze biotopen
schaars zijn op Vlaamse schaal, zijn ook de paddenstoelen vaak zeldzame soorten. Sommige naaldbestanden
herbergen soorten die elders sterk achteruit gaan. Dit wordt verklaard door het grotere kalkgehalte in de
duinbodems, waardoor deze bossen minder snel verzuren. De Duinbossen zijn algemeen rijk aan
paddenstoelensoorten van naaldbossen en de noordelijke rand van bestand 205g is een hotspot. Dit komt door
de combinatie van gunstige factoren: in oorsprong kalkrijke zandbodem, een dunne strooisellaag door de
sterke windwerking aan de bosrand en een naar Vlaamse normen voor een bosrand zeer lage atmosferische
depositie van vermestende en verzurende stoffen vanuit de Noordzee. De meeste naaldbossen op zandgrond
landinwaarts zijn verzuurd en/of vermest. Verder zijn vooral de begrazingszones te Wenduine, Vlissegem en de
Zandpanne goed onderzicht. Van Klemsker zijn minder gegevens gekend.
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Tabel 4-4: Overzicht belangrijke paddenstoelensoorten in de Duinbossen (naar Walleyn, 2006)

4.3 Fauna

Oudere floragegevens zijn grotendeels afkomstig uit het beheerplan van Haskoning (2007). Actualisatie van de
gegevens werden bekomen van gebiedskenners (vnl. Van Gompel W., Vercruysse W., Borny S., F. Van Hee en
Demey J.).), waarnemingen.be (Natuurpunt), inventarisatiegegevens in het kader van PINK (permanente
inventarisatie van natuurgebied aan de kust) en eigen terreingegevens.

4.3.1 Ongewervelden

Dagvlinders

Binnen het plangebied zijn geen rodelijstsoorten gekend. Op Vlaams niveau is evenwel de uitgebreide
verspreiding van argusvlinder interessant.

Zeldzamere habitatkritische soorten zijn binnen het gebied niet (meer) waargenomen. In het verleden werden
af en toe zwervers van heivlinder en kleine parelmoer waargenomen maar deze hebben thv de Middenkust
(muv een kleine populatie heivlinder in de Fonteintjes) geen vaste populaties. Zo werden de laatste jaren
heivlinders waargenomen in de Paalsteenpanne en binnen het plangebied (2018) ten noorden van de
Koninklijke baan aan de voetgangersbrug te Klemskerke (Golf).
De belangrijkste knelpunten hangen samen met de oppervlakte, de kwaliteit (o.a. ook beperkte aanwezigheid
van duinviooltjes voor kleine parelmoer in het gebied en het ontbreken van grote oppervlakte stuifduin voor
heivlinder) en de ruimtelijke en temporele spreiding van geschikt leefgebied.

Voor heivlinder werd in 2014 een soortbeschermingsrapport opgesteld door het INBO (Segers, N. et al.). Hierin
wordt aangegeven dat, indien gericht gewerkt wordt aan het herstel van kwaliteitsvolle duinhabitats, de kans
reëel is dat de soort de Middenkust op middenlange termijn terug zal koloniseren. De belangrijkste
maatregelen bestaan uit het actief bestrijden van de exoot Rimpelroos en het creeren van bijkomende
oppervlakte open duinvegetaties vanuit be- en verboste uitgangssituaties. Vooral in de omgeving van
Wenduine en De Haan zijn nog een aantal potentievolle zones aanwezig.

NL naam Lat naam RL-
status Verspreiding

Duinstinkzwam Phallus hadriani KW zandpanne, begrazingszone wenduine, duinengordel ten noorden van
kustbaan, Kijkuit

Groene mycena Mycena chlorantha KW zandpanne, begrazingszone vlissegem/wenduine, open plek te
 Klemskerke (105e)

Sikkelkoraalzwam Clavulinopsis corniculata KW begrazingszone zandpanne
Kleine molenaar Clitopilus scyphoides KW begrazingszone zandpanne
Okerkleurige veldridderzwam Melanoleuca cognata KW duinengordel ten ooste De Haan
Verkleurende kamrussula Russula insignis KW begrazingszone vlissegem

Zwartwordende zalmplaat Clitopilus popinalis KW verspreid in duinengordel ten noorden van kustbaan en begrazingszone
 te Klemskerke

Duintaailing Marasmius anomalus BE verspreid in duinengordel ten noorden van kustbaan
Melkboleet Suillus granulatus BE open plek te Klemskerke (105a)
Koperrode spijkerzwam Chroogomphus rutilus BE begrazingszone vlissegem, open plek te Klemskerke (105a)

 Forse aardster Geastrum coronatum KW vrij algemeen in begrazingszones en ook open plek te Wenduine (306c),
 Kijkuit

Duinspleetvezelkop Inocybe arenicola BE begrazingszone Vlissegem
Vaaggegordelde melkzwam Lactarius evosmus GE Langs pad te Wenduine 303b
Stekeltrilzwam Pseudohydnum gelatinosum KW Thv populierendreef te Vlissegem (203a)
Bittere trechterzwam Pseudoomphalina pachyphylla BE zandpanne zuid
Tepelaardster Geastrum corollinum BE zandpanne zuid
Grote trechterzwam Clitocybe geotropa BE Klemskerke 102b
Geribbelde staijnzwam Entoloma undatum KW open plek te Klemskerke (105a)
Toltrilzwam Exidia recisa GE bospad tss 104a en 105a te Klemskerke
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Figuur 7: Detailkaart van de belangrijkste kolonisatie- en stapsteengebieden aan de Middenkust tussen Oostende en
Wenduine met weergave van de aanwezige bron-, kolonisatie- en stapsteengebieden en de waarnemingen van heivlinder
(INBO, Segers, N. et al. 2014)

Libellen

Door het ontbreken van geschikt biotoop binnen het gebied is het aantal libellensoort vrij beperkt en vooral
geconcentreerd rond de pas gegraven duinpoeltjes in de begrazingszones en thv de poeltjes in de Zandpanne.
Voor het gebied zijn volgende soorten gekend: lantaarntje, gaffelwaterjuffer, azuurwaterjuffer, kleine
roodoogjuffer, tengere grasjuffer, grote keizerlibel, blauwe glazenmaker, bruinrode heidelibel, bloedrode
heidelibel, oeverlibel, paardenbijter, houtpantserjuffer, viervlek, platbuik en zwervende pantserjuffer.

Sprinkhanen

Het gebied is vrij matig onderzocht op sprinkhanen. Momenteel worden er binnen het beheerplangebied geen
rode lijstsoorten waargenomen hoewel greppelsprinkhaan, kustsprinkhaan, duinsabelsprinkhaan,
zeggedoorntje (Zandpanne), blauwvleugelsprinkhaan (opvallend algemeen in 2019), knopsprietje en
zanddoorntje wel vrij habitattypisch zijn.

Loopkevers

Voor de bossen zijn er geen waarnemingen beschikbaar. In de aanpalende natuurreservaten vermeldt De
Beelde (2003) 130 soorten, waaronder Bembidion pallidipenne en Dromius meridionalis als meest speciale
soorten. Het is waarschijnlijk dat op de open duinpannen en duingraslanden ook een hoog aantal soorten terug
te vinden is. Vrij recent werd ook de Kleine dwergloper waargenomen in de Golf en de Kogelloopkever in de
begrazingszone te Wenduine.

Lieveheersbeestjes

Er zijn 13 soorten lieveheersbeestjes vastgesteld van de 36 soorten in Vlaanderen . waaronder 3 Rode lijst-
soorten zijnde: heggenranklieveheersbeestje, harlekijnlieveheersbeestje en schitterend lieveheersbeestje.
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Wilde bijen (naar Proesmans, W., 2019)

In de Duinbossen van De Haan waren voor het onderzoek van Proesmans et al., in het kader van het SAPOLL-
project, slechts 14 bijensoorten gekend. Gerichte inventarisaties verspreid over het jaar leverden 50 soorten
op, waarvan er 39 nog niet eerder waren gezien binnen het studiegebied. Hierdoor bedraagt de totale
soortenrijkdom voor dit gebied nu 53. Verschillende van deze soorten, zoals het zilveren fluitje en de
duinkegelbij, zijn typische duinensoorten die afhankelijk zijn van grote oppervlakten open zandgrond. Het viel
echter ook op dat in vergelijking met studiegebieden aan de Westkust, veel typische kustsoorten ontbraken en
de totale soortenrijkdom een stuk lager lag. Een mogelijke reden is dat de Duinbossen van De Haan grotendeels
uit bos bestaan en slechts weinig open habitat zoals stuifduinen, mosduinen en duingrasland bevatten. Dit zijn
echter de rijkste bijenhabitats die aan de kust voorkomen. Hierna volgt een korte bespreking per habitattype:

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (2120)
Enkel varianten op dit habitattype die meer landinwaarts van de zeereep liggen, worden benut door bijen.
Vooral ondergronds nestelende soorten profiteren van de grote hoeveelheid open zandgrond om in te
nestelen, al kunnen veel soorten juist niet om met de instabiele structuur van deze zandbodem.
Typische waargenomen soorten: Witbaardzandbij, Gewone viltbij, Grote zijdebij, Duinzijdebij, Pluim- voetbij,
Zilveren fluitje, Duinkegelbij.

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“Grijze duinen”) (2130)
Dit is een prioritair habitattype dat van groot belang is voor wilde bijen. De aanwezige open zandgrond kan
worden gebruikt als nestplaats, terwijl de duinen en duingraslanden zeer bloemrijk kunnen zijn. Voor bijen is
dit waarschijnlijk het meest waardevolle Natura 2000-habitattype dat in het gebied te vinden is. Vrijwel alle
typische duinsoorten zijn gebonden aan dit habitattype.
Typische waargenomen soorten: Witbaardzandbij, Grote zijdebij, Glanzende groefbij, Gewone franjegroefbij,
Duinkegelbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, Zilveren fluitje, Gedoornde slakkenhuisbij, Pluimvoetbij,
Slakkenhuistubebij, Kustbehangersbij.

Duinen met Hippophae rhamnoides (2160)
Dit habitat is meestal minder bloemrijk, en door beschaduwing van de bodem door het struweel is het minder
geschikt voor thermofiele soorten. Wel zijn er bovengronds nestelende bijensoorten die kunnen profiteren van
dood hout en merghoudende stengels in het struweel om er een nest te maken. Om een meer diverse situatie
te creëren voor bijen is het aangewezen om waar mogelijk (bijvoorbeeld waar grote aaneengesloten
oppervlaktes struweel zijn), delen van dit struweel om te vormen tot habitattypes 2130 of 2190.
Typische waargenomen soorten: Witbaardzandbij, Heggenrankbij, Grote zijdebij, Tronkenbij, Zwartgespoorde
houtmetselbij, Witgevlekte tubebij, Geelgespoorde houtmetselbij, Blauwe ertsbij, Weidemaskerbij).

Duinen met Salix repens ssp. arenariae (2170)
In principe is dit zeer goed habitat voor wilde bijen in het voorjaar, aangezien bloeiende Kruipwilg een goede
pollenbron is voor bijen. Het viel echter op dat in het voorjaar de soortsdiversiteit van wilde bijen niet alleen
zeer laag was, maar dat wilgenspecialisten in dit gebied zelfs nagenoeg afwezig waren. In de duinen lijkt het
positieve effect van bloeiende wilgen op bestuivers dan ook beperkt.
Typische waargenomen soorten: Witbaardzandbij, Grote zijdebij.

Beboste duinen van het Atlantische continentale en boreale kustgebied (2180)
Deze bossen bieden veel nestgelegenheid aan bovengronds nestelende soorten. In de bosranden en in open
plekken kan bovendien genoeg voedsel aanwezig zijn voor bijen. Hoewel dit habitattype dus een grote
diversiteit aan bijen kan huisvesten, is het minder geschikt voor de zeldzame, typische duinsoorten. Kan
interessant zijn met struiklaag van typische duinsoorten als Wilde liguster, meidoorn, Sleedoorn,…).
Typische waargenomen soorten: Tronkenbij, Lapse behangersbij, Witgevlekte tubebij, (Zwarte tubebij).

Vochtige duinvalleien (2190)
Dit habitattype is zeer rijk aan bloemen en heeft veel potentieel voor wilde bijen. In het studiegebied is het
echter beperkt tot de Zandpanne, waar het eerder om een droger type gaat dat habitattype 2130 benadert. De
soorten die hier voorkomen zijn dan ook vrijwel identiek aan die in dit habitattype. Verruigde types (zoals bv in
Ter Yde terug te vinden) kunnen volgende typische soorten aantrekken: Kattenstaartdikpoot, Gewone en
Bruine slobkousbij, Bonte viltbij,…
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Foto: links pas opengekapt naaldbos te Wenduine (301e) met veel wilgenroosje vormt het ideaal biotoop voor
soorten als de zeldzame Lapse behangersbij, rechts: harkwesp in de duinen van het zeepreventorium

Bosmieren

Historische gegevens van bosmieren zijn gekend te Klemskerke en dit in de bosrand langs de Driftweg en aan
de N34 (Decock, 2006). Het betreft hier vooral de hybride Formica rufa x polyctena, maar ook beide
nominaatsoorten (behaarde rode bosmier, F. rufa en kale rode bosmier, F. polyctena) werden waargenomen.
In het kader van voorliggend beheerplan werden al deze koepels terug bezocht en werden nieuwe koepels
terug ingetekend. Volgende vaststellingen konden werden gedaan:

Ø Van de 27 gekende bosmierenkoepels werden er tijdens het terreinwerk slechts 8 geteld, 2 op
gekende plaatsen en 6 op nieuwe plaatsen (bvb aan de ingang van de Golf), zie Figuur 8.

Ø Alle koepels langs de N34 zijn verdwenen wat rechtstreeks verband houdt met de zoomkap die hier
werd uitgevoerd ikv de kusttram

Ø Alle koepels ten oosten van de boswachterwoning aan de Driftweg zijn tevens verdwenen, nu komt
hier een dichte haag van iep, kardinaalsmuts, esdoorn etc… voor.

Ø Overblijvende koepels langs de Driftweg betreffen hoofdzakelijk kleine sattelietkoepels die ontstaan
zijn doordat de oorspronkelijke nesten ongeschikt werden (recreatie, te sterke beschaduwing,
beheerwerkzaamheden…)
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Figuur 8: ligging van de bosmierkoepels in het gebied (rood: verdwenen, oranje: nog bezette koepels, groen; nieuwe koepels)

De situatie is binnen het studiegebied allesbehalve rooskleurig. Verdwijning van de nesten is meestal definitief
hoewel het verdwijnen van nesten langs de N34 slechts van tijdelijke aard kan zijn. Uitwisseling tussen de
percelen ten noorden en ten zuiden van de N34 lijkt onbestaande wegens het ontbreken van dienaarmieren
(Serviformica’s) in het plangebied en de aanwezigheid van fysische barrières.
Daarnaast zijn ze belangrijke voor het schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica). Deze kever is
zeldzaam in Vlaanderen en komt in West-Vlaanderen vermoedelijk enkel nog voor in de Duinbossen,
Roksemput en de Schobbejakshoogte. Deze soort is afhankelijk van mierennesten op voldoende kale bodem,
struikgewas en invallend zonlicht.
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Slakken

Het gebied is vrij rijk aan mollusken en vooral de Zandpanne en de Kijkuit zijn vrij goed onderzocht. Verder
loopt er momenteel het slack-in-du-project die momenteel een overzicht wil geven van de molluskenfauna aan
de Middenkust.
Ter hoogte van de Zandpanne, de Kijkuit en enkele begrazingszones komt de nauwe korfslak
(habitatrichtlijnsoort, RL met uitsterven bedreigd) voor. Deze soort is komt nog vrij veel voor aan de westkust
maar is aan de Middenkust veel zeldzamer (Paelsteenpanne, Warandeduinen, Kijkuit, begrazingszones
Wenduine en Klemskerke en de Zandpanne) en dit ter hoogte van kalkrijke duinvalleien (h2190). Tot de
recentere bedreigingen voor de nauwe korfslak behoort ironisch genoeg juist het duinbeheer: met name
projecten om natuurlijke processen als verstuiving meer kansen te geven, ontstruweling van duingraslanden en
omvorming van abelenbestanden met hun goed verteerbare strooisellaag pakken soms ongunstig uit voor de
nauwe korfslak.
Verder komen nog heel wat rode lijstsoorten voor zijnde: fijngerribde en grofgeribde grasslak (RL kwetsbaar),
genaveld tonnetje (RL bijna in gevaar), mostonnetje (RL vatbaar voor bedreiging), dwergpuntje (vatbaar voor
bedreiging), langwerpige barnsteenslak (RL kwetsbaar), rode barnsteenslak (RL met uitsterven bedreigd, sterk
geassocieerd met vochtige duinpannen), stekelslakje (RL bedreigd) en een vrij volledig gamma aan korfslakken:
tandloze-, cylindrische-, nauwe-, dikke-, kleine- en dwergkorfslak waarvan enkele met uitsterven bedreigd zijn
(dikke- en nauwe korfslak).

Divers

Harkwesp is een soort die de laatste jaren opvallend algemener is geworden in het gebied. Tot voor kort
beperkte de verspreiding van deze soort zich voornamelijk tot de Westkust en de Zwinduinen. Oorzaken van de
historische achteruitgang zijn wellicht veranderingen in landgebruik, het dichtgroeien van landduinen en
daarmee het wegvallen van zanddynamiek. Door de warme zomers van de laatste jaren wordt deze soort ook
meer en meer in de Middenkust waargenomen. Tijdens de terreininventarisaties werden grote kolonies
waargenomen in de Zandpanne (zuid) en enkelingen in het duinengebied aan het Zeepreventorium en op de
open bosplek te Wenduine ter hoogte van mosduintjes en open zandige plekken. Harkwespen verdragen
begrazing vrij slecht wat zo zijn gevolgen heeft naar beheer toe.
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4.3.2 Amfibieën en reptielen

In de verschillende duinpoeltjes binnen het gebied komen uitsluitend kleine watersalamander, gewone pad en
bruine kikker voor. Kamsalamander en rugstreeppad zijn al lang uit het gebied verdwenen. Eertijds was
rugstreeppad gekend van de duinplasjes van de Golf en de Zandpanne. Door verdroging van het gebied is deze
soort er al sedert de jaren ’60 verdwenen. In 1986, kort na het openkappen van de erg verruigde poel in de
Zandpanne, werden daar opnieuw twee exemplaren waargenomen (J. Van Gompel).

De levendbarende hagedis komt in geringe aantallen nog voor over de hele lengte van de duinen. Ook op de
zuidhellingen van de zeereep in het studiegebied en meer landinwaarts in de Zandpanne komt de soort nog
voor.

4.3.3 Broedvogels

Voor watervogels heeft het gebied weinig belang (vb. Bergeend). De roofvogels doen het goed met Buizerd,
Sperwer, Boom- en Torenvalk.
Bij de nachtroofvogels hebben we de ransuil (uitgebreide roestplaats te Vlissegem) en bosuil (nieuwkomer).
Alhoewel van de bosuil niet goed geweten is of het een regelmatige broeder is geworden. De spechten zijn al
jarenlang vertegenwoordigd met 3 soorten, waarbij groene specht is de afgelopen jaren toegenomen.
Het grootste belang van het plangebied is weggelegd voor struweelbroeders. Dat geldt in de eerste plaats voor
nachtegaal en de sprinkhaanzanger. Ook de sylvidae-groep is er vertegenwoordigd met soorten als grasmus,
zwartkop en braamsluiper. In de struwelen of de (bos-)randen ervan komen, al dan niet onregelmatig, ook
soorten tot broeden als voor als grauwe vliegenvanger, roodborsttapuit, tjiftjaf, spotvogel (oa aan de Golf) en
fitis.

Ter hoogte van meer open en vooral stuivende duinen komen broedvogels voor als boomleeuwerik (1t in de
noordelijke Zandpanne in 2019), graspieper (overal achteruitgaand), kneu en roodborsttapuit (oa aan de
Kijkuit).

Algemenere broedvogels worden hier niet vermeldt maar zijn wel interessant hetzij vanwege de locatie waar ze
voorkomen, de aantallen of dichtheden en de evolutie van de bestanden. Zo werden er in de bosgedeelten
tussen De Haan en Wenduine in 2018 ruim 11 territoria van boomkruiper geteld, een indicatie dat er
voldoende oude bomen met diepe groeven in de schors aanwezig zijn om de soort van voedsel te voorzien.

Broedvogels die (recent) verdwenen zijn, zijn: gekraagde roodstaart, barmsijs, bosrietzanger, wielewaal,
kuifleeuwerik, matkop, geelgors en grote Lijster. Nieuwk omers zijn: boomklever, bosuil en staartmees.

4.3.4 Zoogdieren

Het aantal zoogdierengegevens is vrij beperkt voor het gebied met soorten als rosse woelmuis, gewone
bosmuis, haas, egel, huisspitsmuis, mol, vos en wezel.

Ook het aantal vleermuissoorten is beperkt met soorten als: gewone dwergvleermuis, laatvlieger (kustbaan)
en watervleermuis. In 2017 werden hier nog rosse vleermuis (Vlissegem) en ruige dwergvleermuis (vrij
algemene trekker langs de kust) aan toegevoegd. Momenteel zijn de bunkers in het gebied zoals die in de
Kijkuit en de begrazingszone te Wenduine nog niet geschikt als overwinteringsobject (te droog, te veel licht en
vrij toegankelijk). Een uitzondering dient gemaakt te worden voor de half ingegraven bunker (KK13) die gelegen
is in bos. Vermoedelijk komen de overwinterende vleermuizen van Raversijde uit de bossen van De Haan (B.
Vandendriessche). In het duinbos zelf staan alleszins genoeg oude bomen met holtes om het aannemelijk te
maken dat er zomerkolonies (kunnen) voorkomen van bvb grootoorvleermuizen, watervleermuizen,
baard/brandts-vleermuizen...
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4.4 Toegankelijkheid

De sociale functie is binnen het beheerplangebied van uitermate belang.

De huidige situatie en initiatieven met betrekking tot natuurbeleving, -educatie, cultuurhistorie… worden
hieronder toegelicht (zie ook de recreatieve visiekaarten).

4.4.1 Huidig gebruik en toegankelijkheid

De Kuststreek is sinds lange tijd een toeristische trekpleister tijdens zomerse dagen. Ook in de rest van het jaar
komen mensen, hoofdzakelijk in het weekend, naar de kust. Dit brengt met zich mee dat er een enorme
recreatieve druk op de bossen ligt. Getuige hiervan is het zeer uitgebreide netwerk van wandelpaden doorheen
de Duinbossen. Het Duinbossenpad (11km), grotendeels parallel met de GR-route 5A, het Kommiezepad
(4km) en de Kustwandelroute (Westtoer) zijn voorbeelden van de tal van aangeduide wandelroutes doorheen
het beheerplangebied. Recent werd door de gemeente De Haan ism Sport Vlaanderen ook een
Natuurlooproute aangelegd met twee verschillende lussen: een groene lus (2,4 km te Vlissegem) en een
blauwe lus (4,4 km te Vlissegem en door de Zandpanne naar Wenduine en terug). Een aantal paden zijn
verhard, waardoor de Duinbossen ook voor rollers deels toegankelijk zijn.

Niet alleen wandelaars vertoeven in de Duinbossen. Een aantal paden is als ruiterpad (Duinbossenruiterroute)
aangegeven en worden door de omliggende maneges gebruikt. Ook individuele ruiters maken gebruik van de
boswegen. Het ruiterpad maakt geen lus binnen het plangebied. Ruiters die gebruik maken van het ruiterpad
keren langs het strand terug. Het strand is gedurende de zomer, gedurende hoog water en tijdens het weekend
slechts op bepaalde tijdstippen toegankelijk voor ruiters.

Voor fietsers loopt de Oude Dijkenroute langsheen de zuidrand van bosplaats Vlissegem. Verder loopt een
functionele fietsroute in de zuidrand en dit langs de Driftweg/Wenduinesteenweg.
Voor mountainbikers werd de laatste jaren een circuit uitgewerkt tussen de Paalsteenpanne in het westen en
Wenduine in het oosten. Dit circuit heeft aansluiting op MTB-routes die gelegen zijn in de polders.

In elke bosplaats is een speelzone voorzien, die -gezien het golvend reliëf- de nodige spelmogelijkheden biedt.
Het betreft de Slierberg (Wenduine), Wonderbos (Vlissegem) en Vossenhol (Klemskerke) en dit over een
oppervlakte van ongeveer 8 ha.

4.4.2 Uitdagingen en knelpunten

De grote recreatiedruk brengt een aantal knelpunten met zich mee. Zo is het wenselijk om in het plangebied
recreatieluwe zones te creëren, waar kwetsbare vegetaties en fauna-elementen kunnen ontwikkelen. Ook de
inrichting van de duinovergangen op de kustreepduinen (MD&K) stelt een aantal randvoorwaarden aan de
recreatieve infrastructuur in de Duinbossen. De uitdaging ligt dus bij een gedragen evenwicht tussen de
gewenste natuurontwikkeling en de belangrijke recreatieve functie van de Duinbossen binnen de toeristische
trekpleister die de Kust is.

Hoewel sommige paden met asfalt zijn verhard, zijn ze niet altijd bruikbaar voor rolstoelgebruikers. Om de
toegankelijkheid voor deze gebruikersgroep te optimaliseren zijn enkele (eenvoudige) onderhoudsingrepen
nuttig waar mogelijk

Behalve voor een boswandeling, worden de paden vooral gebruikt als doorsteek tussen de kampeer- en
verblijfsterreinen en het strand. Daarbij wordt steevast de kortste weg gezocht. Hierdoor ontstonden op een
aantal plaatsen sluipwegen tussen wandelpaden. Verschillende (illegale) duindoorsteken zorgen lokaal voor
verdere erosie van de duinengordel.

Door ruiters worden enkele knelpunten van overhangende takken en drassige paden vermeld. De ruiters
maken op dit moment een aantal ‘shortcuts’ tussen routes doorheen bosbestanden. Deze zijn echter niet
officieel aangegeven. Verder worden verschillende onveilige overgangen met de kustbaan doorgegeven (idem
voor de MTB’ers). Regelmatig rijden MTB’ers met een grotere snelheid doorheen het bos. Bovendien worden
niet enkel de bestaande paden gebruikt, ook wordt er dwars doorheen bestanden en speelzones gereden. Deze
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vorm van recreatief medegebruik leidt tot schade aan de boswegen, bestanden en natuurwaarden. Het is
bovendien gevaarlijk voor de andere gebruikers en wekt ergernis. Gezien de beperkte mogelijkheden in de
streek, oefent het parcours in De Haan een grote aantrekkingskracht uit op mountainbikers wat momenteel
zorgt voor een zekere overbelasting van het parcours.

4.4.3 Jacht

De jacht wordt niet verpacht binnen het beheerplangebied.
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Deel 3 Beheerdoelstellingen
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5 Beheervisie

De beheervisie wordt telkens bekeken vanuit de drie pijlers: People, Planet & Profit. Voor het beheerplan
wordt een ambitieniveau type 2 geambieerd voor de percelen gelegen rond het zeepreventorium, het parkje
gelegen net ten zuiden van de Wenduinesteenweg te De Haan en de smalle snippers bos ten zuiden van de
Driftweg te Vlissegem en Wenduine. Type 4 wordt geambieerd voor alle percelen in beheer van Natuurpunt
(Kijkuit en de Zandpanne) en de percelen die gelegen zijn binnen de perimeter van het bosreservaat “Jan de
Schuyter”, alle overige percelen in het beheerplan ambiëren een type 3, zie ook kaart 1b.

5.1 Ecologische functie

De standplaatseigen vegetaties op sterk blootgestelde zones zijn primaire embryonele duintjes, helmduinen
van de zeereep, duinstruwelen, graslanden en mosduinen. Verder landinwaarts kan het opgaande bos zich
ontwikkelen. Daar deze vegetaties (open duinen, struwelen én omvangrijk bos) slechts beperkt voorkomen aan
de Vlaamse Kust, vertegenwoordigen ze belangrijke ecologische waarden. Deze ecologische potenties beter
laten ontwikkelen is dan ook de tweede belangrijke doelstelling.

Voor het duinencomplex wordt een open tot half-open duinlandschap nagestreefd, bestaande uit vlekken
onbegroeid of nagenoeg kaal (stuivend) zand van strand en duinen, door lage vegetaties gefixeerde zones
(mosduin, duingrasland), kleinere duinpannetjes, zones met struweel en lokaal kleine bosjes. Door beperkte
sturing (begrazing, lokaal maaien en verwijderen exotenopslag) ontstaat een mozaïek van stuivend duin, droge
(mos)duingraslanden, vochtige duinpannen, ruigtes, struweel en bosjes. De interne versnippering ten oosten
van De Haan zal in de nabije toekomst worden opgeheven door het opbreken van de kustbaan. Dit zal ruimte
geven tot spontane grootschalige verstuivingsprocessen waarbij lokaal zand kan uitstuiven tot het
grondwaterniveau ter vorming van duinpannetjes.

Meer landinwaarts komen de “Duinbossen van De Haan” voor. Door een gericht kapbeheer wordt gestreefd
naar habitwaardige beboste percelen door gefaseerde omvorming van exoten- en naaldhoutpercelen. De
beheerders wensen grote boshabitatkernen (2180) te creëeren door gefaseerde bosvorming naar
habitatwaardig bos met integrale aanpak van invasieve exoten over grote oppervlakte en het ontwikkelen van
een ecologisch samenhangend, functioneel netwerk van open plekken waarbij de bestaande open plekken nog
vergroot kunnen worden.

Op de historische overgang van duin naar duin-polder worden de van nature voorkomende iepenbosjes
versterkt en/of hersteld.

Buiten het beheerplangebied (binnen het ruimer globaal kader) ter hoogte van het toponiem Mispelenburg te
Klemkskerke wordt gestreefd naar een mozaïek van polderbos en duinzoomgraslanden. Een geschikte
waterhuishouding, ondiepe begreppeling en lokale kwelzones zullen garant moeten staan voor de
noodzakelijke milieuvariatie. Aangezien deze percelen langdurig in landbouwgebruik zijn geweest dienen hier
grootschalige inrichtingswerken plaats te vinden (afgraven bouwvoor, herstel sloten, verlagen maaiveld…)1.

De betrachting om robuuste systemen te bekomen die weerbaarder zijn tegen klimatologische schommelingen
wordt steeds belangrijker als gevolg van de klimaatopwarming en de eraan gekoppelde weer-extremen.

Kaarten 10 en 11 visualiseren de ecologische visie in grove lijnen voor het visiegebied op het niveau van grotere
landschapsclusters en subclusters. Kaart 12 visualiseert de ecologische visie op niveau van de
natuurstreefbeelden.

1 Een uitvoeriger toekomstvisie zal worden voorbereid door het nemen van de nodige bodemmonsters (bepalen profielen +
diepte van fosfaataanrijking) en het plaatsen van piëzometers en eventueel een meetgoot op de waterloop.
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5.2 Sociale functie

De Duinbossen in De Haan zijn een belangrijke toeristische troef en door hun omvang uniek aan de Vlaamse
Kust. Ze staan echter net daardoor onder een grote recreatieve druk. Niet alleen de ecologische draagkracht
van de overigens zeldzame natuurwaarden van duinen wordt hierdoor bedreigd, ook de belevingswaarde voor
een recreant kan verminderen door een overconcentratie aan voorzieningen (routes) voor de verschillende
gebruikersgroepen. Het kanaliseren en reguleren van de verschillende recreanten is dan ook een belangrijke
beheerdoelstelling binnen de Duinbossen.

Het gebied zal verder worden uitgebouwd als belangrijk recreatiegebied (passieve recreatie) met een
aangepaste zonering (speelzones, hondenloopzones en ontoegankelijke begrazings- en primaire duinenzones)
evenwel zonder enige schade toe te brengen aan de hogervernoemde ecologische doelstellingen. Kwetsbare
habitats en leefgebieden van verstoringsgevoelige soorten worden zoveel mogelijk afgeschermd van
recreatieve druk.

5.3 Economische functie

De economische functie van het gebied beperkt zich tot de brandhoutopbrengsten van regulier bosbeheer
(houtoogst in het kader van omvorming naar de gewenste bostypes).

Verder is het behoud en versterking van de natuurlijke kustverdediging ter hoogte van de duinreep één van de
hoofdbetrachtingen van voorliggend beheerplan. De hoofdfunctie van het strand, de duinengordel en dijken in
het gebied is zeewering, zijnde het beschermen van het hinterland tegen overstromingen.
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6 Beheerdoelstellingen

6.1 Ecologische doelstellingen

6.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap

De percelen het dichtst bij de kustduinen hebben een grote potentiële natuurwaarde als mozaïek van de open
duin- en strandbiotopen (2110 en 2120), struweel (2160), duingrasland en mosduin (2130) en  vochtige
duinvalleien (2190). De grootste bedreiging voor deze natuurwaarden is de massale aanwezigheid van agressief
uitbreidende exoten, hoofdzakelijk rimpelroos en abeel, verdere verstruweling door duindoorn en lokaal
overbetreding . De snel verbreidende exoten worden daarom op korte tot middellange termijn planmatig
bestreden. Het verdere beheer van deze duinmozaïek is erop gericht een zeker aandeel mosduin en
duingrasland op lange termijn te verzekeren. Dit kan door begrazing aangevuld met het periodiek terugzetten
van struweel en plaatselijk maaien van grasland. Daar waar grazers worden ingeschakeld zal aldus de
verstruweling en vergrassing door expansieve soorten zoals duinriet, abeel en duindoorn beperkt worden.
Periodiek kan het struweel teruggezet worden in functie van de optimale ontwikkeling van de verschillende
vegetaties. Van de grazers wordt immers niet verwacht dat zij het struweel zullen tegenhouden, maar wel dat
zij het grasland in de gewenste toestand zullen houden en zullen bijdragen tot de mozaïekstructuur. Kleinere
open ruimten in omringend bos, die een belangrijke natuurwaarde omvatten, worden beheerd door maaien,
gedoseerde betreding en kapbeheer van struweel en opslag in de randen. Idealiter worden deze open ruimten
met elkaar verbonden door interen boszoom/mantels.

In de bossen (2180) ligt de meerwaarde bij het spontaan laten ontwikkelen van loofbos. De overvloedige
verjonging van gewone esdoorn in combinatie met de beperkte verjonging van zomereik en gewone es is hier
mogelijk een minder gunstige ontwikkeling. Door de dichte nevenetage van gewone esdoorn zijn op een aantal
plaatsen de inheemse soorten (o.a. eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts) verdrongen. De naaldhoutbestanden
buiten (de voormalige aanduiding als) bosreservaat te Klemskerke en Wenduine, worden omgevormd naar
loofbos. Dit gebeurt via het vrijstellen van de aanwezige verjonging van gewenste soorten, of via het inplanten
van groepen van de gewenste, inheemse soorten.
Een aantal percelen hebben op dit moment al een - naar Vlaamse normen - goede uitgangssituatie voor
middelhout. In de vorige beheerperiode werd de onderetage afgezet en de boomlaag sterk gedund. Hier wordt
geopteerd om de middelhoutstructuur verder te ontwikkelen. Gezien deze beheervorm op Vlaamse schaal
zeldzaam is, kan dit eveneens bijdragen aan de educatieve functie van het domeinbos.

Hierna volgt de bespreking van de beheerdoelstellingen per landschapscluster.

2.0 Open landschap strand en duinen (53,9 ha)

Het beheer van stuifduin (2120) en de primaire duinengordel (2110) vormt één van de grootste uitdagingen
voor de toekomst. Stuifduinen herbergen de meest kenmerkende biodiversiteit van kustduinen maar staan
onder sterke druk door fixatie enerzijds en kwetsbaarheid voor overrecreatie anderzijds. Het behoud van de
kenmerkende biodiversiteit vergt de aanwezigheid van de volledige fixatiegradiënt van zeer open begroeiing
met helm/duinzwenkgras (heivlinder, zandloopkevers, …) over half gefixeerde duinen (blauwvleugelsprinkhaan,
kleine parelmoervlinder, duinviooltje, zandtulpje …) tot mosduinen met open plekken (harkwesp, gesteelde
stuifbal, …). Het beheer van dergelijke ecotypes bestaat idealiter uit nulbeheer maar onder de huidige
omstandigheden dient fixatie afgeremd te worden binnen het beheerplangebied en dit door verwijdering van
houtige opslag (exotenstruweel, abeel…), lokale begrazing (maar hier ook negatieve effecten door
overbetreding) en sturen van recreatie en dit om regelmatig plekken met kaal zand te creëren. De dynamiek zal
tussen Wenduine en De haan zal sterk bevorderd worden door het spontaan verbreden van de duinreep en dit
door het opheffen van versnippering door het opbreken van de kustbaan. De versnippering kan verder
doorbroken worden door het (plaatselijk) laten overstuiven van de verharde paden en wegen.
Fixatie daarentegen is thv de primaire duinengordel wel gewenst en dit door actieve aanplant van rijshout.
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Belangrijke doelsoorten voor het gebied zijn: blauwvleugelsprinkhaan, duinsabelsprinkhaan, zandwolfsspin.

2.0 Halfopen landschap strand en duinen (38 ha)

Het is de betrachting van het beheerplan om de oppervlakte duingrasland, mosduin (2130) en vochtige
duinvalleien (2190) uit te breiden. Deze zijn binnen het beheerplangebied door achterstallig beheer in een
slechte staat van instandhouding. Het areaal aan soortenrijk grasland is teruggedrongen door
struweeluitbreiding, vergrassing en verruiging en aanplant van uitheemse struiken en bomen. Herstel zal
worden uitgevoerd door kappen van bomen en struweel in combinatie met een geschikt beheer. De hoogste
potenties voor de ontwikkeling van duingraslanden liggen doorgaans in de onmiddellijke omgeving van
bestaande graslandkernen. Veel (aandachts)soorten van duingrasland beschikken niet over goede
verbreidingsmogelijkheden waardoor het aangewezen is vanuit de bestaande populaties te vertrekken. Het
verwijderen van (exoten)struweel en opgaande bomen betreffen hoofdzakelijk duindoorn, rimpelroos,
haagliguster, gewone esdoorn, abeel en Corsikaanse den. Na het verwijderen van de exoten (bvb thv de lijzijde
van het stuivend duin) wordt begrazing ingesteld (ook geschikt voor doorbreken van eenvormige structuur van
duindoornmassieven) of wordt een gericht maaibeheer uitgevoerd (zie § 12.0 Landschap procesgestuurde
natuur). Het selectief plaatsen en wegnemen van afrasteringen moet de recreatie zoneren en het herstel in de
hand werken. Vooral mosduintjes zijn sterk gevoelig voor betreding.

Mogelijkheden voor de ontwikkeling van kruidachtige vegetaties van vochtige duinvalleien (2190) hangen nauw
samen met de hydrologie en topografie van het terrein. Vochtige terreindelen, waar de gemiddelde watertafel
zich minder dan een meter onder maaiveld bevindt, zijn vrij beperkt in het plangebied muv de opslaglocatie
van MDK aan de Zwarte Kiezel (zie deelgebiedbespreking). Door ontstruweling en afgraven van de bodem kan
de hoogte van het maaiveld boven de grondwatertafel worden verminderd waardoor geschikte condities
ontstaan voor de ontwikkeling van duinvalleivegetaties, mogelijkheden hiervoor zijn in de praktijk echter
beperkt.

Belangrijke doelsoorten voor het gebied zijn: bruin blauwtje, heivlinder, kleine parelmoervlinder,
blauwvleugelsprinkhaan, duinsabelsprinkhaan, knopsprietje, braamsluiper, nachtegaal, roodborsttapuit,
boomleeuwerik sprinkhaanzanger, rode bosmier (in bosmantels/zomen), harkwesp, nauwe korfslak.

2.0 Gesloten landschap strand en duinen (101,8 ha)

Een vrij grote oppervlakte bos kan gefaseerd worden omgevormd tot habitatwaardig duinbos (2180) en dit
door omvorming van (exoten)percelen met abeel, zwarte den, esdoorn enz. Lokaal kunnen dennen, abelen en
populieren evenwel behouden blijven. In een groot deel van het beheerplangebied kunnen natuurlijke
processen door nulbeheer hun gang gaan (al dan niet met een inleidende bestrijding van exoten). In de
duinbossen dient ook gestreefd te worden naar het behoud, uitbreiding en onderlinge connectie van open
plekken (hoofdzakelijk h2130).

Belangrijke doelsoorten voor het gebied zijn: kleine bonte specht, zwarte specht, bosuil, wielewaal, ransuil,
goudvink

12.0 Landschap procesgestuurde natuur (81,8 ha)

Procesgestuurde natuur kan binnen het beheerplangebied worden onderverdeeld in zones waar een nulbeheer
zal worden gevoerd ter hoogte van de duinbossen s.s. (voormalig bosreservaat in Klemskerke en Wenduine) en
zones waar een mozaïekvegetatie wordt beoogd en dit grotendeels d.m.v. afbakening van begrazingsblokken.
Op termijn is het de bedoeling dat het gebied structuurrijker wordt en dat er geleidelijker overgangen
behouden blijven en ontstaan tussen ‘open’ en ‘gesloten’ delen. Hier evolueren we dan op termijn naar een
‘mozaïeklandschap’. Het landschap zal bestaan uit een combinatie van graslanden, struwelen en lokaal kleine
bosjes en wordt gestuurd door een extensief begrazingsbeheer. Het landschap zal hierdoor opener worden met
een maximum van 50% aan gesloten delen.
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6.1.2 Hydrologische doelstellingen

De verdroging binnen het beheerplangebied dient lokaal te worden aangepakt via de optimalisatie van de
detailontwatering. Natte duinvalleien zijn bijzonder gevoelig voor verdroging. Ontwatering hiervan kan
tegengegaan worden door het verhogen van slootbodems en het dempen van sloten en drainagegreppels. Het
tegengaan van sommige externe factoren, zoals buiten het plangebied gelegen waterwinningen (thv de
Zandpanne, Klemskerke..), valt binnen het bestek van dit beheerplan niet op te lossen maar dient wel
meegenomen te worden bij toekomstig (boven)lokaal overleg.

Het merendeel van de vochtige en natte zones in het gebied zijn in het bos gelegen. Goed ontwikkelde natte
duinbossen zijn zeldzaam en naast delen van het Hannecartbos en van de bossen in de Zwinduinen komen ze
enkele over grote oppervlakten voor in de duinbossen van De Haan.
Het opslagterrein van MDK aan de Zwarte Kiezel vormt een tweede belangrijke natte zone. Het is een
vergraven en afgevlakt terrein met een oppervlakte van meer dan 3 ha. Deze locatie omvat de belangrijkste
(relatief eenvoudig te realiseren) potenties voor natte duinvalleien aan de middenkust tussen Middelkerke en
Blankenberge. In dit kustdeel is de creatie van een substantiële bijkomende oppervlakte aan duinvalleihabitats
essentieel om levensvatbare (meta)populaties van een aantal kenmerkende soorten te kunnen herbergen en
dit via afgraving en terreinherprofilering voor creatie van natte duinvalleien (2190), aanvullend met enkele
kleinere duinvalleien te Wenduine en Vlissegem.

Merk op dat dennen op de infiltratiezone van de vochtige duinvalleien (bvb thv Wenduine) een verdrogend
effect hebben op de lokale grondwaterstromen door evapotranspiratie en daarnaast heeft beschaduwing een
negatief effect op lichtminnende soorten. Randbomen dienen dan ook zoveel mogelijk gekapt te worden.

6.1.3 Overzicht van de doelstellingen per deelgebied

6.1.3.1 Klemskerke

2.0 Open landschap strand en duinen (h2110/2120)
Door de smalle strandzone in dit gebied wordt embryonale duinvorming hier slechts zeer beperkt als doel
gesteld. De zeereep en het achterliggende gebied blijft grotendeels ontoegankelijk met uitzondering van de
zones rond het Zeepreventorium. Verstuiving wordt hier instand gehouden door ruimen losliggend steenpuin
en verwijderen van houtige opslag (vnl abeel maar ook duindoorn) langs de luwe zijde die lokaal
duingraslanden invaderen. Als vervolgbeheer wordt hier ofwel terug helm ingeplant of wordt een deel
begraasd.

2.0 Halfopen landschap strand en duinen en mozaïeklandschap (h2130/2160/2190)
Daar waar herstel van duingrasland ten noorden van de kustbaan wordt geambieerd wensen we geen
verbossing in deze zones (muv reeds bestaande inheemse loofhoutperceeltjes). Muv de Kijkuit zijn er
momenteel nog weinig inspanningen geleverd om deze waardevolle duingraslanden te vrijwaren. Hiervoor
dient er allerhandige houtige opslag en aanplanten verwijderd te worden. Houtige opslag zal ook verwijderd
worden ter hoogte van de Driftweg waar zich een waardevolle zoomvegetatie kan ontwikkelen door een
meerjaarlijks maaibeheer (initieel dient een intensiever maaibeheer te worden gevoerd) en zo extra kansen
kan bieden aan soorten als rode bosmier. De open plekken in de duinbossen dienen ontdaan te worden van
allerhande opslag waarbij ook verschillende randbomen dienen gekapt te worden. Ook is hier de geleiding van
recreanten van uitermate belang (overbetreding tegengaan van kleine oppervlakten mosduin).
Binnen de beheerblok zullen er verschillende begrazingsblokken worden ingericht/onderhouden namelijk de
begrazingsblok van ANB net ten westen van De Haan (106c) en de percelen tussen de Vossenslag en de Kijkuit.
In de toekomst zal hier ook de Kijkuit aan worden gevoegd wat zal resulteren tot één groot begrazingsblok om
zo tot grotere gebieden te komen met hogere natuurwaarden. De keuze tussen jaarrondbegrazing en
seizoens(nazomer)begrazing zal deels afhangen van de concentratie aan konijnen en de verstruwelingsdruk.
Verdere beheermaatregelen die hier initieel aan de orde zijn zijn: stootbegrazing of maaibeheer
(duinriet/witbol/glanshaver…),  2xjaarlijks maaibeheer van dauwbraam, ringen van abelen/esdoorns,
bestrijding van exoten, kappen van hooghout enz. Sowieso zullen er altijd zones dienen te worden bijgemaaid.
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Zones die gekapt zijn ter hoogte van de kusttram zullen gefaseerd terug worden aangeplant met struweel.
Lokaal zal op eerste binnenduinrand struweel worden aangeplant daar waar abelen en rimpelroos worden
verwijderd.
Grootschalig duinvalleiherstel is niet aan de orde te Klemskerke, wel zullen verschillende duinpoelen worden
aangelegd in de duingraslanden.

2.0 Gesloten landschap strand en duinen (h2180)
In de beheerblok Klemskerke ligt het grootste deel van de percelen in voormalig bosreservaat. Hier wordt, na
ringen van abelen en inplanten met kloempen grotendeels een nulbeheer gevoerd. Enkele percelen hebben
een gevarieerde structuur. Om deze structuur te behouden, wordt hier een middelhoutbeheer voorgesteld. Dit
beheer maakt het ook mogelijk de inheemse soorten te bevorderen via positieve selectie. Verder komt slechts
een beperkte oppervlakte naaldhout voor dat gefaseerd zal worden omgevormd.

6.1.3.2 Vlissegem

2.0 Open landschap strand en duinen (h2110/2120)
Op de strandzone ter hoogte van de recreatieve doorsteken te Vlissegem en Wenduine zal terug actief rijshout
worden aangeplant. De functie hiervan is tweevoudig: enerzijds het voorkomen van overmatige betreding van
deze embryonale duinengordel door recreanten en anderzijds het stimuleren van vorming van embryonale
duintjes. Het is de betrachting van voorliggend beheerplan om de embryonale duinengordel tussen De Haan en
Wenduine zoveel mogelijk te vrijwaren van recreanten en waar mogelijk te laten aangroeien. Specifieke
aandacht dient besteedt te worden aan de stranddoorgangen van de Zwarte Kiezel. In de zone ten noorden van
de kustbaan zal houtige opslag (duindoorn, abeel…) verwijderd worden en dienen er nog heel wat exoten
bestreden te worden.

2.0 Halfopen landschap strand en duinen en mozaïeklandschap (h2130/2160/2190)
Ter hoogte van Vlissegem zal er niet alleen ontstruweeld worden voor creatie van duingrasland maar zullen ook
bijkomende zomen met inheemse soorten worden aangelegd om zo de overgang van bos naar duingrasland te
milderen, dit kan uitgevoerd worden door een zoomkap met terug inplanten van struweel (bvb thv voormalig
militair domein Radstabe). Ook de zone ter hoogte van de kusttram wordt terug aangeplant met struweel. De
abelen op de binnenduinrand zullen zoveel mogelijk verwijderd worden. Deze invaderen niet alleen de zuidelijk
gelegen duingraslanden maar ook de noordelijk gelegen stuifduinen. Houtige opslag zal ook verwijderd worden
ter hoogte van de Driftweg waar zich een waardevolle zoomvegetatie kan ontwikkelen en ter hoogte van het
begrazingsblok 205e (naaldhout, esdoorn en abeel). Te Vlissegem komen twee begrazingsblokken voor waarbij
de begrazingsblok te 205e/205g flink zal worden uitgebreid met uitvoering van bosbegrazing. Voor de grote
begrazingsblok (9 ha) te 205e en 205g wordt een mozaïek nagestreefd van mosduin, kleine zandstuifplekken,
naaldhoutblokken, droog duingrasland en vochtige duinvallei. Hier dient nog heel wat houtige opslag en
opgaande bomen gekapt te worden o.a. ook om de twee grote open duingraslanden onderling met elkaar te
kunnen verbinden. Er wordt een sterke uitbreiding van duingrasland nagestreef thv het voormalig militair
domein Radstabe waarbij de meesste bovengrondse infrastructuur en wegenis wordt opgebroken.
Grootschalig herstel van duinvalleien is ook hier niet aan de orde muv de aanleg en onderhoud van enkele
duinpoelen ter hoogte van de begrazingsblokken en de aanleg van een kleine duinvallei in de begrazingsblok
205e.
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Foto links: primaire duinvorming met zeewolfsmelk thv restanten van rijshout te Wenduine, rechts: Zeepostelein aan de
duinenvoet te Vlissegem

2.0 Gesloten landschap strand en duinen (h2180/rbbppm)
De beheerblok te Vlissegem omvat grote delen naaldbos maar het aandeel populierachtigen is hier vrij beperkt.
Waar het naaldbos geen cultuurhistorische doelstelling heeft, wordt er omgevormd naar loofbos. In een aantal
bestanden zal een aanvang genomen worden met de omvorming via groepenkap. Andere bestanden wordt
eventueel gedund met het oog op de bestandsstabiliteit, maar zware kappingen worden uitgesteld tot de
gewenste spontane verjonging optreedt. Lokaal kan er evenwel wel zwaar gedund worden (tot 50%
kroonsluiting) bvb thv het militair domein om een meer lichtrijjke uitgangssituatie te creëeren.
De doelstelling in een aantal open plekken is het behoud van mosduin en duingrasland. Aan de randen van die
open plekken wordt een mantel aan de bosrand ontwikkeld (zie hoger).

6.1.3.3 Wenduine

2.0 Open landschap strand en duinen (h2110/2120)
Zie onder § Vlissegem

2.0 Halfopen landschap strand en duinen en mozaïeklandschap (h2130/2160/2190)
In de randen van de verschillend duingraslanden en open plekken zullen mantels van struweel worden
aangelegd als overgangszone (door zoomkap of externe uitbreiding).
Herstel en onderhoud van natte duinvalleien is één van de hoofdbetrachting van dit beheerblok en dit over een
oppervlakte van 5,7 ha. In enkele gevallen (Zwarte Kiezel en in latere fase ook de UGent serres) dient hier
harde infrastructuur voor verwijderd te worden. De grootste potenties liggen aan de Zwarte Kiezel (voormalig
opslagdepot MDK). Dit terrein is laag gelegen en kan mits beperkte vergravingen tot een grote duinvallei
worden omgevormd. Ook in het noordelijke deel van de Zandpanne zijn grotere potenties aanwezig. Daarnaast
zullen er ook kleinere duinvallein worden ontwikkeld in de verschillende begrazingszones en gemaaide
duingraslanden.
De begrazingsblokken in de Zandpanne (Natuurpunt) en ter hoogte van Wenduine (ANB) zullen en/of worden
uitgebreid (Zandpanne) en er zal gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering (beide) van de open duinhabitats.
De open duingraslanden die gelegen zijn in de bossfeer (bvb 301e/306c/310d) zullen een aangepast (gefaseerd)
maaibeheer krijgen. Ook hier dient ingespeeld te worden op al dan niet aanwezigheid van konijnenvraat. Deze
open plekken herbergen bijzondere natuurwaarden als harkwesp, nauwe korfslak, duinviooltje, gewone
eikvaren en mosduinvegetaties. De bedreiging van rimpelroos beperkt zich hier hoofdzakelijk tot de bermen
van de N34. Langsheen de wegbermen komen ook de typische soorten van duingraslanden voor. Via een
netwerk van (kleinere) open plekken krijgen deze soorten kansen om zich verder te verspreiden.
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2.0 Gesloten landschap strand en duinen (h2180)
Een deel van het beheer zal bestaan uit nulbeheer (delen van voormalig bosreservaat) al dan niet voorafgegaan
door exotenbestrijding. Verder wordt ook middelhout- en hakhoutbeheer gevoerd in enkele goed
gestructureerd percelen. Het aandeel naaldhout is te Wenduine is vrij beperkt waarbij er verschillende
verjongingsgroepen zullen worden aangelegd (vnl in slecht groeiende naaldhoutpercelen waar inheemse
soorten reeds de nevenetage uitmaken). In de toekomst wordt deze omvorming verder doorgezet om op
middellange termijn te komen tot een structuurrijk loofbos. Binnen deze planningsperiode zal dit ver gevorderd
zijn, maar niet volledig uitgevoerd.

6.1.4 Natuurstreefbeelden

De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. Hierbij
wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan
natuurstreefbeelden. De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 12):

Habitattypes:
2110 Embryonale duinen

2120 Wandelende duinen met helmgras

2130 Vastgelegde duinen

2160 Duinstruweel

2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen

2190 Vochtige (kalkrijke) duinvalleien

rbbppm Oude grove dennenbestanden

Begraasd mozaïeklandschap (47 ha) en onbeheerde climaxvegetaties (35 ha).
Zie 6.1.1 en 6.1.3.

Leefgebied van soorten
Het leefgebied van soorten valt grotendeels samen met de habitats van de Europees beschermde soorten van
de Habitat- en de Vogelrichtlijn en de typische soorten van Europees beschermde habitats.

De instandhouding en uitbreiding van het huidig duingrasland, duinen en bosareaal en het voeren van een
aangepast beheer ten behoeve van de floristische, faunistische waarden en ontwikkeling tot natuurstreefbeeld
dient vooropgesteld te worden. Afhankelijk van de locatie zal dit geschikt leefgebied vormen voor vogels
(nachtegaal, boomleeuwerik, roodborsttapuit, wielewaal…), dagvlinders (heivlinder, kleine parelmoervlinder…),
sprinkhanen (knopsprietje, blauwvleugel, heidesabelsprinkhaan…), overige soorten (rode bosmier, nauwe
korfslak, harkwesp)… of vleermuizen (grenzend aan bosranden en ter hoogte van de diverse in te richten
overwinteringsplaatsen).

6.1.5 Balans natuurstreefbeelden

Zie kaart 12

De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft de actuele oppervlakte natuurstreefbeelden en de tot doel gestelde
natuurstreefbeelden. In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van het doelbereik
verwacht. De instandhoudingsdoelstellingen omvatten hogere ambities dan het louter behouden van de
actuele oppervlaktes aan habitats en populaties van soorten. In Tabel 6-1 valt vooral het hogere aandeel op
voor zowel alle habitattypes met name een significante uitbreiding van grijze duinen (2120), duingrasland
(2130) en duinbos (2180) maar ook van duinvallei door grootschalige inrichtingswerken ter hoogte van de
Zwart kiezel.
De habitatrichtlijn omvat namelijk niet enkel kwantitatieve oppervlaktedoelstellingen, ook de habitatkwaliteit
dient te voldoen aan de criteria voor een lokaal gunstige staat van instandhouding.
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Tabel 6-1: Overzicht actueel habitat en tot doel gesteld habitat

Omschrijving
actueel opp.
binnen SBZ

(ha)
%

actueel
opp. buiten

SBZ (ha)
%

doelopp.
binnen SBZ

(ha)
% Doelopp. buiten

SBZ (ha) % Totale
opp. (ha) Totale opp. %

2110 Embryonale duinen 0,05 0,02 1,60 0,6 1,14 0,42 1,52 0,57 2,66 0,99

2120 Wandelende duinen met helmgras 27,83 10,35 9,56 3,56 34,53 12,85 11,11 4,13 45,64 16,98

2130 Vastgelegde duinen 36,29 13,5 0,45 0,17 52,25 19,44 0,72 0,27 52,97 19,71

2160 Duinstruweel 20,71 7,71 0,53 0,20 23,98 8,92 0,53 0,20 24,51 9,12

2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen 25,43 9,46 0,17 0,06 117,83 43,84 1,47 0,55 119,3 44,4

2190 Vochtige (kalkrijke) duinvalleien 0,58 0,22 - - 6,05 2,25 0,0003 0,0001 6,05 2,25

rbbppm Oude grove dennenbestanden - - 8,8 3,27 - 8,85 3,27

Totaal 110,83 41,24 12,31 4,58 244,58 91 15,35 5,71 259,93 96,71

gh geen habitat (ua, ur, n, pms..) 140,59 52,31 5,56 2,07 6,59 2,45 2,26 0,84 8,85 3,29

- Begraasd mozaïeklandschap 43,15 16,05 - -- 43,15 16,05

- Onbeheerde climaxvegetaties 35,04 13,04 - - 35,04 13,04
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6.1.6 Bosbalans

Tabel 6-2 geeft de bosbalans weer, deze wordt tevens gevisualiseerd op kaart 12c. Deze tabel duidt aan waar
en over welke oppervlakte er kappingen gepland zijn. Ook wordt vermeld of de kappingen in functie van de
realisatie van een natuurstreefbeeld zal gebeuren. Onder ontbossing worden de volgende ingrepen verstaan:
duindoorn- en ander inheems struweel (is dus bos) en uit “exotische (abelen, dennen…) en “semi-exotische”
(cultuurpopulier en gewone esdoorn) boomsoorten samengestelde percelen. Beheerwerkzaamheden die niet
als ontbossing worden beschouwd zijn het verwijderen van exotische struik- en boomsoorten uit struwelen en
bossen die verder als bos of struweel worden behouden worden aanzien als “exotenbestrijding”, het
verwijderen van allerhande exoten als mahonia, rimpelroos…. of worteluitlopers van exotische boomsoorten
zoals abelen uit "geïnvadeerd" helmduin (2120), mosduin (2130*) en duingrasland (2130*) is geen ontbossing,
wel "instandhoudingsbeheer" van de voormelde habitattypes, tenzij die worteluitlopers (vooral in geval van
abelen) inmiddels tot goed uit de kluiten gewassen bomengroepen zouden uitgegroeid zijn met ook een
kruidlaag die is samengesteld uit boskruiden (bvb look-zonder-look, robertskruid, nagelkruid …).

Aldus wordt er in totaal 11,94 ha gekapt. Verder dienen de kappingen die onder de open plekken vallen (in
tegenstelling tot voorheen) ook meegenomen te worden in de bosbalans. Kappingen van struweel en opgaand
hout die jonger is dan 22 jaar (zelfs als ze vallen onder het bosdecreet) dienen niet te worden opgenomen in de
bosbalans. Daarnaast wordt er door gerichte aanplant van bos en bosmantels 1,77 ha extra bos gecreëerd wat
de bosbalans (en dus de oppervlakte te compenseren bos) op -10,17 ha brengt2. Indien ook de Mispelenburg
in het groter visiegebied wordt beschouwd, waar de aanleg van een buffer- en bosmozaïekzone is voorzien van
1,40 tot 2,65 ha, komt de bosbalans op -7,52 ha tot -8,77 ha, maar deze kan voorlopig nog niet in de balans
worden opgenomen.
Alle kappingen worden uitgevoerd in functie van de realisatie van natuurstreefbeelden, met name
duingraslanden, mosduinen,duinpannen, vochtige duinvalleien en helmduin. De kappingen zullen in de meeste
gevallen plaatsvinden ter hoogte van vrij jonge abelen, esdoorn en naaldhoutpercelen (dus geen oud bos en
momenteel geen habitat) en ondersteunen de IHD-doelstellingen. Deze kappingen zullen gefaseerd in de tijd
worden uitgevoerd. Slechts in beperkte mate wordt er habitatwaardig duindoorn gekapt (2160) voor herstel
van open duinhabitats.

Tabel 6-2: Bosbalans
Beheereenheid Opp. (ha) te ontbossen>22j Habitat? Kapping i.f.v. natuurstreefbeeld

101c 0,15 N 2120/2130

102c 0,07 N 2120/2130

106d 0,18 N 2120/2130

108a 0,20 N 2130

108c 0,09 N 2120/2130

109b
0,3 N

Mozaieklandschap
0,05 J (2160)

110b 0,27 N Mozaieklandschap

113c 0,30 N 2120/2130

205d 0,08 J (2160) 2120/2130

205e
0,2 J (2160)

Mozaieklandschap
1,26 N

208a 0,76  N 2120/2130

208c 0,11 N 2130

301c
0,41 N

2130
0,4 J (2160)

302a 0,50 J (2160) Mozaieklandschap

2 Ontbossing ouder dan 22 jaar i.f.v. IHD: niet compensatieplichtig, maar wordt door ANB wel gecompenseerd (1 op 1)
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Beheereenheid Opp. (ha) te ontbossen>22j Habitat? Kapping i.f.v. natuurstreefbeeld

0,36 N

303b 0,47 N 2130

309a 2,54 N Mozaïeklandschap

311a 2,19 N 2190

316d 0,17 N 2120/2130

316f 0,50 N 2120/2130

Beheereenheid Opp (ha) te bebossen Opmerking

HK1/HK2/HK4 1,022 10 m brede houtkanten als scherm rond de
begrazingsblokken

209a 0,09 ha Integrale bebossing met iep

301e 0,66 ha Interne bosmantel

6.1.7 Klimaatdoelstellingen

In het groenboek voor het Vlaams beleidsplan Ruimte wordt de klimaatuitdaging gekaderd en wordt
aangegeven dat de veerkracht van de ruimte tegen 2050 gevoelig verhoogd moet worden door een fijnmazig,
maar robuust groen en blauw netwerk dat de klimaatveranderingen tempert en de gevolgen ervan kan
opvangen. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is van toepassing op het projectgebied. 'Natuurgebieden
met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken’ is tevens een opdracht uit het Vlaams Adaptatieplan.
De impact van het project op het globaal klimaat is te verwaarlozen.

Specifieke beheermaatregelen van de bossen kunnen een verhoogde C-dichtheid nastreven. Hiervoor zijn de
bedrijfsvorm, -soort en -tijd bepalend. Langere rotaties en meer kleinschalige exploitaties, bijvoorbeeld, zorgen
voor minder verstoring van de opgeslagen koolstof. Maar ook de boomsoortenkeuze en het dunningsregime
zijn bepalend. Het gebruik van inheemse, streekeigen soorten voor de bebossing of de keuze voor spontane
verbossingen zal ook zorgen voor een grotere kans op slagen van de bebossing, ook bij klimaatsveranderingen.
Bovendien gebeurt er een evaluatie van de uitgevoerde werken, zodat eventuele aanpassingen nog kunnen
gebeuren (bv. naar soortkeuze).

Hoewel een zekere oppervlakte niet-inheemse bos zal worden omgezet naar open habitats zal echter een
homogene ontwikkeling naar struweel of bos, met een meer gematigd worden van het microklimaat tot gevolg,
op Belgische schaal bekeken, nivellerend werken, en het verdwijnen van de typische, aan de extreme
klimaatsomstandigheden in de duinen aangepaste soorten, tot gevolg hebben. Voor het behoud van die sterk
microklimatologisch afhankelijke, vaak tot de kustduinen beperkte soorten, zal het nodig zijn dat er
maatregelen worden genomen om een verdere totale nivellering van het meso- en microklimaat (onder
invloed van verstruweling, verbossing, verdroging,…) in het beheerplangebied tegen te gaan.
Het zijn nu net die extreme verschillen die het voorkomen van enkele voor de duinen zeer karakteristieke
fauna- (b.v. onder de sprinkhanen, loopkevers, spinnen) en flora-elementen (b.v. mediterrane thermofiele
soorten naast boreaal, circumpolair georiënteerde soorten) verklaren.

Kappingen in de duinen zijn een noodzakelijke ingreep in het kader van een doeltreffend natuurbeheer. Een
bijkomend argument, zeker in het geval van kappingen van naaldhout, is dat de duinen belangrijke strategische
grondwaterreserve vormen die onder meer van belang is in de strijd tegen verzilting van de polder. Het
aandeel van de neerslag dat effectief het grondwater aanvult is veel groter in onbegroeid duin (75%) dan onder
naaldhout (15 à 20%). Waterbeheer is ook één van de uitdagingen door de klimaatverandering en hierin kan
natuurbeheer versterkend werken (Provoost et al, 2020).

Half-natuurlijke graslanden die nooit bewerkt zijn, zijn zeer belangrijk op vlak van CO2-opslag. Zoals ook in
andere habitats, wordt het grootste deel van de CO2 opgeslagen in de bodem. Ongestoorde graslandbodems
hebben de hoogste CO2-stock in de bodem in België. Bij zandbodem is dat gemiddeld 193 t C per ha. De
biodiversteit van graslanden heeft ook een invloed op de hoeveelheid koolstof in de bodem. Graslanden met
een hoge biodiversiteit neemt tot 500% meer koolstof in de bodem op, dan monoculturen van (C4-)grassen.
Extensief beheerde graslanden slaan jaarlijks zo’n 1,5 tot 2,2 t koolstof  per ha per jaar op.
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6.2 Sociale doelstellingen

6.2.1 Beleving

Gezien de grote recreatieve druk aan de Kust, moet ook hier rekening gehouden worden met de verschillende
gebruikersgroepen die in het bos willen recreëren. Momenteel is de veiligheid langsheen de N34 reeds sterk
verbeterd door de recreanten te kanaliseren naar beveiligde oversteekplaatsen. Het opbreken van een deel van
de kustweg en de aanleg van een fietsautostrade zal de veiligheid in de nabije toekomst alleen maar verhogen.
Deze oversteekplaatsen moeten dan verder aansluiten op goed ingerichte duinovergangen die op het strand
uitkomen. Dit houdt voor de Duinbossen onder meer in dat paden die geen aansluiting hebben op deze
doorsteken, bij voorkeur worden opgeheven. Via een aantal hoofdassen worden de strandgangers van de
verblijfsplaatsen dwars door het bos naar zee gebracht. Binnen de verschillende bosplaatsen worden de
wandelroutes zinvol aangesloten op deze hoofdassen en op de wandelpaden in aanpalende gebieden. De
kaarten voor wandelaars, fietsers en ruiters in de kaartenbundel geven een overzicht van de gewenste
recreatieve situatie.

De doelstellingen naar de sociale en educatieve functie zijn het kwalitatief verbeteren, structureren en leiden
van het huidige aanbod aan zachte recreatie door:
· een betere zonering (speelzones, ontoegankelijke zones, scheiden verschillende gebruikersgroepen) ;
· een betere afstemming op de ecologische waarden;
· een betere kanalisering van de recreatiestromen (afsluiten sluipwegen, goed onderhoud en signalisatie

van officiële routes);
· een betere afstemming op de doelstellingen :

· veilige en comfortabele doorsteken van het hinterland naar het strand;
· veilige en aangename wandel- fiets- en ruiterparcours die ook aansluiting geven op initiatieven

buiten het bos;
· een striktere opvolging van de toegankelijkheidsregels;

De grote recreatiedruk brengt een aantal knelpunten met zich mee. Zo is het wenselijk om in het bosgebied
recreatieluwe zones te creëren, waar kwetsbare vegetaties en fauna-elementen kunnen ontwikkelen. Ook de
inrichting van de duinovergangen op de kustreepduinen stelt een aantal randvoorwaarden aan de recreatieve
infrastructuur in de Duinbossen. De uitdaging ligt dus bij een gedragen evenwicht tussen de gewenste
natuurontwikkeling en de belangrijke recreatieve functie van de Duinbossen binnen de toeristische trekpleister
die de Kust is.
Gegeven het massatoerisme, is het hermetisch afsluiten van omvangrijke rustgebieden vrijwel onmogelijk.
Maar door een aantal hoofdbanen de strandbezoekers te kanaliseren, kan de druk op de tussenliggende zones
wat verminderen, waardoor deze dan kunnen ontwikkelen volgens hun ecologische potenties.

6.2.1.1 Beleving: toeristisch-recreatieve ontsluiting

Het gebied is uitermate geschikt voor zachte recreatievormen zoals wandelen, joggen, fietsen, paardrijden en
natuurbeleving hoofdzakelijk op lokaal niveau en gebruik makend van het bestaand padennetwerk. In het
gebied zelf is er geen directe nood aan extra wegen.

Toegankelijkheid binnen het beheerplangebied

Er wordt gekozen voor zachte vormen van recreatie. Honden mogen enkel aangelijnd in het projectgebied.

Wandelpaden en looproutes
Een aantal paden moeten worden aangepast om zinvol aan te sluiten op de infrastructuur die in omliggende
zones is voorzien. Paden die doodlopen op verkeerswegen (tramlijn, N34) worden zo veel mogelijk afgesloten,
waarbij de recreanten naar beveiligde oversteekplaatsen worden geleid. Verder worden enkele wandelpaden
gesupprimeerd om begrazingsrasters uit te breiden. Vooral de dwarsdoorgangen zijn zeer belangrijk gezien
hierlangs de recreant vanuit de campings naar het strand gaan. Deze zijn reeds grotendeels gerealiseerd (incl.
afsluitingen).
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Mountainbikeparcours en fietsers
Voor mountainbikers werd de laatste jaren een circuit uitgewerkt tussen de Paalsteenpanne in het westen en
Wenduine in het oosten. Deze lus sluit aan op een groter parcours doorheen de polders. Gezien de beperkte
mogelijkheden in de streek, oefent het bos een grote aantrekkingskracht uit op mountainbikers. Binnen de
contouren van het beheerplangebied zal worden gewerkt aan extra doorsteken en verbindingen om de
veiligheid en de belevingswaarde voor de MTB’ers te verhogen.
MTB-paden worden, waar mogelijk, gebundeld met ruiterpaden.

Ruiterroutes
Om de biotoopversnippering tegen te gaan en het veiligheidsbeheer te beperken, worden de ruiterpaden naar
de periferie van de bosplaatsen gebracht. Op die manier lopen deze paden binnen een veiligheidsstrook voor
de verkeerswegen. Ook voor ruiters worden er enkele extra doorsteken voorzien de veiligheid voor de ruiters
zullen verhogen.

Foto links: sluipwegen door duinen zorgen voor erosie van de duinengordel en zandoverlast op openbare wegen,
rechts: waar mogelijk worden evenwel wel sluikwegen geofficialiseerd in de duinengordel: hier langspad te
Klemskerke.

6.2.1.2 Beleving: belevingszones en publieke activiteiten

Speelzone
Momenteel worden er binnen het beheerplangebied drie speelzones gebruikt met een totale oppervlakte van 8
ha. Het betreft de Slierberg (Wenduine), Wonderbos (Vlissegem) en Vossenhol die -gezien het golvend reliëf-
de nodige spelmogelijkheden bieden. Binnen het beheerplangebied wordt geen uitbreiding voorzien van deze
speelzones.

Hondenlosloopzone
De aanleg van een nieuwe hondenlosloopzone van 1,04 ha aan de Zwarte kiezel en ter hoogte van het
dierenparkje te centrum De Haan zal tegemoet komen aan de problematiek van loslopende honden.
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Ontoegankelijke zones voor recreanten
Volgende zones binnen het beheerplangebied zijn ontoegankelijk: alle begrazingszones (muv de Zandpanne-
Noord, de zones die voorbestemt zijn voor primaire duinvorming , de open plekken met mosduin, kaal zand en
duingrasland in het domeinbos en de percelen van Natuurpunt (muv de bestaande paden door de Zandpanne).

6.2.2 Cultuurhistorie

De historische bebossingen met zwarte den zijn al gedurende meer dan een eeuw kenmerkend voor de
Duinbossen. Zo vormen ze een karakteristiek beeld op oude prentkaarten van De Haan. In bosplaats Vlissegem
sluit het naaldbestand van 201a aan op het beschermde dorpsgezicht van de Koninklijke Concessie. Bovendien
worden hier geen biotopen nagestreefd met hoge natuurwaarde. Bestand 201a wordt verder als naaldbestand
behouden. Het bestand zal worden verjongd door heraanplanten van grove den na strooksgewijze eindkap.

Wat de bunkers betreft ter hoogte van de Kijkuit en het Zeepreventorium, deze hebben een waarde als relict
van de militair-historische versterkingslinie Atlantikwall. De bunkers en bijhorende militaire vestingwerken die
beschermd zijn zullen geconsolideerd worden zonder ze gedetailleerd en alomvattend te restaureren. Wat de
bunkers betreft in de zuidrand van Vlissegem (Kk13) en deze ter hoogte van het voormalig militair domein
Radstabe: deze zullen omgevormd worden tot overwinteringsobjecten voor vleermuizen. Vanzelfsprekend zal
hier met de terzake bevoegde deskundigen inzake militair erfgoed van het Agentschap R-O Vlaanderen,
Onroerend erfgoed overlegd worden.

6.3 Economische doelstellingen

Houtproductie was een volledig ondergeschikte functie bij de aanleg van de Duinbossen. Fixatie van de
duinzanden was de primaire doelstelling. De groei van nogal wat bestanden is eerder beperkt wegens de
slechte condities (zoute zeewind, droogte) op deze extreme standplaats.

Gezien de bijzondere ecologische potenties, de hoge recreatiedruk, het belang van de milieubeschermende
functie binnen deze bossen en de beperkte productiekracht van bomen (klimatologische omstandigheden) in
de delen nabij de zeereep, is de (directe) economische functie via houtoogst ondergeschikt in de Duinbossen.
Bovendien is door de ligging in een bosarme streek en de moeilijke exploitatie, de potentiële afzetmarkt eerder
beperkt. Dit brengt met zich mee dat ook de productie van kwaliteitsvolle stammen ondergeschikt is aan
andere doelstellingen. Niettemin kan er bij de dunningen in het domeinbosgedeelte gestreefd worden naar de
productie van kwaliteitsvolle onderstammen van eik, es en esdoorn met een takvrije stamlengte van 5 tot 7m.
Daarbij wordt een selectie gemaakt op basis van kroondiepte en kroonvitaliteit.
Brandhout van esdoorn, es, populierensoorten en eik kan bekomen worden uit hakhoutkap en middelhoutkap.
Op langere termijn kan eventueel kwaliteitshout van eik, es en esdoorn uit dunningen bekomen worden.

De hoofdfunctie van het strand, de duinengordel en dijken in het gebied is zeewering, zijnde het beschermen
van het hinterland tegen overstromingen. Recreatie en natuur zijn ondergeschikte functies. Naargelang de
zone, primeert de ene ondergeschikte functie op de andere of worden ze als nevengeschikte functies
beschouwd. Alle werken, handelingen of wijzigingen die in het kader van het PRUP “Strand en Dijk-De Haan”
worden geregeld mogen de rol van stranden, duinen en dijken als kustverdedigingsmiddel niet ondermijnen.
Werken, handelingen en wijzigingen zijn toelaatbaar voor de realisatie van de zeewerende functie, voor
infrastructuren voor kust- en zeevaart. Dit gezegd zijnde vormt het reactiveren van de duinen vormt een
belangrijke uitdaging voor de kustbescherming. Op het eerste zicht lijkt hier een conflictsituatie te bestaan.
Een veerkrachtig duin met hoge beschermingscapaciteiten, wordt gekenmerkt door een gezonde
helmvegetatie. Vanuit het oogpunt van kustbescherming kan niet een sterk gefixeerde maar net een relatief
dynamische zeereep dus paradoxaal genoeg het meeste weerstand bieden aan de kracht van de stormvloeden
of toch zeker sneller van de aangerichte schade herstellen..
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Deel 3 Beheermaatregelen
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7 Beheermaatregelen

Er wordt een onderscheid gemaakt in eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen en terugkerende
maatregelen.De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 13 (eenmalige-) en 14 (terugkerende
maatregelen).
Over het algemeen wordt er gekozen om de actueel reeds opengemaakte stukken en historisch permanente
graslanden zo goed mogelijk te consolideren en de kwaliteit ervan te laten toenemen. Deze stukken kunnen
dan na 3-6 jaar in een onderhoudsbeheer overgaan. Dit komt overeen met de te volgen monitoringscyclus.De
beheermaatregelen worden zo veel mogelijk gefaseerd uitgevoerd. Deze fasering is noodzakelijk voor de uit te
voeren exotenbestrijding, ruimingswerken, kapwerkzaamheden en werkzaamheden ikv mozaïekbeheer
(maaien, begrazen...).

Bij de keuze en de timing van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt rekening gehouden
met het vooropgestelde natuurstreefbeeld en getracht om een realistisch omvormingsscenario te voorzien.
Hiervoor spelen praktische en financiële aspecten eveneens een belangrijke rol. Een volledige planningstabel
met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de totale oppervlakten waarop een beheermaatregel zal
uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in de onderstaande beheertabel.
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Tabel 7-1: Overzicht van de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld en per beheerder (rood: ANB, grijs: MDK, geel: Natuurpunt, blauw: zeepreventorium en groen: gemeente De Haan), (X) = facultatief uit te voeren

Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

101a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 4,83 ha abeel/populier, lokaal inplanten met

kloempen (X) X (X) (X) X (X)

101a 2.3 Beboste
duinen middelhoutkap 4,83 ha gefaseerde middelhoutkap (1/4de van

opp.) met behoud van overstaanders zE X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

101b 2.3 Beboste
duinen Dunning 3,66 ha met vrijstellen inheems loofhout (X) X (X) X (X) X

101b 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 3,66 ha ikv speelbos (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

101c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,15 ha westzijde: kappen/uittrekken abeel/gEd,
bosfrezen en strooisel verwijderen X

101c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,45 ha
opslag gEd/zE/Ps verwijderen aan
oostzijde, bosfrezen en strooisel
verwijderen

X X

101c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,68 ha
2-3 jaarlijks te maaien eind augustus-
september, lokaal veel braam en klimop,
best gefaseerd (dus elk jaar 1/3de)

X X X X X X X X X X X

102a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 2,98 ha abeel/populier, lokaal inplanten met

kloempen (X) X (X) (X) X (X)

102a 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 2,98 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

102b 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 2,65 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

102c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 0,33 ha eerste jaren maaien om dominantie gras
te breken X X X X X X

102c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,33 ha
opslag gEd/zE/Ps verwijderen aan
westzijde, bosfrezen en strooisel
verwijderen

X X

102c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Eindkap 0,12 ha
oostzijde: kappen/uittrekken
KM/abeel/gEd, bosfrezen en strooisel
verwijderen

X

102c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,45 ha
2-3 jaarlijks te maaien eind augustus-
september, lokaal veel braam en grazig
(kweek, glanshaver, zachte dravik

X X X X X X X X X X X

103a 2.3 Beboste
duinen middelhoutkap 2,51 ha

gefaseerde middelhoutkap (1/2de van
opp.) met behoud van overstaanders
iep/gEd, lokaal terug groepjes
aanplanten

X
(1/2) (X) X

(1/2) (X) X
(1/2)

103b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 0,72 ha struweelgordel langs koninklijke baan
met enkele opgaande bomen X X X X X X X X X

103b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 0,72 ha gefaseerde strook over 1/4de van de
lengte X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

104a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 4,69 ha abeel/populier, vnl noordelijk en

zuidelijk deel (X) X (X) (X) X (X)

104a 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 4,69 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

104b 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 1,03 ha veel afgestorven Pc aan pad X X

104b 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 1,03 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

104c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,48 ha (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

104d 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 0,56 ha abeel, met inplanten van kloempen (X) X (X) (X) X (X)

104d 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,56 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105a 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 5,88 ha lokaal wel dunnen in recente

beplantingen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105b 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 1,94 ha abeel/populier, lokaal inplanten met

kloempen (X) X (X) (X) X (X)

105b 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 1,94 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105b 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 1,94 ha dringend controleren/vellen enkele xPo

aan pad en in rand (stambreuk) X X

105c 2.3 Beboste
duinen

Vrijstellen jonge
beplanting 0,56 ha vrijstellen jonge beplanting in het

westen over 0,3 ha X X X

105c 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,56 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105d 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,55 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,51 ha veel Slee/gEd/Mei/abeel/KM en wat
duindoorn (50% vd opp) X (X)

105e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,51 ha
momenteel lokaal sterk grazing, goed
stukken dienen evenwel niet
meegemaaid te worden

X X X X X X X X X X X X

105f 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,83 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105g
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 0,06 ha inclusief kappen van wat randbomen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

106a 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 2,66 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

106b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 0,74 ha struweelgordel langs koninklijke baan
met enkele opgaande bomen X X X X X X X X X

106b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 0,74 ha gefaseerde strook over 1/4de van de
lengte X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

106c 12.1
Mozaïeklandschap ringen abeel/populier 3,71 ha verder ringen abeel en esdoorn, solitaire

zomereiken behouden X X X

106c 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 3,71 ha

lokaal nog wat kappen struweel
duindoorn en opslag van gEd, lokaal
strooisel nog verwijderen daar waar blok
naaldhout stond (zuid)

X X X

106c 12.1
Mozaïeklandschap 2 x jaarlijks maaien 3,71 ha

1e helft juni en september, lokaal veel
duinriet/struisriet, eventueel
stootbegrazing (pony) binnen raster (vnl
thv voormalige naaldhout)

X X X

106c 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 3,71 ha

1à2 pony's , kan later aangevuld worden
met schapen (eventueel wisselbegrazing
toepassen)

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

106d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

ringen abeel/populier 2,02 ha

verder ringen en uittrekken abeel en
esdoorn, solitaire zomereiken
behouden, enkele overhellende abelen
te kappen thv huizen

X X X
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Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

106d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 2,02 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

107a 2.3 Beboste
duinen

Bestrijding
plantensoorten 1,99 ha vnl rimpelroos en haagliguster in de

randen X X X

107a 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 1,99 ha

ikv parkzone en zware bomen op steile
rand, verschillende dode xPo dringend
verwijderen

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

108a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,32 ha
kappen abelenbosje met verwijderen
strooisel en enkele jaren opslag te
maaien

(X) X X)

108a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,32 ha indien konijnenvraat niet voldoende
blijkt X X X X X X X X X

108b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 2,58 ha
manueel verwijderen opslag abeel in
duingrasland en innemen (5%)
duindoornstruweel

X X

108b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Seizoensbegrazing 1,50 ha
Extensieve schapenbegrazing, ruigste
stukken met glanshaver en duinriet eerst
enkele jaren maaien.

(X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

108b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 1,08 ha

konijnenvraat van belang!, lokaal ruige
stukken buiten begrazingsraster met
glanshaver en kweek enkele jaren
achtereen te maaien, opletten voor
bokkenorchis!

X X X X X X X X X X X X

108c1
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Eindkap 0,27 ha kappen abeel binnenduinrand X

108c1
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

herbebossing 0,27 ha dichte aanplant struweel van
rosa/KM/Slee/Mei en enkele iepen (X) X (X)

108c
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 2,11 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

108d
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 2,53 ha zaailingen gEd en abeel, ook duindoorn
niet verder laten invaderen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

108e 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 0,1 ha (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

109a 2.3 Beboste
duinen

Bestrijding
plantensoorten 0,94 ha bestrijden aVk/haagliguster en

rimpelroos met nazorg X X X

109a 2.3 Beboste
duinen middelhoutkap 0,94 ha

gefaseerde middelhoutkap (1/2) met
behoud van overstaanders zE/Es en
lokaal gEd

X(1/2) X(1/2) X(1/2) X(1/2) X(1/2)

109b1 12.1
Mozaïeklandschap ringen abeel/populier 0,62 ha

ringen abeel, strooisel verwijderen en
inplanten met helm, abelen vallen
binnen begrazing, op binnenduinrand
abeel herbeplanten met helm

X X (X) (X)

109b 12.1
Mozaïeklandschap 2 x jaarlijks maaien 2 ha

vooral stukken met braam (centraal)
dienen nog enkele jaren gemaaid te
worden, ook oostelijk deel is nog
gemakkelijk te maaien, westelijk deel
niet maaien (moeilijk toegankelijk)

X X X

109b 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 0,60 ha

openmaken struweel (0,60 ha) gevolgd
door verwijderen strooisel en enkele
jaren te maaien, westelijke deel is
moeilijker te maaien en kan eventueel
ongemoeid worden gelaten tot met

 X X X
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begrazing wordt begonnen

109b 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 3,57 ha

ponybegrazing waarbij later kan
aangevuld worden met
schapenbegrazing (= schapen met
nazomerbegrazing), eventueel met
uitrastering kwetsbare mosduin

(X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

109c
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 1,61 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

109d
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 1,69 ha zaailingen gEd en abeel, ook duindoorn
niet verder laten invaderen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

110a 2.3 Beboste
duinen

Bestrijding
plantensoorten 1 ha bestrijden aVk/haagliguster en

rimpelroos met nazorg X X X

110a 2.3 Beboste
duinen middelhoutkap 1 ha

gefaseerde middelhoutkap (1/2) met
behoud van overstaanders zE/Es en
lokaal gEd

X(1/2) X(1/2) X(1/2) X(1/2)

110b1 12.1
Mozaïeklandschap ringen abeel/populier 0,28 ha

ringen abeel op binnenduinrand,
strooisel verwijderen en inplanten met
helm, abelen kunnen later eventueel
onder begrazing vallen

X X (X) (X)

110b 12.1
Mozaïeklandschap 1 x jaarlijks maaien 1,61 ha

graslanden te maaien tot er later
eventueel met begrazing wordt
begonnen

X X X (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

110b 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 5,37 ha

regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

110b 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 5,37 ha

Facultatieve runderbegrazing (4)
idealiter aangevuld met pony of
schapenbegrazing (= schapen met
nazomerbegrazing), eventueel met
uitrastering kwetsbare mosduin en dit
samen met de westelijke percelen.

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

110c
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 1,12 ha

regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn, zone rond bunker eventueel
meerjaarlijks handmatig te maaien

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

110d
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 0,68 ha zaailingen gEd en abeel, ook duindoorn
niet verder laten invaderen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

111a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Permanent nulbeheer 0,26 ha initieel nog bestrijding enkele exoten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

112a 2.3 Beboste
duinen

Bestrijding
plantensoorten 1,14 ha bestrijden aVk/haagliguster en

rimpelroos met nazorg X X X  X X

112a 2.3 Beboste
duinen middelhoutkap 1,14 ha

gefaseerde middelhoutkap (1/2) met
behoud van overstaanders zE/Es en
lokaal gEd

X(1/2) (X) X(1/2) (X) X(1/2) (X) X(1/2)

112b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Intensief maaien (3 x
jaarlijks) 1,11 ha

optioneel deel duindoorn in het
noordelijk deel en rimpelroos
wegkappen (+ strooisel verwijderen) die
grasland lokaal dreigt te
invaderen+verwijderen boksdoorn thv
duindoornstruweel op de bunker

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

112c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,40 ha

Verwijderen opslag duindoorn en abeel
in zuidelijke mosduin met verwijderen
strooisel, bouwvallige spelinfra wordt
hier best ook afgebroken.

(X) (X) (X) (X) (X) (X) X X

112c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,40 ha

Meerjaarlijks maaien duingrasland,
indien konijnenvraat voldoende blijkt
kan beheer beperkt worden tot
regelmatig bosmaaien van de houtige

(X) (X) (X) (X) X X X X X X X X
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opslag.

112c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Ringen abelen 2,02 ha

In noordelijke deel, op veiligheidsafstand
van gebouwen en spelende kinderen,
daarna regelmatig scheuten onder ring
afkappen, exotenbestrijding rimpelroos
is momenteel hier echter

(X) (X) (X) (X) (X) (X) X X

112c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Permanent nulbeheer 2,02 ha (X) (X) (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X X X X X X X X

112d 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 1,14 ha regelmatige controle op onstabiele

abelen zeepreventorium (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

112e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Intensief maaien (3 x
jaarlijks) 0,15 ha

waarschijnlijk niet noodzakelijk door
konijnenvraat, optioneel verwijderen
van invasieve rimpelroos in gazon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

112f
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 2,26 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel, bestrijding
rimpelroos in oostrand is hier prioritair

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

112g
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 2,86 ha zaailingen gEd en abeel, ook duindoorn
niet verder laten invaderen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

113a
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 0,75 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

113b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,22 ha

kappen/uittrekken abeel, grotendeels
reeds rimpelroos, vervolgens
verwijderen strooisel, erna enkele jaren
opslag maaien

X

113b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,91 ha

regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel/gEd en inperken
duindoorn, braam wegmaaien op
westelijk mosduin

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

113c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,3 ha
kappen/uittrekken abeel vervolgens
verwijderen strooisel, erna enkele jaren
opslag maaien

X (X) (X) (X)

113c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

heraanplanten 0,3 ha helm X (X)  (X) (X)

113c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,24 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel/gEd en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

113c2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,24 ha + maaien/uittrekken klimop en braam
noordoostelijke deel X X X X X X X X

114a
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

Inboeten parkbomen 0,63 ha verwijderen enkele Ab en gEd en
vervangen door zE/iep/Li X

114a
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

2 x jaarlijks maaien 0,63 ha met verwijderen maaisel X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

114a
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

veiligheidskap 0,63 ha park (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

201a 2.3 Beboste
duinen Dunning 9,77 ha  Dode essen kunnen in brandhoutlot

gestoken worden. (X) X (X) X (X) X
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201a 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha

groepen ongeveer 0,5 ha groot, na
groepenkap: Ps/Hb…., initieel thv
afgestorven naaldhout in het noorden
met aanleggen geboortebos

(X) X (X) X (X) X

201b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Jaarlijks maaien en
nabegrazen 1,68 ha

momenteel perceel nog sterk grazig met
witbol/struisgras/duinriet/zandzegge,
eventueel stootbegrazing toepassen

X X X

201b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Seizoensbegrazing 1,68 ha
begrazing van juli tot februari met 4-5
schapen aangevuld met 1 pony/ezel, in
winter: 2 schapen

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

201c 2.3 Beboste
duinen Hakhoutkap 1,56 ha gefaseerd over 1/2de vd opp, tevens

lokaal dunnen in zE
X

(1/2)
X

(1/2)
X

(1/2)

201d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 2,39 ha
kappen/uittrekken van gEd/Abeel en
liguster, bosfrezen en verwijderen
strooisel

X X X

201d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 2,39 ha eind augustus/begin september, mag vrij
ruig blijven X X X X X X X X

201e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 1,48 ha struweelgordel met enkele opgaande
bomen X X X X X

201e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 1,48 ha gefaseerde strook over 1/4de van de
lengte X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

201f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,7 ha verwijderen slechtgroeiende elzen enz
met verwijderen strooisel X

201f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 0,7 ha initieel nog ruig, maaien voor bloei van
het gras X X X

201f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,7 ha X X X X X X X X X

202a 2.3 Beboste
duinen Dunning 3,29 ha

met vrijstellen inheems loofhout en
implanten kloempen, naaldhout te
kappen in zuidelijke deel (sterke
windval)

(X) X (X) X (X) X

202a 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha

groepen ongeveer 0,5 ha groot met
inplanten kloempen, inclusief kappen
windval en inplanten in zuidelijk deel

(X) X (X) X (X) X

202b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 1,18 ha
abeel/KM/gEd, verschillende onstabiele
Pc te kappen, takkenafval/strooisel
verwijderen, bosfrezen

X X X

202b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 1,18 ha tot verruiging teruggedrongen is, maaien
begin juli, met verwijderen klimop X X X

202b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 1,18 ha x x X X X X X X X X

203a 2.3 Beboste
duinen Dunning 3,95 ha met vrijstellen inheems loofhout en

implanten kloempen (X) X (X) X (X) X
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203a 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha (X) X (X) X (X) X

203a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 3,95 ha abeel/populier (X) X (X) (X) X (X)

203b 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,67 ha

dunnen met aanduiden toekomstbomen
in jong bestand (vermoedelijk buiten
beheerplantermijn)

X

203c 2.3 Beboste
duinen Kaalkap 0,25 ha resterend naaldhout (X) X (X)

203c 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,25 ha na eindkap X

204a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 1,49 ha abeel/populier (X) X (X) (X) X (X)

204a 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,49 ha met vrijstellen inheems loofhout en

implanten kloempen (X) X (X) X (X) X

204b 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 2,33 ha abeel/populier (X) X (X) (X) X (X)

204b 2.3 Beboste
duinen Dunning 2,33 ha met vrijstellen inheems loofhout en

implanten kloempen (X) X (X) X (X) X

204b 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha groepen ongeveer 0,5 ha groot met

inplanten kloempen (X) X (X) X (X) X

204b 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 2,33 ha ikv speelbos (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

204c 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,53 ha

kroonsluiting max 50%, dunnen in de
natuurlijke verjonging einde
beheerplantermijn

(X) X X X

205a 2.3 Beboste
duinen ringen abeel/populier 1,12 ha abeel/populier (X) X (X) (X) X (X)

205a 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,12 ha met vrijstellen inheems loofhout en

implanten kloempen (X) X (X) X (X) X

205a 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha (X) X (X) X (X)

205b 2.3 Beboste
duinen Dunning 3,22 ha (X) X (X) X (X) X

205b 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha groepen ongeveer 0,5 ha groot met

inplanten kloempen (X) X (X) X (X) X

205c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,58 ha kappen resterende Ps en gEd, bosfrezen
en verwijderen strooisel (X) X (X)

205c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,58 ha X X X X X X X X X X X X X X X X

205d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,48 ha kappen resterende Pc en duindoorn,
bosfrezen en verwijderen strooisel X X X X X X X X X X X X X X X X X X

205e 12.1
Mozaïeklandschap ringen abeel/populier 1,26 ha

verder ringen abeel vooral in
noordhoek) en esdoorn, kappen
eilandjes Pc, solitaire zomereiken
behouden

X X X X

205e 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 0,35 ha

lokaal nog wat kappen struweel
duindoorn (van 35% nr 30%),  kappen
eilandjes Pc, solitaire zomereiken
behouden

X X X X

205e 12.1
Mozaïeklandschap 2 x jaarlijks maaien 6,2 ha

1e helft juni en september, lokaal veel
duinriet/struisriet/glanshaver/zandzegge
(vnl in westelijk deel), eventueel
stootbegrazing (pony) binnen raster

X X X X

205e 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 6,2 ha

5à6 pony's/rund, kan later aangevuld
worden met schapen, lokaal mooie
stukken mosduin eventueel uit te

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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rasteren

205f 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,22 ha (X) X (X) X (X) X

205f 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha in naaldhoutdeel, max 0,5 ha met

aanplant van kloempen (X) X (X) X (X) X

205g 12.1
Mozaïeklandschap Dunning 2,78 ha éénmalig dunning tot bedekking max

50% met kappen randen (X) X (X)

205g 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 2,78 ha bosbegrazing (cf 205e) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

206a 2.3 Beboste
duinen Dunning 2,62 ha nulbeheer noordzijde (roestplaats

ransuil) (X) X (X) X (X) X

206a 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha

in naaldhoutdeel, max 0,5 ha met
aanplant van kloempen, nulbeheer
noordzijde (roestplaats ransuil)

(X) X (X) X (X) X

206b1 2.3 Beboste
duinen Kaalkap 0,63 ha afgestorven essen in noordrand X

206b1 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,63 ha X

206b2 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha in naaldhoutdeel, max 0,5 ha met

aanplant van kloempen (X) X (X) X (X) X

206b 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,9 ha (X) X (X) X (X) X

206b 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 1,9 ha ikv hondenlosloopzone, nu reeds enkele

dode bomen verwijderen (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

206c 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,39 ha (X) X (X) X (X) X

206d 2.3 Beboste
duinen veiligheidskap 0,44 ha regelmatige controle van populieren (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

206e 2.3 Beboste
duinen Dunning 3,48 ha sterke dunning in Pc tot max

kroonsluiting 50% X (X)

206e 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha 0,5 ha met inplanten kloempen X X

206f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

afbreken van
dienstinfrastructuur 1,55 ha afbreken bovengrondse gebouwen en

weginfra X X (X) (X)

206f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 1,55 ha juli, momenteel nog sterk grazig X X X

206f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 1,55 ha  Eventueel in combinatie met een
nabegrazing X X X X X X X X X X

207a
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 0,46 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

208a/208d Nvt Herinrichten
stranddoorgang Nvt Plaatsen zandvangen en knik in

stranddoorgang steken (X) x (X) (X)

208a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 3,23 ha abelenopslag manueel te verwijderen en
lokaal duindoorngordel inperken X X

208a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 3,23 ha
eind augustus/begin sept, indien
konijnenvraat achterwege blijft best
jaarlijks te maaien

X X X X X X X X X X X X

208a2
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Kaalkap 1,09 ha strook abeel op binnenduinrand X (X) (X)
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208a2
2.1 Embryonale &
wandelende
duinhondenen

Herbeplanten 1,09 ha beplanten binnenduinrand met helm X (X) (X)

208a3
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 4,05 ha regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag thv het stuifduin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

208b 2.3 Beboste
duinen Middelhoutkap 0,38 ha middelhoutkap met overstaanders gEd X X

208c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 0,11 ha kaalkap abelen, daarna opslag
regelmatig klepelen/maaien (X) X (X) (X)

208c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,11 ha
eind augustus/begin sept, indien
konijnenvraat achterwege blijft best
jaarlijks te maaien

 X X  X  X  X  X X  X

208d
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 5,42 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

209a 2.3 Beboste
duinen Bebossing 0,09 ha aanleg iepenbosje X (X) (X)

209a 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,09 ha

dunnen in jonge beplanting
(vermoedelijk buiten
beheerplanperioden

301a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,91 ha

Initieel kappen struweel abeel etc met
bosfresen en verwijderen strooisel,
dennen blijven staan maar wel
regelmatige veiligheidscontrole

X

301a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 1,33 ha
vanaf eind augustus, eerste jaren
vroeger maaien op plekken met veel
kweek, glanshaver en braam

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

301b 2.3 Beboste
duinen Dunning 5,23 ha  Perceel ijk kappen met maximale

kroonbekking van 50-60% (X) X (X) X (X) X

301b 2.3 Beboste
duinen Groepenkap 0,5 ha 0,5 ha met inplanten kloempen  (X) X (X) X (X) X

301c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,81 ha

kappen eilandjes naaldhout en 25% van
het duindoorstruweel, vervolgens
strooisel verwijderen, erna regelmatige
controle op opslag

 (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

301d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 1,24 ha struweelgordel met enkele opgaande
bomen X X X X X

301d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 1,24 ha gefaseerde strook over 1/4de van de
lengte X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

301e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,15 ha

tot humeuze bodemhorizont (10-15cm)
kan voldoende zijn, maximum 0,75m
afgraven

X (X) (X)

301e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 0,15 ha initieel 2x maaien voor verschraling
(juni-september) X X X

301e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,15 ha eerste jaren maaien eind augustus,
vervolgens tussen 15 sept-15okt X X X X X X X X X X X X X X X X X

301e
2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen

Verwijderen boomopslag 1,41 ha tevens bosfrezen en strooisel
verwijderen, veel NV van gEd X X
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of struweel

301e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 1,41 ha X X X

301e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 1,41 ha ruigtebeheer X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

302a 12.1
Mozaïeklandschap

Ringen en kappen
boomopslag 9,71 ha

verder ringen abeel en esdoorn, solitaire
zomereiken en meidoorn behouden, ook
opslag abeel verwijderen, kappen Pc-
bosje, ook 10% van oppervlakte
duindoorn verwijderen

X X X X

302a 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 9,71 ha

lokaal nog wat kappen struweel
duindoorn en opslag van gEd, lokaal
strooisel nog verwijderen daar waar blok
naaldhout stond (oost)

X X X

302a 12.1
Mozaïeklandschap 2 x jaarlijks maaien 9,71 ha

1e helft juni en september, voornamelijk
op plek van voormalig naaldhout (veel
zandzegge) in NO-deel (0,97ha),
stronken bosfrezen,eventueel via
stootbegrazing

X X X

302a 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 9,71 ha begrazing met geiten/schapen en 2

pony's behouden X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

302a1 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 0,24 ha kappen wilgen aan pad, ontstronken en

strooisel verwijderen X

302a1 12.1
Mozaïeklandschap

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,24 ha

Afplaggen eerste 10-15cm zou
voldoende kunnen zijn, te evalueren
maximum 1,35 m uit te graven, pannetje
deels uit te rasteren

X (X) (X)

302a1 12.1
Mozaïeklandschap 1 x jaarlijks maaien 0,24 ha maaien pannetje vanaf 1 september X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

302b 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,23 ha X X X X X X

302c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Middelhoutkap 0,94 ha middelhoutkap (1/2 opp) met behoud
van overstaanders zomereik X(1/2) X(1/2) X(1/2) X(1/2)

302c1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 0,43 ha X X X X X

302d 12.1
Mozaïeklandschap 1 x jaarlijks maaien 0,13 ha maaien pannetje vanaf 1 september,

deel uit te rasteren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

302e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,85 ha kappen boomopslag abeel en esdoorn. X

302e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 0,85 ha aanplant struweel van
Slee/Mei/iep/rosa/Km als scherm X

302e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 0,85 ha gefaseerd afzetten hakhout 1/2 X
(1/2)

X
(1/2)

X
(1/2)

303a 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 4,25 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

303b
2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen

Kappen abelen 0,83 ha kappen abelenbosje (X) X (X)
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of struweel

303b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Herbebossing 0,31 ha aanleg struweel op 25% vd oppervlakte (X) X (X)

303b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 0,31 ha struweel X

303b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 0,75 ha

op 75% van de totale
bestandsoppervlakte, rest is struweel,
initieel intensief maaien voor
verwijderen opslag abeel

X X X X X X X X X X X X X X

303c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,13 ha
oppervlakte duinvallei vergroten door
randbomen (zE/Pc) te kappen gevolgd
door bosfrezen.

X X

303c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,13 ha

duinvalleitje vergroten door randen van
vrij smalle greppel verder te plaggen
(max 50cm)

X (X) (X)

303c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,13 ha vanaf 1 september, initieel misschien
vroeger indien te ruig X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

304a 2.3 Beboste
duinen Eindkap 0,33 ha  (X) X (X)

304a 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,33 ha  (X) X (X)

304b 2.3 Beboste
duinen Eindkap 0,3 ha  (X) X (X)

304b 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,3 ha  (X) X (X)

304c 2.3 Beboste
duinen Eindkap 0,66 ha kaalkap van het resterend naaldhout (X) X (X)

304c 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,66 ha (X) X (X)

304d 2.3 Beboste
duinen Veiligheidskap 0,29 ha

regelmatige controle zware populieren,
initiële veiligheidskap dode essen thv
weg

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

305a 2.3 Beboste
duinen Dunning 5,41 ha (X) X (X) X X

305a 2.3 Beboste
duinen Veiligheidskap 5,41 ha ikv zuidelijke speelzone (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

305b 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,68 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

305c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,37 ha
kappen opslag van abeel/Mei/xPo/gEd
enz….met stronkenfrezen en
verwijderen strooisel

X X

305c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,37 ha tot aan mineraal zand (max 65-90 cm) X (X) (X)

305c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,37 ha vanaf 1 september, initieel misschien
vroeger indien te ruig (of 2x) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

305d 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,33 ha ook later dunnen in Li/zE-aanplant (X) X (X) X X

305e 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,22 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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306a 2.3 Beboste
duinen Middelhoutkap 6,74 ha

middelhoutkap op 1/4de van de opp,
wEl wel volledig kappen (nu als
toekomstboom)

X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4) X(1/4)

306b 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,42 ha (X) X (X) X X

306c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 2,3 ha gEd/Abeel/Mei…. (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

306c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 2,3 ha
indien noodzakelijk, normaal gezien
voldoende konijnenvraat, lokaal
afschrapen grijs kronkelsteeltje

X X X X X X X X X X X X

306d 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 2,36 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

306e 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 0,99 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

306f 2.3 Beboste
duinen Permanent nulbeheer 3,94 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

307a 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,09 ha lokaal heraanplanten met iep daar waar

gaten aanwezig zijn X (X) X (X) X (X) X X X

307b 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,11 ha Lokaal heraanplanten met iep daar waar

gaten aanwezig zijn X (X) X (X) X (X) X X X

308a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Eindkap 1,04 ha eindkap abeel X

308a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

herbebossing 0,52 ha

helft terug heraanplanten met struweel:
rosa/slee/mei/KM…, overige helft
omvormen naar duingrasland (afzetten
met bosfrees)

X

308a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap 0,57 ha X

308a2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 1,26 ha
vanaf eind augustus, eerste jaren
vroeger maaien op plekken met veel
kweek, glanshaver en braam

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

308a3 2.3 Beboste
duinen Veiligheidskap 0,18 ha dennen vervangen indien ze onstabiel

dreigen te worden (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

308b 2.3 Beboste
duinen Hakhoutkap 0,16 ha 1 X X X

309a1 12.1
Mozaïeklandschap

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,75 ha aanleg duinvallei tot max 2,6m diep

uitgraven X (X) (X)

309a2 12.1
Mozaïeklandschap

Herprofileren (neutrale
grondbalans) 1,11 ha afgegraven grond X (X) (X)

309a 12.1
Mozaïeklandschap 1 x jaarlijks maaien 9,1 ha vooral in het westelijk deel zones met

duinriet, braam en kweek X X X

309a 12.1
Mozaïeklandschap Verwijderen boomopslag 3,15 ha

kappen van eilandjes abeel en zwarte
den (ook oostelijke blok abeel) en
vervolgens laten begrazen

X X X

309a 12.1
Mozaïeklandschap Jaarrondbegrazing 9,1 ha

runderbegrazing, waarbij regelmatig
bijmaaien van vergraste delen
noodzakelijk zal zijn, raster opschuiven
tot tegen MTB-pad

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

309b 2.3 Beboste
duinen Ringen abelen 2,65 ha abeel/populier met inplanten van

kloempen inheems loofhout (X) X (X)

309b 2.3 Beboste
duinen Dunning 2,65 ha lokaal wilgen behouden (X) X (X) X (X) X

310a 2.3 Beboste
duinen Ringen abelen 8,52 ha abeel/populier met inplanten van

kloempen inheems loofhout (X) X (X)

310a 2.3 Beboste Dunning 8,52 ha lokaal wilgen behouden (X) X (X) X (X) X
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duinen

310b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 0,34 ha sterk verruigd en grazig, eerste maal
maaien voor bloei van het gras X X X

310b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,34 ha

maaien vanaf half augustus, kan
teruggeschroefd worden naar
meerjaarlijks maaien indien voldoende
konijnenvraat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

310c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,16 ha Initieel slechts 5-10cm uitgraven en

uitbreiden indien succesvol X (X) (X)

310c

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,16 ha
Maaien vanaf 1 september, tevens
centrale schietwilg verwijderen
(vermijden bladval en beschaduwing)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

310d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Gefaseerd maaibeheer
(niet ganse perceel
ineens)

2,49 ha

jaarlijks 10-20% niet meemaaien,
maaien vanaf half augustus, kan
teruggeschroefd worden naar
meerjaarlijks maaien indien voldoende
konijnenvraat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

310e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,03 ha

Initieel slechts 10-15cm uitgraven en
uitbreiden indien succesvol, indien niet
succesvol: af te graven met max. 30 cm,
sterk verruigd met riet etc

X (X) (X)

310e

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,03 ha Maaien vanaf 1 september tot oktober X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

310f 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,42 ha met uitkap witte elzen en vrijstellen

inheems loofhout X (X) X (X) X

310g

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,31 ha regelmatig uitkappen hooghout abeel en
esdoorn, iep wel behouden (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

311a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap 3,65 ha kappen Wi/Abeel/gEd...zwarte kiezel X X X X X X

311a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 3,65 ha

sterk gradient, noord: tot tegen
humeuze bodemhorizont (10-15cm),
zuid: tot max 0,7m uitgraven

(X) (X) (X) (X) (X) (X)

311a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 3,65 ha initieel 2x maaien voor verschraling
(juni-september) X X X

311a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 3,65 ha eerste jaren maaien eind augustus,
vervolgens tussen 15 sept-15okt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

311b 2.3 Beboste
duinen Ringen abelen 1,3 ha abeel/populier met inplanten van

kloempen inheems loofhout (X) X (X)

311b 2.3 Beboste
duinen Dunning 1,3 ha lokaal wilgen behouden (X) X (X) X (X) X

312a 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,16 ha X (X) X (X) X

313a 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,04 ha dunnen in de natuurlijke verjonging (X) X (X) X (X) X (X) X (X)

313a 2.3 Beboste
duinen Veiligheidskap 0,04 ha

met uitkap dode dennen aan oostzijde
en verwijderen sering/boksdoorn en
vAc, lokaal inboeten met iep

X
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314a 2.3 Beboste
duinen Eindkap 0,03 ha eindkap onstabiele populieren en uitkap

haagliguster/gEd X

314a 2.3 Beboste
duinen Herbebossing 0,03 ha aanleg iepenbosje X (X) (X)

314a 2.3 Beboste
duinen Dunning 0,03 ha dunnen in jong iepenbosje (X) X (X) X (X) X (X) X (X)

315a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

1 x jaarlijks maaien 0,36 ha eerste jaren maaien eind augustus,
vervolgens tussen 15 sept-15okt X X X X X X X X X X X X X X X X X X

315a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Afbreken serres 0,36 ha Dienstgebouw en labo blijft behouden
ter nader invulling (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

315a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Plaggen/afgraven
duinpanne 0,36 ha tot mineraal zand, afgraving nog te

evalueren na proefboring (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

316a/316b Nvt Herinrichten
stranddoorgang Nvt Plaatsen zandvangen en knik in

stranddoorgang steken (X) x (X) (X)

316a
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 10,24 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

316b
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 5,86 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag thv het stuifduin incl
inperken van duindoornmassieven

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

316b

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Meerjaarlijks maaien 5,86 ha

stukken aan koninklijke baan die
gemakkelijk met longreach te bereiken
zijn (oostelijk deel), eind augustus/begin
sept, indien konijnenvraat achterwege
blijft best jaarlijks te maaien

X X X X X X X X X X X X

316c 2.3 Beboste
duinen Middelhoutkap 0,3 ha middelhoutkap met overstaanders gEd X X X

316d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap en beplanten
met helm 0,17 ha

kappen/uittrekken abeel, grotendeels
reeds rimpelroos, vervolgens
verwijderen strooisel, erna enkele jaren
opslag maaien, uitvoering na opbreken
kustbaan

(X) (X) (X) (X) (X) X X

316d

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,17 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel/gEd en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

316e 2.3 Beboste
duinen Veiligheidskap 0,33 ha bos mag zich evenwel niet verder

uitbreiden in duingrasland (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

316f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Kaalkap en beplanten
met helm 0,82 ha

kappen/uittrekken abeel, grotendeels
reeds rimpelroos, vervolgens
verwijderen strooisel, erna enkele jaren
opslag maaien, uitvoering na opbreken
kustbaan

(X) (X) (X) (X) (X) X X

316f

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,82 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel/gEd en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

317a
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Verwijderen boomopslag 2,57 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

317a1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

2 x jaarlijks maaien 0,83 ha
maaien voor bloei van gras thv laagst
gelegen delen aan baan, perceel vrij ruig
met kweek, braam etc...

X X X

317a1
2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen

Meerjaarlijks maaien 0,83 ha eind augustus/begin september X X X X X X X X X X
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of struweel

317b 2.3 Beboste
duinen Hakhoutkap 0,05 ha overstaanders inheems loofhout

behouden X (X) X X

318a

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Verwijderen boomopslag 0,41 ha
regelmatige verwijdering van allerhande
houtige opslag abeel en inperken
duindoorn

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

318b 2.3 Beboste
duinen Hakhoutkap 0,43 ha vooral iepen behouden! X (X) X X

Tabel 7-2: Overzicht van de puntsgewijze en lijnvormig uit te voeren beheermaatregelen (zie beheerkaarten voor de nummering, rood: ANB, grijs: MDK, geel: Natuurpunt, blauw: zeepreventorium en groen: gemeente De Haan), (X) = facultatief uit te voeren

Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

AFS1
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

afbreken van
dienstinfrastructuur 950 m verwijderen omheining rond

MilDO X (X)

AFS2
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

aanleggen van
ecologische
infrastructuur

1475 m
aanleggen rijshout thv de
stranddoorgangen tussen De
Haan en Wenduine

X X (X)

AFS2
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

Beheren van
ecologische
infrastructuur

1475 m Nazicht, onderhoud en
heraanplant rijshout (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

AFS3
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

Aanleggen van
recreatieve
infrastructuur

775 m
Aanleggen gladde draad rond de 2
hondenlosloopzones incl
klaphekjes

X X (X)

AFSB13 12.1
Mozaïeklandschap

aanleggen van
begrazingsinfrastructuur 3007 m

aanleggen (dubbel) raster rond
begrazingblok, daarna
regelmatige controle

(X)  (X) (X) (X) (X)  (X)  (X)

AFSB2 12.1
Mozaïeklandschap

aanleggen van
begrazingsinfrastructuur 953 m aanleg raster vervolgens

regelmatige controle X X (X)

BDH02 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt

BDH03 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt X X

BDH04 2.3 Beboste
duinen Ruimen bospoel Nvt

ruimen slib poel, indien nodig
randstruweel afzetten, in 2021
enkele xPo kappen rond poel

X X

BDH06 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt

ruimen slib poel, indien nodig
randstruweel afzetten, initieel
uitrasteren

X X

BDH08 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt poel ook uit te rasteren X X

BDH09 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt poel ook uit te rasteren X X

BDH010 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt poel ook uit te rasteren X X

BDH014 12.1
Mozaïeklandschap Aanleg duinpoel Nvt

kappen wilgenstruweel over 0,14
ha, afplaggen/uitgraven,
uitrasteren, poel aanleggen door
3m uit te graven

(X) X (X)

BDH014 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt ruimen slib poel, indien nodig

randstruweel afzetten (X) X (X) (X) X (X)

BDH015 12.1
Mozaïeklandschap Aanleg duinpoel Nvt poel aanleggen in pannetje thv

westelijk pad (X) X (X)

BDH015 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt indien nodig randstruweel

afzetten X

BP1
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

verwijderen bouwpuin Nvt Losliggend bouwpuin thv 110c X X

3 Over de percelen van Natuurpunt en MDK heen.
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BP2
2.1 Embryonale &
wandelende
duinen

verwijderen bouwpuin Nvt Losliggend bouwpuin thv 112f X X

BRA1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Zoomkap 916 m zoomkap, 10m breed thv
duingrasland X (X) (X)

BRA1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Aanplant bosrand 916 m aanplant struweel X

BRA1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap bosrand 916 m gefaseerd 1/2de afzetten X (1/2) X
(1/2)

BRA2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Zoomkap 1355 m zoomkap, 10m breed thv
duingrasland X (X) (X)

BRA2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Aanplant bosrand 1355 m X (X)

BRA2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap bosrand 1355 m gefaseerde strook over 1/4de van
de lengte X(1/4) X(1/4) X(1/4)

BRA3 2.3 Beboste
duinen Zoomkap 235 m

zoomkap 10-20m van gevaarlijke
populieren (1/2de reeds
uitgevoerd)

X (X) (X)

BRA3 2.3 Beboste
duinen Aanplant bosrand 235 m aanplant struweel iep/Slee/Mei…. X (X)

BRA4

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Zoomkap 636 m zoomkap abeel/populier, 10m
breed thv duingrasland X (X) (X)

BRA44

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Aanplant bosrand 636 m aanplant struweel X (X) (X)

BRA4

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap bosrand 636 m gefaseerd aangeplant struweel
1/2de afzetten X(1/2) X(1/2) X(1/2)

BRA5

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

zoomkap 386 m
zoomkap abeel (verschillende
onstabiel), 10-15m breed thv de
gebouwen

(X) X (X)

BRA5

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Aanplant bosrand 386 m
aanplant struweel:
rosa/KM/Slee/iep…op plek van
zoomkap

(X) X (X)

BRA5

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap bosrand 386 m gefaseerd aangeplant struweel
1/2de afzetten X(1/2) (X) X(1/2) (X) X(1/2) (X)

BRA6

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

zoomkap 240 m
kappen 10m Pc rond landduin,
bosfrezen en strooisel
verwijderen

(X) X (X)

BRA7
2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen

Aanplant bosrand 842 m aanplant struweel 10m breed met
rosa, iep, KM, Slee, Mei….. X (X)
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of struweel

BRA7

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Hakhoutkap bosrand 842 m gefaseerd 1/3de afzetten X X X X

BRE09 2.3 Beboste
duinen Ruimen bospoel Nvt ruimen slib poel, verwijderen afval

en randbomen (X) X X

BRE012 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt

ruimen slib poel en randbomen
abeel verwijderen, initieel uit te
rasteren

X X

BRE015 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt ruimen slib poel, indien nodig

randstruweel afzetten X

BRE016 12.1
Mozaïeklandschap Aanleg duinpoel Nvt aanleggen duinpoel en uit te

rasteren X X

BRE016 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt ruimen slib poel, indien nodig

randstruweel afzetten X

BRE017 12.1
Mozaïeklandschap Aanleg duinpoel Nvt aanleggen duinpoel en uit te

rasteren X X

BRE017 12.1
Mozaïeklandschap Ruimen duinpoel Nvt ruimen slib poel, indien nodig

randstruweel afzetten X

DRE1
0.0 Geen
natuurdoel
vegetatie

Vrijstellen dreef 350 m lindendreef vrijstellen en 1/3
uithalen X (X) (X)

GRE1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Dempen greppels 1464 m

afvoergreppels Zwarte Kiezel
dichten met plagsel, dient echter
gefaseerd te gebeuren om
badkuipeffect tegen te gaan

X X X X X X

GRE2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Dempen greppels 491 m

indien badkuipeffect thv Zwarte
Kiezel uitblijft kunnen ook
gefaseerd overige greppels in
zandpanne gedicht worden

X X X X X X

HK1 12.1
Mozaïeklandschap Aanplant houtkant 270 m

aanleg scherm rond
begrazingszone van
mei/slee/rosa…10m breed, deel
reeds struweel

(X) X (X)

HK1 12.1
Mozaïeklandschap Hakhoutkap houtkant 270 m

houtkant gefaseerd in hakhout
nemen (vensters zo klein mogelijk
houden)

(X) X (X) X

HK2 12.1
Mozaïeklandschap Aanplant houtkant 530 m aanleg scherm

mei/slee/rosa…10m breed (X) X (X)

HK2 12.1
Mozaïeklandschap Hakhoutkap houtkant 530 m

gefaseerd in hakhout nemen
(vensters zo klein mogelijk
houden)

X (X) X

HK3 12.1
Mozaïeklandschap Hakhoutkap houtkant 666 m gefaseerd af te zetten (1/3) X(1/3) X(1/3) X(1/3) X(1/3) X(1/3)

HK4 12.1
Mozaïeklandschap Aanplant houtkant 222 m

aanleg scherm
mei/slee/rosa…10m breed, deel
reeds struweel

X (X) (X)

HK4 12.1
Mozaïeklandschap Hakhoutkap houtkant 222 m gefaseerd af te zetten (1/2) X(1/2) X(1/2) X(1/2)

INF1

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Afbreken loods en
uitbreken wegenis Nvt afbreken loods en

weginfrastructuur (X) (X) (X) (X) (X) (X)

KK13

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

herinrichting bunker Nvt herinrichting bunker zuidrand
105d X X X

KK14

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

consolideren bunker Nvt consolideren bunkers X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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KK15

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

consolideren bunker Nvt consolideren bunkers X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KK16

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

herinrichting bunker Nvt Facultatief, nog te bekijken,
bunkers militair domein (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

KK17

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

herinrichting bunker Nvt Facultatief, nog te bekijken,
bunkers militair domein (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

KK18

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

herinrichting bunker Nvt Facultatief, nog te bekijken,
bunkers militair domein (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

KK19

20.3.1.
Cultuurhistorie:
gebouwen en
constructies

herinrichting bunker Nvt Facultatief, nog te bekijken,
bunkers militair domein (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

SP1 20.1.2. Beleving:
belevingszones

onderhouden van
recreatieve
infrastructuur

Nvt kapotte trapjes X (X)

TAV1/TAV2

2.2 Vastgelegde
duinen met
mossen, grassen
of struweel

Opruimen zwerfvuil Nvt verwijderen tuinafval aan
huizenzijde X  (X)
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7.1 Technische uitvoering van eenmalige (kortstondige) en terugkerende beheermaatregelen

In de 3 beheerblokken zullen verschillende beheermaatregelen worden genomen om de beoogde
areaaluitbreiding of de kwaliteit van de (Eu-) doelhabitats te realiseren in de volgende beheerperiode.
Voorafgaand aan de beschrijving van de voorziene beheermaatregelen in elk van de projectgebieden, geven we
voor elke beheermaatregel een algemene motivatie en een korte technische beschrijving van uitvoering. Dit
voorkomt herhaling van deze algemene informatie.

7.1.1 Kappen van populier, abeel en esdoorn

In het beheerplangebied komen verschillende exoten voor. Een aantal daarvan gedraagt zich dominant en
breidt sterk uit ter hoogte van helmduinen (2120), mosduinen en duingrasland (2130), duinbos (2180) en
duinvalleien (2190). Ze worden dan ook bestreden ten voordele van gewenste, inheemse soorten. De
voornaamste knelpunten situeren zich bij rimpelroos (zie § 7.1.5) en abeel/cultuurpopulier. Oude grauwe
abelen en uiteraard ratelpopulier in bosverband worden als inheemse bomen beheerd.

De bestrijding van abelen is sterk afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden. Er worden een drietal
scenario’s onderscheiden:

1. In bosverband kunnen abelen en esdoorn als inleidend beheer bestreden worden. Vooral te
Klemskerke maar ook in het zuidelijk deel van de Zandpanne is de aanwezigheid van populier en abeel
vrij problematisch en belet een natuurlijke bosontwikkeling. In bosverband is na de hoofdbestrijding
als inleidend beheer een controle tijdens de normale omlooptijd (4 of 8 jaar) voldoende. De
veiligheidskap is ook een gelegenheid voor doorlopende observatie van exoten in de bosbestanden.
Over het algemeen zullen abelen tot 60 cm worden geringd. Ringen kan slechts plaatsvinden centraal
in de bestanden (tot 20m van het padennetwerk of openbare wegen) en dit om de veiligheid van
recreanten en doorgaand verkeer te garanderen. De ringwerkzaamheden worden het best in mei-
augustus om de nazorg zoveel mogelijk te beperken. Het ringen zelf moet secuur worden uitgevoerd
opdat de boom effectief zou afsterven. Na het ringvormig verwijderen van de bast en schors, over een
breedte van minstens 20-30 cm moet het cambium (een natte kleurloze laag) zorgvuldig
weggeschraapt worden om te voorkomen dat zich toch weer een bast vormt die energie naar de
wortels kan gaan vervoeren. Pas wanneer de ring blank is en droog aanvoelt is de klus goed geklaard.
Een probleem is dat sommige soorten onder de ring toch weer uitlopen. Deze uitlopers moeten
afgeslagen worden om te voorkomen dat de boom zich herstelt. Zonder deze noodzakelijke nazorg is
het ringen zinloos. (Zwaenepoel, 2018).
Omvangrijke abelen en populieren zullen evenwel behouden blijven aangezien deze in veel percelen
de enige omvangrijke bomen vertegenwoordigen. Zo zal er steeds een aandeel abeel dienen
behouden te worden in de bospercelen.

2. In de open ruimtes (mozaïek van open duinbiotopen) zullen gedurende meerdere jaren en mogelijk
de volledige beheerplanperiode doorlopende bestrijding nodig zijn. Hierbij worden abelen en esdoorn
zoveel mogelijk geringd of worden zaailingen of kleine boompjes uitgetrokken. Corsikaanse
dennenbosjes worden zoveel mogelijk gekapt (muv de ANB begrazingszone te Vlissegem). Een nazorg
bij de bestrijding van de exoten is wenselijk. De hoofdbestrijding, die in de open ruimten minstens drie
opeenvolgende jaren en waarschijnlijk meer in beslag zal nemen, zal het grootste deel van de exoten
moeten verwijderen. Er kunnen echter exemplaren over het hoofd worden gezien of nieuwe opslag
kan zich vormen. Jaarlijks wordt daarom op basis van een terreinbezoek in de open ruimtes nagegaan
of een herhaling van de bestrijding wenselijk is. Deze kan mogelijk met minder ingrijpende technieken
gebeuren dan de hoofdbestrijding, bv. door uittrekken of uitsteken. Daarnaast kunnen in de
begrazingszones de zones met abelen en esdoorns door stootbegrazing onderhouden worden waarbij
een groot aantal schapen en/of geiten (10-12/ha) binnen een verplaatsbaar raster worden gehouden
en dit vanaf de start van de hergroei (mei) waardoor de dieren gedwongen worden om de hergroei
onmiddellijk af te grazen. Hierbij is het verder noodzakelijk dat er tijdens het 2de of 3de jaar de opslag
gemaaid wordt in juni. Timing (scheuten mogen max. 30-50 cm lang zijn) en opvolging (bijsturing
graasdruk) zijn hierbij cruciaal (Zwaenepoel, 2018). In elk geval is dit een veel efficiëntere methode
dan een lang volgehouden maaibeheer.
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Foto: ringen van abelen in de begrazingszone te Wenduine (302a), een secuur werkje!

3. Wat de abelenbosjes langs de kustbaan betreft, deze zullen zoveel mogelijk (gefaseerd) worden
gekapt waarna ze terug zullen worden ingeplant met helm. De opslag dient hier de eerste jaren gericht
gekapt te worden of geklepeld.

4. Voor de abelen op de binnenduinrand te Klemskerke te en Vlissegem zullen hetzelfde beheertraject
volgen. Enerzijds zullen ter hoogte van de mogelijke begrazingszone aan de Kijkuit de abelen worden
geringd, vervolgens begraasd binnen een raster en finaal worden beplant met helm, dit zou de
natuurlijke stuifduindynamiek bevorderen. De overige abelen op de binnenduinrand worden gekapt
en/of gering en terug ingeplant met helm.

Over het algemeen kan de bestrijding ook door kappen en ontstronken of uitfrezen gebeuren. Dit is
arbeidsintensiever en bovendien minder efficiënt voor bomen die als opslag zijn ontstaan en dus uit
verschillende kleine stammen bestaan. Ook de impact op het struweel is groter bij mechanische bestrijding.
Indien populieren s.l. gekapt worden dient dit hoofdzakelijk in september-februari te worden uitgevoerd. De
bomen blijven best liggen (ideaal voor nauwe korfslak).

De bestrijding van de exoten zal afhangen van de beoordeling van de terreinsituatie en de beschikbare
middelen. In de beheertabel wordt daarom geen bindende uitspraak gedaan over de toe te passen methode.

7.1.2 Ontwikkeling, omvorming en uitbreiding van duinbos

7.1.2.1 Bosverjonging

Bij het beheer van de bospercelen in de duinbossen van De Haan wordt, in de mate van het mogelijke,
uitgegaan van natuurlijke processen. Dit houdt in dat wordt gekozen om maximaal gebruik te maken van de
natuurlijke verjonging. Voorwaarden hiervoor zijn:

· De (na)bestrijding van exoten en overige ongewenste boomsoorten (o.a. abeel en esdoorn);
· Voldoende lichtinval op de bodem, te bereiken met behulp van dunningen;
· Het vrijstellen van potentiële en gewenste zaadbomen tijdens dunningen.
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In bestanden waar de natuurlijke verjonging uitblijft of onvoldoende blijkt (maximaal 6 jaar na de dunning)
wordt geopteerd voor kunstmatige verjonging van standplaatsgeschikte soorten.

Over het algemeen kan de verjonging over drie verschillende scenario’s lopen:

· ter hoogte van de voormalige bosreservaten te Wenduine en Klemskerke zullen in verschillende
beheereenheden een nulbeheer (minimum impactbeheer) worden gehandhaafd. Dit komt grofweg
overeen met de percelen die werden afgebakend tijdens het vorig beheerplan (Haskoning, 20009). Het
betreft hier grotendeels de structuurrijkste oude loofhoutbestanden uit 1890 (maar ook enkele
naaldhoutpercelen). Bosverjonging is hier een onderdeel van spontane ontwikkeling. Er zal niet meer
actief worden ingegrepen muv inleidend beheer (bestrijding van exoten) en veiligheidsbeheer
(controle en/of kappen) van gevaarlijke bomen langs wegen en paden). Nulbeheer zal over zo’n 36,8
ha worden ingesteld.

· uniforme naaldhoutbestanden met geen of een homogene (meestal vlier of esdoorn) onderetage zal
door het dunnen van het dennenscherm en groepenkap de spontane ontwikkeling versnellen. De
groepen die gekapt worden variëren van 0,3-0,5 ha. Bij kleinere groepen is de kans op mislukken van
de groepen te groot. Voor de beplanting worden soorten als fladderiep, gladde iep, zomereik,
haagbeuk, boskers, grove den, boskers aangevuld met kardinaalsmuts, diverse rosasoorten, wilde
lijsterbes, gelderse roos, eenstijlige meidoorn, sleedoorn enz. gebruikt. Zodra er interne concurrentie
in de verjonging optreedt en de gewenste soorten onvoldoende groeiruimte hebben, wordt
ingegrepen om de gewenste soorten te bevorderen. In het domeinbos wordt de terreinsituatie
geëvalueerd, waarna beslist wordt voort te gaan met de natuurlijke verjonging, dan wel aanplanten.

· Middelhoutbestanden worden doorlopend verjongd door hakhoutkappen en door het behouden en
vrijstellen van spaartelgen. Daarbij worden de gewenste inheemse soorten bevoordeeld. Dit scenario
wordt behandeld bij § middelhoutbeheer (zie aldaar).

Het gekozen scenario voor verjonging van naaldhoutbestanden zal afhangen van de gewenste bosomvorming,
hieronder beschreven.

7.1.2.2 Bosomvorming

Ter hoogte van de zones met nulbeheer zal bosomvorming niet actief worden versneld. Hier zal zo veel
mogelijk worden gewerkt via spontane processen zijnde natuurlijke sterfte van naaldbomen en spontane
uitzaaiing van inheemse loofbomen. De overige bestanden zullen actief verder worden omgevormd. Daartoe
zal er (variabel) worden gedund en worden groepen gekapt (zie § 7.1.2.1). Het is de bedoeling de meeste
bestanden in omvorming te hebben binnen de looptijd van dit beheerplan. Minder prioritaire percelen kunnen
evenwel nog onder naaldbos blijven waardoor een aanzienlijke oppervlakte naaldhout behouden blijft
gedurende de komende beheerplanperiode.

7.1.2.3 Bebossingswerken

Binnen deze beheerplanperiode zijn slechts beperkt bebossingswerken gepland in de duinbossen. Hiervoor
wordt verwezen naar het betreffende overzicht per beheerblok. Het gaat hier over integrale beplanting van
een perceel maar ook de aanleg van hagen en houtkanten op perceelsgrenzen kunnen aanzien worden als
bebossingswerken (zie aldaar).

7.1.2.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken

Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen

Vrijstellen van jonge beplanting zal worden beperkt tot het minimum. Zuiveren grijpt in op de (jonge)
houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke
stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen lokaal en beperkt gehouden. Zuivering is een negatieve
selectie waarbij ongewenste exemplaren worden verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv.
eik tussen esdoorn, inheemse soorten tov exoten, …) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren binnen één
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soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of meer lokaal om mogelijke toekomstbomen te
vrijwaren. Zuiveringen dienen tot een minimum te worden beperkt.

Voor jonge bestanden wordt geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of de QD-
methode. In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takvrije stamlengte
bereikt is. Richtlijn is een takvrije stamlengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte van de boom.
De toekomstbomen worden eventueel ook wat bijgesnoeid. Voor pionierbestanden zal dit gebeuren op een
leeftijd van 12 tot 15 jaar, voor kers en esdoorn op 18 – 22 jaar en voor eik op 25 – 30 jaar. Daarna wordt een
maximale kroonontwikkeling nagestreefd. Met de gewone toekomstboommethode kan later met de
aanduiding gestart worden. Er worden meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn. Dit is
evenwel toch soortafhankelijk.

Dunningen

Over het algemeen wordt de omlooptijd op 8 jaar gesteld. Facultatieve dunningen worden voorzien om de 4
jaar. Er wordt niet gewerkt met bedrijfstijden, aangezien gestreefd wordt naar ongelijkjarige, inheems
gemengde bestanden die natuurlijk verjongen. De bedrijfsvorm blijft hooghout. Bij reguliere dunningen wordt
gestreefd naar een aandeel kwaliteitsvolle loofstammen binnen een rijk gestructureerd bosbeeld. Deze
loofstammen hebben in regel een takvrije stamlengte van niet meer dan 5 tot 7 meter en er wordt gestreefd
naar een omtrek van 200 cm op borsthoogte en op zo kort mogelijke tijd. Bij de selectie worden zomereik,
boskers en gewone es bevoordeeld.
Voor de hoeveelheid dood hout wordt op termijn een percentage van 4% van het bestandsgrondvlak
nagestreefd (zie aldaar).

Middelhoutbeheer

Het vroegere beheer van loofbestanden leidde tot een aantal structuurrijke bestanden met twee lagen. Om
deze rijke structuur en de daaraan verbonden natuurwaarden te behouden, wordt middelhoutbeheer
uitgevoerd in enkele percelen te Wenduine en te Klemskerke. In de bovenetage wordt gestreefd naar een
grondvlak van 10 tot maximaal 15 m²/ha om zo voldoende groeiruimte voor spaartelgen en hakhout in de
onderetage te laten. De soortensamenstelling is zo veel mogelijk inheems. Oude cultuurpopulieren en abelen in
de bovenetage kunnen echter mee opgenomen worden, opslag van deze soorten wordt echter benadeeld.
Zomereik, Gewone es en andere zeldzamere soorten worden bevoordeeld in de bovenetage en als spaartelgen.
Een drietal bomen per ha moet op lange termijn kunnen doorgroeien en zijn natuurlijke levensloop volbrengen.

Veiligheidskappen4

In het kader van het recreatief gebruik van het domein en de omsluiting door talrijke verkeersassen van het
gebied dienen in de volgende situaties te hoge of gevaarlijke bomen geveld te worden:

· Bomen die de afsluiting rondom de percelen (maar ook de begrazingszones) dreigen te beschadigen;
· Bomen die een gevaar opleveren langs actief gebruikte wegen;
· Bomen die een gevaar opleveren in de talrijke recreatieve zones, de talrijke voetwegen in het gebied,

de hondenlosloopzones, de verschillende speelzones en langs de verschilende recreatieve parcours
(MTB, paarden…) moeten gekapt worden.

Groepenkappen en eindkap voor mozaïek van open duinbiotopen

Zie § 7.1.5

Exotenbestrijding

Zie 7.1.1.

4 Veiligheidskappen worden preferentieel buiten de schoontijd uitgevoerd maar mogen ook in de schoontijd worden
uitgevoerd.
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7.1.2.5 Bosexploitatie en brandpreventie

De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni wordt behouden.

In natte zones (vooral te Klemskerke) wordt de exploitatie tijdens drogere periodes in het najaar uitgevoerd.
Hierdoor worden compactie en spoorvorming beperkt. Op drogere duinbodems echter wordt beter in
vochtigere omstandigheden gewerkt om beschadiging aan de bodemstructuur te beperkten.

Hoewel brand een natuurlijk fenomeen is, waarna interessante vegetatiestructuren kunnen ontwikkelen en
gespecialiseerde organismen een habitat vinden, wordt de noodzaak van brandpreventie in de Duinbossen
onderkend. Preventie door sensibilisering van de bezoeker en verhoogd toezicht in risicoperiodes moet
branden voorkomen. Omvorming naar loofbos is ook een goede maatregel in dit verband.

7.1.2.6 Dood hout en dode bomen

Bij reguliere dunningen in de bospercelen worden er minstens 5 (-10) bomen per hectare - individueel en/of in
groep – vrijgesteld (meestal zomereik, boskers, iep of gewone es) die hun volledige levenscyclus natuurlijk
doorlopen. Zij worden niet geveld en worden zo goed mogelijk vrijgesteld. Deze “voorbehouden” bomen zullen
aangeduid worden door een “V” in de bast te kerven. Dit boomgericht beheer waarbij veteranenboom
optimaal worden verzorgd kan gelijkgesteld worden aan pleksgewijze plenterkap. Door het ringen van abelen
en esdoorns (op veiligheidsafstand van wandelpaden) zal het aandeel staand dood hout gevoelig moeten
toenemen

Naast deze verspreid voorkomende bomen worden in grote delen van het beheerplangebied geen exploitaties
meer uitgevoerd, tenzij noodzakelijk i.f.v. natuurontwikkeling (omvormingen en bosrandbeheer). Hier worden
alle bomen behouden tot ze natuurlijk afsterven, en ook nadien als dood hout. Enkel indien een dode boom
een veiligheidsprobleem stelt wordt hij geveld.

Zoals reeds eerder vermeld zal er na exploitatie een zeker aandeel liggend dood hout blijven liggen in de
bestanden.

Foto: dood hout doet leven! Enorme populier te Klemskerke
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7.1.2.7 Ontwikkeling van boszomen en -mantels

Interne bosranden worden ingericht bij mosduinen en kleinere open plekken. Deze bestaan uit inheems
struweel en worden periodiek afgezet. Deze randen zijn 5-10  meter breed en worden in een rotatie van 10-12
jaar gefaseerd afgezet.

7.1.3 Het realiseren van een natuurlijke strand-duinovergang

Binnen het projectgebied bestaat er hoogdzakelijk de mogelijkheid om waardevolle strand-duin overgangen te
realiseren met primaire duinvorming en vloedmerkvegetaties tussen De Haan en Wenduine. Momenteel wordt
de aanspoelzone en de eerste duinenrij vrij intensief gebruikt door recreanten (voornamelijk ter hoogte van de
stranddoorgangen) zodat er weinig ruimte overblijft voor een natuurlijke terrestrische strandfauna (Speybroeck
et al. 2005). Ook vloedmerkplanten en embryonale duinen krijgen relatief weinig kansen om zich te vestigen en
tot ontwikkeling te komen. Helmaanplant is hier zeker niet gewenst, om de natuurlijke successie van
vloedmerkplanten (zeeraket, loogkruid, zeepostelein, strandbiet…) naar embryonaal duin (biestarwegras) naar
spontaan helmduin (met blauwe zeedistel, zeewinde..) toe te laten. Een strook van minstens 20 meter strand
voor de duinen is minimaal (Zwaenepoel et al., 2000).
Voor het herstel en de vestiging van de specifieke plantengroei en ongewervelde faunagemeenschap van het
vloedmerk en het laten ontstaan van embryonale duinen, is het noodzakelijk dat de relevante strandgedeelten
tussen de springtijvloedlijn en de zeereep van betreding gevrijwaard worden. Daarom wordt een groot deel van
deze zones en dan vooral ter hoogte van de stranddoorgangen5 tussen Wenduine en De Haan rijshout
aangeplant en actief onderhouden met bijkomende informatieborden (zie hiervoor echter § 9.3 ). Hierbij dient
specifiek ingespeeld te worden op de aanwezige zanddynamiek waarbij een continue evaluatie nodig zal zijn.
Deze zones vormen tevens specifieke groeicondities voor soorten als gele hoornpapaver die langs de Vlaamse
kust behoorlijk zeldzaam is. Amerikaanse eik blijkt een duurzamer en gemakkelijk te verkrijgen alternatief te
zijn voor wilgentenen of populier. Het vloedmerk zal ongemoeid worden gelaten behalve voor het af en toe
manueel verwijderen van ongewenst afval (plastics e.d.m.) zonder hierbij embryonale duinstructuren te
beschadigen. Hierbij dient benadrukt te worden dat MDK in alle omstandigheden werkzaamheden kan
uitvoeren ter hoogte van deze strandzones mits rekening houdend met vaste aan- en afrijpistes. Hierbij wordt
aldus rekening gehouden met richtlijnen conform de Code Goede Natuurpraktijk.

7.1.4 Herstel en ontwikkeling van natte duinvalleien

Vochtige duinvalleien (9190_mp) zijn veelomvattend en betreffen binnen het plangebied open water, kleine
duinpoelen, vochtige graslanden, pioniersvegetaties op kaal zand en lage moerasvegetaties. Dit zijn belangrijke
componenten die grotendeels ontbreken in het gebied van de duinbossen. Uitzondering is de natte depressie
in de Zandpanne en een aantal kleine depressies verspreid in het gebied. Het is wenselijk de bestaande
depressies wat meer open te maken om duinvalleivegetaties te laten ontwikkelen. Om succesvol duinpannen
te herstellen zullen nauwkeurige afbakeningen gebeuren op het terrein van kansrijke plekken (het voorkomen
van wilgen en natte ruigtekruiden zijn een belangrijke indicator). Deze plekken dienen vervolgens ontstruweeld
te worden en geplagd te worden met verwijderen van strooisel en de humeuze laag. Op verschillende plekken
kunnen duinpoelen worden aangelegd waarbij een dieper gedeelte wordt uitgegraven en dit tot bij de
gemiddelde zomergrondwaterstand (= gemiddeld laagste grondwaterstand GLG) opdat deze poelen
voortplantingslocaties kunnen leveren voor amfibieën. Binnen begazingszones zullen de zones ook uitgerasterd
worden. Daarnaast zullen terugkerende werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit gefaseerd ruimen van
poelen binnen het gebied en het verwijderen van houtige opslag in de rand.

De meeste kenmerkende soorten van duinvalleien vereisen een gemiddelde grondwaterstand tussen maaiveld
en 60 cm onder maaiveld. Het is moeilijk om voor het habitattype 2190 precieze cijfers op te geven wat betreft
de grondwaterregimes. Elke soort heeft een eigen optimum en een tolerantierange voor bijvoorbeeld
voorjaarsgrondwaterstand, inundatieperiode of laagste zomerpeil. Relatief kleine ruimtelijke verschillen in deze
variabelen (bv. 10 cm grondwaterstand) kunnen reeds verschillen in de lokale soortensamenstelling
teweegbrengen. In de hiernavolgende Tabel 7-3 (Zwaenepoel, 2018) zijn de milieuvoorwaarden opgenomen
waaronder de beoogde plantengemeenschappen met 100% zekerheid kunnen gedijen.

5 In zoverre niet in tegenspraak met het PRUP “Strand en Duin – De Haan (2013)”
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Tabel 7-3: Overzicht van de belangrijkste hydrologische randvoorwaarden voor enkele doelplantengemeenschappen van
Vochtige duinvallei (2190)

Plantengemeenschap
GVG (cm

t.o.v.
maaiveld)

GLG (cm
t.o.v.

maaiveld)

Droogtestress (verdraagt
max. dagen onder GLG)

Parnassio-Juncetum atricapilli
Associatie van duinrus en Parnassia +15 tot -35 -70 10

Centaurio-Saginetum
Associatie van strandduizendguldenkruid en krielParnassia +5 tot -50 -70 15

Equiseto variegati-Salicetum repentis
Associatie van bonte paardenstaart en Moeraswespenorchis +5 tot -35 -60 5

Junco baltici-Shoenetum nigricantis
Knopbies-associatie +15 tot - -65 10

Over het algemeen onderscheiden onderscheiden we 3 niveaus in de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
(Provoost et al., 2020): 20, 40 en 60 cm onder maaiveld. Bij overschrijding van de eerste grens wordt het
moeilijk voor de meest  vochtminnende soorten zoals teer guichelheil, dwergzegge, paddenrus,
strandduizenguldenkruid en vleeskleurige orchis. De tweede grens van 40 cm vormt de grens van het optimum
voor onder meer rietorchis, parnassia, moeraswespenorchis en bosorchis en 60 cm onder maaiveld is de limiet
voor het optimum van geelhartje en honingorchis.

Achteruitgang van natuurwaarden valt vooral te vrezen bij plotse onnatuurlijke dalingen van de watertafel die
de range van de natuurlijke schommelingen in een bepaald seizoen overschrijden. Daarbij kunnen dalingen in
de grootte-orde van decimeters al een effect hebben. Ter hoogte van het beheerplangebied kan er uitsluitend
intern gestuurd worden. Zo dienen zoveel mogelijk drainagegreppels en rabatten gedempt te worden ter
hoogte van de nieuw aan te leggen duinpannen (bvb thv de Zwarte kiezel) waardoor de detailontwatering
zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Deze demping dient echter gefaseerd uitgevoerd te worden om een
badkuipeffect te vermijden.

Het ontslibben van duinpoelen op hetzelfde moment is niet aan te raden en dient gefaseerd over het
plangebied uitgevoerd te worden. In de begrazingsblokken zullen 1 of indien mogelijk meerdere poelen worden
aangelegd. Hierbij kan worden aangenomen dat de sterke betredingsdruk de oevervegetatie kan beschadigen
en dat er versterkt de nutriënten doet toenemen door mest in of rond het water. Het effect van dit alles lijkt
wel te variëren naargelang het type begrazer (Provoost et al., 2015). Runderen lijken de grootste druk te
veroorzaken, zowel op de vegetatiestructuur als de waterkwaliteit. In zomermaanden lijken runderen vaker het
water op te zoeken om daar voor langere tijd te vertoeven. Terwijl paarden en ponys een duidelijke invloed
lijken te hebben op de vegetatiestructuur, lijkt dit bij ezels minder het geval te zijn. Indien een begrazingsblok
een groot aantal poelen bevat, lijkt de druk meer gespreid te worden. Dit gaat vooral op voor wat betreft de
waterkwaliteit, waarbij het opvalt dat sommige plaatsen meer worden bezocht dan andere en de druk wordt
geconcentreerd op een klein aantal poelen. De impact op vegetatiestructuur blijft echter op alle poelen
merkbaar, ongeacht het aantal en de spreiding. Hierdoor is het dus wenselijk om 1 of meerdere poelen uit te
rasteren.

7.1.5 Verwijderen van struweel en ongewenste houtige opslag en terugdringen van verruiging voor behoud,
herstel en uitbreiding van droge duinhabitats

In hoofdzaak dient er gericht gekapt, eventueel gemaaid en zaailingen en jonge staken uitgetrokken te worden
van houtige soorten. Het betreft de al vermelde ongewenste boomsoorten, diverse exoten, duindoorn om
verstruweling van de duinpannen en duingraslanden tegen te gaan en dominanten grassen die een sterke
vervilting van de kruidlaag veroorzaken zoals gewoon struisgras, gestreepte witbol, kweek, zandzegge,
glanshaver en gewoon struisgras.

Concreet zal het binnen het plangebied gaan over het openmaken en open houden of vergroten van
(voormalige) open plekken die kansen bieden voor het overleven van en het herstel van kalkrijk mosduin en
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droog mesofiel duingrasland, en in zekere mate ook al dan niet nog stuivend open duin/helmduin. Naargelang
de situatie zullen de beheermaatregelen bestaan uit meestal een combinatie van onder meer lokaal
ontstruwelen (kleine oppervlakten met bosmaaier of bobcat/ kleine bosfrees), kap of ringen (individuele
struiken en bomen), eventueel maaien (als opvolgingsmaatregel en om ruigte terug te dringen). Om, waar
gewenst duindoorn te elimineren, is het sterk aan te bevelen om nog relatief jonge opslag (1-3 (5) jaar) in de
zomer te maaien (juni-juli) om de planten sneller uit te putten. Het is wenselijk om de grenzen van open
patches zoveel mogelijk duindoornvrij te houden zodat die minder snel terug dichtgroeien. Bij elk blok
struweel/duingrasland wordt een initieel aandeel struweel vooropgesteld. Over het algemeen wordt binnen de
begrazingsblokken een verstruwelingsgraad van 50% vooropgesteld. Het kan ook aangewezen zijn om de
begrazing bij te stellen (eventueel tijdelijk verhogen graasdruk waar opportuun (mosduin is
betredingsgevoelig), andere of bijkomend type grazer (graseter versus intermediaire grazer of snoeier), lokaal
inrasteren. Begrazing alleen zal echter niet volstaan om verstruweling tegen te gaan. Actief ingrijpen door
onstruweling en maaien van verruigde terreindelen zal steeds noodzakelijk blijven.

Bestrijden exoten

Voor de bestrijding van exoten werd door ANB, AWV en MDK een bestek uitgeschreven. Het is de betrachting
om de meeste (invasieve) exoten op middellange termijn te verwijderen over de ganse Vlaamse kust en dit van
oost naar west. Voor het plangebied geldt dit voornamelijk voor rimpelroos. Overige aggresieve exoten die
zeker dienen bestreden te worden binnen het gebied betreft mahonia, seringen, struikaster, robinia, ribes,
boksdoorn, boerenjasmijn, Amerikaanse vogelkers, hemelboom en tamarisk. Overige exoten zoals haagliguster,
olijfwilg, laurierkers enz. zijn minder invasief maar worden toch meebestreden omdat ze lokaal grote
massieven kunnen vormen. In het bestek worden verschillende bestrijdingsmethodes gehanteerd naargelang
de plek waar de exoten zich bevinden (zie bijlage 4).
Er zal een fasering worden ingebouwd (zie kaart 15). In de eerste periode (140 werkdagen) zullen te Vlissegem
en Wenduine de zones ten zuiden van de kustbaan te Vlissegem en te Wenduine de zones ten zuiden van de
noordelijke kustbaan (muv de zones die ontmiddellijk grenzen aan de kustbaan) worden aangepakt en dit in de
periode 2020-2026. In een latere periode zullen de overige zones te Vlissegem, Klemskerke (ten zuiden van de
noordelijke kustbaan) en Wenduine worden aangepakt in hetzelfde tijdsbestek (2020-2026 maar in een latere
fase) De zones ten noorden van de noordelijke kustbaan te Klemskerke zullen slechts aangepakt worden
eenmaal de kustbaan zal ontdubbeld worden en wanneer de fietssnelweg zal worden aangelegd (vermoedelijk
2026-2032).

Foto’s: werk aan de winkel! Rimpelroos te Wenduine….
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7.1.6 Inrichting van verschillende begrazingsblokken

Over het algemeen kan de toename van het aantal plantensoorten worden toegeschreven aan het
verminderen van strooiselophoping en het doorbreken van de dominantie van hoogproductieve,
concurrentiekrachtige plantensoorten zoals gewoon struisriet, witbol, kweek, zandzegge en glanshaver, ten
gunste van laagproductieve, weinig concurrentiekrachtige soorten zoals gewone vleugeltjesbloem, wilde tijm,
wondklaver, duinviooltje, geel zonneroosje enz.. Daarnaast zorgen vertrappeling of het openharken van de
zode voor geschikte kiemmilieus en wordt de zaadverbreiding door vee en maaimachines bevorderd.
Extensieve jaarrond begrazing met al dan niet een combinatie van schapen, (geiten), runderen, paarden en
ezels vormt dan ook dikwijls de basis van het regulier beheer dat vaak wordt toegepast in aansluiting op initiële
natuurinrichting of herstelbeheer. Om begrazing te kunnen toepassen, is het nodig het terrein hiertoe in te
richten.

Begrazing wordt toegepast om volgende doelstellingen te realiseren (Zwaenepoel, 2018):

Ø Het tegengaan van vergrassing door gewoon struisriet, gestreepte witbol, zandzegge, glanshaver en of
kweek ten voordele van het herstel van droge, mesofiele en natte duingraslanden;

Ø Duurzaam herstel van duingraslandrelicten inclusief de verrijking met fauna-elementen gebonden aan
een hogere landschappelijke structuurdiversiteit of aan de herbivoren zelf (bv. opnieuw verschijnen
van coprofiele organismen, aaseters…);

Ø Het tegenhouden en terugdringen van het (duindoorn)struweel en het vrijwaren van ontstruweelde
gebieden van herverstruweling is geen onverdeeld succes; timing en graasdruk zijn hier cruciale
factoren waarmee niet altijd soepel genoeg kan worden omgegaan;

Ø De toegepaste begrazingsregimes zijn meestal ongepast gebleken voor het duurzaam behoud,over
aanzienlijke oppervlakten, van cryptogamenrijk mosduin, daarenboven bedreigen ze in dit geval ook
de resterende populaties van zeldzame invertebraten zoals de harkwesp.

Er wordt vanuit gegaan dat er lokaal dient bijgemaaid te worden indien de kudde bepaalde plaatsen niet op tijd
kan bereiken. Deze zones kunnen tijdens het seizoen alsnog worden nabegraasd. Sowieso dienen in een fase
van herstelbeheer bepaalde zones nog een maaibeurt (of stootbegrazing) te krijgen.

Inrichting begrazingseenheden

Naast het plaatsen ven stevige begrazingsrasters in ursusdraad en aanleggen van brede houtkanten in de
randen is het noodzakelijk om op strategisch plekken (i.v.m. spreiding graasdruk, ontzien betredingsgevoelige
habitat) drinkpunten te voorzien. Waar mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan het uitgraven van poelen die
mits daartoe specifiek ingericht (omheind) tevens als extra voortplantingsplek voor amfibieën kunnen dienen.
Tevens is het noodzakelijk om in begrazingsblokken een vangkraal te voorzien voor eventueel veterinair
ingrijpen, controle of wegvangen/weghalen van dieren praktisch en vlot te kunnen organiseren. De vangkraal
wordt daarom het best geconstrueerd op een voor veetransport gemakkelijk bereikbare plaats.

Uitvoering terugkerend graasbeheer (Zwaenepoel, 2018)

Met betrekking tot recurrent graasbeheer bestaan de belangrijkste arbeidsinspanningen uit:

-  Regelmatige controle van de algemene gezondheidstoestand van de dieren en de verzorging ervan
-  Instandhouding of vernieuwing van de omheiningen,
-  Het algemeen toezicht houden op de kuddeactiviteit: onderlinge verhoudingen (agressiviteit?)
-  Elementair inzicht in het terreingebruik i.f.v. eventueel bijsturen graasdruk, eventueel aanvullend beheer
(maaien of excluderen van gebiedsdelen bij ongewenste effecten in relatie tot de beheerdoelstellingen).

De elementaire verzorging van de dieren bestaat er in dat de terreinbeheerder alert is voor
gezondheidsproblemen, stressgedrag, asociaal of agressief gedrag (ook t. o. v. bezoekers), de verplichte
veterinaire controles mee organiseert, oog heeft voor de drinkwatervoorziening en eventueel preventief
ontwormingsmiddelen toedient. Er wordt aangeraden om in ieder geval dit ofwel achterwege te laten of te
beperken tot max. 1 x /jaar en gebruik te maken van middelen die bestaan uit snel afbreekbare stoffen (dus
zeker zonder ivermectines of aanverwante producten als werkbare stof). De ontwormde dieren worden
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daarenboven best gedurende de werkingsperiode van de antihelmintica in quarantaine gehouden waarbij de
mest verzameld en deskundig verwijderd wordt. Om het minste milieuschade te veroorzaken is de winter de
meest aangewezen periode (mestkevers weinig of inactief). Zo zal de coprofiele fauna zich optimaal kunnen
ontwikkelen en hiermee gerelateerd zullen ook andere organismen bv. vleermuizen extra kansen krijgen.
Indien voor paardachtigen is gekozen zal hoefverzorging meestal een bijkomende inspanning vragen, zeker in
het geval van ezels is dit een aanzienlijke tijdsbesteding (2 tot 3x/ jaar). Tenslotte is de terreinbeheerder belast
met de uitbouw van een genetisch gezonde en aan het terrein aangepaste kudde. Dit brengt extra werk met
zich mee zoals het vangen van dieren, aankoop en verkoop, eventueel castratie van dieren, bijhouden van
verwantschappen, informatieverstrekking naar stamboekhouder, enz. Schapen vergen dan weer een jaarlijkse
scheerbeurt. In geval de dieren eigendom zijn van derden, is de (vacht)verzorging de verantwoordelijkheid van
deze persoon.

Momenteel kan het Agentschap 5 pony’s en een kudde schapen inzetten in het plangebied. Deze zullen in een
carrousel worden ingezet over de verschillende begrazingsblokken heen. Naargelang de noodwendigheid
(zeker in het groeiseizoen) kan de soortensamenstelling (incl. geiten, runderen en paarden) en kuddegrootte
uitgebreid worden in de toekomst.

7.1.7 Behoud en stimuleren van natuurlijke stuifdynamiek

Lokaal zijn de stuifduinen sterk gefixeerd geraakt. Stuivende duinen zijn essentieel voor het laten ontstaan van
vitale helmduinen die bij uitstek kustspecifiek zijn. Een belangrijke richt- en doelsoort voor deze habitats is de
heivlinder.
Op plaatsen met stuifplekken wordt er minimaal voor gezorgd dat de verstuiving zo lang mogelijk aan de gang
kan worden gehouden en dit door middel van een combinatie van werkzaamheden zijnde het verwijderen van
obstakels die de vrije windwerking beperken zoals hoge bomen, struikgewas, aanwezig puin enz. Daarnaast
wordt aan de luwe zijde aan zandverstuivingen plaats te geven en dit door het weghalen van bomen (vnl abeel)
en struiken met inplanting van helm. Daar waar verstuiving initieel niet gewenst is (bvb thv de kustbaan of thv
woningen) wordt abeel vervangen door helm of wordt eventueel duingrasland voorzien om verstuiving tegen
te gaan.
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7.2 Beheermaatregelen voor de beheerblok Klemskerke

7.2.1 Terugkerend maaibeheer

Maaien is de hoofdmaatregel voor een aantal kleinere open plekken binnen de bossfeer, boszomen (bvb thv de
Driftweg), duinpannen of daar waar de terreinomstandigheden begrazing niet toelaten (bvb
duingraslandgragmenten ten noorden van de Koninklijke baan).

Er wordt gemaaid na zaadzetting van de doelsoorten, in de zomermaanden. Afhankelijk van de uitgangssituatie
is een jaarlijkse tot ca. 3-jaarlijkse maaibeurt gewenst. De ruigste terreindelen krijgen als overgangsbeheer best
twee maaibeurten per jaar. Dit is zeker aangewezen als er nog opslag is van houtige planten. Na evaluatie kan
de maaifrequentie aangepast worden, zoals bijvoorbeeld tweejaarlijks maaien van schralere graslanden. In
reliefrijke graslanden waar rijdende maaimachines niet kunnen ingezet worden, zal het maaibeheer  met
bosmaaier of eventueel met een performante motoculteur moeten gebeuren. Gezien het arbeidsintensieve
karakter van dit beheer, stellen we voor deze terreindelen slechts eenmaal in de ca. 5 jaar te maaien. Zo kan
een maaicyclus worden ingesteld waarbij ieder jaar eenvijfde wordt gemaaid. Op die manier blijft ook een
substantieel deel van het terrein ruig, wat gunstig is voor bepaalde invertebraten. Ook de aanwezige
konijnenpopulatie in het gebied is een belangrijke sturende factor voor het al dan niet uitvoeren van
maaiwerkzaamheden. Bij maaien wordt altijd het strooisel afgevoerd.
Langsheen verkeerswegen wordt een dicht struweel behouden als er open terreinen achterliggen en een
hakhoutstrook waar bosbestanden aan de wegen grenzen. Dit kan evenwel onderbroken worden door grazige
stroken, onder andere bij kruispunten en oversteekplaatsen, waar een goede zichtbaarheid wenselijk is. Deze
grazige stukken worden minstens om de twee jaar gemaaid om verstruweling tegen te gaan. Waar zich
botanische waarden ontwikkelen, kan een jaarlijks maaibeheer ingesteld worden zoals hierboven beschreven.

7.2.2 Ontwikkeling, omvorming en uitbreiding van duinbos

Het overgrote deel van de bospercelen ligt ter hoogte van het voormalige bosreservaat. Het beheer van het
domeinbosgedeelte buiten het voormalige bosreservaat zal optimaal afgestemd worden op de streefbeelden in
het aanliggende bosreservaat. Het overgrote deel van het beheer zal bestaan uit nulbeheer, en dit over 24,3
ha, waarbij initieel de abelen en mindere mate de populieren geringd zullen worden tot en met een
veilgheidsafstand van 20-30 m van het padennetwerk (101a, 102a, 104a, 104d, 105b). Daarna zullen dichte
kloempen van zomereik, boskers, iep, haagbeuk enz. worden ingeplant waarna het beheer beperkt zal worden
tot deze kloempen.

Bestanden 101a en 103a (7,34 ha) hebben een gevarieerde structuur. Om deze structuur te behouden, wordt
hier een gefaseerd middelhoutbeheer voorgesteld met overstaanders van gewone es, zomereik en iep. Vooral
in 103a komen mooie hoogstammen van iep voor die absoluut behouden dienen te blijven. Dit beheer maakt
het ook mogelijk de inheemse soorten te bevorderen via positieve selectie. Vooral in 103a staan een aantal
exoten (abeel en esdoorn) die door frequent afzetten (hakhout) tot de onderetage kunnen beperkt worden.
Gefaseerde middelhoutkap zal ook worden toegepast langs de Koninklijke baan (109a, 110a en 112a, 3,1 ha)
ter hoogte van de percelen van de Kijkuit, het Zeepreventorium en MDK. Hier zullen voornamelijk gewone es,
zomereik en lokaal ook gewone esdoorn als overstaander worden behouden.

Reguliere dunningen met vrijstelling van inheems loofhout worden slechts uitgevoerd in het speelbos 101b.
Het hout blijft als spelelement echter gedeeltelijk liggen in het bestand.

Naast de reguliere controle van onveilige bomen langs wandelpaden en openbare wegen verdienen enkele
specifieke zones bijzondere aandacht het betreft het speelbos te 101b, het bosje met verschillende zware
parkbomen thv het dierenparkje met steile wanden (107a), het abelenbosje op een duin grenzend ten noorden
aan het Zeepreventorium (112d) en het parkje (114a) in De Haan centrum tussen de Kustlaan en de
Wenduinesteenweg. Enkele bomen vertonen momenteel acute veiligheidsrisico’s het zijn: afgestorven
Corsicaanse dennen aan het wandelpad te 104b, enkele zware populieren met stambreuk aan het wandelpad
te 105b, verschillende dode populieren in het dierenparkje en 107a en enkele onstabiele abelen aan het
Zeepreventorium (112d). Preventief zal aan het Zeepreventorium thv een zoomkap van 10-15m worden
uitgevoerd te 112d waarna een bosrand (BRA25) wordt aangelegd met inheems struweel. Verder dienen er
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dringend verschillende abelen gekapt te worden die zwaar overhellen naar belendende tuinen in de oostrand
van 106d.

Veiligheidskappen zullen uitgevoerd worden langs alle openbare wegen en spoorinfrastructuur en dit voor
zowel overhangende- als dode bomen (of delen van bomen). Indien naaldhout dient gekapt te worden (bvb thv
104b) wordt deze bosrand ingeboet met inheemse struweelsoorten.

Om het vrij monotoon bomenbestand van het parkje te 114a aan te vullen zullen enkele abelen en esdoorns
vervangen worden door linde, iep en zomereik.

Te 105a dient een bospoel (BRE009) geruimd te worden en dient er verschillende randbomen gekapt te
worden.

7.2.3 Uitbreiding duinstruweel

De zones die gekapt zijn in de winter van 2018-2019 ten behoeve van de kusttram (103b en 106b) zullen
gefaseerd terug aangeplant worden met struweel en later als hakhout worden onderhouden. Robinia dreigt
hier echter beheermatig een probleem te vormen.

7.2.4 Het realiseren van een natuurlijke strand-duinovergang

Primaire duinvorming is in deze zone vrij moeilijk aangezien de zeereep hier vrij smal is waardoor bij springtij
het zeewater tot tegen de duinen komt.

7.2.5 Herstel en ontwikkeling van natte duinvalleien

Grootschalig herstel van natte duinvalleien is niet aan de orde te Klemskerke. Wel werd er zeer recent in de
Kijkuit een nieuwe duinpoel (BRE015) van 470 m2 uitgegraven (omgevingsvergunning verleend) en dient er een
duinpoel geruimd te worden in de begrazingszone te 106c (BRE012). Beide poelen dienen uitgerasterd te
worden. Het maaiveld ter hoogte van de aan te leggen poel in de Kijkuit bevindt zich tussen de 5,1 en 5,3
mTaw. Een éénmalige meting op 21/03/2019 door de conservator Stijn Borny gaven een GVG van 4,63 mTaw
wat dus onverhoopt hoog was na de droge zomer van 2018. Er zal tot 3,2mTaw worden uitgediept om permant
waterhoudend te zijn voor de toekomstig in te richten begrazing6.
Verder dienen er ter hoogte van de poel BRE015 in de begrazingsblok 106c enkele abelen te worden gekapt en
dient de rand met dwergzegge, waterpostelein en drienervige zegge nog kleinschalig verder te worden
afgeplagd.
Als laatste zullen nog twee duinpoelen aangelegd worden in de nieuwe in te richten begrazingszone ten oosten
van de Vossenslag (108b). De poelen kunnen uitgegraven worden tot op het niveau vergelijkbaar met deze in
de Kijkuit (minimaal 3,2mTAW)

7.2.6 Verwijderen van struweel en ongewenste houtige opslag en terugdringen van verruiging voor behoud,
herstel en uitbreiding van droge duinhabitats

Vooral in de duinengordel ten noorden van de kustbaan wensen we geen verbossing in zones waar geopteerd
wordt voor het behoud en ontwikkeling van van een open of halfopen duinenlandschap. Met uitzondering van
de Kijkuit zijn er ten noorden van de kustbaan voorlopig nog maar weinig maatregelen genomen om de open
duinhabitats adequaat te beheren. In de meeste gevallen dient er opslag van abeel, populier, esdoorn maar
ook duindoornstruweel en braamstruweel verwijderd te worden om stuifduin, mosduintjes en duingraslanden
terug open te maken. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden ter hoogte van de duinmozaïeken
waarbij er gestreefd zal worden naar maximum 50% bedekking van duindoorn. Ten noorden van de noordelijke
kustbaan (108a, 108c, 108e en 113c) zal over 1,18 ha abeel worden gekapt en terug ingeplant worden met
helm.
Ter hoogte van 113c zal er 0,22 ha abeel ontbost worden (samen met verwijderen van rimpelroos) om het
areaal duingrasland te vergroten. Ter hoogte van de zeereepduinen zal het beheer zicht voornamelijk beperken

6 Om permanent droogvallen te vermijden in de zomer dient alsnog 50 cm dieper te worden uitgegraven.
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tot het éénmalig verwijderen van hooghout en struweel waarna het beheer zich kan beperken tot regelmatige
controle.

Foto’s: abelen (links) en duindoorn (rechts) dreigen waardevolle open duiniotopen in te palmen te Klemskerke (108b en
109b).

Langs de Driftweg wordt een zuidgerichte zoomvegetatie ingericht ter hoogte van 101c en 102c. Hiervoor dient
nog hooghout gekapt te worden en opslag verwijderd te worden van zomereik, esdoorn, grove den,
kardinaalsmuts en abeel. Vervolgens dient er ontstronkt te worden of worden de stronken tot op het maaiveld
afgezet en zal het strooisel worden verwijderd. Deze werken zouden ook de aanwezige populaties rode
bosmier ten goede moeten komen (zie verder). Ter hoogte van de landduin te 102c wordt er een strook van 10
meter zwarte den gekapt rond de landduin. Ook dient er opslag van sleedoorn, esdoorn, kardinaalsmuts, abeel,
duindoorn enz verwijderd te worden op de open plekken te 104c, 105e en 105g.

7.2.7 Inrichting van verschillende begrazingsblokken en te voeren begrazingsbeheer

Ter hoogte van Klemskerke zal er een nieuwe begrazingsblok worden ingericht ten noorden van de kustbaan en
dit vanaf de Vossenslag tot aan de Kijkuit met een totale oppervlakte van 10,2 ha en dit naast de reeds
bestaande begrazingsblok van ANB (106c) met een totale oppervlakte van 3,6 ha.

Momenteel is de mogelijks in te richten begrazingsblok ten westen van het Zeepreventorium momenteel nog
in eigendom van MDK waarvan uitsluitend 110b in beheer werd gegeven aan Natuurpunt. Om het beheer te
optimaliseren en te komen tot grotere gebieden met hogere natuurwaarden zouden alle percelen ten westen
best samengevoegd worden tot één grote begrazingsblok maar hiervoor dient er evenwel een
beheeroverdracht gerealiseerd te worden, momenteel wordt het huidig maaibeheer ter hoogte van de Kijkuit
gewoon verder uitgevoerd en wordt een aanvang genomen met het uitrasteren van de begrazingsblok ten
westen van de Kijkuit. Ter hoogte van 109b zijn verschillende stukken nog vrij ruig met veel dauwbraam waarbij
er de eerste jaren 2x per jaar dient te worden gemaaid waarbij de depressies met kruipwilg dienen te worden
uitgespaard. Ter hoogte van de Kijkuit dient nog een beetje exoten bestreden te worden maar het grootste
deel is reeds achter de rug. Ten westen van de Kijkuit (109b) dient er nog duindoorn gekapt te worden tot 40-
50% van de oppervlakte (momenteel 55-60% duindoorn aanwezig), daarna wordt het strooisel verwijderd en
dient er nog enkele jaren te worden gemaaid. Momenteel zal het huidig maairegime ter hoogte van de Kijkuit
worden voortgezet tot er later eventueel met de begrazing kan worden begonnen. In de grote begrazingsblok
zal er initieel deels met een (zeer) extensieve) seizoensbegrazing met schapen (westelijk deel aan de
Vossenslag), deels met jaarrondbegrazing (overige percelen) met pony’s worden gewerkt waarbij ook de
abelen ter hoogte van de Kijkuit op de binnenduinrand worden meegenomen in de begrazingsblok. De abelen
worden ofwel geringd (te prefereren) ofwel gekapt maar waarbij de opslag nog manueel enkele jaren dient te
worden gemaaid. Erna kan er terug ingeplant worden met helm. De meest kwetsbare stukken mosduin kunnen
eventueel apart worden uitgerasterd. Idealiter wordt de begrazing later aangevuld met schapen in de
nazomerbegrazing maar hier zal de beheerder vrij kunnen kiezen naargelang de veebeschikbaarheid. Sowieso
zal er altijd bijgemaaid dienen te worden om wortelopslag van populierachtigen en duindoorn tegen te gaan.
Het duingrasland ten oosten van de voetgangersbrug (108b) is één van de meest waardevolle duingraslanden
in het gebied met grote tijm, nachtsilene, zonneroosje en grote populaties bokkenorchis. Deze wordt
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momenteel alleen door konijnenbegrazing onderhouden. Hier zullen verder twee duinpoelen worden ingericht.
Initieel dient hier nog de talrijke opslag van abeel verwijderd te worden. In toekomst kan hier af en toe een
pony worden bijgeplaatst. De zones buiten de rasters worden best meerjaarlijks gefaseerd gemaaid waarbij
jaarlijks 1/3de wordt gemaaid. Ter hoogte van de Koninklijke baan komt een vrij ruige strook met veel
glanshaver en kweek voor dat best initieel jaarlijks wordt gemaaid maar hier dient wel bijzondere aandacht te
worden verleend aan de talrijke bokkenorchissen.

Binnen de begrazingsblok van ANB (106c) wordt er een een afwisselend patroon van open mosduin,
duingrasland en struweel beoogd. Initieel dient er nog heel wat abeel en esdoorn (zomereiken worden
behouden) geringd te worden (ongeveer 0,81 ha). Bijzondere aandacht dient er verder verleend te worden aan
de opslag van gekapte abelen en esdoorn. Verder dient er ter hoogte van de duinrietstukken nog 2x gemaaid te
worden (of stootbegrazing met pony’s). Duinriet komt er voornamelijk voor ter hoogte van de voormalige
naaldhoutpercelen, hier dient dus nog strooisel afgeschraapt te worden. Tot voor kort gebeurde de begrazing,
gezien de kleine oppervlakte, met een combinatie van schapen en geiten om het aanwezige mosduin te
ontzien. Deze hebben echter weinig effect op de ruige grazige struisrietvegetatie. Daarom wordt initeel een
jaarrondbegrazing aangeraden met pony’s. Daarna kan een begrazing met schapen (6-tal) worden toegepast
(eventueel een wisselbegrazing met pony’s). Om de dieren visueel af te schermen van de N34, wordt een
strook opgaand struweel aan de randen behouden, door het verwijderen van opgaande bomen maar met
behoud van inheemse struiken. Ook hier zal er regelmatig dienen te worden bijgemaaid.

Foto: bokkenorchissen houden van ruige stroken in duingraslanden (hier thv de Vossenslag), een bijzondere uitdaging voor
het maaibeheer…

7.2.8 Terugkerend maaibeheer

Indien bepaalde percelen dienen verschraald te worden dient er gemaaid te worden net voor de bloei van het
gras en dit bij aanvang minimaal tweemaal per jaar. Belangrijk hierbij echter zijn de populaties van aanwezige
doelsoorten. Deze dienen best ontzien te worden om zaadzetting te kunnen garanderen.  In de praktijk
betekent dit voor goed ontwikkelde  vochtige-droge schrale doelhabitats dat er pas gemaaid wordt op het
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moment dat de meeste  soorten aan zaadzetting toe zijn. In de praktijk is dit vaak niet vroeger dan augustus. Er
kan dan wel gewerkt worden tot en met oktober en soms zelfs nog later tot december. Het belangrijkste
objectief is hier immers verruiging en verstruweling tegengaan. Op termijn kan de  jaarlijkse maaibeurt
vervangen worden door een tweejaarlijkse. Door deze maatregel in de beoogde zones in de ruimte te faseren
wordt extra structuurvariatie gecreëerd wat over het algemeen een gunstige maatregel is voor invertebraten
zonder negatieve gevolgen voor de plantendiversiteit. Tevens biedt deze (verantwoorde) omschakeling de
mogelijkheid om de werklast onder controle te houden. Volgende zones dienen aldus recurrent gemaaid te
worden:

· Na ontstruweling en kappen van hooghout langs de Driftweg ter hoogte van 101c en 102c dient de
strook meerjaarlijks gemaaid te worden, initieel zal de maaifrequentie (2x) te 102c hoger liggen om
braam, klimop, glanshaver en kweek te onderdrukken.

· Open plek 105e meerjaarlijks te maaien, lokaal sterk grazig, goede stukken dienen dus niet
meegemaaid te worden.

· Het klavertjesgazon 112b aan het zeepreventorium gedijt zeer goed onder het gevoerde gazonbeheer.
Idealiter wordt best wat duindoorn en (zeker) rimpelroos verwijderd om de oppervlakte te vergroten.

· 113c: Maaien/uittrekken klimop en braam noordoostelijke deel in combinatie met meerjaarlijks
maaien

· Parkje ter hoogte van De Haan centrum (114a) wordt 2x jaarlijks gemaaid.

7.2.9 Behoud en stimuleren van natuurlijke stuifdynamiek

Over de ganse lengte van het beheerplangebied zal het noodzakelijk zijn, om de ecologische waarde maar ook
de kustverdediging te optimaliseren, een ruime zone die delen van het strand (vanaf de springhoogwaterlijn),
de zeereep en achterliggend gebied omvat, ontoegankelijk te maken. Door het garanderen van rust en het
voorkomen van betreding zullen doelsoorten deze zone als voortplantings-/leefgebied kunnen gebruiken bv.
graspieper, heivlinder, blauwvleugelsprinkhaan, harkwesp, zandloopkevers…

Grote stuifkuilen zijn er binnen het gebied niet aanwezig. De impact van de wind ter hoogte van kleinere
stuifkuilen wordt waarschijnlijk enigszins afgeremd door de verspreid aanwezige bomen, steenpuin en
abelenbosjes. Door het verwijderen van bomen en puin zou lokaal de verstuiving nog langdurig kunnen
doorgaan. Door het verwijderen van bomen en struiken langs de luwe zijde wordt tevens ruimte geboden om
grootschalige zandbewegingen toe te laten waardoor een vlotte overstuiving/ instuif kan bekomen worden.

7.3 Beheermaatregelen voor de beheerblok Vlissegem

7.3.1 Ontwikkeling, omvorming en uitbreiding van duinbos

Het aandeel populierachtigen te Vlissegem is beduidend lager dan te Klemskerke. Slechts in een beperkt aantal
percelen (203a, 204a, 204b en 205b) zullen populierachtigen geringd worden op een veiligheidsafstand van het
padennetwerk met inplanten van kloempen zomereik, boskers, iep, haagbeuk enz. worden ingeplant.

Het aandeel naaldhout daarentegen is te Vlissegem is nog vrij hoog. Het was reeds de betrachting van het
vorige beheerplan (Haskoning, 2009) om een aanvang te nemen met de omvorming van deze bestanden. De
omvorming zal plaatsvinden door gericht te dunnen (39,4 ha) met vrijstelling van inheems loofhout en het
inrichten van groepenkappen en inplanten van kloempen loofhout. Ter hoogte van de oudste duinbebossing
(201a) zullen er gefaseerd groepen worden gekapt en terug aangeplant met grove den, haagbeuk enz. Daar
waar gaten onstaan in naaldhout door windval zullen deze terug ingeplant worden met kleine groepjes
loofhout. De monotone zware dennenaanplanten rond het militair domein radstabe zullen sterk gedund
worden (tot 50% kroonsluiting) en dit conform de kappingen die reeds uitgvoerd zijn in 204c. Verder zal hier
een zoom worden gekapt met inplanting van struweel rond het duingrasland (zie verder).

Grootschalige eindkappen zijn er te Vlissegem niet gepland maar wel zal 203c worden kaalgekapt met
heraanplant en zal de blok afgestorven gewone es ter hoogte van 206b (0,63ha) integraal vervangen worden.
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Ter hoogte van de duin-polderovergang te 209a (0,09 ha) zal een iepenbosje worden aangeplant die sterk zal
aansluiten bij de historische bebossingen van de oorspronkelijke binnenduinrand. Momenteel betreft het hier
een glanshaverruigte.

In eikenbosje 208b langs de Koninklijke baan zal een middelhoutbeheer worden gevoerd met behoud van
enkele overstaanders eik. Het perceel 201c is het enige perceel waar een hakhoutbeheer zal worden gevoerd
met hakhout van esdoorn, abeel en zomereik en deels in het kader van veiligheid voor de aanliggende huizenrij
van de Waterkasteellaan.

Naast de reguliere controle van onveilige bomen langs wandelpaden en openbare wegen verdienen enkele
specifieke zones bijzondere aandacht het betreft het speelbos te 204b en de hondenlosloopzone te 206b.
Enkele bomen vertonen momenteel acute veiligheidsrisico’s het zijn: verschillende dode bomen (gewone es)
ter hoogte van de hondenlosloopzone. Verder dienen zeker de populieren langs de Driftweg thv 206d
nauwlettend opgevolgd worden.

Veiligheidskappen zullen uitgevoerd worden langs alle openbare wegen en spoorinfrastructuur en dit voor
zowel overhangende- als dode bomen (of delen van bomen). Indien populier dient gekapt te worden (bvb thv
het militair domein aan de Driftweg) wordt deze bosrand ingeboet met inheemse struweelsoorten.

7.3.2 Uitbreiding van duinstruweel

Ter hoogte van het militair domein Radstabe zal een zoom van 10 meter zwarte den worden gekapt rond het
duingrasland waarna terug ingeplant zal worden met allerhande struweelsoorten. Daarna zal de zoom
gefaseerd als hakhout onderhouden worden.
De zones die gekapt zijn in de winter van 2018-2019 ten behoeve van de kusttram (201e) zullen gefaseerd
terug aangeplant worden met struweel en later als hakhout worden onderhouden. Robinia dreigt hier echter
beheermatig een probleem te vormen.

7.3.3 Het realiseren van een natuurlijke strand-duinovergang

Er zal ter hoogte van de stranddoorgangen actief rijshout worden aangeplant en onderhouden (zie verder §
7.1.3) en dit over minimaal 700- 800m aan weerszijden van de stranddoorgang7. Het betreft hier de
stranddoorgang aan de Zwarte Kiezel en ter hoogte van de windsurfclub. Verder is het nodig om af en toe
ongewenst afval (plastics e.d.m.) manueel te verwijderen zonder hierbij de embryonale duinstructuren te
beschadigen.

7.3.4 Herstel en ontwikkeling van natte duinvalleien

Grootschalig herstel van natte duinvalleien is ook te Vlissegem niet aan de orde. Wel zal er in de
begrazingszone van ANB (205e) een nieuwe duinpoel (BDH014) en kleine duinvallei worden uitgegraven van
0,15 ha (Figuur 9) waarbij eerst het wilgensstruweel dient te worden gekapt en dient er een duinpoel geruimd
te worden in de kleine begrazingszone te 201b (BDH06). Beide poelen/duinvalleien dienen uitgerasterd te
worden. Het maaiveld ter hoogte van de aan te leggen poel/duinvallei te 205e bevindt zich tussen de 5,2 en 7
mTaw. Voor de poel zelf zal er ongeveer 3-tal meter worden uitgegraven om permant waterhoudend te zijn
voor de toekomstig in te richten begrazing. De rest van de duinvallei zal afgeplagd/gegraven worden tussen de
GLG en GVG maar door het ontbreken van peilgegevens kan hier best een proefboring worden uitgevoerd.

7 Rekening houdend met het PRUP Strand en Dijk-De Haan (2013).
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Figuur 9: Locatie voor de ontwikkeling van duinvalleivegetaties in de begrazingsblok te Vlissegem (205e)

7.3.5 Verwijderen van struweel en ongewenste houtige opslag en terugdringen van verruiging voor behoud,
herstel en uitbreiding van droge duinhabitats

Ook in de duinengordel te Vlissegem ten noorden van de kustbaan (208a/208d) wensen we geen verbossing in
zones waar geopteerd wordt voor het behoud en ontwikkeling van van een open of halfopen duinenlandschap.
In de duinengordel te 208d dient er wat duindoorn gekapt te worden en dient er regelmatig gecontroleerd te
worden op opslag van abeel en andere houtige opslag. In het duingrasland te 208a en de aangrenzende
binnenduingordel dient evenwel nog struweel van duindoorn ingenomen te worden en zal abeel worden
gekapt op de binnenduinrand met heraanplant van helm. Daarnaast dient opslag van abeel in het duingrasland
manueel verwijderd te worden met verwijderen van strooisel.
Langs de Driftweg wordt een zuidgerichte zoomvegetatie ingericht ter hoogte van 202b. Hiervoor dient nog
hooghout gekapt te worden en opslag verwijderd te worden van zwarte den (veel onstabiel), esdoorn en abeel.
Vervolgens dient er ontstronkt te worden of worden de stronken tot op het maaiveld afgezet en zal het
strooisel worden verwijderd.
Ter hoogte van de Koninklijke baan te 201d dient nog vrij veel opslag/hooghout van abeel, esdoorn en liguster
gekapt te worden dat vervolgens dient gebosfreesd te worden, het vervolgbeheer bestaat hier grotendeels uit
ruigtemaaien (zie verder).
De slecht groeiende elzen te 201f zullen allemaal gekapt worden met verwijdering van het strooisel.
Te 205c zullen de resterende grove dennen en esdoorns gekapt worden met verwijdering van strooisel en zal
dit perceel omgevormd worden tot open plek waarbij op regelmatige tijdstippen de opslag houtige opslag zal
worden verwijderd. Ook op de kleine duinrug 205d zal alle duindoorn en opslag van esdoorn gekapt worden
met verwijdering van de strooisellaag en bosfrezen van de stammetjes.

7.3.6 Inrichting van verschillende begrazingsblokken

Ter hoogte van Vlissegem komen er twee begrazingsblokken voor het betreft 201b (1,68 ha) en de uit te
breiden begrazingsblok 205e/205g (8,98 ha). Tot op heden werd er uitsluitend begrazing uitgevoerd op het
westelijke deel van 205e, deze begrazing zal nu worden uitgebreid over het oostelijk deel van 205e en ook het
dennenbestand te 205g zal in het begrazingsraster worden opgenomen.

De kleine begrazingsblok te 201b werd tot voor kort begraasd met schapen. In 2019 werd de kudde hier
vervangen door ezels. Hoewel deze kleine begrazingsblok reeds enige tijd begraasd wordt is het perceel nog
sterk grazig met soorten als gestreepte witbol, zandzegge, gewoon struisgras en duinriet. Initeel wordt hier een
maaibeurt voor de bloei van het gras voorgesteld met nabegrazing, eventueel kan hier ook voor stootbegrazing
met schapen gekozen worden binnen een flexnet. Eenmaal het perceel zich in een goede staat bevindt zal er
seizoensbegrazing worden toegepast en dit van juli tot februari en dit met 4 à 5 schapen aangevuld met 1 pony
of ezel. In de winter zal het aantal schapen teruggebracht worden tot 2 exemplaren.
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De uit te breiden begrazingsblok te 205e en 205g bestaat uit een mozaïek van mooie mosduinen, kleine
stuifzandplekken, duindoornstruweel, naaldhoutblokken, droog duingrasland en opslag van abeel en esdoorn.
Sommige plekken zijn nog sterk grazig met veel duinriet, glanshaver en zandzegge en dan vooral in het
westelijke deel. Deze stukken dienen initieel 2x per jaar te worden gemaaid. Hier kan eventueel ook
stootbegrazing binnen een raster worden toegepast. Verder dient er nog heel wat abeel en esdoorn geringd te
worden (vooral in de noordhoek aan de Zwarte Kiezel, worden verschillende kleine eilandjes zwarte den gekapt
(o.a. om het westelijke en oostelijke deel van de begrazingsblok met elkaar in verbinding te brengen) waarbij
de solitaire zomereiken behouden blijven. Ook dient duindoornstruweel ingenomen te worden (10% van de
bestaande oppervlakte) en dient nog wat rimpelroos bestreden worden in het oostelijke deel. De centrale blok
zwarte den zal nog 1x zwaar worden gedund (kroonsluiting 50%) waarbij ook de rand wordt ingenomen wordt.
Jaarrondbegrazing met initeel 5 à 6 pony’s/runderen kan later aangevuld worden met schapen/geiten.
Eventueel kunnen de mooiste stukken mosduin uitgerasterd worden. Om de dieren visueel af te schermen van
de N34 en de Zwarte Kiezel, wordt een houtkant van 10m breed aangelegd met allerhande stekelige soorten
(rosa/sleedoorn/meidoorn) die later gefaseerd in hakhout wordt genomen.

Foto: duinriet is zeer met begrazing weg te krijgen (Vlissegem 201b). Maaien vormt de boodschap…

7.3.7 Terugkerend maaibeheer

Volgende zones zullen recurrent gemaaid te worden:

· Strook langs de Koninklijke baan en de Nieuwe Rijksweg (201d): na verwijderen van liguster en opslag
van abeel en esdoorn wordt een ruigtebeheer gevoerd waarbij meerjaarlijk eind augustus/begin
september zal worden gemaaid

· Na verwijderen van de mislukte aanplant en het strooisel zal initieel 2x per jaar worden gemaaid voor
de bloei van het gras, daarna kan meerjaarlijks worden gemaaid.

· De zoom langs de Driftweg (202b) zal na het verwijderen van hooghout en struweel jaarlijks worden
gemaaid tot de verruiging teruggedrongen is (incl. klimop), daarna zal meerjaarlijks worden gemaaid.
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· Ter hoogte van het militair domein Radstabe zal gewerkt worden aan de uitbreiding van het areaal
duingrasland. Hiervoor zullen de bovengrondse harde infrastructuurwerken worden opgebroken
(wegenis, metalen hondenkennels en gebouwen) over een oppervlakte van 0,48 ha. De
duingraslandjes zelf bestaan uit verruigde duinriet-, braam- en zandzeggevegetaties, lokaal droog
duingrasland en plaatselijk door lichenen (Cladonia div. spp.) overheerst mosduin en nog een paar kale
zandplekjes. In droog duingrasland en mosduin handhaaft zich nog o.a. geel walstro,  schapenzuring,
akkerhoornbloem en muurpeper. Lokaal komt bokkenorchis, blauwvleugelsprinkaan en
duinsabelsprinkhaan voor. Om de vervilting te doorbreken dient initieel  nog 2x per jaar (met behoud
van overhoekjes) gemaaid te worden. Daarna dient er slechts meerjaarlijks gemaaid te worden al dan
niet in combinatie met een nabegrazing. Op termijn kan hier overgegaan worden op een extensieve
schapenbegrazing.

· Het grote duingrasland ten noorden van de Koninklijke baan (208a) wordt nu nog intensief begraasd
door konijnen. Indien deze begrazing zou wegvallen dient er meerjaarlijks gefaseerd te worden
gemaaid. Sowieso dient de houtige opslag onder konijnenbegrazing regelmatig te worden verwijderd.

7.3.8 Behoud en stimuleren van natuurlijke stuifdynamiek

Het beheer kan hier beperkt worden tot het regelmatig verwijderen van houtige opslag. Het aanwezige rijshout
wordt niet verwijderd.

7.4 Beheermaatregelen voor de beheerblok Wenduine

7.4.1 Ontwikkeling, omvorming en uitbreiding van duinbos

Het overgrote deel van de bospercelen ligt ter hoogte van het voormalige bosreservaat. Ook hier zal het beheer
van het domeinbosgedeelte buiten het voormalige bosreservaat optimaal afgestemd worden op de
streefbeelden in het aanliggende voormalige bosreservaat. De bestandsopbouw zal bovendien de natuurlijke
gradiënt vanaf de zee naar het binnenland volgen. De zone vlakbij de zeereep omvat van nature
pioniersvegetaties overgaand naar struweel en lage pioniersbosjes. Voorbij de Nieuwe rijksweg zijn de extreme
omstandigheden geluwd en kan zich een climaxbos ontwikkelen.

Een deel van het beheer zal bestaan uit nulbeheer (303a, 305b, 305e, 306d, 306e en 306f), en dit over 12,4 ha.
Ringen van abelen en in mindere mate populieren zullen worden uitgevoerd ter hoogte van 303b, 309b, 310a
en 311b waarbij een veilgheidsafstand van 20-30 m dient in acht genomen te worden. Daarna zullen kloempen
van zomereik, boskers, iep, haagbeuk enz. worden ingeplant. Vooral het grote abelen/populierenbestand (8,52
ha) in de Zandpanne (310a) leent zich zeer goed tot het ringen van populierachtigen.

Een gefaseerd middelhoutbeheer zal gevoerd worden in bestanden 306a en 316c (7,04 ha). Langs de
Koninklijke baan (316c) zullen overstaanders van esdoorn behouden blijven. Vooral 306a is bijzonder mooi
gestructureerd.  Hier zullen zomereik, gewone es en zwarte els als overstaanders behouden blijven met
populier, esdoorn, robinia en vooral witte els in de hakhoutlaag. Vooral witte els (die voorheen als
toekomstboom werd aangeduid) dient zoveel mogelijk uit het bestand geweerd te worden.
Hakhoutbeheer zal worden gevoerd in het kader van veiligheid in enkele percelen langs de Koninklijke baan
zijnde 308b, 317b en 318b (totaal 0,64 ha).

Het aandeel naaldhout te Wenduine is al bij al vrij beperkt en het was reeds de betrachting van het vorige
beheerplan (Haskoning, 2009) om via dunningen, groepenkappen en inplanting van kloempen loofhout een
aanvang te nemen met de omvorming van 301b, 304c en 305a. Vooral de slecht groeiende
naaldhoutbestanden in perceel 301 worden omgevormd. Inheemse soorten maken nu al de nevenetage uit. De
open plekken herbergen onder meer gewone eikvaren en mosduinvegetaties. Er zijn hier echter al
verschillende verjongingsgroepen aangelegd. Er wordt hier gestreefd naar ijl loofbos met een sluitingsgraad
van 50-60%. Omvormingen door eindkap en heraanplant zijn al bij vrij beperkt en zullen worden uitgevoerd in
vrij kleine bestanden (<1ha) zijnde 304a, 304b, 304c en 314a. Bestand 314a is heel klein en bevat enkele
onstabiele populieren, haagliguster en gewone esdoorn. Dit klein bosje langs de Driftweg zal worden
omgevormd naar een iepenbosje om de karakteristieke relicten van olmenbos op de binnenduinrand verder
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aan te vullen. Omvorming naar olmenbosjes zullen ook plaatsvinden in andere kleine bosjes langs de Driftweg
en dit door kappen van exoten en aanplant van iep (307a, 307b en 313a).
Verder zullen er reguliere hoogdunningen plaatsvinden over 27,6 ha.

Naast de reguliere controle van onveilige bomen langs wandelpaden en openbare wegen verdienen enkele
specifieke zones bijzondere aandacht het betreft het speelbos te 305a, het bosje met verschillende zware
populieren langs de Driftweg te 304d (met onmiddellijke velling van dode essen aan de weg), de bomen op de
middenberm te 308a (hier worden de dennen behouden maar dienen ze vervangen te worden indien ze
onstabiel worden), de zware onstabiele populieren te 310f langs de Driftweg (vellen zoom en aanplanten
struweel) en het bosje langs de Driftweg (313a, met kappen van enkele dode dennen).

Veiligheidskappen zullen uitgevoerd worden langs alle openbare wegen en spoorinfrastructuur en dit voor
zowel overhangende- als dode bomen (of delen van bomen). Indien naaldhout dient gekapt te worden (bvb thv
303a en 305a) wordt deze bosrand ingeboet met inheemse struweelsoorten.

Te 306f dient een bospoel (BDH04) geruimd te worden en dient er verschillende randpopulieren gekapt te
worden.

De lindendreef (DRE1) ter hoogte van het voormalige bosreservaat dient te worden vrijgesteld waarbij 1 op 3
bomen dienen te worden uitgehaald (te dicht plantverband).

7.4.2 Uitbreiding van duinstruweel

In de randen van verschillende duingraslanden en open plekken zal een mantel van struweel worden
aangelegd. Ofwel wordt een zoomkap van 10m uitgevoerd (BRA16 en BRA24) met inplanting van iep,
rozensoorten, kardinaalsmuts, meidoorn enz ofwel wordt er bosuitbreiding gerealiseerd door de externe
aanleg van een mantel thv een open plek (BRA27), daarna zullen ze gefaseerd als hakhout worden
onderhouden. Ook ter hoogte van het centrale pad ten noorden van de Zandpanne (303b zullen de abelen
worden gekapt zal het bestand als mantelzoom worden beheerd (75% duingrasland en 25% aangeplant
struweel).

De zones die gekapt werden in de winter van 2018-2019 ten behoeve van de kusttram (301d en deels 302c)
zullen gefaseerd terug aangeplant worden met struweel en later als hakhout worden onderhouden. Robinia
dreigt hier echter beheermatig een probleem te vormen.

De abelen op de middenberm te 308a zullen worden gekapt en voor de helft omgezet in struweel.

Als scherm naar de zuidelijk gelegen begrazingszone zullen alle abelen/esdoorns + opslag worden gekapt en
terug aangeplant met inheems struweel.

7.4.3 Het realiseren van een natuurlijke strand-duinovergang

Er wordt ernaar gestreefd om de zone tussen de gemiddelde hoogwaterlijn en een deel van de voorste zeereep
ontoegankelijk te maken. Hierbij worden er ter hoogte van alle stranddoorgangen actief rijshout worden
aangeplant en onderhouden (zie verder § 7.1.3) en dit over minimaal 800-1000m aan weerszijden van de
stranddoorgang. Verder is het nodig om af en toe ongewenst afval (plastics e.d.m.) manueel te verwijderen
zonder hierbij de embryonale duinstructuren te beschadigen. Kritische stranddoorgangen betreffen hier de
doorsteek thv de Zwarte Kiezel en op het einde van de zeedijk komende van Wenduine.

7.4.4 Herstel en ontwikkeling van natte duinvalleien

Ter hoogte van de beheerblok Wenduine zijn er kansen voor grootschalig herstel van duinvalleien. Zo biedt het
depot van MDK aan de Zwarte kiezel de mogelijkheid tot grootschalig herstel van vochtige duinvalleien (in
oppervlakte één van de grootste aan de middenkust). Ook de afgravingen in het noordelijk deel van de
Zandpanne zullen grootschalige ontwikkeling van duinvallei bewerkstelligen. Verder is het instandhouden en
ontwikkeling van kleinere vochtige duinvalleien verspreid over de verschillende begrazingszones en gemaaide
duingraslanden een belangrijke beheeropgave te Wenduine (Figuur 10 en Figuur 11). Tabel 7-4 heeft een
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overzicht van de de topografische en hydrologische omstandigheden in 8 depressies te Wenduine en het
geschatte noodzakelijke grondverzet om tot een optimale hydrologische toestand te komen. Vanuit botanisch
oogpunt wordt er gemikt op het afgraven/plaggen van het terrein zodanig dat het toekomstig maaiveld zich
tussen de 0 en 55 cm boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand bevindt. Voor de berekeningen in Tabel
7-4 wordt een gemiddelde waarde van 0,29 cm gehanteerd maar merk dus op dat de afgravingen dienen
uitgevoerd te worden in een gradiënt van 0 tot 55 cm boven het GVG.
Het plangebied illustreert dat, bij afgravingen of afplaggingen voor de aanleg van duinpoelen en -valleien, de
gunstige evolutie zeer snel kan verlopen met soorten als dwergzegge, drienervegge zegge,
moeraswespenorchis, waterpunge enz. Waar het technisch en bodemkundig haalbaar is, is het wenselijk om de
afgraving te beëindigen met het aanbrengen van een enigszins golvend of anders eerder zwak hellende
bodemoppervlak zodat zelfs onder extreme weersomstandigheden zich lokaal gewenste relictbegroeiingen of
de soorten zich kunnen handhaven en naderhand hervestigen. Daar waar het grondverzet deels dient te
worden afgevoerd (zoals in de Zwarte Kiezel) kan deze organische aangerijkte zandlaag een economische
waarde betekenen voor de tuinbouw. Volgende depressies komen voor binnen het gebied:

Ø te 301e kunnen een drietal kleinere duinvalleitjes (1500m2) worden aangelegd ter hoogte van een
grote open plek (ex-naaldhoutaanplant). Het maaiveld zal worden verlaag tot 5,16 mTAW. De
afgegraven grond zal ter plaatse worden verwerkt voor herprofilering van het terrein.

Ø In de begrazingszone 302a wordt een kleine duinvallei (3200m2) aangelegd met bijhorende
uitgerasterde poel (BDH015). Het maaiveld zal hier verlaagd worden tot 5,28 mTAW. Voorafgaand
dient deze zone nog ontstruweeld te worden (wilgen). Voor de duinpoel dient er 1,5m te worden
afgegraven voor permanent waterhoudend te zijn (of tot de aanwezige kleilaag). De hellingen naar het
oosten en zuiden georiënteerd krijgen een 1:6 helling, deze naar het noorden en westen een 1:3
helling.

Ø De depressie rond de poel BDH005 (met weegbreefonteinkruid) te 303c is veel te klein waardoor
zowel poel als depressie beschaduwd worden en aangerijkt worden door bladafval. Deze depressie
dient dus verder uitgebreid te worden (1302m2) met kappen van enkele randbomen.

Ø Ten behoeve van de historische addertongvegetatie in 305c wordt het struweel van meidoorn, abeel,
esdoorn… gekapt en wordt er afgegraven tot 5 mTAW.

Ø In het noordelijke genivelleerd duingrasland van de Zandpanne (309a) wordt een grote duinvallei van
7460m2 aangelegd en dit rond de reeds gegraven uit te rasteren duinpoelen. Hiervoor dient er
ongeveer 2,6 m te worden afgegraven. Voor de graafwerkzaamheden dienen er zwarte dennen en
abelen te worden gekapt (2,22 ha). De uitgegraven grond zal gebruikt worden voor herprofilering (zie
ook beheerkaart 16b).

Ø Voor de kleine pannetjes in het zuiden van de Zandpanne (310c en 310e) is het vermoedelijk
voldoende om af te plaggen tot het mineraal zand (5cm). In 310c werd reeds een experimentele
plagplek aangelegd waarbij de resultaten vrij teleurstellend zijn. Vermoedelijk werd hier te diep
geplagd. Deze pannetjes met historische gegevens van parnassia, vleeskleurige orchis enz. zijn
momenteel sterk verruigd met riet en ruigtekruiden en beschaduwd (wilgen te kappen).

Ø Voor de Zwarte kiezel wordt een grootschalige afgraving voorzien. De graafwerkzaamheden dienen
hier nauwkeurig opgevolgd te worden omdat er nogal wat variatie in het terrein zit. Lokaal zal het
voldoende zijn om af te plaggen tot op het minerale zand (10-15cm) en dit voornamelijk in het
noordelijke deel. Het zuidelijke deel is hoger gelegen waarbij hier ongeveer een meter dient te worden
afgegraven. In totaal zal hier het maaiveld worden verlaagd tot 3,95 - 4,7 mTAW (zie ook de kaart van
de GVG’s Figuur 5 in het inventarisatieluik). Hier is een sterk gradïent van noord naar zuid waar te
nemen wat de GVG betreft (van 3,67 mTAW tot 4,42 mTAW). Het graven gebeurt best in twee fasen.
Vooreerst wordt de verstoorde bovenlaag volledig weggegraven tot op het minerale zand. Daarna
volgt het profileren. Een aandachtspunt is de nauwkeurige profilering van het terrein met hogere en
lagere delen waarbij het geheel evenwel maaibaar moet blijven. Om een precies beeld te krijgen van
de grondwaterstanden in het gebied dient het grondwater best één tot meerdere jaren gemonitored
te worden adhv de te voorziene peilbuizen (zie § monitoring) vooraleer aan de graafwerken wordt
begonnen.
Een belangrijk aandachtspunt is het tegengaan van de detailontwatering en het tegengaan van
afwatering van het gehele perceel naar het noorden. Enerzijds dienen de aanwezige rabatten gedempt
te worden om het maaiveld te vergroten en anderzijds dienen ook de afvoergrachten aan de oostzijde
van het perceel gedempt te worden. Deze laatste loopt verder naar het noorden en komt uiteindelijk
uit op de baangracht van de Nieuwe rijksweg. Dempen van greppels dient echter gefaseerd te
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gebeuren om een badkuipeffect te vermijden. Eerst worden lokaal de rabatten gedempt, indien een
badkuipeffect uitblijft, kunnen gradueel de grotere afvoergrachten buiten het perceel gedempt
worden (dit zal ook een positief effect hebben op andere pannes thv de Zandpanne). Het terrein zal
verder ook geherprofileerd worden maar desondanks zal er deel van de afgegraven grond afgevoerd
dienen te worden. Er kunnen verder eventueel ook enkele relatief kleine (ca. 200 m²) permanent
waterhoudende poel worden uitgegraven. Om het areaal duinvallei te vergroten zullen ook alle
wegenis en opslagdepots van MDK opgebroken worden en geherlokaliseerd worden buiten het
beheerplangebied.

Ø Voor de aanleg van een duinvallei (historische locatie) thv de voormalige serres van Ugent dienen best
eerst nog enkele experimentele grondwaterboringen te worden uitgevoerd ter bepaling van GVG en
GLG. De ondergrond is vermoedelijk sterk verstoord en opgehoogd waarbij herstel van duinvallei
vermoedelijk problematisch zal zijn. Sowieso zullen deze werken niet gepland worden voor de eerste
evaluatieperiode van dit beheerplan (6 jaar).

Figuur 10: Locaties voor de ontwikkeling en instandhouding van duinvalleivegetaties te Wenduine
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Figuur 11: Locaties voor de ontwikkeling en instandhouding van duinvalleivegetaties te Wenduine

Tabel 7-4: Overzicht van de topografische en hydrologische omstandigheden in 8 depressies te Wenduine en het geschatte
noodzakelijke grondverzet om tot een optimale hydrologische toestand te komen voor ontwikkeling van kalkrijke
duinvalleivegetaties (2190_mp)
Terrein
eenhei

d

mTAW-
range

GVG
mTA

W

GLG
mTAW

Afgraven
Tot

mTAW
Grondverzet (m3) Opmerking

301e 5,51-6,24 4,88 4,27-5,59 5,16 c.  1500m2*0,73m
=1095m3

 Afplaggen eerste 10-15cm zou voldoende
kunnen zijn, te evalueren

302a 5,57-7,8 c 5 4,88-4,95 5,28 c.  2353m2*1,36m
=3200m3

 Afplaggen eerste 10-15cm zou voldoende
kunnen zijn, te evalueren

303c 4,77-5,60 4,8 4,18 5,08 c.  1302m2*0,52m
=677m3

305c 4,8-5,90 c 4,7 4,03-4,15 5 c.  3659m2*0,90m
=3293m3

309a 6,95 c 4,5 3,69-4 3,97-4,28 c.  7460m2*2,6m
=19396m3

 Verzet zal minder zijn aangezien hier ook nog
de reeds aangelegde duinpoelen meegerekend
worden (ongeveer dus 15000m3)

310c 4,9 4,57 4,10 4,85 c.  1619m2*0,05m
=81m3

 Initieel slechts 5-10 cm uitgraven en
uitbreiden indien succesvol

310e 4,77 4,57 4 4,85 -  Te evalueren, huidige plagplek mogelijk te
diep uitgegraven

311a 4,88-5,098 c 4 3,24-3,96 3,95-4,7 c.  36502m2*0,66m
=24,091m3  Sterk gradiënt GVG van 3,67 naar 4,42

315a 6,64-7 c 4,04 3,58 4,32 c.   2121m2*2,44m
=5178m3

8 mTAW thv de peilbuizen



100

7.4.5 Verwijderen van struweel en ongewenste houtige opslag en terugdringen van verruiging voor behoud,
herstel en uitbreiding van droge duinhabitats

Ook in de duinengordel te Wenduine ten noorden van de Koninklijke Baan wensen we geen verbossing in zones
waar geopteerd wordt voor het behoud en ontwikkeling van van een open of halfopen duinenlandschap. Ook
in de verschillende duingraslanden dient er regelmatig boomopslag verwijderd te worden. In de meeste
gevallen dient er opslag van abeel, populier, esdoorn maar ook duindoornstruweel en braamstruweel
verwijderd te worden om stuifduin, mosduintjes en duingraslanden terug open te maken.

7.4.6 Inrichting van verschillende begrazingsblokken

Ter hoogte van Wenduine komen er twee begrazingsblokken voor het betreft de uit te breiden noordelijke
begrazingszone in de zandpanne 309a (9,1 ha) en de ANB begrazingsblok 302a/302d (8,98 ha) gelegen tegen de
WZC Duneroze. De begrazingblok in de Zandpanne zal worden uitgebreid tot tegen het MTB-pad waardoor ook
een blok abeel meebegraasd zal worden.

In de begrazingszone van ANB werd met begrazing gestart in het voorjaar van 2013. Hier werd gestart met een
kudde van 9 dieren waarbij er werd begraasd in het zomerhalfjaar. In het beheerplan van Haskoning (2009)
werd de mogelijkheid geopperd om eventueel met een veetunnel te werken onder de Congolaan zodat ook
301b en 301c konden worden meebegraasd. Deze optie wordt nu verlaten. In het noordoosten werd een blok
naaldhout van 0,97 ha gekapt die volledig gedomineerd wordt door zandzegge. Hier dient de eerste jaren nog
2x gemaaid te worden waarbij de stronken gebosfreesd worden en het strooisel verwijderd wordt. Verder
worden de abelen en esdoorns verder geringd waarbij solitaire zomereiken en meidoorn behouden blijven.
Ook dient nog de opslag van abeel aangepakt te worden en wordt nog een klein zwarte dennenbosje gekapt.
Tevens wordt nog 10% van oppervlakte duindoorn verwijderd (tot 25% van de totale oppervlakte). De huidige
jaarrondbegrazing met schapen, geiten en 2 pony’s kan momenteel behouden blijven. Om deze begrazingsblok
visueel af te schermen van de Koninklijke baan en de Nieuwe rijksweg wordt in het noorden een houtkant met
stekelige soorten aangeplant (Mei/Slee/Rosa..) van 10m breed die later als hakhout zal worden onderhouden,
samen met de houtige opslag in de zuidelijke rand ter hoogte van de tram.

Foto links: pas gekapt dennenperceel in de begrazingszone te Wenduine (302a), na onstronken wordt hier, door
humusaanrijking, best nog een aantal jaren gemaaid, Foto rechts: runderbegrazing in de Zandpanne

In de Zandpanne zal, naast de aanleg van de duinvalleien die mee begraasd zullen worden (zie hoger), een
jaarrondbegrazing worden gevoerd met Galloways. Verder dient er 3,1 ha zwarte den en abeel gekapt te
worden 2,2 ha voor de aanleg van de duinvalleien en 0,9 ha abeel in het oosten van de begrazingsblok die
afgezet zal worden en verder meebegraasd. In het westelijke deel komt nog veel duinriet, kweek en braam
voor. Deze zones dienen dus de eerste jaren minstens 1x per jaar gemaaid te worden. Regelmatig bijmaaien zal
sowieso altijd aan de orde zijn in deze begrazingsblok.
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7.4.7 Terugkerend maaibeheer

Volgende zones zullen recurrent gemaaid te worden:

· Tussen de Koninklijke Baan en De Nieuwe Rijksweg (301a/308a) zal jaarlijks gemaaid worden waarbij
de eerste jaren eind juni zal worden gemaaid op plekken met kweek, braam en glanshaver

· De open plek te 301e zullen initieel 2x per jaar worden gemaaid waarbij het strooisel nog dient te
worden verwijderd en waarbij de stronken nog dienen te worden gebosfreesd. Later wordt hier een
ruigtebeheer gevoerd. De pas aangelegde pannetjes zullen oorspronkelijk nog vrij ruig zijn, deze
dienen dus initieel 2x worden gemaaid waarna ze vervolgens jaarlijks vanaf 15 september worden
gemaaid. Lokaal werden hier de gewenste inheemse struweelsoorten behouden op de kapplaats.
Indien opgaande bomen in het struweel uitgroeien worden deze verwijderd als de vitaliteit van het
struweel eronder lijdt of open stukken overschaduwd worden. Dit gebeurt bij voorkeur door ringen of
vellen en laten liggen. Rond de open plek zal verder ook een struweelmantel worden aangelegd (zie
hoger).

· De duinpannetjes te 302a en 302d zullen jaarlijks vanaf 1 september worden gemaaid.
· Na kap van het deel van het struweel te 303b zal hier een ruigtebeheer worden gevoerd.
· De open plekken met pannetjes te 303c en 305c zullen worden gemaaid vanaf 1 september. Indien de

vegetatie te ruig wordt kan vroeger worden gemaaid (vooral van belang voor de addertongvegetaties)
· Vermoedelijk is de konijnenvraat thv van de grote open plek  306c voldoende om het habitat in een

goede instandhouding te houden, wel dient er initieel nog exoten, hooghout en struweel verwijderd te
worden (zie hoger). Verder wordt hier een zoom rondom gekapt en ingeplant met struweel (zie
hoger). Deze zone is één van de belangrijkste zones binnen het beheerplangebied voor soorten als
harkwesp en duinviooltje. Bijkomend dient hier lokaal grijs kronkelsteeltje afgeplagd te worden.

· Het schraal grasland te 310b (Zandpanne) is sterk verruigd, grazig en staat vol opslag abeel. Hier wordt
initieel 2x gemaaid waarna teruggeschroefd kan worden naar 1x per jaar (à meerjaarlijks).

· De verruigde pannetjes (310c/310e) in het zuidelijk deel van de Zandpanne dienen na
plagwerkzaamheden jaarlijks gemaaid te worden.

· Het groot duingrasland in het zuidelijke deel van de Zandpanne (310d) zal gefaseerd worden gemaaid
waarbij 10-20% niet wordt meegemaaid. Indien voldoende konijnenvraat wordt er meerjaarlijks
gemaaid om boomopslag te vermijden.

· De grote te ontwikkelen duinvallei aan de Zwart kiezel (311a) zal initieel 2x per jaar dienen te worden
gemaaid. Verwacht wordt dat er de eerste jaren veel ruigtekruiden op de voorgrond treden, daarna
kan 1x per jaar vanaf eind augustus worden gemaaid.

· Het steile duingrasland ten noorden van de Koninklijke Baan (316b) die gemakkelijk met een longreach
bereikt kan worden wordt meerjaarlijks gemaaid (afhankelijk van konijnenvraat). Het verruigde vlakke
deel van het duingrasland wat verderop richting Wenduine dient initeel 2x per jaar te worden gemaaid
waarna er kan teruggschroefd worden tot meerjaarlijks maaien.

7.4.8 Behoud en stimuleren van natuurlijke stuifdynamiek

Het beheer kan hier beperkt worden tot het regelmatig verwijderen van houtige opslag. Het aanwezige rijshout
wordt niet verwijderd aangezien dit rijshout reeds sterk afgetakeld is. Door het wegnemen van grote
concentraties rimpelroos zullen grote stuifplekken ontstaan. Deze werken zullen evenwel pas een aanvang
nemen bij de aanvang van de werken voor de aanleg van de fietssnelweg. Ook zal de verwijdering van
verschillende perceeltjes abeel ten noorden van de kustbaan (bvb 316f) na het opbreken van de kustbaan de
stuifdynamiek sterk in de hand werken, bosjes met inheemse soorten blijven evenwel behouden.

7.5 Soortgerichte maatregelen

Soortgerichte maatregelen zijn (buiten de aanleg en onderhoud van poelen) vrij beperkt. De meeste soorten
zullen meeliften met het beheer van de habitats.
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7.5.1 Autochtone bomen en struiken

Uit de inventarisatie van autochtone bomen en struiken “2003-2004 West-Vlaanderen” is gebleken dat in het
natuurrichtplangebied zich nog een aantal vindplaatsen van autochtone boom- en struiksoorten bevinden.
Deze genetische rijkdom kan zijn nut vinden in bosbouwkundige toepassingen en tegelijk is het behoud zeer
belangrijk om de relatie met levensgemeenschappen die er al eeuwenlang nauw mee samenleven te
behouden. Het behoud van dit genetisch-natuurhistorisch erfgoed kan niet onbesproken blijven als de unieke
natuurwaarde van de regio aan bod komt. Binnen het plangebied gaat het om vindplaatsen van kruipwilg, kruip
x grauwe wilg, wilde kardinaalsmuts, egelantier, schijnegelantier, viltrozen, schijnheggenoos, wegedoorn. De
belangrijkste zones binnen het beheerplangebied zijn de Kijkuit, de zuidelijke zone van de Zandpanne en ter
hoogte van de begrazingszone te Wenduine. Beplantingen van lijnvormige elementen worden dan ook
(naargelang de beschikbaarheid) best zoveel mogelijk uitgevoerd met autochtoon materiaal.

7.5.2 Invertebraten en mollusken

Heivlinder en kleine parelmoervlinder kunnen meeliften op het gevoerde duinenbeheer. Hoewel heivlinder
momenteel niet voorkomt in het gebied kan verwacht worden dat deze mobiele soort vroeg of laat opduikt in
het gebied. Een gericht beheer moet zorgen voor het behoud van geschikt leefgebied voor deze soort. Als
waardplanten wordt vnl. schapengras (heivlinder) en viooltjes (kl. parelmoervlinder) gebruikt, maar ook andere
grassen zoals struis- en zwenkgrassen worden gebruikt. Graspollen die omringd zijn door naakte bodem of
korte vegetatie genieten de voorkeur.
Een geschikt beheer moet ervoor zorgen dat schrale en lage vegetaties behouden blijven of de vliegperiode (juli
– augustus) is belangrijk. Het verbossen van duinen en dichtgroeien van open zand moet vermeden worden. In
het leefgebied moet bovendien voldoende nectar te vinden zijn, evenals plaatsen met een kale bodem.
Struiken of bomen in de duinen bieden de vlinders beschutting en schaduw bij warm weer. Daar waar
maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd dienen deze zoveel mogelijk gefaseerd te gebeuren (zie ook §7.2.1.

Voor de nauwe korfslak dient bij het kappen van de populieren of andere bomen voldoende dood hout
achtergelaten te worden op de overgang van struweel/bos naar open terrein, met een voorkeur voor vele
kleine compacte hoopjes dik hout in plaats van grote hopen klein takhout. Deze maatregelen zijn vooral
belangrijk in het zuidelijk deel van de Zandpanne, de Kijkuit en de begrazingszones.

De harkwesp is één de meest bedreigde invertebraten van mosduinen in Europa. Volwassen harkwespen
voeden zich vooral met nectar van jacobskruiskruid. Plaatsen met voldoende kaal zand zijn noodzakelijk voor
de nestbouw van de Harkwesp, maar het is belangrijk dat dit kale zand ontstaat door natuurlijke verstuiving en
niet door vertrappeling door grote grazers en recreanten (Bonte, 2006). Natuurlijke verstuiving vindt vooral
plaats tijdens de herfst en winter, terwijl recreatie tijdens de zomermaanden piekt en mogelijk de wijfjes
verstoort of de al dan niet afgewerkte nesten vernietigt. Grote grazers bezoeken de mosduinen vooral tijdens
de winter, dus hier moeten we de oorzaak wellicht eerder zoeken in vertrappeling van de larven in hun
ondergrondse nesten. Bij het kappen van aanplanten en verwijderen van rimpelroos zal op diverse plaatsen
ook geplagd worden, wat ondermeer verstuiving in de hand moet werken. Zones die momenteel prioritair van
belang zijn binnen het beheerplangebied zijn de Zandpanne (zuid), het duinengebied aan het Zeepreventorium
en de open bosplek te Wenduine ter hoogte van mosduintjes en open zandige plekken. Begrazing wordt hier
uitgesloten. Door het uitsluiten van zones van begrazing of het toepassen van lokaal maaien, kappen of ringen
van voornamelijk abelen voor het uitbreiden of behouden van open duinhabitats zullen verder ook soorten als
kleine parelmoervlinder, heivlinder, duinwolfspin en blauwvleugelsprinkhaan ten goede komen.

Het voorkomen van meerdere koepelnesten van rode bosmier (en daarmee van het prachtig
lieveheersbeestje) is goed gedocumenteerd te Klemskerke. In de betrokken bestanden wordt bijzondere
aandacht besteed aan deze soort en worden maatregelen genomen om in de uitbreiding van deze soort te
voorzien. De bosmieren kunnen zich over grotere afstanden verspreiden wanneer gevleugelde vrouwtjes
worden voortgebracht die uitzwermen. Dit gebeurt echter zelden en slechts een gering percentage van de
bevruchte koninginnen slaagt erin een nieuw nest te stichten. Het is immers niet alleen noodzakelijk dat ze een
geschikte nestplaats vinden maar ze moeten ook in staat zijn een eerste broed groot te brengen. Daarvoor
hebben ze hulp nodig van werksters en die zijn afkomstig van een andere mierensoort – de Grauwzwarte mier
(Formica fusca). Deze soort is echter vermoedelijk afwezig binnen het plangebied. Meestal gebeurt de
verspreiding door nestafsplitsing, waarbij een moedernest dochternesten voortbrengt. In dergelijk geval



103

verloopt de uitbreiding naar andere gebieden echter zeer langzaam en slechts binnen een afstand van 150 m.
Het is ook noodzakelijk dat voldoende bosverbindingselementen in het landschap aanwezig zijn om de
uitbreiding naar andere bosdelen mogelijk te maken. M.a.w. door hun beperkte dispersiecapaciteit (+ het
ontbreken van dienaarmieren) is de bosmier een ‘oppervlaktedier’. Bosmieren zijn meer gebaat bij uitbreiding
van oppervlakte aan habitat dat lopend bereikbaar is en kan bezet worden door het afsplitsen van
dochternesten (Loones et al., 2008).

De nesten liggen doorgaans niet regelmatig over het terrein verdeeld, omdat de voorkeur uitgaat naar de
bosranden. Het behoud van een ijle bosrand is dan ook belangrijk.

· het omzichtig (uit)kappen van (overhangende) bomen (indien nodig), zodanig dat de aanwezige nesten
en de omgeving ervan niet worden beschadigd gecombineerd met lokaal laten liggen van zaagsel
(nestmateriaal). Hierbij kunnen na het hakhoutbeheer een aantal loten doorgroeien en pas na een
vijftal jaar terug worden afgezet;

· creëren van open plekken van 25-50m breed en 1,5-3 x de boomhoogte met de punt naar het
zuidoosten;

· het behoud van een aandeel naaldhout in combinatie met diverse loofbomen;
· rust en bescherming tegen verstoring worden gewaarborgd (moeilijk haalbaar langs het wandelpad in

de zuidrand van het domeinbos);
· bosrandontwikkeling met Z/ZW inval van zonlicht;
· vellen van een aantal binnenste bomen langs randen die weinig zonlicht ontvangen, zoals noordelijke

bosrand te 103a thv De Golf.
· het behouden en/of het inbrengen van bosbomen en –struiken met veel bladluizen (= voedselbomen),

zoals eik en dit binnen een 100m zone rond het nest.
· aanleg van corridors voor geïsoleerde nesten zoals de interne bosrandontwikkelingen in het

domeinbos.
· manueel verwijderen van bramen en adelaarsvaren van plotseling geëxposeerde koepelnesten.
· afpalen van koepelnesten langs exploitatieroutes.

Belangrijk is verder dat de jonge bosbestanden een open (bodem)structuur behouden en terreinelementen
bezitten die geschikt zijn voor nestbouw, zoals oude boomstronken of liggende houtstammen. Ook het beheer
in de omliggende bestanden – waarin (nog) geen bosmieren voorkomen – moet op de soort worden
afgestemd. Het kappen van open plekken is bevorderlijk voor bosmieren, omdat hierdoor randsituaties worden
gecreëerd die meer geschikt zijn voor bosmieren als leefgebied dan het gesloten bos. Het afzetten van de
bosrand en de creatie van een permanente duinzoom in de zuidrand ter hoogte van Driftweg kan de dispersie
voor bosmieren gevoelig verhogen. Onder gunstige omstandigheden kan een kolonisatie van nieuw bos reeds
na een zevental jaren plaatsvinden. Op open plekken in bestaand bos kan dit al na een jaar gebeuren.

7.5.3 Vleermuizen

Het studiegebied is op vleermuizen vrij weinig onderzocht. Er zijn tevens ook weinig geschikte
overwinteringsmogelijkheden voor vleermuizen aanwezig. De 2 flakbunkers ter hoogte van de Kijkuit zijn
weinig geschikt om in te richten als overwinteringsverblijf (gevoelig voor verstoring van buitenaf, beperktere
temperatuursgradiënt, weinig schuilplaatsen zoals nissen en scheuren, minder stabiele binnentemperatuur
door geëxposeerde ligging…). De ondergrondse bunkers ter hoogte van het militair domein Radstabe te
Vlissegem zijn vermoedelijk wel geschikt (groot volume, ondergronds, dus beperkt temperatuursgradiënt) maar
deze vier bunkers dienen nog verder onderzocht te worden. Rest nog de bunker (KK13) gelegen ter hoogte van
de Driftweg te Klemskerke. Deze bunker kan op korte termijn ingericht worden. Deze bunker is in een goede
staat, ligt ondergronds en is met vrij beperkte middelen geschikt te maken. Volgende zaken zullen uitgevoerd
worden:

· Grondig alle zand, puin en afval uit de bunker verwijderen.
· De toegangsgang vanaf de trap tot aan de deur vrijgraven en zien wat eronder zit (betonplaat

wellicht). Zand op de bunker zelf deponeren.
· De eerste anderhalve à twee meter van de toegangsgang overwelven. Aan het begin daarvan een

stevig betonijzer-traliehekken voorzien.
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· Afsluitsysteem verder in detail te bespreken.
· Op de bunker zelf een dikke laag zand aanbrengen en eventueel beplanten
· In het oorspronkelijke deurgat een deur (betonplex rondomrond in u-vormig aluprofiel tegen

uitzetting door vocht!)
· Deur afmeten op 15cm van het plafond, als invliegopening.
· Extra schuilmogelijkheden creëren: gaten diam. 3 à 4cm uitboren, tegen plafond plankjes op 2à3 cm

van de muur, enz..., nog te bekijken.
· Eventueel eenmalig een hoeveelheid water in de bunker pompen (afhankelijk van de beschikbaarheid

van water in de buurt).
· Eventueel de toestand van de oorspronkelijke verluchtingspijpen bekijken ifv eventuele toekomstige

verluchting, waterinsijpeling...
· In het algemeen zichtbare elementen vanaf het publieke wandelpad vermijden om geen ongewenst

bezoek aan te trekken.

Ook hier is het belangrijk dat met dit waardevol militair erfgoed omzichtig wordt omgesprongen. Het verdient
daarom aanbeveling om noodzakelijk geachte inrichtingsmaatregelen te bespreken met terzake bevoegde
deskundigen inzake militair erfgoed. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Agentschap R-O
Vlaanderen, Onroerend erfgoed (buitendienst Brugge, Werkhuisstraat 9, Brugge).

In het duinbos zelf staan genoeg oude bomen met holtes om het aannemelijk te maken dat er zomerkolonies
(kunnen) voorkomen van bvb grootoorvleermuizen, watervleermuizen, baard/brandts-vleermuizen…Deze
verdienen dus een bijzondere aandacht naar beheer toe.

7.6 Hydrologische herstelmaatregelen

Om lokaal zo veel mogelijk grondwater op de percelen te houden zullen secundaire grachten niet meer
onderhouden worden of dienen ze gedempt te worden. Hierbij dient er bijzondere aandacht verleent te
worden aan het tegenhouden van de detailontwatering ter hoogte van De Zwarte Kiezel. Hierbij dienen de
afvoergreppels gedempt te worden, zie echter § 7.4.4.

7.7 Infrastructuurwerken en opruimingen

Ter hoogte van het beheerplangebied dienen enkele kleinere en grotere constructies verwijderd te worden.
Het betreft de volgende elementen:

· verschillende zones met steenpuin thv de stuifkuilen in de tweede duinengordel te Klemskerke
· verschillende sluikstorten (vooral thv Vlissegem, 208a)
· De oude gladde afsluiting rond het militair domein radstabe te Vlissegem
· De oude loods en de wegenis ter hoogte van de Zwarte Kiezel (zie hoger) op de voormalige

opslaglocatie van MDK en de herlocalistatie van de loods buiten het beheerplangebied.
· Afbreken op middellange termijn van de oude serres te 315a, het conciergegebouw en het labo blijven

behouden tot nader invulling.

Verder dienen volgende infrastructuurwerken (of aanpassingen aan…) voorzien te worden binnen het
beheerplangebied:

· afrastering met prikkeldraad van duinpoelen in begrazingszones (zie hoger)
· plaatsen van ursusdraad rond graaszones en rond ingesloten woningen om te beletten dat de dieren

de privé-eigendommen betreden en de graaszones verlaten. Op sommige plaatsen moet struweel
worden gekapt om het plaatsen van afsluitingen mogelijk te maken.

· gladde afsluitingen voor recreatieve geleiding thv kwetsbare vegetaties en in de duinengordel ten
noorden van de kustbaan (zie lager).

· voorzien van allerhande begrazingsinfra (veekralen, eventueel drinkputten voor watervoorziening,
enz…zie § 7.1.6.

· bunkers: zie § 7.5.3 en § 7.9
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· ter hoogte van de Zwarte kiezel stellen zicht regelmatig problemen met overwaaiend zand op de steile
trappen ter hoogte van de stranddoorgangen. Om het probleem van overstuiving tegen te gaan dient
er een knik gestoken te worden in de stranddoorgangen en wordt er een zandvang (of strandhaag)
aan de westzijde op het strand geplaatst.

Er dient nog eens benadrukt te worden dat er steeds (onderhouds)ingrepen mogelijk moeten zijn aan
strandtoegangen, duinovergangen, constructies enz. De morfologie van strand- en duinflank mag grondig
gewijzigd worden benevens in het kader van zeewering in functie van het vrijwaren van permanente
bebouwing en haar onmiddellijke omgeving en toegangen tot de strandzone. De toegankelijkheid van het
strand moet te allen tijde voor de recreanten mogelijk blijven.

7.8 Jacht

Er worden geen specifieke maatregelen opgenomen in het kader van de jacht. Indien in de loop van de
beheerperiode de populatie konijnen (of eventuele andere soorten) zo sterk stijgt dat er binnen of rondom het
beheerplangebied ernstige schade optreedt, dan is bestrijding met de gepaste (tijdelijke) maatregelen mogelijk.
De noodzaak tot effectieve bejaging en bestrijding is volledig afhankelijk van de mate waarin er zich in de
toekomst effectief een probleem zou stellen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat het effectief uitvoeren van
een bejaging of bestrijding, uitsluitend zal gebeuren wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn en enkel zal
gebeuren op vraag van de beheerder.

7.9 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de cultuurhistorische elementen

De naaldbebossing in de duinen wordt onderkend als cultuurhistorisch element van belang voor de
Duinbossen van De Haan. Naaldbestanden zonder prioritaire doelstelling tot omvorming worden verder
gedund en kunnen verder verouderen. Om op langere termijn een aandeel naaldhout te behouden wordt in
bestand 201a een blok naaldbos (westkant) bewaard en verjongd met het oog op een duurzaam behoud.
Hierbij worden elke 8 jaar twee niet-aanliggende stroken van 30 m breed en 120 m lang kaalgekapt. Deze
stroken liggen ongeveer oost-west georiënteerd. Na de kaalkap wordt in verband van minimaal  1 bij 1 m
plantsoen van Grove den aangevuld met haagbeuk enz. Bedoeling is dat elke strook in de luwte ligt van een
strook die blijft staan. De blijvende stroken worden regulier gedund.

Wat de bunkers betreft ter hoogte van de Kijkuit en het Zeepreventorium, deze hebben een waarde als relict
van de militair-historische versterkingslinie Atlantikwall. De bunkers en bijhorende militaire vestingwerken die
beschermd zijn zullen geconsolideerd worden zonder ze gedetailleerd en alomvattend te restaureren. Wat de
bunkers betreft in de zuidrand van Vlissegem (Kk13) en deze ter hoogte van het voormalig militair domein
Radstabe: deze zullen omgevormd worden tot overwinteringsobjecten voor vleermuizen. Vanzelfsprekend zal
hier met de terzake bevoegde deskundigen inzake militair erfgoed van het Agentschap R-O Vlaanderen,
Onroerend erfgoed overlegd worden.
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Foto links: gefaseerd te verjongen dennenaanplant te Vlissegem (201a), rechts: bunker op het voormalig militair domein te
Vlissegem (206f)
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Deel 4 Opvolging
Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee beheermaatregelen en
gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat ons toe te kunnen controleren
of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied zijn uitgevoerd, de gewenste
ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring kunnen signaleren dat zich andere
ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde is het van belang, dat de resultaten indien mogelijk niet
alleen knelpunten aangeven, maar ook de oorzaak van het probleem achterhalen.
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8 Monitoringsplan Duinbossen De Haan

8.1 Bestaande monitoring (PINK en BEK)

Het project ‘Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust’ werd in opdracht van het ANB
door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) opgestart in 2007. De doelstelling is de natuurwaarden
op een systematische manier in kaart te brengen en het gevoerde natuurbeheer te evalueren in de duinen,
slikken, schorren en aangrenzende polders aan onze kust . Binnen dit programma ligt de nadruk op de
inventarisatie van soorten en het karteren van vegetaties. De verzamelde gegevens vormen vooreerst een
vastlegging van een uitgangssituatie. Afhankelijk van het onderdeel zijn reeds herhaalde inventarisatierondes
en bijhorende evaluaties uitgevoerd.

De tweede fase van PINK werd afgerond in 2014 en wordt verder gezet in het programma ‘BeheerEvaluatie
Kust’ (BEK). Binnen het beheerplangebied werd op de terreinen van ANB reeds enkele karteringen uitgevoerd
namelijk een: vegetatiekartering, exotenkartering, opname van verschillende PQ’s, detailkartering
aandachtssoorten, broedvogels, inventarisatie van poelen en enkele extra inventarisaties
(blauwvleugelsprinkhaan, harkwesp, heivlinder, kleine parelmoervlinder…), zie ook kaarten 16a en 16b. Voor
de methodiek wordt verwezen naar Provoost et al., 2010.

Het is niet de bedoeling om dergelijke intensieve monitoringscampagnes verder te zetten binnen het
beheerplangebied. Wel zal er over een periode van 2 jaar nog een vegetatiekartering met dezelfde methodiek
van PINK, een detailkartering van aandachtssoorten en opnames van PQ’s worden uitgevoerd. Hierbij dienen
vooral de terreinen van MDK bemonsterd te worden die in de vorige PINK-campagnes niet werden
opgenomen. Na deze campagne zal worden overgegaan naar de algemene beheermonitoring (zie hieronder).

Vegetatiekarteringen kunnen in de toekomst eventueel wel worden verdergezet via remote sensing, deze
projecten (Hyperkart, Digikart en Autokart) werden in het verleden ook reeds door MDK ondersteund. Dit
levert een relatief geringe graad van detail op maar wel een ruimtelijk hoge nauwkeurigheid tot frequente (om
de 3 jaar bvb) herhaling. Deze systemen zijn aldus ideaal om bvb dynamische duinen te monitoren (van belang
bvb om verstuivingsprocessen na te gaan éénmaal een deel van de kustbaan zal worden opgebroken).

8.2 Opvolgen vegetaties

De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden
inhouden. Deze worden weergegeven in Tabel 8-1.

Tabel 8-1: Minimumlat beheermonitoring per natuurstreefbeeld

Natuurstreefbeeld Methode beheermonitoring verplicht

2110 Embryonale duinen basis + indicatorlijst

2120 Wandelende duinen met helmgras basis + indicatorlijst

2130_hd Vastgelegde duinen basis + indicatorlijst

2160 Duinstruweel basis + indicatorlijst

2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen basis + indicatorlijst

2190_mp Vochtige (kalkrijke) duinvalleien basis + indicatorlijst + waterpeil

rbbppm Oud structuurrijk grove dennenbos basis

Procesgestuurde natuur – Mozaieklandschappen ontstaan
door extensieve begrazing, kappen en maaien en
onbeheerde climaxvegetaties (bossen)

basis + indicatorlijst van onderliggende EU
hab en RBB + waterpeil indien 2190

aanwezig

8.3 Opvolgen soorten

Voor de meeste doelsoorten van het beheerplan verwachten we dat het voorgestelde vegetatiebeheer moet
leiden tot herstel van geschikt leefgebied en populaties. Voor een aantal kritische indicatorsoorten als
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heivlinder en kleine parelmoervlinder (aangevuld met geelsprietdikkopje en argusvlinder) wordt echter een
monitoringsplan uitgewerkt (zie verder).

8.4 Opvolgen natuurstreefbeelden adhv indicatorlijsten

Voor het opvolgen van de natuurstreefbeelden die tot doel gesteld zijn in het  beheerplan “Duinbossen van De
Haan” dienen in totaal 105 indicatorlijsten worden ingevuld: zie Tabel 8-2 en kaart 16.

Tabel 8-2: Aantal indicactorlijsten per natuurstreefbeeld ifv de oppervlakte

Natuurstreefbeeld Oppervlakte (ha) Aantal indicatorlijsten

2110 Embryonale duinen 2,66 3

2120 Wandelende duinen met helmgras 45,64 24

2130_hd Vastgelegde duinen 52,97 26

2160 Duinstruweel 24,51 16

2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen 84,269 31

2190_mp Vochtige (kalkrijke) duinvalleien 6,05 5

De eerste keer beheerevaluatie door het invullen van indicatorlijsten op het terrein moet gebeuren 6 jaar na
goedkeuring van het gewijzigde natuurbeheerplan.

8.5 Opvolgen grond- of oppervlaktewater

Het aantal meetpunten effectief bemeten door Watina bedraagt momenteel 6. Volgens de methode van
Calster dient het aantal meetpunten minimum 3 te bedragen, in theorie worden er dus 3 meetpunten te veel
bemeten.
De oppervlakte grondwater-afhankelijke vegetaties volgens van Calster bedraagt 6,05 ha (2190_mp) op een
totale oppervlakte van 268,8 ha.

Optimalisatie van het peilbuizennetwerk (deels naar schrift. med. S. Provoost, INBO)

Recent werden in het noorden van het gebied BDH 5 peilpunten door ANB bemeten. De metingen in het
zuidelijke, door Natuurpunt beheerde deel van het gebied werden gestopt begin 2010. Voor de opvolging van
de hydrologie in het gebied en met het oog op natuurontwikkeling in de Zwarte Kiezel is het vooral wenselijk
om in dit zuidelijke deel van de Zandpanne en omgeving de metingen te hervatten. We stellen voor om hier
een transect met 4 meetpunten uit te zetten. Twee punten hiervan bestaan al (1 en 2). Zeewaarts zouden 2
nieuwe buizen moeten geïnstalleerd worden. Ter voorbereiding van natuurontwikkeling in de Zwarte Kiezel is
ook het hernemen van de metingen in peilbuizen 3 en 4 van belang. Verder wordt ook een nieuwe peilbuis
voorzien in het noordelijk deel van de Zandpanne thv de voorziene duinvalleiafgravingen (BDH18x). Verder
stellen we voor om peilbuis 5 (Natuurpunt, Zandpanne) en 10 en 11 verder op te volgen. BDH 6/12/13/14 en
15x kunnen geschrapt worden.

Voorstel voor meetnet (kaart 12)

Gebied Duinbossen De Haan

Te behouden peilpunten BDH1x, BDH2x, BDH5x, BDH10x, BDH11x

Tijdelijk op te meten BDH3x, BDH4x

Niet meer doormeten BDH6x, BDH12x, BDH13x, BDH14x, BDH15x

Nieuw BDH16x, BDH17x, BDH18x

9 Totale oppervlakte streefbeeld is hier 119,3 ha maar aangezien hier 35 ha  onder onbeheerde climaxvegetaties valt dient
er slechts voor  84 ha indicatorlijsten te worden opgenomen.
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8.6 Geomorfologie

Het opvolgen van de geomorfodynamiek dient te gebeuren op basis van sequentiële kartering van
terreinhoogte aan de hand van LiDAR luchtopnames. Het programma voor de kartering van de ‘dynamische
duinen’ van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voorziet in principe een driejaarlijkse
LiDAR opname van stuivende duinen, slikken en schorren aan onze kust. Dit programma krijgt de volle steun
vanuit ANB met het oog op een optimale kennisopbouw omtrent de geomorfodynamiek van onze kustduinen
aan de hand van deze bijzonder waardevolle hoogtegegevens. Binnen het projectgebied is het gedrag van het
stuifduin en de zeereep in het algemeen ter hoogte van de in de toekomst op te breken kustbaan belangrijk om
volgen. Al naargelang de ontwikkelingen kunnen zich hier bijzonder beheerkeuzen stellen. Elders kan de
stuifdynamiek (of het gebrek daaraan) op mesoschaal specifiek worden opgevolgd (bvb thv de Zandpanne). Na
uitvoering van maatregelen ten behoeve van herstel van dynamiek is een jaarlijkse visuele inspectie van de
stuivende duinen noodzakelijk om eventuele verstuivingsbelemmerende elementen zoals puin of vegetatie te
signaleren.

8.7 Opvolgen bomen met veiligheidsrisico

Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder onderzoek, kan
dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European Treeworker of Treetechnician).
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient te gebeuren langs wegen, (bos)paden en de
recreatieve zones.

8.8 Monitoring fauna10

Hieronder worden enkele prioritaire soorten voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde
beheer en die fungeren als paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is hierbij in
veel gevallen onontbeerlijk.

Dagvlinders
Soorten: Heivlinder en kleine parelmoervlinder (aangevuld met argusvlinder en indien voorkomend in het
gebied)
Doel: Nagaan of het en maai/begrazingsbeheer een gunstig effect hebben op de lokale populaties en/of de
populaties zich verder verspreiden over het gebied. Nu zijn de soorten nog niet (of slechts incidentiueel)
aanwezig in het gebied.
Locatie: Verspreid over het gebied maar initieel voornamelijk ter hoogte van de percelen ten noorden van de
Kustbaan (MDK) en de verschillende begrazingsblokken.
Hoe monitoren? Transecttellingen van max 1000m lang, opgedeeld in stroken van 50m (30 min. per keer en 5-
10 keer per monitoring-ronde). Hierbij kan een basismonitoring worden uitgevoerd of een
uitbreidingmonitoring (min 1x per week).
Timing: Monitoring wordt 6-jaarlijks uitgevoerd tijdens de hoofdvliegperiode van de hoger vermelde soorten
(begin juli-begin september).
Bijsturing: Eventueel bijsturen van maaibeheer of begrazing is essentieel.

Facultatief op te volgen soorten
Soorten als harkwesp (noodzakelijk voor bijsturen van begrazing in kwetsbare zones), blauwvleugelsprinkhaan,
nauwe korfslak, diverse amfibieën in poelen, overwinterende vleermuizen in de in te richten bunkers enz.
kunnen aanvullend belangrijke informatie leveren voor het bijsturen van het beheer.

10 Verwacht wordt dat heel wat soorten zullen meeliften met het gevoerde beheer. Daarom worden niet voor alle
soortengroepen monitoringsvoorstellen geformuleerd.
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Deel 5 Toegankelijkheid
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9 Openstelling

9.1 Uitgangspunten

Ø Er wordt gestreefd naar een vlotte toegankelijkheid tot het volledige beheerplangebied met in acht
name van de vooropgestelde ecologische doelstellingen en dit voor iedereen, dus ook mensen met
een beperking, ouderen, gezinnen met kinderwagens…. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden
dat men dient rekening te houden met de specifieke omstandigheden in de duinen (sterk
geaccidenteerd, zandige ondergrond…) en dat integrale toegankelijkheid voor alle doelgroepen niet
overal mogelijk is. In elk geval zal er bij de inrichting zo veel mogelijk rekening worden gehouden met
de bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid (bv. begrijpelijke bewegwijzering, aangepast
meubilair) en aangepaste informatievoorziening.

Ø De verschillende (zachte) recreatievormen (wandelen, fietsen, mountainbike, paardrijden) worden om
veiligheidsredenen bij voorkeur ruimtelijk gescheiden (aparte circuits of trajecten).

Ø Al enkele jaren is er een aanzienlijk aanbod aan geleide natuurwandelingen. Dit wordt verder
uitgebreid (o.a; ook aanbod via toeristische diensten, ANB, Natuurpunt…).

Ø In de verschillende beheerblokken van het domeinbos zullen verschillende speelzones aanwezig zijn
en twee hondenlosloopzones.

9.2 Ontwerp van toegankelijkheidsregeling

Het ontwerp van toegankelijkheidsregeling wordt weergegeven in bijlage 5. De toegankelijkheid wordt verder
weergegeven op de corresponderende toegankelijkheidskaarten. Met uitzondering van voertuigen
noodzakelijk voor het beheer en toezicht, is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in de Duinbossen.  De
openstelling van het VNR Duinbossen De Haan in eigendom van ANB werd reeds beschreven in het beheerplan
van Haskoning (2009). In het voorliggende beheerplan wordt in actualisatie hierop het
toegankelijkheidsreglement overgenomen, aangepast en uitgebreidt met de percelen in eigendom van AWV,
de gemeente De Haan, MDK en de militaire overheid.

9.3 Beleving

9.3.1 Beleving: toeristisch-recreatieve ontsluiting

Voor ontwikkelingen buiten het beheerplangebied wordt verwezen naar de recreatieve visie in § 5.2 en 6.2  en
naar de respectievelijke visiekaarten voor wandelaars, ruiters en MTB’ers.

Wandelpaden en looproutes
Alle paden die vrij toegankelijk zijn voor wandelaars worden aldus aangeduid. Paden die op dit moment
bestaan, maar om redenen van veiligheid of ecologische ontwikkeling niet meer wenselijk zijn, worden actief
afgesloten. Dit kan via het deponeren van hout of het aanplanten van (doorn)struweel. Deze paden zijn
evenwel nog toegankelijk voor de beheerders (o.a. voor het uitvoeren van diverse beheerwerken en
kappingen). Indien dat op een bepaalde plaats wenselijk is, wordt een enkele gladde draad of kastanjeafsluiting
als geleiding geplaatst. In elke beheerblok worden lussen voorzien die een korte wandeling toelaten. Volgende
aanpassingen aan het wandelnetwerk zullen worden voorzien:

Ø Enkele doorsteken te Wenduine (thv de centrale open plek) en te Vlissegem te 205e/205g (pad over
de duin dat uitkomt aan de Zwarte kiezel) worden gesupprimeerd. Enerzijds om ongewenste
activiteiten in te dijken (vuurtjes, kampementen…) te Wenduine anderzijds om het begrazingsraster
uit te breiden (Vlissegem). Klaphekjes zullen niet voorzien worden te Vlissegem omdat grote grazers
en honden (aan de leiband) niet goed samen gaan. Hierdoor dient de Natuurloop en GR-pad omgeleid
te worden. Binnen het beheerplangebied zal geen enkel begrazingsraster toegankelijk zijn voor
voetgangers muv de noordelijke begrazingszone van de Zandpanne (honden evenwel niet toegelaten).

Ø Ter hoogte van de verschillende duindoorsteken tussen Wenduine en De Haan zal actief rijshout
worden aangeplant om embryonale duinvorming de kans te geven zich te ontwikkelen.
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Ø Het officieus wandelpad net ten noorden van de Koninklijke baan te Klemskerke zal worden
opgeheven en dit vanaf de Vossenslag tot en met de Kijkuit. Wandelaars zullen kunnen gebruik maken
van noordelijk pad in de zeereep net buiten het raster.

Ø Een nieuw wandelpad zal worden aangelegd in de noordrand van het begrazingsblok (302a) te
Wenduine.

Mountainbikeparcours
In de beheerblok Vlissegem en Wenduine werd een doorsteek voor een MTB-route voorzien. Deze sluit aan op
een grotere route in de polders die door de gemeente en provincie werd uitgebouwd. Deze route werd
voorzien in de periferie van het bos. Volgende nieuwe ontwikkelingen worden voorzien:

Ø Door ANB werd ter hoogte van het zeepreventorium een nieuw stuk MTB-pad aangelegd door het
klein bosje gelegen tussen de splitsing van de Koninklijke baan (103a). Hierdoor kunnen MTB’ers een
stuk openbare weg vermijden. In de zuidrand van de Kijkuit zal aansluitend tevens een MTB-pad
worden voorzien waardoor MTB’ers de openbare weg kunnen ontzien.

Ø Ter hoogte van Wenduine wordt een nieuw stuk MTB-pad aangelegd en dit ter hoogte van de
Lekkerbek, parallel hiermee wordt ook een ruiterpad ontwikkeld. Extra aandacht dient evenwel
besteed te worden naar veiligheid toe daar waar de routes uitkomen op de Driftweg thv de
Duinenlaan.

Ø Door de aanleg van een begrazingsraster van de Kijkuit tot aan de Vossenslag dient de MTB- en
ruiterroute omgeleid te worden langs het raster en dit net ten noorden van de Koninklijke baan.

Ruiterroute
Volgende aanpassingen aan het bestaande ruiternetwerk worden voorzien:

Ø Voor de ruiters wordt een nieuw pad aangelegd in de westrand van het duinbos te Vlissegem en dit
om de Waterkasteellaan te mijden. Ook wordt een nieuw pad te Wenduine aangelegd (zie hoger).

Ø De alternatieve ruiterroute die gebruikt wordt in de zomer en tijdens hoog water ter hoogte van de
duinpanne aan de Vossenslag dient verlegd te worden naar de rand. Momenteel loopt deze routes
dwars door waardevol duingrasland.

9.3.2 Beleving: belevingszones en publieke activiteiten

Speelzones
Momenteel worden er binnen het beheerplangebied drie speelzones gebruikt met een totale oppervlakte van 8
ha. Het betreft de Slierberg (Wenduine), Wonderbos (Vlissegem) en Vossenhol die -gezien het golvend reliëf-
de nodige spelmogelijkheden bieden. Het beheer wordt gericht op de functionaliteit als speelbos. Dit wordt
geëvalueerd in overleg met de jeugdraad. Ter hoogte van de speelzones worden dunningen voorzien waarbij
het hout deels in de speelzone blijft liggen. Verder dienen er de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd te
worden. Zo dienen er kapotte trapjes vervangen te worden in de speelzone te Klemskerke. Net als bij de
wandelpaden dienen bij de verschillende speelzones veiligheidscontroles te worden uitgevoerd op gevaarlijke
bomen of -boomdelen.

Hondenlosloopzone
De aanleg van een nieuwe hondenlosloopzone van 1,04 ha aan de Zwarte kiezel zal tegemoet komen aan de
problematiek van loslopende honden. Deze zone te 206b dient nog uitgerasterd te worden met gladde draad
en voorzien te worden met een klaphekje. Verder dienen hier de dode essen en enkele dode bomen gekapt te
worden. Verder zal ook een kleine hondenlosloopzone (107a) worden aangelegd in het dierenparkje ter hoogte
van centrum De Haan. Ook deze zone dient nog te worden uitgerasterd en voorzien van klaphekjes.

Ontoegankelijke zones
Volgende zones binnen het beheerplangebied zijn ontoegankelijk: alle begrazingszones (muv de noordelijke
begrazingszone in de Zandpanne en het MTB-pad in de zuidelijke rand van de Kijkuit), de zones die
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voorbestemt zijn voor primaire duinvorming , de open plekken met mosduin, kaal zand en duingrasland in het
domeinbos en de percelen van Natuurpunt (muv de bestaande paden door de Zandpanne en het MTB-pad in
de zuidrand van de Kijkuit).
Momenteel wordt de aanspoelzone en de eerste duinenrij vrij intensief gebruikt door recreanten (voornamelijk
ter hoogte van de stranddoorgangen). Een strook van minstens 20 meter strand voor de duinen is minimaal
(Zwaenepoel et al., 2000), daarom wordt een groot deel van deze zones en dan vooral ter hoogte van de
stranddoorgangen moeilijker toegankelijk gemaakt door de de aanplant van rijshout (rekening houdend met
het PRUP strand en duin De Haan) met bijkomende informatieborden (zie verder).

9.3.3 Recreatieve voorzieningen

Door het gebied worden verschillende recreatieve routes voorzien. Om deze routes te verwezenlijken worden
geen verhardingen aangelegd. Er worden tracés uitgezet en deze zullen bewegwijzerd worden (zie hoger).

Wandelaars
Voor de aanpassing aan de bestaande wandelroutes wordt verwezen naar § 9.3.1.
Naast het plaatsen van afsluitingen (zie § 7.7) dient vooral de zone van primaire duinvorming en delen van de
zeereep afgesloten te worden of fysiek moeilijk toegankelijk gemaakt te worden. Om de erosie van de smalle
zeereep te beperken en om embryonale duinvorming te stimuleren is het noodzakelijk om rijshout terug aan te
planten tussen De Haan en Wenduine ter hoogte van de officiële strandtoegangen. Voor de afsluitingen is het
aangewezen hiervoor hetzelfde type afsluitingen te gebruiken in het hele studiegebied. Het type dat
momenteel door MDK gebruikt wordt lijkt esthetisch aanvaardbaar én effectief: een gladde draad op de
buitenkant van houten  palen en een  prikkeldraad op de binnenkant van dezelfde palen. Ook de
kastanjehouten afsluitingen, die lokaal reeds gebruikt worden, zijn esthetisch aanvaardbaar en effectief. Het
aantal draden mag voor de zeereep wellicht iets hoger zijn, door de enorme recreatieve druk die deze zone
kent. Veel van de  effectiviteit  hangt ongetwijfeld  af van tijdige controle en herstel van de afsluitingen.
Momenteel is de hele zeereep doorkerfd van sluikpaadjes.

Ruiterpaden
De ruiterpaden worden bewegwijzerd door middel van paaltjes met een afdruk erop van een paard, op
dezelfde manier als de bewegwijzerde ruiterpaden in de omgeving. De afspraak is gemaakt dat de gemeente
De Haan, ANB en de lokale ruiterverenigingen instaan voor de bewegwijzering zorgt van zodra de extra paden
klaar zijn. Waar nodig worden palen met gladde draad geplaatst langs het ruiterpad om de aanplanten of de
bestaande vegetatie te beschermen.

Mountainbikeroute
Het tracé volgt grotendeels reeds bestaande paden. Voor de aanpassingen aan de bestaande MTB-route wordt
tevens verwezen naar § 9.3.1. De chicanes (oorspronkelijk gebruikt om MTB’ers uit het bos te houden) ter
hoogte van de secundaire toegangen zijn moeilijk te passeren door rolstoelgebruikers en buggy’s. Deze zullen
gefaseerd vervangen worden door klaphekjes of andere ingrepen.

9.3.4 Oneigenlijk (bos)gebruik

Handhaving is noodzakelijk daar waar oneigenlijk gebruik van de terreinen werd vastgesteld die vervat zitten in
voorliggend beheerplan. Zo palmen nogal wat tuinen die gelegen zijn in de westrand van Vlissegem ter hoogte
van de Waterkasteellaan onrechtmatig delen van het domeinbos in. Verder heeft zich ter hoogte van het
ontoegankelijk duingrasland 208a een privatief perceel een poortje voorzien in de afsluiting om zich toegang te
kunnen verschaffen tot het duingrasland. Naast de problematiek van betreding van de ganse duinengordel in
het gebied zijn vooral de zones rond de Kijkuit en het zeepreventorium problematisch waarbij er zeer
regelmatig de omheiningen worden doorgeknipt en er allerhande vandalenstreken worden uitgevoerd. Hierbij
dienen de bestaande omheiningen zeer regelmatig gecontroleerd te worden en hersteld waar nodig. Vooral de
2 bunkers in de Kijkuit vormen een aantrekkingspunt voor tal van kijklustigen.
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9.3.5 Onthaal- en natuureducatieve infrastructuur

Organisatie van geleide wandelingen
De organisatie en de planning van deze wandelingen worden  gecoördineerd door het Agentschap voor Natuur
en Bos die instaat voor het natuureducatief en natuurgericht medegebruik van de Vlaamse natuurreservaten.
Verder staat Natuurpunt in voor het natuureducatief en natuurgericht medegebruik in de Zandpanne en de
Kijkuit.

Plaatsen van infoborden
Naast de de reeds bestaande informatiebordjes zullen er bijkomende bordjes worden geplaatst ter hoogte van
de begrazingsrasters en aan de stranddoorgangen ikv primaire duinvorming. Ook dient er duidelijk
gecommuniceerd te worden naar toeristen en omwonenden wanneer er (grootschalige) inrichtingwerken of
kappingen gepland staan.



116

10 Literatuur

De Beelde T, Natuurpunt, 2002, Aanvraag tot erkening van het natuurreservaat “Duinen van de Middenkust”.

Decock L., 2007, Rode bosmieren (Formica s.str.) en Coccinella magnifica in West-Vlaanderen: inventaristatie,
habitatpreferentie en beheer. UGent, Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, onderzoeksgroep
Terestrische Ecologie.

Loose S., Geudens G. § Vandenbroeck S, Haskoning 2007, Uitgebreid bosbeheerplan Duinbossen in De Haan,
Wenduine en Klemskerke met bosreservaat Jan De Schuyter.

Nijsen M. et al., VBNE, 2014, Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge
duingraslanden, eindrapportage 2009-2013.

Proesmans W; et al., Natuurpunt Studie, 2019, Inventarisatie wilde bijen in de Duinbossen van De Haan en
advies voor beheer.

Provoost S. et al., INBO, 2010, Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, Eindrapport
periode 2007-2010.

Provoost S. et al., INBO, 2015, Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust PINK II,
eindrapport periode 2012-2014.

Provoost S., Van Gompel W. § Vercruysse W., INBO 2018, Inventarisatie van flora en vegetatie op de Golf van
De Haan.

Provoost S., Van Gompel W. § Vercruysse W., INBO 2018, Beheerevaluatie kust, Eindrapport 2015-2019.

Severijns N et al., Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie, 2012-2013, Inventarisatie van de
mollusken in de duingebieden langs de Belgische Kust – Oostkust.

Struyve T, Natuurpunt, 2013, Aanvraag tot erkenning van het natuurreservaat “Duinen van de Middenkust”,
uitbreidingsdossier.

Van de Wiele et al., ANB, 2007, Achtergronddocument Natuurrichtplan Duinen van de Middenkust tussen
Oostende en Blankenberge.

Wouters J. et al, INBO, 2015, Bepaling van het gunstig abiotisch bereik voor (semi)-terrestrische habitattypen
op basis van standplaatsonderzoek.

Zwaenepoel et al., WVI 2000, Gebiedsvisie zeereepduinen Oostende-Bredene-De Haan.

Zwaenepoel et al., WVI 2004, Gebiedsvise Duinen De Haan-Wenduine.

Zwaenpoel et al., WVI 2018, Beheerplan voor de Belvedère, Schipgatduinen, Doornpanne, Hoge Blekker, Hooge
duynen, Spelleplekke, Oostvoorduinen, Plaatsduinen, Yer Yde-Oost, Simliduinen en de Sint-Laureinsduinen ikv
LIFE+ Flandere.



117

11 Bijlagen

Bijlage 1: Verkenningsnota

Bijlage 2: Voormalige bestandenkaart ANB

Bijlage 3: Lokale Staat van Instandhouding habitatvlekken

Bijlage 4: Bestrijdingsbestek
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Bijlage 1: Verkenningsnota
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Bijlage 2: Voormalige bestandenkaart ANB
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Bijlage 3: Lokale Staat van Instandhouding habitatvlekken
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Bijlage 4: Voorziene voorwaarden bestijdingsbestek (ANB)

Methodieken bestrijding

De uitgangssituatie en de plantensoort bepalen de te gebruiken methode bij de bestrijding. De
uitgangssituatie wordt gedefinieerd door een aantal criteria:

- Bereikbaarheid van de vlek voor grotere mechanisatie
- De hoogte van de planten
- Het feit of de exoten tussen andere heesters of bomen groeien, hetgeen de bestrijding bemoeilijkt
- De oppervlakte van de vlek
De aanwezigheid van ondergrondse kabels of leidingen of andere hindernissen.

In deze uiteenlopende situaties is een andere vorm van mechanisatie nodig en kan de methodiek
variëren.

Uit testen en ervaringen in binnen- en buitenland heeft het bestuur een aantal methoden
weerhouden. Bepaalde technieken zoals het afdekken met folies, veelvuldig maaien of
frezen van de vegetatie is niet weerhouden als methode, wegens inefficiënt of
economisch niet haalbaar. In een zeer specifiek geval is het gebruik van herbiciden toegelaten.

De bestrijding is opgedeeld in 8 methoden, waarvan de eerste 7 enkel op de bestrijding van
Rimpelroos (Rosa rugosa) betrekking hebben. De verwijdering van deze plant maakt zonder meer het
hoofdaandeel uit van deze opdracht en vergt een zeer specifieke aanpak door de aanwezigheid van
hardnekkige wortelstokken die zich vrij diep in het zand kunnen bevinden. De andere aan te pakken
exoten zijn niet zo woekerend en kunnen door eenvoudige ontworteling, met hoogstens wat
bijkomende zeefwerk verwijderd worden. De beschrijving van deze weerhouden methoden volgt in de
volgende paragrafen.

Let op:

- Indien sprake is van uitgraven van Rimpelroos wordt altijd tot op 1 meter diep gegraven en
tot 1 m buiten de buitenste stengels. Een vlek wordt steeds integraal aangepakt: alle
vegetatie die zich in de vlek bevindt wordt mee gerooid, of dit nu kruidachtigen, struweel of
bomen betreft.

- De vlekken Rimpelroos kunnen omvangrijk zijn en verscholen zitten tussen de vegetatie. Een
systematische en goed gecoördineerde aanpak van het graafwerk is noodzakelijk. Er wordt
aangeraden de zone eerst fysiek af te bakenen met gekleurde piketten of jalons, zodat de
machinist een duidelijk overzicht behoudt over de werkzone.

- Indien er sprake is van ‘bereikbaarheid voor een mobiele trommelzeef’ moeten we in gedachten
houden dat een reliëfrijk duinlandschap als onbereikbaar wordt beschouwd. Bereikbaar betekent
‘grenzend aan een weg’ of toegankelijk, eventueel door voorafgaand grondwerk. Dit laatste kan
nuttig zijn in zones waar de volledige vegetatie mag verdwijnen door besmetting met rimpelroos.
In geval de getrokken, mobiele trommelzeven compacter zijn, kan toelating gegeven worden om
in het gebied te rijden langs afgesproken pistes.

- Rijpistes: om bepaalde vlekken van te bestrijden exoten te kunnen bereiken, kan het nodig zijn
om met graafmachines en dumpers door de beschermde duinvegetatie te rijden. Steeds zal in
overleg met de toezichthoudende ambtenaar een rijpiste worden bepaald. Afwijkingen van deze
pistes worden bestraft.

- Voor sommige locaties zal de grens tussen deze of gene methode eerder vaag zijn en
kunnen 2 technieken, een derde techniek of een combinatie ervan aangewezen zijn.
De aannemer mag tijdens of voor de uitvoering steeds een voorstel doen om tot een
gelijkwaardig eindresultaat te komen.
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Rozen < 1m op duin met (helm)gras en bereikbaar voor trommelzeef. Geen leidingen of obstakels
onder voorbehoud van II.11.2

De rimpelrozen in deze klasse zijn via een verharde weg of anders bereikbaar voor een mobiele
trommelzeef. De planten zijn niet hoger dan 1 meter en dus makkelijker te ontginnen.
De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone. Tussen
de planten bevinden zich geen of nauwelijks andere houtachtige gewassen.
De rozen staan op een open of met helmgras of andere kruidachtigen begroeid terrein.

Het is de eenvoudigste uitgangsvorm, waardoor de methode van afgraven en uitzeven met de
trommelzeef de meest efficiënte bestrijding is.

Methode:

- De besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep
- De afgraving wordt gezeefd in de mobiele trommelzeef
- Het uitgezeefde groenafval wordt afgevoerd
- Het gezeefde zand wordt teruggeplaatst en het duinprofiel wordt hersteld, niet noodzakelijk in zijn

oorspronkelijk reliëf, maar op een natuurlijke manier.

Rozen > 1m op duin met (helm)gras en bereikbaar voor trommelzeef. Geen leidingen of obstakels.
De rimpelrozen in deze klasse zijn via een verharde weg of anders bereikbaar voor een mobiele
trommelzeef. De planten zijn hoger dan 1 meter en dus moeilijker te ontginnen. Het kan nodig zijn de
houtige rozen eerst aan de grond af te zetten of ze uit te trekken.
De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone. Tussen
de planten bevinden zich geen of nauwelijks andere houtachtige gewassen.
De hoge rozen staan op een open of met helmgras of andere kruidachtigen begroeid terrein.

Het is nog steeds een eenvoudige uitgangsvorm, waardoor de methode van afgraven en uitzeven met
de trommelzeef de meest efficiënte bestrijding is. Het vooraf afzetten van de houtige materie zal het
zeven vergemakkelijken.
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Methode:

- grof plantaardig materiaal wordt eerst afgezet of uitgetrokken en afgevoerd
- de besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep
- De afgraving wordt gezeefd in de mobiele trommelzeef
- Het uitgezeefde groenafval wordt afgevoerd
- Het gezeefde zand wordt teruggeplaatst en het duinprofiel wordt hersteld, niet noodzakelijk in zijn

oorspronkelijk reliëf, maar op een natuurlijke manier.

Rozen vermengd in struweel of bos en bereikbaar voor trommelzeef. Geen leidingen of obstakels

De rimpelrozen in deze klasse zijn via een verharde weg of anders bereikbaar voor een mobiele
trommelzeef. De hoogte van de planten is in deze klasse niet zo belangrijk, omdat ze vergroeid zijn in
struweel en eventueel bomen of bos. Deze vegetatie is steeds hoog en het zal nodig zijn de houtige
planten eerst aan de grond af te zetten of het grove plantaardig materiaal uit te trekken.
De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone.
De rozen staan tussen andere struiken zoals duindoorn of populierenopslag, maar kunnen ook in een
bos staan aan de voet van bijvoorbeeld grove den.

Het is de minder eenvoudige uitgangsvorm, waardoor de methode van afzetten, afgraven en uitzeven
met de trommelzeef de meest efficiënte bestrijding is. Het vooraf afzetten van de houtige materie kan
door knip- of zaagwerk, ontworteling of anders. Het ter plaatse verkleinen van dit materiaal om afvoer
te vergemakkelijken, is toegestaan.
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Methode:

- grof plantaardig materiaal wordt eerst afgezet of uitgetrokken en afgevoerd
- boomwortels worden indien nodig uitgegraven of uitgefreesd
- de besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep
- De afgraving wordt gezeefd in de mobiele trommelzeef
- Het uitgezeefde groenafval wordt afgevoerd
- Het gezeefde zand wordt teruggeplaatst en het duinprofiel wordt hersteld, niet noodzakelijk in zijn

oorspronkelijk reliëf, maar op een natuurlijke manier.

Kleine vlekken (<25 m²) rozen < 1m op duin met (helm)gras en niet bereikbaar voor trommelzeef.
Geen leidingen of obstakels

De rimpelrozen in deze klasse zijn niet meer bereikbaar via een verharde weg voor een mobiele
trommelzeef. Ook op andere manieren kan de trommelzeef onmogelijk dicht genoeg bij de planten
komen om efficiënt te zijn. Vervoer van de afgraving naar de trommelzeef die wat verder staat, is te
omslachtig, waardoor een andere methode zich opdringt.

De planten zijn weliswaar niet hoger dan 1 meter en vormen slechts kleine, geïsoleerde besmettingen.
De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone.
Tussen de planten bevinden zich geen of nauwelijks andere houtachtige gewassen.
De rozen staan op een open of met helmgras of andere kruidachtigen begroeid terrein.

Een bijzondere uitgangssituatie. Door de onbereikbaarheid, maar de kleine oppervlakte, is het ter
plaatse begraven van de besmette zone de aangewezen methode.
Motivatie:
- er moet enkel met een graafmachine naar de locatie worden gereden
- voor het begraven heb je wat tijdelijke stockeerruimte nodig, waardoor dit met grotere vlekken

teveel habitatverstoring inhoudt.

Methode:

- De besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep en de afgraving op voldoende afstand naast de
kuil stockeren

- De kuil vullen met onbesmet zand van ernaast
- Deze nieuw kuil verder uitdiepen tot 2 meter diep en het schone zand stockeren naast de kuil
- De laatste kuil wordt gevuld met de besmette grond en toegedekt met het schone zand. Op die

manier zit het afgegraven plantaardig materiaal én het resterend wortelstelsel op minimaal 1.00
meter diep.

- Het duinprofiel wordt op een natuurlijke manier hersteld.

Grote vlekken (>25 m²) rozen op duin met helmgras en niet bereikbaar voor trommelzeef. Geen
leidingen of obstakels

De rimpelrozen in deze klasse zijn niet meer bereikbaar via een verharde weg voor een mobiele
trommelzeef. Ook op andere manieren kan de trommelzeef onmogelijk dicht genoeg bij de planten
komen om efficiënt te zijn. Vervoer van de afgraving naar de trommelzeef die wat verder staat, is te
omslachtig, waardoor een andere methode zich opdringt.

De hoogte van de planten is deze minder van belang, gezien de methode. Het gaat wel om besmette
vlekken van meer dan 25 m², waardoor vorige methode minder haalbaar wordt of teveel
natuurschade veroorzaakt.
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De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone.
Tussen de planten bevinden zich geen of nauwelijks andere houtachtige gewassen.
De rozen staan op een open of met helmgras of andere kruidachtigen begroeid terrein.

Deze vlekken zijn groter en daardoor dringt een complexere methode zich op. Door de
onbereikbaarheid, en de grotere oppervlakte, is het afgraven van de besmette zone en ter plaatse
zeven met de zeefbak de aangewezen methode.
Motivatie:
- er moet enkel met een graafmachine en eventueel dumper naar de locatie worden gereden
- er is teveel ruimte nodig om alles te begraven.

Methode:

- grof plantaardig materiaal wordt eerst afgezet of uitgetrokken.
- De besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep met de hydraulische of andere zeefbak OF

aangepaste kasseibak gemonteerd op de graafmachine. De inschrijver beslist zelf welke
mechanisatie hier het meest efficiënt kan zijn.

- Tijdens het graven wordt de materie onmiddellijk gezeefd, zonder de te zeven zone en de
gezeefde grond te vermengen! Bij dit zeven moet voldoende aandacht worden besteed
aan kleine stukken wortelstok die uit de bak of in het gezeefde zand terechtkomen.

- Alle plantaardig materiaal wordt afgevoerd met een autonome dumper
- Het gezeefde zand wordt teruggeplaatst en het duinprofiel wordt hersteld, niet noodzakelijk in zijn

oorspronkelijk reliëf, maar op een natuurlijke manier.

Rozen vermengd in struweel of bos en niet bereikbaar voor zeefinstallatie. Geen leidingen of
obstakels

De rimpelrozen in deze klasse zijn niet meer bereikbaar via een verharde weg voor een mobiele
trommelzeef. Ook op andere manieren kan de trommelzeef onmogelijk dicht genoeg bij de planten
komen om efficiënt te zijn. Vervoer van de afgraving naar de trommelzeef die wat verder staat, is te
omslachtig, waardoor een andere methode zich opdringt.
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De hoogte van de planten is in deze klasse niet zo belangrijk, omdat ze vergroeid zijn in struweel en
eventueel bomen of bos. Deze vegetatie is steeds hoog en het zal nodig zijn de houtige planten eerst
aan de grond af te zetten of het grove plantaardig materiaal uit te trekken.
De exacte locatie waar ze op groeien bevat onder voorbehoud van II.11.2 geen ondergrondse kabels
of leidingen.
Er bevinden zich eveneens geen onverwijderbare obstakels of verhardingen in de werkzone.

Zonder meer de moeilijkste uitgangssituatie, met verwerking van extra houtig materiaal.
Door de onbereikbaarheid, en de grotere oppervlakte, is het afgraven van de besmette zone en ter
plaatse zeven met de zeefbak de aangewezen methode.
Motivatie:
- er moet enkel met een graafmachine en eventueel dumper naar de locatie worden gereden
- er is teveel ruimte nodig om alles te begraven.

Methode:

- grof plantaardig materiaal wordt eerst afgezet of uitgetrokken.
- boomwortels worden indien nodig uitgegraven of uitgefreesd
- De besmette zone afgegraven tot 1.00 meter diep met de hydraulische of andere zeefbak OF

aangepaste kasseibak gemonteerd op de graafmachine. De inschrijver beslist zelf welke
mechanisatie hier het meest efficiënt of ergonomisch kan zijn.

- Tijdens het graven wordt de materie onmiddellijk gezeefd, zonder de te zeven zone en de
gezeefde grond te vermengen! Bij dit zeven moet voldoende aandacht worden besteed
aan kleine stukken wortelstok die uit de bak of in het gezeefde zand terechtkomen.

- Alle plantaardig materiaal wordt afgevoerd met een autonome dumper
- Het gezeefde zand wordt teruggeplaatst en het duinprofiel wordt hersteld, niet noodzakelijk in zijn

oorspronkelijk reliëf, maar op een natuurlijke manier.

Rozen op wegbermen of in en bij verhardingen, lantaarnpalen, rasters en andere obstakels.
Ondergrondse leidingen en kabels

Deze haarden van besmetting laten geen grondwerken toe, door de aanwezigheid van leidingen en
obstakels of verhardingen. Enkel in deze situatie wordt de rimpelroos chemisch bestreden.

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op terreinen van de Vlaamse overheid is in
principe niet toegelaten. Enkel door een ontheffing op dit verbod, uitgereikt door de Vlaamse
Milieumaatschappij, en omwille van gegronde redenen, kan hier met herbiciden worden gewerkt. De
afwijking is aangevraagd door de aanbestedende overheid.

Enkele aanvullende bepalingen:
- indien het bestuur om welke reden dan ook besluit de chemische bestrijding stop te zetten, of

helemaal niet uit te voeren, dient de aannemer hier onmiddellijk gevolg aan te geven.
- De chemische bestrijding dient zeer zorgvuldig te gebeuren en afwijkingen op doses en methodiek

zijn niet toegestaan. Enkel de door het bestuur aangeduide zones mogen worden behandeld.
- Incidenten met herbiciden moeten onmiddellijk aan de leidend ambtenaar worden gemeld.
- Tijdelijke opslag van herbiciden op de werfzones is niet toegelaten. De middelen moeten steeds

op de wettelijke wijze worden vervoerd en opgeslagen.
- De verantwoordelijke van de uitvoering beschikt steeds over een fytolicentie-certificaat P1
- Het gebruik van het middel mag enkel gebeuren door daartoe opgeleide personen die

beschikken over een fytolicentiecertificaat P1 of P2.
- Behandeling is enkel toegelaten bij windstil en droog weer. Bij voorspelling van neerslag binnen

de 12 uur moet de behandeling uitgesteld worden. Bestrijding kan niet bij temperaturen lager dan
10° of hoger dan 25° C.

- De gebruiker dient alle wettelijke en technische bepalingen te respecteren die eigen zijn aan het
product en het gebruik.
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- Het gebruik van herbiciden op rimpelrozen zal wetenschappelijk opgevolgd worden.
Het bestuur of de door hen afgevaardigde wetenschappers moeten minimum 14
dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van de data en locaties van
toepassing.

- De uitvoerende aannemer moet steeds bereid zijn om informatie over het handelsmiddel en de
gebruikte doses met het bestuur te delen.

Methode:

- Enkel producten met een Belgisch toelatingsnummer mogen gebruikt worden.
(https://fytoweb.be/nl/toelatingen)”

- Enkel een product dat minimum 100g/l van de actieve stof triclopyr en 93 gram 2,4D bevat, wordt
in dit bestek aanvaard.

- Er mag maar 1 behandeling per jaar gebeuren met een maximum van 480g triclopyr per ha. De
spuitdosis moet aan deze beperking worden aangepast. Alle gebruik moet correct worden
gedocumenteerd en geregistreerd in het dagboek der werken.

o Een eenmalige behandeling per jaar van 1.25 l product van 100 g trichlopyr/l per 100
liter voor een behandeling van 2600 m² is de te gebruiken concentratie.

- Bestrijding gebeurt door een bladbespuiting tot vochtig (niet laten afdruipen)
- De werkzone mag door niemand betreden worden tijdens het gebruik en tot het gewas weer

droog is. De opdrachthouder neemt hiertoe de nodige maatregelen met een fysieke barrière of
het plaatsen van een signaalgever.

- Onmiddellijk na de behandeling plaatst de opdrachthouder een nylon oranje touw van
diameter 10 mm, bevestigd aan houten palen met een hoogte van minimaal 1.2 m
doorheen het behandelde vlak. Dit om ongewenst maaiwerk te beletten tijdens de
werking en om de behandelde zones nadien te evalueren.

- Indien de planten hoger zijn dan 70 cm worden ze eerst gemaaid  tussen 1/11 en 15/3 en wordt
de hergroei behandeld in het daarop volgend groeiseizoen van zodra ze een hoogte hebben
bereikt van minimaal 30 cm.

- Behandeling kan enkel in de actieve groeiperiode tussen 1/6 en 20/8
- De individuele planten of haarden worden behandeld met een bladbespuiting met de rugsproeier

of een al dan niet tractorgedragen vatsproeier met spuitlans.
- Drift wordt met alle mogelijke middelen beperkt en is met het oog op de naburige vegetatie

ontoelaatbaar.

Andere invasieve exoten (geen Rosa rugosa)

We maken via deze opdracht van de gelegenheid gebruik om gelijktijdig ook andere exoten uit de
duinhabitats te verwijderen.

Als bijkomende plantaardige exoten, naast rimpelroos, onderscheiden we volgende soorten: (niet
limitatief)

- Amerikaanse Vogelkers
- Bamboesoorten
- Blazenstruik
- Boerenjasmijn
- Boksdoorn
- Brede lathyrus
- Bruidssluier
- Bruine daglelie
- Dwergmispel
- Franse Tamarisk
- Haagliguster (L. ovalifolium)
- Mahonie
- Palmlelie
- Robinia
- Rode Ribes
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- Rode Spoorbloem
- Sering
- Smalle Olijfwilg
- Sneeuwbe
- Struikaster
- Wilde Wingerd
- Yucca

De toezichthouders op de opdracht zullen de planten aanduiden indien de herkenning of determinatie
moeilijk zou zijn.

De aanwezigheid van andere exoten verschilt sterk van perceel tot perceel. Een plaatsbezoek zal
hierin duidelijk meer informatie verschaffen.

Indien deze ‘andere exoten’ gekarteerd zijn in de opdrachtdocumenten, moeten ze
bestreden worden.

Methode:

- Alle andere exoten worden ontworteld en verwijderd door uitgraven of uittrekken. Indien de soort
over ondergrondse wortelstokken beschikt, dient de besmette zone met de kasseibak wat
dieper uitgegraven te worden en gezeefd. Alle planten worden uitgeschud, eventueel verkleind en
afgevoerd.

- Indien de planten niet bereikbaar zijn voor een vrachtwagen, worden ze opgeladen met een
dumper en naar een laadzone gebracht.

- Na de rooiwerken wordt het duinprofiel weer hersteld op een natuurlijke manier.
· zijn directe leverancier. Wanneer deze directe leverancier echter ook niet over een COC-

certificaat beschikt, komt de bewijsverplichting trapsgewijze op de vorige leverancier enz., De
handelsketen dient aantoonbaar gesloten te zijn.

· Ofwel elk ander equivalent afdoend bewijsmiddel.



146

Bijlage 5: Toegankelijkheidsreglement
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Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor de Duinbossen van De Haan,

gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, vervangen bij het decreet van 9 mei
2014, artikel 12, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014, artikel 97, het laatst gewijzigd
bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en
aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel
besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente De Haan, gegeven op [datum];

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van De Haan m.b.t. de speelzones in de
openbare bossen van 2020;

Gelet op het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van De Haan, laatste wijziging
goedgekeurd door de gemeenteraad op 20.04.2017;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie gehouden van
15 oktober tem 15 november 2020.
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BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling heeft betrekking op de Duinbossen van De Haan en noordelijk
gelegen zeereep gelegen binnen de contour van het beheerplan, gelegen op het
grondgebied van de gemeente De Haan.

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaart. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het
kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied
en aan de ingangen ervan.

2.2.  In het gebied worden op de daartoe aangewezen paden en plaatsen
mogelijkheden voorzien voor voetgangers, mountainbikers, fietsers en ruiters

2.3.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of de
beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate
zoals in deze regeling bepaald.

2.4 Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel
toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Art. 3 – Weggebruikers

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband.

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën
weggebruikers, tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening
met elkaar.

Art. 4 – Zones

4.1 De toegankelijkheid van de speelzones en de vrij toegankelijke zones buiten de
wegen worden geregeld als volgt:
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4.2 De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar
en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2, 8°, van
het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.

4.3 Het gebied is toegankelijk voor honden, in de zone die ook voor voetgangers
toegankelijk zijn.  Ze worden steeds aangelijnd.

4.4 De begrazingszones zijn niet toegankelijk met uitzondering van de noordelijke
begrazingszone in de Zandpanne. Honden zijn er evenwel niet toegelaten.

4.5 De zeereep ten noorden van de Koninklijke Baan is niet toegankelijk muv
aangeduide wandel-, fiets- en ruiterpaden.

4.6 De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en
fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied.

4.7 De hondenzone kan gebruikt worden voor het vrij laten rondlopen van honden,
hierbij dient de aanwezige vegetatie te worden gerespecteerd.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften

5.1  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te
voederen. Het is tevens verboden om in het gebied storende dieren of planten uit
te zetten of in te brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te
verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de natuur te werpen.

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht,
binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd.

5.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele gebied.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het
Agentschap, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis
Burgerlijke Aansprakelijkheid.

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan worden
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.

Art. 7. – Onderrichtingen

7.1.  Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van
de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven.
Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo
nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.
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Art. 8. – Afwijkingen

8.1.  De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2,
§3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot
toestemming moet minstens 35 dagen van tevoren, schriftelijk of via
elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder. Indien het een
risicovolle activiteit betreft dan moet eveneens een machtiging worden
aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos en/of het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust .

Art. 9. – Bekendmaking

9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

9.2. De gemeente De Haan, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en het
Agentschap voor Natuur en Bos houden deze regeling ter inzage van de bevolking.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel


