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VOORWOORD
Het voorliggende 'beheersplan met gebiedsvisie' is het eindresultaat van een onderzoeksopdracht, die
door de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), Mdeling Natuur van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gegeven aan de Universiteit Gent, Laboratorium
Plantkunde. De commentaren van de leden van de adviserende werkgroep werden er zo veel mogelijk en voor zover strokend met de opvattingen van de opstellers van de voorliggende studie in verwerkt.
Zoals de titel aangeeft: is deze studie tweeledig. Ze bestaat uit een beheersplan voor het
staatsnatuurreservaat Hannecartbos gekaderd in een gebiedsvisie - met aanbevelingen inzake inncbtmg
en beheer - voor het duinencomplex Ter Yde (cf. 1.1.2). Bepaalde hoofdstukken zijn daarom
onderverdeeld in een gedeelte dat betrekking heeft: op het staatsnatuurreservaat en in een gedeelte dat het
gehele duinencomplex Ter Yde behandeh.
Deze studie zou niet tot stand gekomen zijn zonder de medewerking van diverse personen en
instellingen. In het bijzonder wensen wij het Instituut voor Natuurbehoud (IN) te danken voor de
verleende faciliteiten en het Laboratorium voor Algemene Bodemkunde (Universiteit Gent), die een
bijdrage leverde in het karakteriseren van de venige substraten in Hannecartbos. Verder zijn wij
volgende personen dank verschuldigd:
Ir. Jean-Louis Herrier (leidende ambtenaar van het project.. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
AMINAL, afd. Natuur),' Ing. Geert Heyneman (Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling Stad Gent),
Prof. Dr. Eckhart Kuijken (Instituut voor Natuurbehoud), Dhr.William Slosse en Lic. Wouter Van
Landuyt (Instituut voor Natuurbehoud) en de nog niet vermelde leden van de wetenschappelijke
adviescommissie voor het staatsnatuurreservaat Hannecartbos.

10 december 1997,
de auteurs.

Universiteit Gent
Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie
Laboratorium Plantkunde
K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent

Instituut voor Natuurbehoud
Kliniekstraat 25

B-1070 Brussel

I. INvENTARIS

1.1. Administratieve gegevens
Lt.!. SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED

1.1.1.1. Duinencomplex Ter Yde

(fig. 2, 3)

Het duinencomplex Ter Yde behoort geografisch gezien tot de NW-Europese kustduinen 1 en, meer
bepaald, tot de Vlaamse duinen: de kustduinen.die zich.situer:en tussen. het Franse Gravelines en
Wenduine . Het studiegebied behoort tot het gedeelte van de Vlaamse duinen dat gelegen is tussen het
Franse Duinkerke en Nieuwpoort2.
Het studiegebied is gelegen in de provincie West-Vlaander-en, op het grondgebied van de gemeente
Koksijde (deelgemeente Oostduinkerke). Het omvat alle resterende 'duingebieden' tussen de dorpskom
van Oostduinkerke, Oostduinkerke-Bad, Groenendijk-Bad en.het gehucht Groenendijk (met vestiging
Sun Aqua Parks). Volgende, veelal door wegen gescheiden deelgebieden kunnen worden onderscheiden
(oppervlaktes op basis van DE LooSE et al. I.996, cf. fig. 3): Zeebennduinen (24,5 ha), Ter Yde (76,4
ha; waarvan 'natuurdomein Home G. Theunis': ca. 15 ha), Karthuizerduinen (l0,8 ha; waarvan
staatsnatuurreservaat: 5 ha 59 a64 ca.)~Hannecartbos(47,6 ha, waarvan staatsnatuurreservaat: 31 ha
88 a 35 ca), Plaatsduinen (36,5 ha) en Oostvoorduinen (62,3 ha, waarvan eigendom Natuurreservaten
vzw.: 9 a 6 ca).
De totale oppervlakte van het duinengebied Ter Yde beslaat aldus 258,1 ha.

Ll.1.2. Staatsnatuurreservaat Hannecartbos (fig. 1)

Het staatsnatuurreservaat Hannecartbos ligt centraal in het duinencomplex Ter Yde. Het wordt
begrensd door de Noordzeedreef (NO-grens), de Polderstraat (ZO), het Loze Vis_èrtjespad (ZW) en het
domein van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij- Veume-Ambacht (IWVA) (NW).
De oppervlakte van het staatsnatuurreservaat bedraagt 31 ha 88 a 35 ca.

1.1.1.3. Natuurdomein 'Home G. Theunis'

Het natuurdomein omvat het vroegere terrein van het 'Nationaal Werk voor Kinderwelzijn' tussen
Oostduinkerke-Bad en Groenendijk-Bad, genaamd 'Home-Georges Theunis' en vormt een ca. 15 ha
grote enclave in het deelgebied Ter Yde S.str. Het grenst in het noorden aan de Koninklijke Baan, in het
oosten aan privaat, maar publiek-toeganke1ij~duingebied, in het zuidoosten en zuiden aan het niet vrij
1 een lange, zeer smalle duinstrook vanaf Calais (Noord-Frankrijk) tot aan de noordpunt van Denemarken
(Baes 1989: 2).
2 de benaming (BelgischeJVlaamse) Westkust is·een niet-administratieve gebruiksnaam die verwijst naar het
kustgebied tussen de Franse grens (Bray-Dunes - De Panne) en de stad Nieuwpoort; de Vlaamse kust is de
correcte administratieve benaming voor het kustgebied dat gelegen is op het grondgebied van het Vlaamse
gewest.
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toegankelijke IWVA~omein, in bet zuidwesten aan de verkaveling Mariapark en de Nieuw Ydebaan,
en ten westen aan de private, maar vrij toegankelijke Plaatsduinen en de villaverkavelingen Spelleplek
en Blekker. Een zeer klein deeh is gesitueerd aan de overzijde van de Koninklijke Baan in het deelgebied
Zeebennduinen.

1.1.1.4. Staatsnatuurreservaat 'Karthuizerduinen'
De 10.8 ha grote Karthuizerduinen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit het staatsnatuurreservaat
'Karthuizerduinen' (5.5964 ha), ligt ingesloten door de Noordzeedreef in het westen, de
villaverkavelingen van Groenendijk-Bad in het noorden en oosten en het vakantiecentrum Van de Velde
in het zuiden.

L 1.2. PLANOLOGISCHE BESTEMMINGEN EN WETTELIJKE STATUTEN
1.1.2.1. Duinencomplex Ter Yde

lI.2.I.I. Bestemnûng op het gewestplan

(fig. 6)
(vnl. naar AROL 1988; SLOSSE 1996: 6; HERRIER, pers. med.)

Met de Wet op Stedebouw en Ruimtelijke Ordening van. 29 maart 1962 werd de bodembestemming
voor de Belgische gronden vastgelegd in de zogenaamde gewestplannen. Op het gewestplan VeumeWestkust (KB. houdende vaststelling vanhetgewestpl3Il- Veume-Westkust van 6.12.1976) werd het
studiegebied vrijwel integraal ingekleurd als N-gebied, waarbij het centrale deel de arcering
waterwinningsgebied meekreeg. Belangrijke uitzondering is-ecbteJ: bet. gebied bekend onder de naam
Oostvoorduinen in het zuiden van het studiegebied, dat staat ingekleurd als woonuitbreidingsgebied,
waarin een kleine oppervlakte gebied voor. gemeenschaps.voorzieningen.. en openbare nutsvoorzienin~en
(het gemeentelijk kerkhof) ligt ingesloten. Verder is in de uiterste zuidhoek van het studiegebied nog een
klein deel woongebied ingekleurd, terwijl-de 0051- en zuidraod van de Karthuizerduinen sGlan
ingekleurd als gebied voor verblijfsrecreatie.
Bij Besluit van de Vlaamse executieve van. 9 december. 1992 (B.S_ 07.05.1993) werd het ge1;J.ele
duinencomplex Ter Yde, dat voordien de bestemming N-gebied had, als reser ..aatgebied (R-gebied)
ingetekend (zie ook voetnoten 7 en 9).

ll.2.1.2 Rangschikking als landschap (fig. 7)
Op 18 september 1981 kreeg het complex Groenendijk-Monobloc (Oostvoorduinen) het statuut van
gerangschikt landschap, een beschermingsmaatregel, die kadert in de Wet op de Bescherming van
Monumenten en Landschappen van 1931. Deze rnngschik:king werd echter vernietigd bij Besluit van de
Raad Van State op 15 februari 1990 (B.S. 20.11.1990) omwille van de incompatibiliteit tussen het
rangschikk:ingsbesluit en de toenmalige gewestplanbestemming 'woonuitbreidingsgebied' .
Het Duinencomplex Ter Yde (zonder de Oostvoorduinen) werd bij M.B. dd. 18 mei 1993, om reden

van wetenschappelijke, historische en esthetische waarde, gerangschikt als landschap.

ll.2.1.3. Bosdecreet
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Het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28 september 1990) heeft tot doel het behoud, de beschenning,
de aanleg en het beheer van de bossen te regelen. Onder 'bossen-' wordt hier verstaan:

grondoppervlakten waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel
uitmaken. waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één ofmeer functies vervullen.
De eigenlijke bosaanplantingen van het Hannecartbos blijven, ondanks het statuut van
staatsnatuurreservaat, onderworpen aan de. bepalingen. vaD- het Bosdecreet. Voor bossen gelegen in
natuurreservaten wordt echter één enkele beheersplan per reservaat opgemaakt, overeenkomstig de
wetgeving op het natuurbehoud. De plicht tot opmaak van een (bos.-)beheersplan vervalt dus wann"-. çj
een goedgekeurd beheersplan in het kader van de wet op het Natuurb- ud is, behalve voor wat de van
het beheersplan afwijkende kappingen betreft. Er bestaat wel discussie over het al dan niet onderworpen
zijn van struwelen aan het Bosdecreet. Hoewel 'houtachtige' vegetaties, worden struwelen zowel in het
Besluit van de Vlaamse regering die eerL vergunningsplicht voor vegetatiewijzigingen instelt als in de
bijlage II van de EG-habitatrichtlijn onderscheiden van bossen. Bovendien impliceert de uitdrukking
bomen en houtachtige struikvegetaties in de.bosdefinitie.uithet Bosdecreet, legistisch dat er steeds
'bomen' aanwezig moeten zijn vooraleer er sprake is van bos. Het begrip 'en/of wordt in het juridisch
taalgebruik nonnaliter immers hooguit vereenvoudigd tot 'of ,-zeker niet: tot 'en'. 'Bomen' en 'st.rl4en'
worden hierbij, confonn de wetenschappelijke traditie, beschouwd als genetisch bepaalde en
soortsgebonden groeivonnen~ zo is een door Zomereikgedomineerde vegetatie steeds een 'bos',
oogeacbt de concrete groeivonn (opgaand bos, veIjongingsvlak, hakhout, kreupelhout, ...), terwijl een
vegetatie van Wilde liguster, Kruipwilg.ofDuindoom steeds als een struikvegetatie of struweel rn,oet
worden beschouwd.
De Pue et al. (1997) schrijven hierover dat "Het Decreet suggereert dat een bos uit bomen én uit
houtach 'ge struikvegetaties bestaan. Letterlijke interpretatie hiervan zou grote gedeelten van het
Vlaamse bosareaal buiten het toepassingsveld. van het Bosdecreet plaatsen. Een interpretatie in_de zin
van 'met of zonder' is wellicht de meeste realistische. Een interpretatie in de zin van 'of zou betekenen
dat ook de zuivere struwelen (struikvegetaties) onder toepassing van het Bosdecreet vallen, wat strijdig
lijkt met de geest van het Decreet".
Beheersmaatregelen, zoals kappingen, ontbossingen of andere, die-deel uitmaken van het beheersplan
(ooderhavig document), kunnen uitgevoerd worden van zodra het beheersplan is goedgekeurd.
Beheersmaatregelen, die genomen worden in afwijking van dit goedgekeurd beheersplan, zijn evenwel
opnieuw onderworpen aan een beheerspaln confonn het bosdecreet.
Bosaanplantingen buiten de grenzen vanhet SNRHanneca.rtbos,.zoals. deze. in. eigendom bij de
LW.V.A. en deze ten zuiden van het SNR, blijven onderworpen aan de bepalingen van het Bosdecreet,
en moeten derhalve voorzien worden van een- bosbeheersp-lan-, waarin eventuele kappingen,
ontbossingen e.d. nader gestipuleerd worden

L 1.21. 4. Duinendecreet

(fig. 7)

De gewestplannen voor het kustgebied vastgelegd in 1975, 1976 en 1977, beschennden ongeveer
3000ha duinen, slikken en schorren als natuw:- of resewaatgebied en 810 ha als agrarisch gebied te~en
bebouwing. Na het instellen van deze -planologisch blijkbaar erg rekbare bestemmingsplannen - gingen
echter nog vele, voor het natuurbehonci waardevolle duingebieden, gelegen in woon(uitbreidings)gebied
of in gebieden met een of andere bebouwbare status, onder de schop. De groeiende noodzaak voor een
integrale aanpak van de bescherming van· de nog niet bebouwde duingebieden aan onze kust, leidt
uiteindelijk tot een politiek initiatief dat uitmondt in het 'duinendecreet' .
Op 14 juli 1993 werd dit zogenaamde'duinendecreet' - officieeLhet Decreet houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen - goedgekeurd door de Vlaamse regering (B.S. 30.08.93).
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Op 15 september 1993 (B.S. 17.09.93) duidde een eerste uitvoeringsbesluit de beschennde

duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebied aan. Na openbaar onderzoek werd het
Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 (B.S. 30.11.94) getroffen, dat de meeste reeds
beschennde gebieden alsook een aantal bijkomende gebieden aanwijst.
De definitieve bekrachtiging vond plaats in twee fasen: het decreet van 21 december 1994 (B.S.
31.12.94) biedt een definitieve bekrachtiging van de bescherming van 283,5 ha beschermd duingebied
en 665 ha voor het duingebied belangrijk landbouwgebied; het decreet van 29 november 1996
bekrachtigt definitief de bescherming van 56,8 ha beschermd duingebied en 99,6 ha voor het
duingebied belangrijk landbouwgebied.

Langs de Noordzeedreef (in een geb.ieclvoor verblijfrecreatie) en. langs de verkaveling Monobloc (in een
woongebied) worden enkele percelen aangeduid als beschermd duingebied. De landbouwgebieden ten
zuiden en ten zuidwesten van de Oostvoorduinen worden aangeduid als voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied (cf. ook I.1.X.1).

1.1.2.1.5. Vogelrichtlijngebied (fig. 8)

Zoals bepaald bij M.B. van de Vlaamseexecutievedd. 11 oktober. 1988 (m.b.t. de uitvoering van art. 4
van de 'vogelrichtlijn' 79/4091EEG) maakt het gehele duinencomplex Ter Y de, met uitzondering van de
Zeebennduinen en de Karthui.zerduinen, deel uit van de speciale beschermingszone De Westkust (in
totaal 1415 ha) voor het behoud van de vogelstand. Alhoewel deze richtlijn is toegespitst op de
instandhouding van de avifauna, kwmen we- stellen dat de aanduiding van dergelijke beschermingszones
zeer relevant is voor het algemene natuurbehoud. De beschennende maatregelen in deze gebieden zijn
immers hoofdzakelijk gericht op het behouden van voor het natuurbehoud waardevolle biotopen; de
draagwijdte daarvan reikt vanzelfsprekend veel verder dan het louter veiligstellen van enkele
vogelsoorten. illustratief is dat het 'vegetatiewijzigingsbes1urt' (zie. verder), dat biotoopvernietigende
ingrepen in een aantal gebiedscategorieën vergunningsplichtig stelt, ook van toepassing is in alle 'EGvogelrichtlijngebieden' .

1.1.2.1.6. Habitatrichtlijngebied

(fig. 9)

Het duinencomplex Ter Yde (het volledige studiegebied) werd opgenomen in .het voorlopig overzi,cht
van de speciale beschermingszones inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna ('habitatrichtlijn' 92/431EEG. van- 21 mei.l992). Het maakt deel uit van het ca. 3100 ha
grote "Duingebied inclusiefUzennonding en Zwin" (ANsELIN & KUUKEN 1995: 9). Dit complex omvat
alle interessante duingebieden aan onze-kust. Habitats, die-val1en-cmder de habitatrichtlijn en die
voorkomen in het Ter Yde duinencomplex zijn:
16.211
16.212
16.221-16.227
16.25
16.26
16.29
16.31-16.35

embryonale wandelende duinen
wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
vastgelegde duinen met kroidvegetaties (grijze duinen)
duinen met Hippophae rhamnoides
duinen met Salix arenaria
beboste duinen van het Atlantisch kustgebied
vochtige duinvalleien

De Europese Richtlijn 92143IEEG (Habitatricbtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en
streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats. en de wilde flora en fauna die hiervan deel
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uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dienen door elk land speciale beschrenningszones (Special Areas of
Conservatioo) te worden aangeduid. Op Europees niveau is het de bedoeling te komen tot een coherent
netwerk NATURA 2000, dat zal bestaan uit speciale beschenningszones (gebieden aangeduid in het
kader van de Habitatrichtlijn) en reeds eerder door de lidstaten, overeenkomstig de Europese Richtlijn
79/409IEEG (Vogelrichtlijn) aangewezen gebieden. Elke lidstaat is verplicht voor de aangeduide
gebieden de nodige instandhoudingsmaatregelen te treffen. De ontwikkeling en het beheer van een
netwerk van kleine landschapselementen wordt aanbevolen (uit ANSELIN & KUIJKEN 1995: 3)

J. 1.2. 1.7. Vegetatkwijzigingsbesluit
Het Besluit van de Vlaamse Executieve tot instelling van- een verguoningsplicht voor de wijziging van
vegetatie en van lijn- en puntvonnige elementen (kortweg het Vegetatiewijzigingsbesluit) van 1december 1991 (B. S. 24.03.92) is onder meer geldig .in natuurgebieden. met wetenschappelijke waarde
(R-gebieden) en in beschenningszones tot behoud van de Europese vogelstand (Vogelrichtlijngebieden)
Binnen deze gebieden zijn een aantal vegetatietypes beschermd. Deze werden ontleend aan de
karteringseenheden, die gebruikt werden bij het opstellen van de Biologische Waarderingskaart van
België..
Het kwestieuze BVR van 4 december 1991 werd vemietigd bij. arrest van de Raad van State nr. 59.583
van 9 mei 1996. Inmiddels werd een nieuw BVRgetroffen op 16 juli 1996.
Het vegetatiewijzigingsbesluit is ondergeschikt aan de bepalingen-opgenomen in een goedgekeurd
beheersplan opgemaakt in uitvoering van de Wet. op het natuurbehoud van 12 juli 1973. Na
goedkeuring van onderhavig beheersplan zijn derhalve binnen het. staatsnatuurreservaat Hannecartbos
alleen vegetatiewijzigingen, die niet het gevolg zijn van in het goedgekeurd beheersplan opgenomen
beheersmaatregelen, onderworpen aan het. vegetatiewijzigingsbesluit. Alle gronden buiten de grenzen
van het. staatsnatuureservaat Hannecartbos blijven eveneens onderworpen aan de bepalingen van het
Vegetatiewijzigingsbesluit.

1.1.2.2. Staatsnatuurreservaat Hannecartbos

L 1.2.2. 1. Gewestplanbestemming

(fig. 6)

(vnl. naar AROL 1988; SLOSSE 1996: 6; HERRIER, pers. med.)

Op het ontwerp-gewestplan Veurne.-Westkust staat het huidige staatsnatuurreservaat (met bossen)
Hannecartbos, net als het. IWVA-domein, de Plaatsduinen en Ter Yde s.str., aangeduid als
natuurgebied, met opdruk waterwinning. Op het later goedgekeurde gewestplan Veume-Westkust (dd. 6
december 1976) behoudt het Hannecartbos zijn bestemming. als natuurgebied, maar wordt het
onttrokken aan het waterwinningsgebied. De Raad van State vernietigde in haar arrest van 9 mei 1996
het Besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1987, houdende aanvulling van het gewestplan
Veume-Westkust (die de voorziening 'waterwinning' voor het Hannecartbos schrapte), omwille van ,een
vormelijk ontoereikende motivering: de onverenigbaarheid tussen waterwinning en de vrijwaring van de
natuurwaarden van het duingebied 'Ter Yde' zou onvoldoende-ofniet zijn aangetoond in de aanhef van
het Besluit van de Vlaamse regering Het Besluit van de Vlaamse regering van 9 december 19923 - dat
de schrapping van de voorziening waterwinningsgebied in het Hannecartbos eveneens bevestigd wordt hierdoor echter niet verbroken. Als gevolg hiervan is het. staatsnatuurreservaat Hannecartbos
3dit Besluit wijzigt de bestemming van de Oostvoorduinen en Ter Yde (inclusiefHannecartbos) van
respectievelijk woonuitbreidingsgebied en N: natuurgebied naar R: natuurreservaat ofnatuurgebied met
wetenschappelijke waarde.
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momenteel dus geen waterwinningsgebied meer4 • Op het gewestplan Veurne-Westkust staat het
Hannecartbos sinds 17 december 1992 dan ook als natuurgebied met wetenschappelijke waarde
aangegeven (R-gebied).

/.1.2.22. Oprichting als staatsnatuuTTeservaat
Bij Ministerieel Besluit dd. 1 februari 1989 wordt het Staatsnatuurreservaat Hannecartbos opgericht.
Het Hannecartbos is hiennee één van de-eerste-zes staatsnatuurreservaten 'met een boskarakter'. Het
staatnatuureservaat krijgt het statuut van gericht natuurreservaat (= natuurreservaat in de bossjPpr 'Yf
staatsnatuurreservaat met bos(sen), valt onder de toepassingen Wl'! de Wet op het Natuurbehoud van
12juli 1973i.
De Wet op het Natuurbehoud beoogt:

Het behoud van de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het natuurlijke
milieu door middel van maatregelen tot bescherming van de flora en de fauna, hun gemeenschappen
en groeiplaatsen, evenals van de grond, de ondergrond, het water en de lucht.
Deze wet stelt onder meer dat het in de natuurreservaten verboden is:

de dieren te doden. te jagen ofte vangen op om het even welke wijze, hun jongen, eieren, nesten of
schuilplaatsen te storen ofte vernietigen: bomen en struiken weg te nemen, te kappen, te ontwortelen
ofte verminken en het plantendek te vernietigen ofte beschadigen; over te gaan tot opgravingen,
boringm, grondwerken ofexploitatie van materialen, om het even welk werk uit te voeren dat de aard
van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen,
boven- ofondergrondse leidingen te leggen, gebouwen ofschuilplaatsen op te trekken en
reclameborden en aanplakbrieven aan te brengen;vuur te maken en vuilnis te storten.
Voor wat het bijzonder statuut 'staatsnatuurreservaat met bos' betreft, worden - met betrekking tot het
Bosdecreet van 13 juni 1990 - de volgende bepalingen voorzien in het ontwerp van decreet betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (De Vlaamse Regering, herziene versie 26.06.1996):
In afwijking van de artikelen 43 tot en met 46 wordt voor de bossen gelegen in natuurreservaten, één
enkel beheersplan per reservaat opgemaakt, het Bosbeheer gehoord, overeenkomstig de wetgeving op
4 Met betrekking tot de inkrimping van het waterwinningsgebied is geen consensus bereikt. Na onderzoek van
alle ingediende bezwaren, opmerkingen en-adviezen brengt de Regionale Commissie immers volgend advies
uit (B. S. 07.05.1993: 10468):
" ... 2. Ingevolge de adviezen van de Bestendige Deputatie, de gemeenten Nieuwpoort, De Panne en Koksijde
en het bezwaar 1. W V.A. (bezwaar 7) m.b.t. de schrapping van het waterwinningsgebied, stelt de commissie
voor dit waterwinningsgebied in te tekenen op het gewestplan"

Er wordt onder meer geargumenteerd dat :
..... de schrapping van het 'waterwingebied' aldaar niet verantwoord is te meer, de watervoorziening in WestVlaanderen in grote mate afhankelijk is van de bevoorradingsbronnen buiten de provincie gelegen en de
bestaande pompinstallatie van de J. W V.A. ingeschakeld is in het ontvang- en distributiesysteem van de
drinkwatervoorziening in de provincie West-Vlaanderen. ... De waterwinning door captatie van afvloeiend
oppervlaktewater, hetzij ..;iî"::Je,,à grondwater heeft ge~m invloed op het natuurgebied. "

Verder wordt geadviseerd:
"... 3. Gelet op het advies tot niet schrapping van het waterwinningsgebied, wordt door de commissie voor de
noordwestelijke zone (kadasterbladen sectie A) geopteerd voor de wijziging van de voorziene bestemming R
doorN"
5 dit slaat op een oppervlakte van 31 ha 88 a 35 ca; de begeleidende kaart geeft echter foutief de volledige
oppervlakte van lot f (zijnde 32 ha 29 a 52 ca aan, cf. 1.1.4.1: Hannecartbos)
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het natuurbehoud. Het advies van het Bosbeheer wordt door de ambtenaar van het bestuur gevraagd,
en wordt binnen de dertig dagen verstrekt. Wanneer deze termijn is overschreden, hoeft geen
rekening gehouden te worden met dit advies.
In afwijking van artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de Ruimtelijke
Ordening en van de Stedebouw, is in natuurreservaten, conform dit decreet, voor ontbossing voorzien
in het beheersplan. goedgekeurd krachtens de wetgeving op het natuurbehoud, enkel een
voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist. Van deze melding stelt de ambtenaar
onverwijld het College van Burgemeester en Schepenen en de Administratie Ruimtelijke Ordening in
kenms.

1.1.2.2.3. Andere wettelijke statuten aangaande het staatnatuu"eservaat Hannecartbos
Voor de bepalingen van het Bosdecreet aangaande SNR Hannecartbos verwijzen we naar 1.1.2.1
Binnen de grenzen van het SNRHannecartbos valleILgeen zones onder de bepalingen van het
Duinendecreet. Verder maakt het SNR Hannecartbos integraal deel uit van het E.G.Vogelriclltlijngebied De Westkust (zie 1.1.2.1.5). en werd het - samen met de andere deelgebieden van
het duinencomplex Ter Yde - opgenomen in het voorlopig overzicht van de speciale beschermingszones
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ('habitatrichtlijn'
92143/EEG van 21 mei 1992). Voor de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Executieve tot
instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvonnige
elementen (kortweg het Vegetatiewijzigingsbesluit) van 4 december 1991 (B.S. 24.03.92) verwijzen we
naar 1.1.2.1. Het staatsnatuurreservaat behoort tot het als landschap gerangschikte Duinengebied Ter
Yde (bij M. B. van de Vlaamse executieve dd. 18 mei 1993) (cf. ook 1.1.2.1).

1.1.224. Erfdienstbaarheden

Op baisis van ANoNYMUS (1990) wordt geconcludeer.d dat geen erfdienstbaarheden bekend zijn binnen
het SNR Hannecartbos. Hierin wordt de verkoopsakte als volgt geciteerd: "Bij de aankoop van "Het
Hannecartbos" door de Belgische Staat werd onder Art. 2 van de verkoopsvoorwaarden vermeld: "Het
goed wordt verkocht in volle eigendom in de staat waarin het zich bevindt met de voor- en nadelige,
zichtbare en onzichtbare, voordurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, lMar zonder dat deze
bepaling aan wie ook, meer rechten kunnen verstrekken dan deze gegrond op regelmatige titels of op de
wet."

Lt.3. SECfORALE BESTEMMINGSVISIES VOORlIET DUINENCOMPLEX TER YDE
1.1.3.1 Ontwerp Groene Hoofdstructuur

Het vermelden van de Groene Hoofdstructuur heeft eerder historische. waarde dan dat het nog betekenis
heeft voor de bestemmingsvisie van het gebied. Desalniettemin heeft dit beleidsdocument een
belangrijke beleidsonderbouwende waarde, onder meer omdat het gebieden met bestemming "groen"
selecteerde op basis van wetenschappelijke argumenten. Het zal zekerten dele een belangrijk
uitganspunt blmijven voor de afbakenÏng- van. Grote E:enheden- Natuw: e_d. binnen het huidige Decreet
op het Natuurbehoud (zie 1.1.3.2).
Het gehele duinencomplex Ter Yde maakt deel uit van een natuurkerngebied volgens het Ontwerp
Groene Hoofdstructuur (KELCHrERMANS 1991)

Natuurkerngebieden zijn de eerste (hoogst gewaardeerde) categorie iade beleidscategorie Groene
Hoofdstructuur en worden voornamelijk afgebakend op basis van een hoge actuele biologische waarde
en een hoge historiciteitswaarde. Natuurkerngebieden worden geacht - ten minste in de toekomst - een
<hoofdfunctie voor natuur' te verwllen; het zijn dus gebieden waar de natuurwaarden centraal staan of
moeten komen te staan.

Een concrete inwlling van het beleid terzake - de Groene Hoofdstructuur kreeg immers expliciet de
functie van beleidsdocument toegewezen - is er tot op heden niet van gekomen.

1.1.3.2. Decreet op het Natuurbehoud dd•.8 oktober 1997 (tig. 10)
De ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (PROVOOST & HOFFMANN 1996) omschrijft het studiegebied
als een gebied met hoge actuele natuurwaarde (l..c. fig. 4.8) met mogelijkheden tot ontsnippering (l.c.,
fig. 4.7) ter hoogte van de Karthuizerduinen-Ter Yde en de Plaatsduinen-Ter Yde met potenties voor
natuurOlltwikkeling door afplaggen of reliëfherstel (met name in het duin-polderovergansgebied), met
mogelijkheden tot grootschalige verstuivingen (l.c., fig. 4.2), met name in Ter Yde s.s. en natuurdomein
Home G. Theunis, en waar een meer dynamisch kustbeheer tot de mogelijkheden behoort (l.c., fig. 4.1),
met name ter hoogte van de Zeebermduinen. De mogelijkheden voor het uitbouwen van VENIIVON
bestemmingen binnen de Vlaamse duinen vallen grotendeels samen met deze ecosysteemindicaties.

In figuur 10 wordt het studiegebied gesitueerd in het VENIIVON (Vlaams Ecologisch
NetwerklIntegraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk) zoals voorzien wordt in het nieuwe Decreet
op het Natuurbehoud. Op basis van de huidige beschermingsstatuten (N-/R-gebied, vogelrichtlijn, ... )
zou het volledige studiegebied tot een GEN/GENO behoren, waarbij met name in het aangrenzend
gebied naar de polders toe een verdere uitbreiding voorzien is. Het betreft hier de integrale duinpolderovergangsgebieden, die inderdaad.de natuurwaarde van het huidige studiegebied substantieel
zouden verbogen, doordat zij de gradiënt van zee-zeereepduinen-duinen-fossiele strandvlaktebinnenduinen-polder zou vervolledigen.
Concrete stappen voor de reaJi~ tie van het.VENIIVON binnen de Vlaamse duinen zijn echter nog niet
gezet, maar zijn wel voorzien voor de nabije toekomst.
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1.1.3.2 Voorontwerp Structuurplan Kustzone

(fig. ll)

Het Voorontwerp Structuurplan Kustzane (WES 1994) kadert binnen.het Structuurplan WestVlaanderen, dat wordt gedefinieerd als:

een procesmatig (middel)lang termijnplan dat een (door de gemeenschap gedragen) visie en
geïntegreerde planvoorstellen aanbrengt met betrekking tot de ontwikkeling en de toekomstige
ruimtelijke structuur van het gewest Vlaanderen
Dit voorontwerp volgt het ontwerp van de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen (1991, 1993) en
beschouwt het Hannecartbos als (gelegen in een) natuurlcemgebied ,~), zonder grondwaterwinning.
Natuurkerngebieden worden in het algemeen omschreven als:
gebieden met een hoge natuurwaarde en een goede biotoopontwikkeling; natuurbehoud wordt er de
hoofdfunctie: dit sluit een medegebruik (van bv. landbouw) niet uit indien deze volledig ecologisch
inpasbaar is; het biologisch belang van natuurgebieden kan toenemen door een gepast natuurbeheer;
dit vergt meestal geen grote veranderingen in het grondgebruik en -beheer
(WES 1994: 25)
Het duinencomplex Ter Yde is volgens de visie van het WES (1994) natuurkerngebied (K-gebied).
Deze visie wenst in dit gebied de continuïteit van open ruimte onder verstedelijkingsdrukte
benadrukken. Tevens wordt de aanwezigheid van een niet afgelijnde, kleine woonkern (Mariapark,
Monobloc) gestipuleerd. Het voorstel om in dit gebied (het leegstaande) Home George Theunis afte
breken werd reeds gerealiseerd.
1.1.3.3. Sector-visie AMINAL-afdeling Natuu~ met betrekking tot-bepaalde stranden (fig. 12)
Door het toenmalige Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, Dienst Natuurbescherming (AMINAL)
werd een voorstel geformuleerdombepaaJde stranden niet.itLconcessie te geven aan de gemeepte.
Hieronder vallen stranden die door hun intrinsieke wetenschappelijke waarde enlofhun ligging, in
aanmerking komen voor erkenning en inrichting als natuurreservaat. Verder komen stranden in
aanmerking die niet als natuurreservaat zouden ingericht worden, maar waarvan het uit
natuurbehoudsstandpunt wenselijk is datzij nietin concessie.worden gegeven (HERRIER 1994). In ~
geactuali eerde versie van de geciteerde nota uit 1994 (HERRIER 1996) wordt V( .orgesteld de
strandstrook voor de Zeebermduinen als. R ..zone-(natuurreservaat of natuurgebied Qlet
wetenschappelijke waarde) te herbestemmen.

1.1.3.4 Verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden (AMINAL)

In de studie van DE LooSE et al. (1996) worden een aantal evaluaties gemaakt op basis waarvan
prioriteiten bij een aankoopbeleid aan de kust kunnen gesteld worden. Na het complex 'Westhoek' krijgt
het complex 'Zeebermduinentrer YdelHannecartbos/Oostvoorduinen', samen met het complex
'omgeving Zwin en Polders', de hoogste (biologische én geomorfologische) waardering. Hierdoor
verdient volgens deze visie het duinencomplex Ter Yde dUidelIjk pnonteIt voor verwerving.

L1.4. EIGENDOMSSTRUCI1JUR
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1.1.4.1. Duinencomplex Ter Yde

(vnl naar DE LoosE et al.

1996~

fig. 3, fig. 5)

Het nagaan van de eigendomsstructuur van de Vlaamse kustduinen maakt een belangrijk deel uit van de
studie van DE LooSE et al. (1996). Hiertoe werden de kadastrale percelen die (volledig ofgedeeltelijk)
binnen het studiegebied vallen, gedigitaliseerd (Geografisch Informatiesysteem Genamap, cf. fig. 3).
Elk perceel werd hierbij voorzien. van zijn kadastraal nummer (= uniek nummer). Deze infonnatie werd
door de uitvoerder van deze studie - de Groep Toegepaste Ekologie (GTE) - onder de vereiste digitale
vonn overgemaakt aan het Kadaster (Hoofdbestuur Brussel) met de vraag aan de geleverde kadastrale
nummers de meest recente kadastrale eigenaars- en perceelsinschrijvingen te koppelen. Tot op h... ..J~ü
(20.11.1996) ontving GTE echter nog geen opgevraagde gegevens van het kadaster (DE LooSE, pers.
med.t, De in DE LooSE et al. (1996) gepubliceerde gegevens met betrekking tot de eigendomsstructuur
van het duinencomp/ex Ter Yde vonnen dientengevolge slechts een ruwe benadering van de
werkelijkheid7 . Wanneer er meerdere eigenaars zijn binnen een bepaald gebied wordt een benaderde
schatting gegeven van de procentuele oppervlakte die de verschillende eigenaars in eigendom hebben.

Oostvoorduinen (62,3 ha): privaat eigendom (cf. ook voetnoot 5)
P/aatsduinen (36,5 ha): privaat eigendom
Karthuizerduinen (10,8 ha: cf. fig. 3): Vlaamse Gewest (ca. 60 %) en privaat eigendom (ca. 40 %)
Zeebermduinen (24,5 ha): privaat eigendom en Vlaams Gewest ( ha)
Ter Yde s.str.waaronder natuurdomein Home G. Theunis (76,4 ha): privaat eigendom (ca. 60 %),
Vlaamse Gewest (ca. 25 %) en IWVA (ca. 15 %)
Hannecartbos (47,6 ha): Vlaamse Gewest: (ca. 75 %), IWVA (ca. 20 %), privaat eigendom (ca. 5 %)

VAN LANDUYT (1992: fig. 15) geeft. een beknopte overzichtskaart van de eigendomsstructuur in het
duinencomp/ex Ter Yde (fig. 5).

1.1.4.2. Staatsnatuurreservaat 'H-annecartbos'
(vnl. naar Anonymus

1990~

Slosse

1996~

Slosse, pers.

med~

fig. 4)
8

Bij K.B. van 3 oktober 1980 wordt 32 ha 29 a 52 ca onteigend en op 15 september 1981 wordt 31 ha
88 a 35 ca aangekocht door de Belgische Staat9 . Bij proces-verbaal van beheersoverdracht van 18
november 1993 wordt het beheer aan de Administratie vooJ: Ruimtelijke Ordening en Leefinilieu
(AROL) overgedragen (Anonymus 1990: 1, bijlagen 4-8).
De Staatshervorming heeft. de overdracht naar het Vlaamse-Gewest tot gevolg. De titel
staatsnatuurreservaat blijft. evenwel behouden. Samen met de hervorming van de administratie heeft. dit
geleid tot de volgende structuur:
de opgelopen vertraging is - voor wat het duinencomplex Ter Yde betreft - mogelijk voor een deel t~ te
schrijven aan de bijzonder ingewikkelde eigendomsstructuur van voornamelijk de Oostvoorduinen (sterk
versnipperd, fenomeen van 'dubbeleigenaars')
7 de gepubliceerde ge ,'~~ ziju voornamelijk gebaseerd op VLM (1993)
8 bij het K.B. wordt een innemingsplan gevoegd dat drie loten vermeldt: lot J: 32 ha 29 a 52 ca; lot 2: 20 a en
lot 3: 36 a 50 ca. (Slosse 1996: 6)
9 in de akte wordt verwezen naar lot 1 (32 ha 29 a 52 ca) op het innemingsplan en niet naar de feitelijk
aangekochte oppervlakte (31 ha 88 a 35 ca); er bestaat dus een verschil van 41 a 17 ca dat betrekking heeft op
de kadastrale percelen 967a, 972a en een deel van 969a (fig. 4), welke dus aan de onteigening onttrokken
werden.
6
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Eigenaar: Vlaamse Gewest
Beherende administratie:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leeftnilieu en Infrastructuur (LIN)
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL)
Mdeling Natuur
Belliardstraat 14-18
1000 Brussel
Tel 02/507.30.67; Fax 02/507.30.65
Buitendienst West-Vlaanderen
Zandstraat 255 bus 3
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel 050/45.41.65; Fax 050/31.94.58

1.1.5. ADVIESCOMMISSIE
Over het beheer van het staatsnatuurreservaat Hannecartbos worden adviezen uitgebracht door een
wetenschappelijke adviescommissie.
Deze heeft als essentiële opdracht:
De beherend ingenieur en de ambtenaar bevoegd voor het natuurbehoud bij te staan door adviezen
en voorstellen in verband met de diverse aspecten van het beheer, onder meer het opstellen van het
beheers- en wegenplan (M.B. van 8 sept. 1977, art. 2). De commissie kan echter geen dwingende
opdrachten geven met betrekking tot het opstellen van de beheersplannen, noch de definitieve
goedkeuring van een beheersplan verhinderen.
Over de "staatsnatuurreservaten met bossen", tot welke categorie van staatsnatuurreservaten het
Hannecartbos behoort, worden adviezen uitgebracht door een vaste kern, die voor elk van de
staatsnatuurreservaten met bossen wordt aangevuld met deskundigen. De vaste kern is per 10 juli 1996
samengesteld uit M. Hermy (voorzitter, KUL)~ W. Roggeman (KBIN), K. Van de Kerkhove (IBW), M.
Hoffmann (RUGlIN) en J.-P. Maelfait (IN). Deze wordt voor het Hannecartbos aangevuld met M.
Strobbe (AROHM, Bestuur Monumenten & Landschappeo}, J.-4 Herrier (AMINAL, Md. Natuur),
M. Leten (IN), D. Bonte (RUG), W. Slosse (Beschermcomité Leeftnilieu Koksijde), P. Geldhof
(Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud en WVT), A. Zwaenepoel (RUG, inmiddels IN) en C. Ampe
(RUG). De adviescommissie wordt benoemd voor een termijn van zes jaar en dient dus herbenoemd
enlof vervangen te worden op 10 juli 2002.

1.2. Recreatieve en educatieve inrichting en voorzieningen
L2.1. DUINENCOMPLEX TER YDE
1.2.1.1. Toegankelijkheid en situering ingangen
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Relatie 'private' terreinen en toegankelijkheid
De Zeebermduinen. Plaatsduinen en Karthuizerduinen zijn niet omheind en, hoewel geen publiek
domein (1), in de praktijk vrij toegankelijk voor alle vormen van passage of bezoekersgebruik die de
terreingesteldheid toelaat.
Voor wat Ter Yde betreft is deze 'vrije' toegankelijkheid beperkt tot het grote loopduin ten oosten van
het 'natuurdomein Home George Theunis' en tot de terreinen tussen de villaverkavelingen Mariapark en
Duinpark (ten zuidwesten van 'Home George Theunis'). Het natuurdomein Home George Theunis zelf
is niet vrij toegankelijk en voorzien van een draadafsluiting (1,5 m hoog, groen geplastifieerd
kippengaas), die ondanks herstellingen op een beperkt aantal punten doordringbaar blijft voor
ongewenste bezoekers (fig. 13). De private terreinen van de IWVA (gedeelten van Ter Yde S.str. en het
deel van het Hannecartbos dat niet tot het staatsnatuurreservaat behoort) zijn eveneens niet toegankelijk
voor het publiek en zijn voorzien van degelijke draad- en prikkeldraadafsluitingen. Bovendien is er een
efficiënt toezicht van een inwonende opzichter.
De Oostvoorduinen zijn gedeeltelijk vrij toegankelijk voor het publiek (vnl. het westelijk gedeelte). De
beweide gedeelten zijn voorzien van een prikkeldraadafsluiting en zijn in principe niet vrij toegankelijk.
De residentieel bewoonde terreinen in het zuiden en het zuidoosten, alsook een vrij groot, gedeeltelijk
bebost gebied tussen Monobloc en Groendyk, waarbinnen d~ (enige) zandwinningput is gelegen, zijn
niet toegankelijk. In dit laatste gebied zou overigens aan 'practical shooting' worden gedaan, een
gegeven dat niet bevorderderlijk is voor de gemoedsrust van onaangekondigde bezoekers (waaronder de
onderzoekers).

1.2.1.2. Padeninfrastructuur en -inrichting, natuureducatieve voorzieningen

Doorheen de Plaatsduinen en het westelijk deel van Ter Yde S.str. loopt een ruiterpad (traject: fig. 5).
In en rond het duinencomplex Ter Yele werden door de gemeente twee gemarkeerde rondwandelin~en
uitgezet: het Kruwerswandelpad en het Spelleplekwandelpad. Deze paden volgen voornamelijk verharde
wegen langs het duinengebied (traject: fig. 14).. Hetduinengebied wordt enkel (en met onverh~rde
paden) doorsneden ter hoogte van de Zeebermduinen, het vrij toegankelijk deel van Ter Yde S.str. en het
westelijk deel van de Oostvoordui~en.
Op vraag van de Westvlaarnse Vereniging voor Vrije Tijd, werd verder een passief-recreatief
wandelpad door en langs het gehele duinencomplex Ter Yde uitgestippeld (traject: fig. 15). Dit traject
doorsnijdt op heel wat plaatsen het duinengebied (met inbegrip van het staatnatuurreservaat
Hannecartbos), veelal echter via de verharde wegen, en brengt op die manier de recreant beter in
contact met de aanwezige natuurwaarden dan de bestaande, reeds vermelde rondwandelingen. In de
nabije toekomst zijn infopanelen (initiatiefWVT, Arninal) en informatiefolders (WVT, Arnina~
gemeente Koksijde) voorzien om de recreant te informeren over landschap, landschapsvorming. fauna
en flora van het Ter Yde duinencomplex en de deelgemeente Oostduinkerke.

L2.2. STAATSNATUURRESERVAAT HANNECARTBOS
1.2.2.1 Algemene reglementering

Op basis van de Wet op het Natuurbehoud (KB. 12.07.73), de Wet van 22 januari 1971 - tot regeling
van de bevoegdheid van de ambtenaren belast met het toezicht op de staatsnatuurreservaten - en het
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M.B. van 23 oktober 1975 - i.v.m. de reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de
staatsnatuurreservaten - is het binnen de staatsoatuurreservaten onder meer verboden:

• de dieren te doden, te bejagen ofte vangen op om het even welke wijze;
• hun jongen. eieren, nesten ofschuilplaatsen te storen ofte vernietigen;
• bomen ofstroiken weg te nemen, te kappen, te ontwortelen ofte verminken en het plantendek te
vernietigen ofte beschadigen;
• om het even welk werk uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht en het terrein, de
bronnen
• en hel hydrografisch net zou kunnen Wijzigen;
• vuur te maken en vuilnis te storten;
• te kamperen, tenten ofwindschermen op te slaan;
• gebruik te maken van transistorradio's, luidsprekers, modelvaartuigen en -vliegtuigen, ofde
omgeving ofde bezoekers op welke wijze ook te storen;
• opzettelijk planten, dieren, zaden ofsporen in te brengen.

1.2.2.2. Toegankelijkheid

Het staatsnatuurreservaat is niet vrij toegankelijk voor het publiek. Hierop wordt zeer toegewijd
toegezierl door een natuurwachter van AMINAL. Het reservaat is bovendien zeer efficiënt maar
nadrukkelijk omheind door een hoge en dichte prikkeldraadafsluiting, met gladde draad aan de
buitenkant. (Voetgangers)toegangen voor intern gebruik zijn er in het zuidoosten (enkel toegankelijk via
het erfvan de hoeve Leyre), langs het Loze Vissertjespad (enkel toegankelijk via de aarden weg naar het
boshoevetje) en langs de Noordzeedreef. Dienstingangen voor gemotoriseerd verkeer (tractor, AMT, ...)
zijn voorzien ter hoogte van de Hoeve van de familie Leyre. Recent werden daarnaast twee
voetgangerstoegangen, resp. langs het Loze Vissertjespad en op de grens met het IWVA-domein,
ingericht op het Ter Yde-wandelpad.

1.2.2.3. Padeninfrastructuur en -inrichting (fig. 2)

Door een regelmatige rnaaibeurt met de rnaaibalk.en/ofklepelmaaier wordt een padennet onderhouden
ten behoeve van de toegankelijkheid voor beheersdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
wordt! werd, ter hoogte van de Noordzeedreef, Polderstraat en het Loze Vissertjespad, ook een brede
strook langsheen de draadafsluiting open gehouden.
Naar aanleiding van een vraag van de Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd en in het kader .~
een passief-recreatiefwandehracé doorheen het gehele duinencomplex Ter Yde (cf. 1.2.1.2, fig. 14; cf.
ook V.5.6.2), werd een wandelpad doorheen het Hannecartbos (staatsnatuureservaat + IWVA-gedeehe)
uitgestippeld. Het is gesitueerd aan de noordwestzijde van het natuurreservaat en verbindt het padtracé
binnen het IWVA-domein met het Loze Vissertjespad. Her worm. op ca. 5 m afstand afgeboord door ~
interne (prikkeldraad)atslurtmg en is over een beperkte afstand ingericht als 'knuppelpad' . Momenteel
voert het binnen het reservaat enkel door beboste terreindelen, maar geeft wel vanop afstand zicht op de
reigerkolonie. Dit publieke wandelpad werd in de zomer van 1997 opengesteld.
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1.2.2.4 atuureducatieve voorzieningen
Gezien de niet vrije toegankelijkheid van het staatsnatuurreservaat voor het publiek, werden tot voor
kort geen natuureducatieve voorzieningen getroffen. Op aanvraag is. er wel mogelijkheid tot geleide
wandelingen (op de ten behoeve van het beheer opengehouden paden). Tot op heden worden deze
geleide wandelingen nog niet in ruime zin aangekondigd ofgestructureerd (regelmatige tijdschema's).
De aard van de afsluiting en de frequentie van bordjes met 'Staatsnatuurreservaat - Geen doorgang' en
een opvallend verbodsteken zijn allerminst uitnodigend voor een eventueel geïnteresseerd publiek.
Ten behoeve van het beherend personeel werd in het noordoostelijke hooiland daarentegen wel ~
houten zitbank geplaatst, nabij de hoeve Leyre werd langs de beek een houten boswachtershut
opgetrokken en aan de rand van het zuidwestelijk duingebied werd een kleine observatiehut geplaatst.
De wetenschappelijke enJof educatieve relevantie en zelfs het beheerstechnische nut van deze
constructies kan evenwel in vraag worden gesteld.
Voor de nabije toekomst is verdere infrastructuur voorzien (zie (1.2.1.2.).

1.2.3. NATUURDOMEIN 'HOME G. TlfEUNIS'
Het natuurdomein is niet vrij toegankelijk voor het publiek Er is echter een beperkte penetratie van
voetgangers (ev. met hond) en, nog zelden, ruiters via gaten in de afsluiting. Op aanvraag zijn geleide
wandelingen in principe mogelijk, informatie. over modaliteiten dienaangaande ontbreekt echter. ~et
gehele domeinis omgeven door een stevige afrastering in geplastificeerde draad, die echter op sommige
plaatsen deels is ondergestoven. Ingangen zijn voorzien aan de Koninklijke baan (hoofdingang,
toegankelijk voor beheerswagens) en aan de Cottagelaan en het Duinrandwandelpad in het oosten
respectievelijk zuidoosten.

In het kader van de onderhoudswerkzaamheden worden regelmatig strooibrieven verspreid onde~ de
bewoners van de aangrenzende villaverkaveling.

1.2.4. STAATSNATUURRESERVAAT 'KARTInrrzERDUINEN'
Voor dit recente staatsnatuurreservaat werden nog geen toegangsregels bepaald. Het is volledig,
waardoor het traditioneel door het publiek als vrij toegankelijk wordt beschouwd en vrij intensief voor
'zandbakrecreatie' wordt benut. Overigens ontbreekt voorlopig eveneens enige zichtbare aanduiding
van eigenaar en functie van het gebied.
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1.3. Abiotische factoren
1.3.1. KLIMATOLOGIE
Voor een uitgebreid overzicht van de klimatologische toestand van het Vlaamse kustgebied verwijzen
we naar het desbetreffende deel (Arnpe 1996a) van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust.
Het actuele Westeuropese kustklimaat is een gematigd vochtig klimaat. Het Belgische kustklimaat
onderscheidt zich vrij uitgesproken van dat van het binnenland door onder meer de relatief zachte
winters, de grotere atmosferische vochtigheid en de sterkere windkracht.

1.3.1.1. Macroklimaat

1.3.1.1.1. Temperatuur
De kust ondervindt de temperende invloed van de Noordzee. In de winter zijn de gemiddelde
maximumtemperatuur en de gemiddelde minimumtemperatuur beide hoger aan de kust dan in het
binnenland, terwijl in de zomer de gemiddelde maxima lager en de gemiddelde minima hoger zijn. Het
gemiddeld aantal dagen per jaar met vorst (T < O°C) is het laagste voor België (volgens Bodeux 1976:
45 dagen).
Het duinencomplex Ter Yde is momenteel gelegen in een zone met een Oaar)gemiddelde temperatuur
(over de periode 1947-1995, onderthermometerhut) van 9,7 °C (gegevens Meteo Station Koksijde1l).
Volgende waarden werden opgetekend te Koksijde (periode 1947-1995, 1. c.):
Koudste maand: januari:
gemiddelde temperatuur 3,4 °C
maximum temperatuur gem.: 11,5 °C; record: 15,0°C (1993)
minimum temperatuur gem.: -7,2 °C; record: - 18,9 °C (1966)
Warmste maand: augustus:
gemiddelde temperatuur 16,6 °C
maximum temperatuur gem.: 28,2 °C; record: 35,7 °C (1995)
minimum temperatuur gem.: 7,3 °C; record 4,9 0 C (1980)
Sinds het begin van de eeuw werd overigens een significante stijging van de gemiddelde jaarternperatuur
met ongeveer 1 °C vastgesteld voor Ukkel (SNEYERS &- VANDIEPENBEECK 1995). VANHECKE (1993:
124-127) stek voor het meetstation Blankenberge eveneens een stijgende trend vast, wat op abiotisch
vlak ongetwijfeld gevolgen heeft voor de evopotranspiratieverhoudingen en op biotisch vlak onder meer
voor de vestigings- en overlevingskansen van zuidelijke (thermofiele) en noordelijke (thermofobe)
orgamsmen.

1.3.1.1.2. Zonneschijnduur
De jaarlijkse gemiddelde zonneschijnduur voor de zone waarin het duinencomplex Ter Yde gelegen is
bedraagt 1700 uur. Dit is de hoogste waarde voor Vlaanderen. Juni is de zonnigste maand met
10 persoonlijk verstrekt door Dirk De Ni! Hoofd Meteo Station Koksijde, R Vandammestraat 100, 8670
Koksijde
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gemiddeld 7,5 uren zonneschijn per dag; december is de minst zonnige met gemiddeld 1,5 uur per dag
(DOONIAUX 1979).

I.3 .1.1.3. Neerslag
Jaarlijks zijn er in Koksijde gemiddeld 221 dagen met neerslag; 60 % van die neerslag valt onder de
vorm van regen (BoDEUX 1974).
Tabel I. Maandelijkse. halfjaarlijkse en jaarlijkse neerslaggemiddelden Ie Koksi;de voor de hydrologischejaren 19511996 (1.10.1950-30.9.19961

Maand
oktober
november
december
januari
februari
maart
winterhalfjaar
april
meI
juni
juli
aup;ustus
september
zomerhalfjaar

p;emiddeld
70.8
73.9
63.3
59.0
45.1
48.5
359.6
41.0
51.4
58.6
62.9
59.0
71.1
342.2

natste
218
171
183
143
116
114
578
99.5
123
132
112
175.7
208
474

iaar
1974
1960
1993
1988
1957
1988
1988
1983
1969
1971
1966
1996
1993
1965

droop;ste
6.2
20.4
7.8
5.2
5.8
8
188
3.3
6.2
3.7
11.2
6.5
2.1
181

jaar
1978
1994
1971
1997
1959
1993
1973
1996
1989
1988
1955
1991
1959
1959

totaal

701.8

928

1975

472

1976

Het langjarig gemiddelde op basis van KMI-gegevens voor het meetstation Koksijde (periode 19501997) is 701.8 Vm 2 (702.6 Vm 2 indien onvolledige jaargegevens niet in rekening worden gebracht.
Cijfers afkomstig van het Meteo Station Koksijde (periode 1947-1995) zijn zeer vergelijkbaar:
gemiddeld 698 Vm 2 per jaar. Deze jaarlijkse totale neerslag is gemiddeld genomen lager dan deze in
het binnenland (Ukkel: 782 Vm2).
Binnen de beschouwde periode schommelt de neerslag echter nog vrij sterk: 1959, 1964, 1973, 1976 en
1989 vallen op als buitengewoon droge jaren, 1965, 1975, 1988, 1994 en 1995 als zeer nat, met als
extremen paradoxaal genoeg twee opeenvolgende hydrologische jaren: 1975 met 928 Vm 2 en pet
beruchte jaar 1976 met slechts 472 Vm 2 . Langduriger droogteperiodes (min. 3 jaar opeenvolgend lager
dan gemiddeld) zijn 1962-1964, 1970-1974 en 1976-1979, als meeIjarige (relatief) natte peri~en
vallen 1956-1958, 1965-1969, 1983-1985 en 1991-1995 op. Globaal genomen waren de jaren tachtig
(zeer) nat, de jaren zeventig (zeer) droog, terwijl de jaren vijftig, zestig en (tot nu toe) negentig
eerder wisselvallig karakter hadden.
VANHECKE 1993 (120-124) analyseerde de-maandgemiddelden van de neerslag voor de periode 19631991 voor het meetstation Blankenberge en kon - gebruik makend van de 4253-fi1ter methode van
Tuckey (Wilkinson 1990) - binnen de relatief korte waarnenlingsperiode, duidelijk onderscheid maken
tussen droge, wissel aillg~ en natte periodes, die elk tot verschillende jaren kunnen duren. Een meer
globaliserende Lowes-analyse (VANHECKE 1993: fig. 2.17) suggereert zelfs een regelmatig terugkerend
patroon van relatief droge jaren en relatief natte jaren, waarbij de periode 1976-1988 als nat te
bestempelen is en de periode daarna (tot 1991) als relatief droog. Een verdergaande analyse over een
langere periode en voor meer kustrneetstations dringt zich op om deze mogelijke, alleszins voor biota
zeer relevante trend, verder te onderzoeken. Ze werd bij gebrek aan tijd hier nog niet uitgevoeut

27

Uit tabel I valt duidelijk afte leiden dat over een langere periode genomen de najaarsmaanden

september. oktober en november de meest neerslagrijke periode van het. jaar vormen (gemiddeld meer
dan 70 Um2), terwijl de voorjaarsmaanden.tëbruari, maart en april de gemiddeld neerslagarmste
periode uitmaken (minder dan 50 Um2). De gemiddeld natste maand in de onderzoeksperiode is
november met 73,9 Um 2 neerslag. De absoluut natste maand blijkt voor de beschouwde periode evenwel
oktober 1974 te zijn met 218 Um 2 • De gemiddeld droogste maand is april met 41,0 Um 2 neerslag. De in
absolute zin droogste maand is september 1959 met slechts 2, I Um 2 .

1.3.1.1.4. Potentiële evapotranspiratie
De reële maandelijkse/jaarlijkse evapotranspiratie in het onderzoeksgebied, de totale hoeveelheid vocht
die door evaporatie (verlies aan vocht in de vorm van waterdamp) en transpiratie (verlies van vocht in
de vonn van waterdamp uit levende organismen via membranen of poriën) in de atmosfeer verdwijnt, is
onbekend. Zij wordt o.a. bepaald door de temperatuur, het verzadigingsdeficit en relatieve
luchtvochtigheid, windsnelheid, het aantel uren zonneschijn, aard en fenologische toestand van de
vegetatie en beschikbaarheid van verdampbaar (bodem)vocht en is niet rechtstreeks meetbaar. Lebbe
(1978) gebruikte de Penman-Shofield methode voor de berekening van de potentiële evapotranspratie
De berekende gemiddelde jaarlijkse waarde van de potentiële evapotranspiratie voor Koksijde voor de
periode 1957-1976 bedraagt 484.3 mm, (LEBBE 1980) voor de periode 1960-1980 bedraagt ze 498.6
mm (MAHAUDEN & LEBBE 1982). Waarschijnlijk ligt dit iets aan de lage kant, zoals ook de door hem
gebruikte neerslagcijfers (indicatief voor de beschikbare vochtvoorraad) aan de lage kant la~en
(waarnemingen uit de relatiefneerslaganne jaren '60 en '70).
Het K.M.1. neeft de potentiële evapotranspiratie berekend volgens een gemodifieerde Penman Monteith methode voor een referentiegewas (hier wordt "gras" aangenomen). Een gemiddelde jaarlijkse
waarde van de potentiële evapotranspiratie, berekend over de periode 1967-1986, bedraagt voor
Koksijde 612.4 DUn (GELLENS-MEULENBERGHS & GELLENS 1992). Alhoewel de periode waarover de
berekeningen lopen niet dezelfde is als deze van LEBBE (1978) en MAHAUDEN & LEBBE (1982) ligt de
waarde bekomen door het K.M.I. merkelijk hoger dan deze van de Penman - Schofield methode.
In beide laatstgenoemde methodes is de berekeningswijze gesteund op de energiebalans en het
evaporatievennogen van de lucht. De hoogste waarden voor potentiële evapotranspiratie worden dan
ook genoteerd voor de kuststreek wat dus in het geheel niet.overeenkomt met de resultaten gevonden via
de Thomthwaite methode (DlNGENS & VERNEMMEN 1964). Alle gemiddelde maandelijkse waarden
vanpotentiële evapotranspiratie, uitgezonderd juli, augustus-en oktober, zijn het hoogst voor Koksijde
vergeleken met de binnenlandse stations.
De verdeling van verdamping en transpiratie over het jaar zijn evenmin concreet bekend, maar duidelijk
mag zijn dat het gros van de evapotranspiratie in het zomerhalfjaar plaatsgrijpt.

In elk geval kan worden aangenomen dat met name het Hannecartbos, met een hoge grondwaterstand
gedurende het grootste deel van het jaar en een vegetatie met veel bladoppervlak, gekenmerkt wordt
door een, t.O.V. andere duingebieden, relatief hoge evapotranspiratie, ternjjl de open duingebieden van
Ter YdelKarthuizerduinen en Plaatsduinen (gemiddeld hooggelegen met veel kaal stuivend zand) en ook
de (westelijke) Oostvoorduinen een relatief lage evapotranspiratie kennen

1.3.1.1.5. Actuele evapotranspiratie (uit AMPE 1996)
De actuele evapotranspiratie (AET) kan berekend worden door gebruik te maken van een waterbalans.
Het water voor de AET is afkomstig van de luchtneerslag en wordt al dan niet aangevuld met water uit
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de bodemreserve. Indien deze bodemreserve niet voldoet, is de AET kleiner dan de potentiële
evapotranspiratie (pEl) en zal er een deficit optreden (pET-AEl). In de berekeningen van DINGENS ET
AL. (1964) werd vertrokken van een bodemreserve van 300 mm wat voor zandige bodems veel te hoog
ligt. Indien een meer realistische bodemreserve van 100 mm in rekening gebracht wordt dan bekomt
men lagere cijfers voor AET, omdat de bodemreserve in dit laatste geval sneller uitgeput raakt. In het
geval dat de PET kleiner is dan de neerslag en de bodemreserve is op maximum capaciteit, treedt een
surplus op (R-PEl).
De AET bereikt binen België een maximum rond Brussel (664 mm) en een minimum in het noorden van
het Groot-Hertogdom Luxemburg (552 mm). Aan de Westkust bedraagt de jaarlijkse AET 585 mmo
De seizoenale waarden zijn het hoogst aan de West- en Middenkust in de herfst en winter venmts daar
de hoogste temperaturen en voldoende neerslag aanwezig zijn. Aan de kust worden matige waarden
bereikt in de lente en de laagste waarden in de zomer (lagere temperaturen en lagere neerslag); er is dus
een meer evenredige spreiding van de AET over het jaar aan de kust dan voor het binnenland (DINGENS
& VERNEMMEN 1964).
De gemiddelde jaarlijkse waarde voor AET bekomen door LEBBE (1978) voor de periode 1957-1976 en
MAHAUDEN & LEBBE (1982) voor de periode 1960-1980 bedraagt respectievelijk 407 en 429 mmo
Vermits de PET-waarden lager zijn volgens de Penman - Schofield-methode is het logisch dat de
waarden voor AET een stuk lager liggen vergeleken met de waarden bekomen door DINGENS &
VERNEMMEN (1964).

1.3.1.1.6. Het sutplus (naar Ampe 1996)

Het verschil tussen neerslag en evapotranspiratie vormt het neersalgoverschor of -tekort. Gedurende
het winterhalfjaar is dit verschil in principe positief, d.i. is er een neerslagoverschot (neerslagsurplus),
en orden de grondwatervoorraden aangevuld- Tijdens het zomerhalfjaar is het verschil meestal
negatief en treedt er dus een neerslagtekort (neerslagdeficit) op, waarbij de grondwatervoorraad wordt
aangesproken. In de praktijk vertonen seizoenale waarden voor Laag- en Midden-België een surplus in
de winter en de lente; in de zomer en herfst komt er zowat geen surplus voor (DINGENS & VERNEMMEN
1964).
De laagste jaarlijkse surpluswaarden worden teruggevonden aan de Westkust (69 mm/jaar - station

Koksijde). Dit lage cijfer lijkt zeer onwaarschijnlijk; of de kortere waamemingsperiode hiervoor
verantwoordelijk is of dat het station effectief veel droger geworden is blijft vooralsnog onbekend.
Oostende toont reeds een veel hoger surplus van 169 mm/jaar. Ook hier zal de hoeveeldheid surplus
a1hangen van de bodemreserve. Bij een grotere bodemreserve zal een- kleiner surplus optreden omdat
een groter deel van de neerslag gebruikt wordt voor het aanwllen van de bodemreserve.
De gemiddelde jaarlijkse surpluswaarden, berekend volgens de methodes van LEBBE (1978) en
MAHAUDEN & LEBBE (1982), bereiken waarden van respectievelijk 272 en 248 mmo
Opmerkelijk is verder het feit dat de Westkust op Belgische schaal bekeken de hoogste waar~en
vertoont qua ariditeitsindex (= proportie van het jaarlijks neerslagdeficit tot de jaarlijkse potentiële
evapotranspiratie, procentueel uitgedrukt) en de laagste waarden qua humiditeitsindex (= proportie van
het jaarlijks neerslagsurplus tot de jaarlijkse potentiële evapotranspiratie, procentueel uitgedrukt) (DE
RAEVE 1991: 50, 54 op basis van DINGENS & VERNEMMEN 1964).

1.3 .1.1. 7. Relatieve vochtigheid en verzadigingsdeficit
De weerstations langs de kust vertonen een (maximaal 10 %) hogere relatieve vochtigheid dan de~ in
het binnenland (HOFFMANN 1993: 48). Het verzadigingsdeficit is het grootst in de maanden mei tot en

29
met augustus. Het verzadigingsde6cit te Koksijde en Middelkerke ligt aanzienlijk lager dan in het
Belgisch meteorologisch referentiestatioo te Ukkel (BODEUX 1975). Een aantal kryptogame epifyten,
zoals Usnea su~f1oridana, U. filipendu/a, Frul/ania dilatata en verschillende Orthotrichum-soorren),
die worden aangetroffen in de Belgische kustduinen en daarbuiten zeldzamer zijn, worden hierdoor
bevoordeligd (HOFFMANN 1993: 291).

1.3.1.1.8. Wind (uit Ampe 1996)

BODEUX (1976) vergeleek de waamemingsstations van.de luchthavens met elkaar omdat deze het
meeste uniform zijn wat betreft de opstelling van de anemometers en de meetperiode (referentieperiode
1963-1972).

De hoogste gemiddelde windsnelheden worden bereikt nabij zee. Middelkerke heeft elke maand het
hoogste gemiddelde: het station is het dichtst bij de zee gelegen en de wind wordt er het minst afgeremd
door het terrein. Koksijde heeft een reeds heel wat lager gemiddelde omdat het achter een vrij brede en
hoge duingordelligt. Hoe verder in het binnenland, hoe meer bebouwing en beplanting, hoe ruwer het
terrein wat resulteert in lagere gemiddelde snelheden (LANDUYr ET AL. 1992) (Figuur 2.12.). Over een
afstand van 40 km vanaf de kust naar het binnenland toe zijn de windsnelheden iets minder.
Twee maxima worden gedurende het jaar onderscheiden: in maart en in november; in juli is de wind
gemiddeld het zwakst (LANDUYr ET AL. 1992).
Wat betreft de windrichting zijn zuidwesten- en noordoostenwinden de meest voorkomende. Tevens is
er het effect van de land- en zeebries (landbries van land naar zee 's nachts; zeebries van zee naar land
overdag). Dit zijn meestal zuidelijke en noordelijke winden. De grootste frequentie van de krachtigste
winden komt uit de west-zuidwesthoek.
DEPUYDT (1967) onderzocht de windrichtings- en windintensiteitsgegevens voor een periode van 6 jaar
(1958-1963) (12 metingen per dag, 26.293 metingen over 6 jaar). Frequentieel komen de winden voor
37.2% uit het zuidwestkwadrant (N. 214°). Indien men naast de richtingsfrequenties ook rekening hOl,ldt
met de snelheid van de wind aan de hand van de formule van LANDSBERG (1956), dan zijn de
belangrijkste winden deze uit WZW (N. 255°). DEPUYDT merkte op dat het grootste zandtransport niet
noodzakelijk gepaard gaat met de hevigste zeestormen aan onze kust en omgekeerd. Zeestormwinden
komen vooral voor uit WNW tot NWhoelc. BAGNOLD (1954). stelde experimenteel vast ~
zandbeweging pas mogelijk is bij een windsnelheid groter dan 4 m1sec en dat dit tn nsport evenredig is
met de snelheid tot de derde macht. Over de voorgenoemde-periode van 6 jaar heeft DEPUYDT telk.ens
de sterkste dagelijkse wind geselecteerd en deze gegevens in een windroos samengevat (fig. 16). De
harde winden komen uit het WZW en W voor 27% van het totaal. Winden komende uit het NO vormen
een tweede maximum wat betreft de frequentie van de dagelijks sterkste winden.

1.3.1.2. Microklimaat

Microklimatologische gegevens zijn voor het duinencomplex Ter Yde niet voorhanden. Toch kan lIet
microklimaat - het klimaat in de onmiddellijke omgeving ofhabitat, beïnvloed door lokale topografie,
vegetatie en bodem - sterk afwijken van het macroklitnaat tt .
De belangrijkste factoren binnen het duinecosysteem zijn volgens DE RAEVE (1991: 49):

11 ook op een intermediaire schaal kunnen significante klimaatverschillen optreden (bv. tussen een bebost en
een eerder schraal begroeid gebied), men spreekt dan over een mesoklimaat
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•
•
•

het reliëf:
de expositie t.o.v. de inkomende zonnestraling (op zuidhellingen temperaturen tot 70 0C);
het verschil tussen hoge duinen en valleien, waarbij o.m. de minimmntemperatuur in de pannen in
regel lager is dan op de hogere gronden;
• de wanntehuishouding van de bodem, waarbij o.m. hwneuze bodems de warmte slechter geleiden
dan zuiver zand;
• de hydrologische toestand waarbij grondwater en bodemvocht temperend werken op
temperatuursextremen;
• de vegetatIe, waarbij niet alleen struweel en bos, maar ook kruiden- of zelfs mosbegroeiingen
extremen in het microklimaat sterk temperen.
Ook aandacht voor bijzonder microklimaat van Hannecartbos: luchtvochtigheid. wind en toevoer zouten en kalk!!

1.3.2 GEOLOGIE EN KWARTAIRGEOMORFOLOGIE
1.3.2.1. Inleiding
Geologisch gezien behoort de Vlaamse kust tot het Kwartair. Vroegere geologische perioden spelen
geen rol van betekenis met betrekking tot de opbouw van het oppervlak. Tertiaire lagen (vnl.
Ieperiaanse klei) zijn daarentegen wel van belang. voor de hydrologie van het gebied (zie 1.3.3). Fig. 17
toont een algemeen overzicht van de geologie van West-Vlaanderen. Een schematische voorstelling van
de (geomorfologische) opbouw van de Vlaamse kustvlakte wordt gegeven in fig. 18.
Het kustgebied is een uitgesproken dynamisch landschap. De.algemene configuratie van de
verschillende kustafzettingen, duinen, schorren en polders, maar ook die- van de kustlijn zelf, is
gedurende de laatste tienduizend jaar (Holoceen) dan ook zeer ingrijpend veranderd, en veranderingen
van deze orde gaan ten dele ook vandaag nog door (DE RAEVE 1991: 55). Belangrijke geologische
factoren, bepalend voor de bouw (en het uitzicht) van het kustgebied, zijn: de tijd, het klimaat, de
getijdewerking, de golfwerking, de zeestromingen, de stonnwerking, de beschikbaarheid en
hoedanigheid (vnl. korrelgrootte) van het sediment en - in mindere mate dan in het binnenland - de
invloed van de mens. Alhoewel recente studies steeds meer inzicht bieden, blij de kennis van de genese
en evolutie van de 'westelijke kustvlakte' wetenschappelijk omstreden.
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een complexe landschapsopbouw (DE RAEVE 1991: 75).
Ruimtelijk vonnt het enerzijds een schamiergebied tussen (eolische) duinen van diverse ouderdom en
ontstaanswijze, terwijl het anderzijds een uitloper omvat van een voormalige (mariene) strandvlakte in
het mondingsgebied van de Ijzer. Men kan hier dus spreken van een recent (dit is: tot in de
middeleeuwen) estuarien beïnvloede duinstreek, waarin, loodrecht op de NW-ZO geörienteerde z
polder-gradiënt, een ZW-NO-gradiënt van (recent) meer estuarien naar een (recent) enkel marien
beïnvloed kustgebied optreedt. Waar het studiegebied het grootste deel van de eerste gradiënt omvat
(enkel het duin/polder-overgangsgebied ten Z van de Nieuwpoortsesteenweg vak er buiten), omvat het
studiegebied echter slechts een beperkt deel van de tweede gradiënt. Deze tweede gradiënt w~rd
overigens veel sterker ~ wiü~Çl leverslbel dan de eerste aangetast door de urbanisatie van dit deel van
de kust.
Voor een nauwgezette bespreking van de hoger vermelde abiotische (macro)geomorfologisçhe
processen wordt verwezen naar DECLERCQ & DE MOOR (1996).
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1.3.2.2. De evolutie van de westelijke kustvlakte tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort vanaf de
Romeinse tijd tot heden

De regressie die volgt op de eerste Duinkerke-overstromingsfasen (fasen 0 en 1), laat volgens THOEN
(1978, cito in DECLERCQ & DE MOOR 1996: 66) bewoning toe in de kustvlakte vanaf de eerste eeuw.
De CEUNYNCK & TERMOTE (1987, cito in 1. c.) spreken evenwel ook over Uzertijd-nederzettingen (ca.
2700 tot 2050 jaar geleden) nabij Veume.

Na een periode van relatieve rust, nam vanaf de derde eeuw de mariene. invloed eer toe (Duinkerkeoverstromingsfase II) en werd de, vermoedelijk ook ter hoogte van Ter Yde aanwezige, beschermende
duinengordel grotendeels door de zee weggeslagen. Tussen Sint-Idesbald en de Franse grens (en verder
Frankrijk in) bleef een deel van deze gordel intact (de 'Oude Duinen van De Panne', DE CEUNYNCK
1992), meer naar het oosten toe is dit niet het geval. Aan de basis van deze en andere
duinvormingsfasen liggen volgens diverse auteurs (zie DECLERCQ & DE MOOR 1996) periodes van
verhoogde storrnfrequentie ten grondslag. De hiermee gepaard gaande zeebodem- en kusterosie zouden
dan resulteren in een grotere zandaanvoer via het strand naar het binnenland, waardoor duinvorming
mogelijk wordt. Ook grotendeels eolische afbraak van zeewerende duinen, gevolgd door landinwaartse
zandverplaatsing, kan in een dergelijk proces echter een rol spelen.
Als gevolg van deze overstromingen ontstond in de Vlaamse kustvlakte een waddengebied, dat vanaf de
zevende tot achtste eeuw evolueerde naar een rijp schorregebied met min of meer dichtgeslibde geulen
(Oudlandschorrevlakte).
Tijdens de elfde eeuw vond een volgende Duinkerke-overstromingsfase plaats (Duinkerke-III). Een
belangrijke zeedoorbraak langs het Ijzerestuarium - waarbij de historisch gedateerde stormvloeden van
1014 en 1042 (VERHULST 1995: 26) vermoedelijk een belangrijke rol spelen - beïnvloede voornamelijk
het gebied ten zuiden en ten oosten van Nieuwpoort via een getijdengeulenstelsel. Reeds vanaf de tiende
eeuw begint men in de kustvlakte - ongeveer loodrecht op de kustlijn - met de aanleg van dijl<en,
waannee de belangrijkste getijdengeulen kunnen worden afgedamd. Om aldus de impact van
doorbraken te verminderen werd tussen het huidige Oostduinkerke en Knokke-aId-Ijzer de O~e
Zeedijk opgeworpen. Deze dijk wordt arbitrair beschouwd als de grens tussen de Oudland- en de
Middellandschorrevlakte (cf. voetnoot 17). De vanaf dan geleidelijk ontstane poldergebieden werçien
aanvankelijk als (zilt) weiland, later als akkerland in cultuur gebracht. Aan het noordelijk uiteinde van
de Oude Zeedijk ontstond het dorp Oostduinkerke(oudste vermelding: 1149).
De vorming van een nieuwe beschermende zeereep vanaf de achtste eeuw, mogelijk ten dele opgebouwd
uit het afbraakmateriaal van oudere en meer zeewaarts gelegen duinen, wordt gezien als de start van de
Jonge Duinvorming. Qua vormingsgeschiedenis kan binnen het studiegebied onderscheid gemaakt
worden tussen minstens drie deelgebied\ID:
• Sandeshoved, ofte de duintong tussen Groenendijk en Nieuwpoort uitlopend tot in de
Oostvoorduinen, die deel zouden uitmaken van het 'poulier/musoir'-systeem van de VroegMiddeleeuwse Ijzermonding;
• de vlakke delen van het Hannecartbos en de huidige duinen van het Ter Yde/Karthuizerduinfncomplex, die vanaf de 14c eeuw ontstonden op een zeer brede strandvlakte met zeewaartse
duinvorming;
• en de P/aatsduinen en hpt er~~.z ;1c;Çi van de Oostvoorduinen, gevormd tijdens de Middeleeuwse
en latere loopduin- en paraboolduinfasen.
De duincomplexen die zich ontwikkelden aan de rand van het vroegere estuarium van de Ijzer behoren
tot de oudste delen van deze Jonge Duinen (= Subrecente Binnenduinen; cf. 'Sandeshoved' en
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oostelijke Oostvoorduinen1 2). DECLERCQ & DE MOOR (1996) interpreteren deze vroege duinvonning in
het Ijzer~ariumals een estuarien 'poulier-musoir'-systeem, met 'Sandeshoved' (de duintoog waarop
Nieuwpoort werd gesticht) als poulier en het Schuddebeurze-gebied te Westende als musoir. De
bredere Oostvoorduinen en de kopjesduinen in de ZO-hoek. van het. SNR Hannecartbos worden in regel
ook in verband gebracht met deze vroege estuariene duinvorming, eventueel mede beïnvloed door de
Avekapellegeul (DE CEUNYNCK 1992), maar lijken in elk geval ook beïnvloed of mede gevormd door
overstuivingen tijdens de Vroeg-Middeleeuwse loopduinfasen of door interne verstuivingen.

Volgens PRovOOST (1996: 147) daalde de mariene activiteit reeds vanafhet midden van de elfde eeuw
en begint hiermee de verzanding van de westelijke arm van het estuarium. Door het afdichten van de
Vloedgat-geul met de aanleg van de Groenendijk in 1280, zandde deze geul geleidelijk dicht tot een
uitgestrekte strandvlakte. Op het zeewaartse deel van deze strandvlakte heeft zich vanaf dan, zonder dat
de precieze ontwikkelingsgeschiedenis gekend is, de duingordel van Ter YdelKarthuizerduinen
ontwikkeld. Het zuidelijke, landwaartse deel van de strandvlakte, met het grootste deel van het
Hannecartbos als westelijke kwart, bleef grotendeels vrij van overstuivingen. Volgens bepaalde bronnen
(cf. SLOSSE 1996: 12) zou de Waterloop-zonder-naam die door het Hannecartbos stroomt een relict zijn
van de V1oedgatgeul. Oud kaartmateriaal toont echter nergens een spoor van een waterloopGe) ter
hoogte van het huidige Hannecartbos en ook het ontbreken van een oud toponiem i.v.m. de beek
('Waterloop-zonder-Naam') - en dit in een streek waar elke zichzelf respecterende oude poldersloot met
een schorregeul-verleden wèl een specifieke naam draagt is een indicatie dat het hier niet handelt om een
natuurlijk geulrelict.
Hydrologisch onderzoek maakt duidelijk dat in de depressie.van het Hannecartbos een sterke toevloei
van kwelwater uit de omringende duinen optreedt, dat - door de aanwezigheid van leem-, klei- of
veenafzettiogen ontstaan in een dichtgeslibde getijdengeul - relatief oppervlakkig moet afvloeien in de
richting van de Ijzer (cf. I.3.4.2.b). De Groenendijk en de verder opgeslibde Lenspolder vormen echter
een half-kunstmatige barrière voor dit afvloeiend kwelwater. Of dit wateroverschot impliceert dat
hierbij op natuurlijke wijze ook een duidelijk gemarkeerde beekloop werd gevormd (al dan niet ter
hoogte van een vroegere kreekbedding) is niet meer uit te maken, Gezien de goed ontwikkelde veeo1~g
is een sterk drainerende beekloop hier echter niet erg waarschijnlijk. De toevloei en al dan niet diffuse
afvloei van kwelwater zal echter in elk geval de aanleg van een kunstmatig afvoerslotenstelsel in de
hand hebben gewerkt.
Rond 1300 is de aan de andere kant van de. Groenendijk-ontstane Lenspolder volledig bedijkt en reeds
eerder werd ook het voormalige Ebgat afgesloten (en ingedijkt tot de huidige Hemmepolder), waardoor
de Ijzermonding gereduceerd werd tot één (deels gegraven ?: cf. de courante term "Ie chenal de I'Yser'»
geul met aan weerszijden een smalle strook slikken en schorren (cf. ook fig. ?).
Voor de periode negende tot tiende eeuw spreekt DE CEUNYNCK ~1992) voor de westelijke kustvlakte
van de Jonge duinvonningsfase Ia, die ook te boek staat als de 'eerste loopduinfase'. In deze periode
overstoof een grote hoeveelheid zand, vermoedelijk weinig gehinderd door stabiliserende vegetatie, het
wadden- en schorrengebied ter hoogte van het huidige Koksijde en Oostduinkerke en vormde er een
laag, lichtgolvend duinlandschap. Of en hoe deze verstuivingsfase ook het studiegebied heeft beïnvloed
is onduidelijk, het noordelijke deel het huidige duingebied bevond zich toen waarschijnlijk nog binnen
het estuarium van de Ijzer wof zijn zijtak, de Avekapellegeul, of vormde een eiland/zandbank centraal
in dit estuariumgebied. In de dertiende eeuw nam volgens DE CEUNYNCK (1992) een nieuwe
loopduin(sub)fase een aanvang in de westelijke kustvlakte (Jonge Duinen Th). In elk geval werd tussen
de negende en veertiende eeuw de voormalige Avekapellegeul 0 erstoven, waarbij een laag, achteraf
12 de Oostvoorduinen zijn waarschijnlijk ontstaan door verstuiving vanuit drooggevallen stranden langs de
zuidrand van twee geulen (fig. 21); volgens WITAB (1996) is deze duinvorming rond de achtste eeuw te
situeren. de periode waarin het wad hoog opgeslibd was en de geulen sterk verzand; het gedeelte van de
Oostvoorduinen ten westen van de verkaveling Monobloc zou eventueel van recentere oorsprong zijn
(Provoost pers. meel.)
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soms naar moerassig evoluerend, golvend duinlandschap ontstond. De lager gelegen delen van deze
gestabiliseerde loopduinen werden, de later door de veel reliëfrijker.e paraboolduinvorming overstoven
c
delen niet meegerekend, achterafvrijwel volledig ontgonnen tot cultuurland (Ic helft 19 eeuw) en
c
daarna geürbaniseerd (2c helft 20 eeuw). Debierbij gespaarde, relatiefhoger gelegen Oostvoorduinen
zijn mogelijk ontstaan door collusie van deze loopduinen en de strandwal van Sandeshoved (zie boven).
Het westelijk deel van het studiegebied werd vanaf de veertiende tot de zestiende eeuw beïnvloed door
de zgn. laatmiddeleeuwse paraboolduinen (Jonge Duinen D, paraboolduinfase), waarvan aangenomen
wordt dat zij ontstonden in het zog van een (onbegroeid) loopduin. Aangenomen moet worden dat in
deze periode de invloed van fixerende vegetatie toenam (mogelijk begon pas vanaf dit moment Helm Ammophila arenaria een rol van betekenis te spelen bij de duinontwikkelmg). Daarnaast kunnen ook de
toenemende en volgehouden menselijke pogingen tot fixatie van de stuifduinen, ter bescherming van de
nederzettingen en weidegronden op de lage duinen uit de oudere loopduinfase(n) een rol hebben
gespeeld bij de paraboolduinvorming.
Ook na de hierboven besproken, macro-geomorfologisch belangrijkste,.fasen in de Jonge Duinvorming
vonden nog belangrijke zandverstuivingen plaats, ook in het studiegebied. Zandmassa's die via bressen
in de zeereep samenkomen met gereactiveerde paraboolduinen kunnen grote bewegende duinen laten
ontstaan, wat een verklaring zou bieden voor het optreden van 'wandelduinen' (cf. Ter
Y delKarthui.zerduinen).
De impact van de mens op het optreden van zandverstuivingen is onduidelijk. In ieder geval blijkt uit
historische documenten dat de agropastorale druk op de duinen ten minste voor lokale verstuivingen
verantwoordelijk kan gesteld worden (PROVOOST 1996: 154). Deze en andere specifieke invloeden van
menselijke activiteiten op het landschap, steeds in wisselwerking met abiotische en biotische
geomorfologische processen (cf. de vrij nieuwe term biogeomorfolog;e, HupP et al. 1995 13), wordt
uiteengezet in een historisch hoofdstuk (l.5.).
De Actuele duinvorming, als momenteel plaatsgrijpend biogeomorfologisch verschijnse~ wordt in de
volgende punten behandeld.

1.3.2.3. Duinvorming: algemeen (zie ook DERAEVE 1991: 76; DECLERCQ & DEMOOR 1996; DE
CEUNYNCK 1992)

Duinvorming kan worden omschreven als een- typisch biogeomorfologisch proces, waarbij de
wisselwerking tussen abiotische en biotische componenten (i. c. vegetatie) essentieel is (cf. ook 1.5).
Vier hoofdfactoren bepalen in essentie het ontstaan van kustduin.en:
• het zand (bouwmateriaa~ aangevoerd via zee of rivieren),
• de zee {transport van bouwmateriaal en sortering in gr.oftot fijn materiaal),
• de wind (eveneens transport en sortering) en
• de vegetatie (opvangen en vasthouden van het bouwmateriaal).
Een gebruikelijk onderscheid binnen de diverse wijzen waarop maritieme duinen worden gevormd, is dit
tussen primaire (nieuwvorming van duinen op het strand) en secundaire duinvorming (verstui$g,
verplaatsing en vervorming van reeds bestaande duinen). DE CEUNYNCK (1992) bespreekt echter nog
verschillende andere proces:;Cü, ,iiç feiLeiijk niet binnen deze al te simplistische tweedeling te
rangschikken zijn; zo is er bij voorbeeld het langs de Belgische kust regelmatig opgetreden proces van
vrije duinvorming, waarbij zandverstuivingen op de overgang van het strand naar het duingebied

Biogeomorph%gy, a re/atively new teml, refers to relations between the biota and geomorphicform and
process... (Hupp et al. 1995 cit. in http://www.elsevier.comlcataloguel... )
13

34

dergelijke afinetingen aannemen, dat de vegetatie geen vat krijgt op de zandbewegingen, en waarbij
dominante sterke winden landwaarts zandtransport veroorzaken en landinwaarts "bewegende",
mbegroeide duinen het. resultaat zijn (DE CEUNINCK 1992: 25-26). Traditioneel worden overigens ook
een aantal andere mariene geolandschappen, b.V. kunstmatig afgesnoerde strandvlakten (cf.
Hannecartbos), die dus niet. door duînvonning (want zonder invloed van wind en vegetatie) zijn tot
stand gekomen, tot het duingebied gerekend, in elk geval indien zij ruimtelijk verbonden zijn met het
duingebied s.str.

1.3.2.3.1. Duinrnorfografie

(vnl. naar DECLERCQ &...DE MOOR 1996)

Zeereepduinen

De zeereep is de langgerekte waterkerende duinenreeks langsheen het. strand. De vorming en
ontwikkeling ervan wordt sterk beïnvloed door de wind- en golfwerking. Als gevolg van stormvloeden
kunnen steile duinkl~ffën ontstaan. In kalmere perioden kunnen daarentegen grote hoeveelheden eolisch
aangevoerd zand accwnuleren., wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot het ontstaan van nieuwe
embryonale strandduintjes (zoals nog steeds ter hoogte van de.Zeebermduinen). Zand kan ook over de
zeereep verplaatst worden, zoals onder meer te Oostduinkerke na west- tot noordwesterstormen. Op die
manier kan een rollende zeereep (KLDN 1981) ontstaan.
In de zeereep kunnen zich windgeulen, -kerven of - kuilen ontwikkelen 14 . Men spreekt van een gesloten
zeereep en een gekerfde zeereep naargelang er al dan niet windkerven in voorkomen.

Paraboolduinen

Een paraboolduin is een U-vormÎg-duin met twee,. naar de dominante windrichting.gerichte armen die
verbonden zijn door een boogvormige duinwal. Het dwarsprofiel van een paraboolduin is op elke plaats
asymmetrisch en er is een duidelijke progradatiezijde die overeenkomt met de lijzijde t.o.v. de
resulterende windvector (tussen N.72° en N.75° voor de Westkust, cf. DEPUYDT 1967). Een
paraboolduin is genetisch gebonden aan een uitblazingsvallei (panne),. open aan de loefzijde.
Samengestelde paraboolduinen - waarbij verschillende paraboolkemen en uitblazingsvlakten samen
één parabool vormen - kunnen soms enorme zandmassieven omvatten, wat aanleiding kan geven tot het
ontstaan van loopduincomplexen ofwandelduinen.
De paraboolduingordel is het terrein waar enkelYoudige en. samengestelde paraboolduinen en
loopduincomplexen met de eraan verbonden uitblazingsvalleien domineren. In een paraboolduinengordel
kunnen ook ket.elduinen voorkomen: ronde deJ}ressies omgeven door een relatief hoge duinwal met een
uitgesproken steile binnenhelling, meestal geopend naar de dominante windrichting toe.

DE CEUNYNCK (1992) maakt een onderscheid tussen het paraboolduinlandschap en het chaotisch
(voor)duinlandschap. Deze auteur ziet het chaotisch duinlandschap als een geheel van windgeulen en kuilen, duinruggen, uitblazingsvalleien en ket.elduintjes, waarbij d~ totale oppervlakte van duinruggen
ten opzichte van valleien in verhouding groter is dan bij het paraboolduinlandschap. Deze terreinen
bezitten eveneens •een meer chaotische en een meer bewogen morfologie'. Gezien zijn ligging en ge~en
de lokaal waar te nemen ontwikkelingen, zou dit chaonsch duinlandschap kunnen opgevat worden als
een embryonaal stadtwn van het. grootschaliger paraboolduin1andschap. Door DE CEUNYNCK (l,c.)
wordt een groot deel van de Zeebermduinen, het gehele Ter Yde s.str. (inclusief, maar mogelijk door
14

indien de geulen diep genoeg zijn om mariene overstroming van een achterliggend vlak gebied toe te laten

spreekt men van een slufter (komt in zuivere vorm, di. verder volledig omgeven door duingebied, momenteel
niet voor langs de Belgische Westkust)
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een kartografische fout (?), de zuidelijke kopjesduinstrook) en de hierop aansluitende Karthuizerduinen,
gerekend tot deze categorie (in tegenstelling tot b.v. het vrijwel gehele Westhoekreservaat in De Panne).
Omdat het chaotisch duinlandschap echter morfografisch niet zo duidelijk te onderscheiden is van de
belendende paraboolduingordel, worden de door deze auteur onderscheiden chaotische
duinlandschappen door DECLERCQ & DEMOOR (1996) tot de paraboolduingordel gerekend.

Loopduinen (naar DE CEUNINCK 1992)

Een resultante van vrije duinvorming, die zich manifesteert als één omvangrijk langerekt duin, dat onder
meer kan ontstaan door de plotselinge aanlanding van grote hoeveelheden zand op het strand en die
vervolgens als één grote duinwallandinwaarts voortschrijdt. wordt een loopduin genoemd. Ze beziiten in
het algemeen een zwakhellende loefzijde, die onderhevig is aan srterke deflatie, en een steile lijzijde van
verscheidene meters hoog waar voortdurend zand wordt afgezet.

Kopjesduinen

De term kopjesduin(en) (KLDN 1981) wordt. gebruikt om een golvend, lager gelegen en dikwijls reeds
lang in extensief agrarisch gebruik genomen duinlandschap aan te duiden waarin een complex van
talrijke kleine afgeronde toppen met zachte hellingen domineert. Dergelijke duintjes kunnen ontstaan
zijn door 'overpoedering' (= beperkte overstuiving) van o.a. Kruipwilgmassieven (cf. DE RAEVE 1991)
of door kleinschalige verstuivingen in andere reliëfarme duinterreinen. De afgeronde vormen worden
dikwijls versterkt door langdurige extensieve begrazing en betreding. De hoogteverschillen bedragen
zelden meer dan enkele meters en oudere kopjesduinlandschap zijn meestal sterk door vegetatie
gefixeerd. Voorbeelden van kopjesduinenzones zijn de Oostvoorduinen, het zuidelijk deel van Ter Yde
S.str. en de zuidwesthoek van het Hannecartbos.

Reliëfarme zandige terreinen ofovergangszones

Onder deze noemer plaatst men vlakke en veelal volledig in gebruik genomen terreinen zoals:
voormalige strand- of schorrevlakten (Hannecartbos), vage grenzen en overgan!r-gebieden tussen
polder en duin oftussen verschillende duineenheden onderling.eo..sterk antropogeen beÜlvloede
(ploegen, afgraven, ... ) terreinen die hun oorspronkelijk reliëf hierdoor verloren hebben (o.a. delen van
de Oostvoorduinen en Hannecartbqs).

1.3.2.3.2. Duinvorming

Primaire duinvorming
(= parallelle organogene duinvorming, cf. VAN DIEREN 1934; VANDEN BERGHEN 1947)

Klassiek wordt primaire duinvonning beschreven uit zones met kustaangroei, op delen van het
hoogstrand die buiten de::l nh0~!d .....d~ wvioed van de golfslag komen te liggen. Het proces is obli~t
organogeen: de vestiging en het actief meegroeien van aan het milieu aangepaste grassoorten is een
noodzakelijke voorwaarde tot aangr.oei. Diversifiërende faetor.en vormen de hoeveelheid aangev~rd
zand, de frequentie van stormvloeden en de aanvoer van organisch materiaal (vloedmerk), en van zaden
van potentieel fixerende plantensoorten: allen sterk toevalsafbankelijke factoren.
De vorming van zogenaamde embryonale duintjes met Elymus farctus ssp. boreoatlanticus
(Biestarwegras) wordt doorgaans gevolgd door het aaneensluiten van deze geïsoleerde duintjes tot een
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gesloten du.inreeks, en vestiging van Ammophi/a arenaria (Helm) met een daaropvolgende massieve
aangroei.
Bij sterk en snel aangroeiende kusten kunnen aldus gevonnde duinreeksen op geruime afstand van
elkaar afgezet worden; tussen twee reeksen wordt dan een strandvlakte van de zee afgesnoerd en
ontstaat een primaire duinvallei. Bij langzame en geringe aangroei worden de reeksen vlak tegen of
deels over elkaar afgezet: er ontstaat dan een zeer massief voorduinensysteem.

Zoals eerder aangegeven is het proces van ''vrij duinvorming " hierbinnen moeilijk te situeren en de
beschouwen als een intermediaire vorm tussen primaire en secundaire duinvorming (zoals momenteel
gedefinieerd). Het is wel een belangrijk proces dat een grote rol gespeeld heeft in de duinformatie van
het gebied zeewaarts van Hanncartbos.

Secundmre duin vorming
Secundaire duinvorming hangt samen met kustafslag of wordt ingeluid door beschadiging van het
plantendek van bestaande duinen door diverse oorzaken. Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden
tussen organogene secundaire duinvorming (paraboolduinen, kopjesduinen, ... ) en vrije duinvorming
(loopduînen).
Traditioneel wordt secundàire duinvorming door kustafslag beschreven bij kusten die min of meer
dwars op de dominante windrichting gelegen zijn (DEPUYDT 19 ; KLDN 1981). De opeenvolgende
stappen zijn dan:
•
•
•

aantasting van de buitenduinvoet met vorming van een steil, afgeslagen klifduin;
ontstaan van lokale windkuilen en -geulen ('blow-outs'): vorming van een 'gekerfde' zeereep;
verbreding en verdieping van deze kuilentot uitblazingsvalleien, die uiteindelijk tot het (zand
fixerend) grondwater kunnen reiken (pannen);
• uitbreiding van deze valleien in de lengterichting: ontstaan van enkelvoudige paraboolduinen;
• aaneensluiten van meerdere paraboolduin/panne-complexen tot grotere eenheden (meso- en
megaparabolen), ofwel zijdelings, met vorming van meervoudige valleien, afgesloten door een
'karnduin' (dwars op de windrichting gelegen), ofwel door verwaaiing van de kop van de parabool,
waardoor 'lengteduinen' - parallel aan de overheersende wind gelegen - ontstaan;
• eventueel nog verdere verstuiving, waarbij de vegetatie haar greep op het stuifzand geheel verliest,
met vorming van geheel onbegroeide IOQP- of wandelduinen.
Secundaire duinvorming is echter niet principieel gekoppeld aan de zeereep, hoewel hier de intrinsiek
hogere rnilieudynarniek wel sneller aanleiding hiertoe zal geven. Verder landinwaarts kan echter, en dit
met dezelfde oorzaken, eveneens secundaire duinvorming optreden.

Complexe duinvorming
Naast de landschappelijk goed herkenbare primaire en secundaire duinvormen, kunnen aanzienlijk
complexere duinvormen ontstaan door eventueel herhaaldelijke, maar slechts partiële, (al dan niet
antropogeen gemduceerde) verstuivingen. Hogere teneindelen kunnen dan het gevolg zijn van
opstuiving, maar ook van hogere stabiliteit in vergelijking met het eromheen gelegen, intussen min of
meer weggeërodeerde landschap. Complexe duinvormen hebben- de grootste kans op ontstaaQ in
landschappen met sterk gediversifieerde vegetatie (in termen van erosiegevoeligheid, windbrekend en
zandaccurnulerend vermogen), en a fortiori waar verscheidene grotere landschapseenheden etqar
ontmoeten, zoals wandelduinen met paraboolduincomplexen, ofparaboolduincomplexen met een
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voorduinensysteem of een achterste duinenrij, of overgangssituaties tussen duinen, polders of schorren,
enIof strand onderling.

Duinvorming in estuaria

(naar DECLERCQ & DE MOOR 1996)

In estuaria (trechtervormige riviermondingen) en geulmondingen wordt de waterhuishouding mede door
de getijden beïnvloed.Wanneer een estuarium ofgeul verzandt (cf. Hannecartbos) wordt duinvorming
mogelijk op drooggevallen plaatsen, wat aanleiding kan geven tot het ontstaan van schoorwallen of
haakwallen. Hierdoor kan een deel van het estuarium worden afgeslntfl'[t waardoor de achterliggende
'strandvlakte' droogvalt of deels naar wad evolueert. BRlQUET (1930) lanceerde in dit verband de
termen poulier en musoir. Een poulier is een haakwal opgebouwd uit grover materiaal (dan een musoir)
die zich in de richting van de dominante stranddrift ontwikkelt en waarop duinvorming mogelijk wordt
(fig. 23). Volgens BRlQUET (1930) kan men een poulier beschouwen als een accumulatielic~
terwijl een musoir - het lichaam dat zich aan de lijzijde ten opzichte van de kustdrift bevindt - aan
erosie onderhevig is. Het verschil in zandaanvoer tussen poulier en musoir wordt dan verklaard dÇ)Or
sterke bemvloeding of onderbreking van de longitudinale kustdrift door de uitstromende rivier of geul.
Bij migratie van de rivier of geul (meestal in de richting van de kustdrift) kunnen zich achtereenvolg~ns
verschillende pouliers vormen terwijl de musoir achteruit schrijdt (fig. 23).

1.3.2.5. Geomorfologische processen: belang voor het beheer
Verstuiving is één van de meest wezenlijke en karakteristieke eigenschappen van een duinlandschap (De
RAEVE 1991: 84). Het merendeel van de huidige regeneratie en nieuwvorming van
landschapscomponenten verloopt obligaat via verstuiving tot op het grondwater. Op historisch vlak
waren de middeleeuwse, maar lokaal tot op heden voortdurende, grootschalige verstuivingen bepal~nd
voor het uitzicht van het huidige landschap. Verstuiving, en vooral (relatief) zeer grootschalige
verstuiving, waarvan het verbrokkelde loopduin van Ter fde/Karthuizerduinen een relictueelvoorbeeld
vormt, is niet alleen op zich (als complex van louter natuurlijke processen) uiterst waardevol, maar ook
vanuit het oogpunt van ecologische.diversiteit zeer belangrijk. bij spontane regeneratie en
natuurontwikkeling. Het behouden van (grootschalige) verstuivingen moet daarom als één van de
prioritaire beheersdoelstellingen voor de. Vlaamse duinen. vooropgesteld worden (o.c.).
Concreet zorgt de huidige - in Vlaamse en zelfs NW-Europese context belangrijke - geomorfologische
dynamiek in het duinencomplex Ter Yde- voor de- instandhouding en ontwikkeling van een aantal veylal
zeldzaam geworden landschapselementen met hun typische fauna en flora, waaronder open stuivende
duinen, matig gefixeerde duinen met Helm 1~, Kruipwilg-Wintergroen-struwelen en jonge vochtige
duinvalleien.

1.3.3. TOPOGRAFIE
Het reliëf varieert momenteel van < 6 m (Hannecartbos) tot 30 m ( er Yde, wandelduin) hoogte (cf.
topografische kaart NGn. U~ wpogratie wordt voortdurend bemvloed door zowel antropogene
(vergraving) als (bio)geomorfologische processen (verstuiving, paraboolduinvorming).
15 De Rooij-Van Der Goes (1996: 16-18) stelt dat de vitaliteit van Helm in de duinen in stand wordt gehouden
doordat de planten geregeld worden overstoven met vers aangevoerd zand; als gevolg van de uitdrogende,
schurende en bodemremaniërende werking van stuivend zand ontsnappen de helmplanten aan de schadelijke
invloed van bodemorganismen (schimmels, nematoden)
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De • .
fie beïnvloedt vo~ JUNGERllJS (1990) op veel manieren de bodemvorming:
duinvormen controleren de windregimes en hierbij erosie en sedimentatie~
watererosie is afhankelijk van expositie en helling;
microklimaat (noord- versus zuidhelling);
vegetatie en fauna (noord- versus zuidhelling)~
grondwaterniveau

1.3.4. HYDROLOGIE
(vnl. naar MARTENS & W ALRAEVENS 1996, GULINCK 1966 EN DE RAEVE & LEBBE 1984)

1.3.4.1. Algemeen

De kustduinen, een kwartaire formatie, bevatten belangrijke (ondiepe) zoetwaterreservoirs. Hiervan
bevinden de grootste zoetwaterreservoirs zich tussen de Franse grens en de Uzermonding (GULINCK
1966: 16).
Deze zoetwatervoorraden ontstaan als gevolg van het geaccumuleerde neers/agoverschot (de neerslag
min de totale verdamping). Doordat het duinmassief zich relatief hoog boven het strand- en
polderniveau verheft en door het óntbreken van drainerende waterlopen, kan de bovengrens van deze
zoetwaterrnassa (de grondwatertafel), boven het zeeniveau uitreiken~ deze neemt (geïdealiseerd) een
lensvorm aan (zoetwater/ens, drijvend op het 'zwaardere' brakke en zoute grondwater, fig. 24). In de
evenwichtstoestand stroomt steeds een deel van deze zoetwatermassa af naar zee, een ander deel in de
richting van de polders. Bij een gemiddelde jaarlijkse 'nuttige' neerslag van 200 Vm2 bedraagt de
gemiddelde verblijftijd van water in de grond ongeveer 300 jaar (MEES & VERHEYE 1984: 91). Bij
grondwaterwinning zal de grondwaterbalans.een nieuw evenwicht aannemen (o.c.: 92).
De ondergrens van de waterlens wordt in eerste instantie bepaald door de geologische opbouw van het
kustgebied. Het kwartair (grondwater)reservoir is in het Belgische kustgebieci opgebouwd uit een
afwisseling van doorlatende en slecht-doorlatende lagen. De onderste doorlatende laag, rustend op het
ondoorlatend tertiair (klei)substraat, bestaat voornamelijk uit middelrnatig tot grof zand met grint en
schelpfragmenten. De hydraulische doorlatendheid kan er variëren van 1 m/dag tot 100 m/dag. In de
doorlatende lagen gebeurt de grondwaterstroming hoofdzakelijk-horizontaal, in de slecht-doorlatende
lagen voornamelijk verticaal. De samenstelling van die slecht-doorlatende lagen kan variëren van fijne,
leemhoudende zanden over leem naar kleilagen. De verticale hydraulische doorlatendheid is dan ook
zeer gering. Deze slecht-doorlatende lagen vertonen een discontinu verloop, wat als gevolg heeft dat het
hydrologisch systeem plaatselijk min ofmeer afgeslo1:eQ is.
Wat de samenstelling betreft is het duinwater van nature arm aan opgeloste stoffen, wat volgt uit de
samenstelling van zowel duinzand als regenwater. Het bevat veel aardalkaliën (80 tot 95 % Ca++ en
Mgj en weinig alkaliP-n (~-20 ~/. t Ta + en KJ (D'HüNDT 1981: 7). Wateronttrekkingen kunnen echter
de zoetwaterlens wijzigen en een geleidelijke aanrijking aan zouten veroorzaken (DENIS et al. 1992:
218). Onder invloed van luchtverontreiniging stijgt het sulfaatgehalte in het regen- en bijgevolg oo~ in
het grondwater. In de directe omgeving van de watertafel, en dan met name waar die min of meer
samenvah met de wortelzone, kan de samenstelling van het water echter aanzienlijk verschillen t.O.V. de
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gemiddelde situatie. Vooral kalkgehahe en pH kunnen onder invloed van bodemprocessen sterk variëren
op relatief korte afstanden (pH in de bovenste bodemlagen van >7 dalend tot 5 à 6).
In sommige gevallen kan er een opwaartse stroming van grondwater plaatsvinden; men spreekt dan van
afv/oeigebieden (DE RAEVE & LEBBE 1984: 415). Deze komen enkel voor aan de randen van de
depressies waar op het einde van de heropvullingsperiode uitsijpeling (kwel) kan plaatsvinden, meestal
boven een stuwende, slecht-doorlatende laag. Vanuit botanisch oogpunt belangwekkende
afvloeigebieden (voedselarme duinkwel !) worden vertegenwoordigd door de duin-polder, de duin-schor
en ook de duin-strand overgangsgebieden. Ook de fossiele strandvlakte Hannecartbos, geklemd tussen
het paraboolduinmassief Plaatsduinen en het kopjesduinmassief Oostvoorduinen, vormt een belangrijk
afvoergebied van voedselarme duinkwel.

1.3.4.2. Hydro(geo)logie van het duinencomplex Ter Yde
LEBBE

(voornamelijk naar MAHAUDEN &

1982)

1.3.4.2.1. Lithologische bouw van het kwartair reservoir
In het kader van hydrogeologische studies (MAHAUDEN & LEBBE 1982, WALRAEVENS et al. 1993)
werden langsheen enkele transectenprofielstudies uitgevoerd (fig. 25 & 26). Fig. 27 illustreert op fraaie
wijze de gradiënt Ter Yde (wandelduin)- Hannecartbos - Oostvoorduinen (transect A-A'
Iranseet A-A ':

.::..:....:.;:...,;",.---------------------------------,

• Het kwartair (ondiepe) grondwaterreservoir wordt onderaan begrensd door (ondoorlatende) tertiaire
afzettingen, meer bepaald de klei van het Ieperiaan (Yc, Formatie van Kortrijk), een mariene zware grijze
tot blauwgrijze klei.
• Hierop rust een doorlatende laag bestaande uit grijs middelmatig tot grof zand met schelpen en
schelpfragmenten (laag A).
• Laag A' is een slecht-doorlatende laag opgebouwd uit een afwisseling van laagjes fijn tot zeer fijn zanden
laagjes zandhoudende leem tot leem. De zandhoudende leem- en leemlaagjes bevatten meestal veen (deze
laag is afwezig in het Mariapark en het zuidelijk gedeelte van het profiel).
• Laag B. rustend op laag A of A', bestaat uit fijD zand met schelpfragmenten (doorlat nd).
• Laag B' is opni"uw een slecht-doorlatende laag die bestaat uit een afwisseling van zandhoudende leem- of
leemlaagjes en laagjes fijn tot zeerfijn-zand (ontbreekt in het oostelijk deel van de Kartuizerduinen). In het
zuidoostelijk gedeelte van het studiegebied (Oostvoorduinen'OOSt) wordt hiertoe ook het klei-leem-veen
complex gerekend Hoe meer naar het zuidoosten, hoe kleüger de afzetting wordt.
~ De bovenste laag bestaat uit duin- en strandafzettingen (laag C). Hierin komen soms humushoudende zones
(oude begroeiingshorizonten) voor.

1.3.4.2.2. Stijghoogte en grondwaterstromingen
In het kader van het hydrologisch onderzoek van MAHAUDEN & LEBBE (1982) werd tussen 22
december 1980 en 22 december 1981 een net van peilbuizen veertiendaags bemonsterd. De
neerslagcijfers, gemeten te Koksijde, uit deze periode (875 Vm2) liggen ver boven het langjarig
gemiddelde (702 Vm 2), volgend op een periode met de normale benaderende neerslag (1.1.-31.12.1979:
706 Vm 2 ; 1.1.-31.12.1980: 731 Vm 2). Vooral oktober 1981 (183 Vm2) droeg bij tot deze vrij extreme
neerslagcijfers. Aangenomen dat de stijghoogte in een duingebied voornamelijk bepaald wordt door de
neerslagcijfers van de twee voorgaande jaren, kan worden gesteld dat de grondwaterstand vanafhet
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begin van de meetperiode tot september 1981 vermoedelijk als 'vrij normaal' moet worden beschouwd,
16
terwijl deze naar het eind van de ooderzoeksperiode toe als 'relatiefhoog' kan worden verondersteld •
De relatief lage neerslagcijfers van januari tot april 1982 maken het overigens onwaarschijnlijk dat de
waterpeilen na december 1981 nog sterk zouden zijn gestegen.
De freatische watertafel in het duinencomplex.. Ter Y de blijkt relatief hoog. In de neerslagrijke periode
vanaf oktober 1981 worden peilen (stijghoogten) tot meer dan +6,3 m TAW opgemeten in de duinen ten
noorden van Mariapark en in het zuidoosten van.het studiegebied (fig. 29). Op dat moment situeren de
laagste peilen in het onderzoeksgebied zich tussen +4.8 en +5.0 m TAW (ZO-hoek Hannecartbos en
ZW-rand Oostvoorduinen. Ook op het droogste moment (nazomer) van het meet.jaar situeren de pellen
zich nog tussen ca. 5.75 en 4.45 m TAW. Grondwater vloeit af naar gebieden met een lagere
stijghoogte. Er kunnen tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort drie stromingsgebieden onderscheiden
worden. Ten noorden van een eerste SW-NE verlopende waterscheidingskam is er ondergrondse afvloei
in de richting van de zee. Zuidelijk van een tweede, in een gebogen lijn W -0 verlopende scheidingskam
vloeit het grondwater af in de richting van de polders in het achterland van de duinen. De centrale zone,
tussen beide waterscheidingskammen, draineert naar de depr.essie van het Hannecartbos en de
Waterloop-zonder-naam. Volgens MAHAUDEN & LEBBE (I. c.) ontstond deze waterloop waarschijnlijk
op natuurlijke wijze door de aanwezigheid van leem-, klei- of veenafzettingen (in het bovenste deel van
laag B', cf. hoger) die de ondergrondse afvloei van grondwater in neerwaartse en in zuidelijke richting
bemoeilijken (cf. 1.3.2.4 !). De begrenzing van het stroomgebied wordt volledig bepaald door voeding
van het grondwaterreservoir door de neerslag.
De waterhuishouding in het zuidoosten van het studiegebied werd bemvloed door de aanleg van de
Toral-vijver. Voor recreatiedoeleinden wordt het peil er constant op ongeveer +4,7 m TAW gehouden.

1.3.4.2.3. Oppervlaktewater
Het grondwaterreservoir staat op verschillende plaatsen. in verbinding met het oppervlaktew~ter
(bornputten, vijvers, Waterloop-zonder-naam, sloten, 's winters overstroomde depressies). De
gemiddelde waterstand van de vijvers is lager daade watertafel in de omgeving. Hieruit valt afte leiden
dat grondwater naar de vijvers stroomt. Een zeer benaderend beeld van de invloedsfeer van de
drainerende Toral-vijver op de lokale grondwaterstand wordt weergegeven in bijlage 4.
Een ander deel van het grondwater vloeit af naar de Waterloop-zonder-naam 17. Na een langere
droogteperiode - bijgevolg zonder oppervlakkigeafvloei - is het water in de beek zuiver afkomstig van
het grondwaterreservoir. De beek heeft dan zijn basisafvoer. Na een periode van neerslag neemt het
debiet toe tot een maximale waarde wordt ber.eikt. Het afvloeiende water is dan voor het grootste
gedeelte afkomstig van de oppervlakkige afvloei en slechts voor een klein gedeelte van het
grondwaterreservoir (piekafvoer). Mogelijktreed op sommige momenten in de onmiddelijke nabijbeid
van de Waterloop-zonder-naam zelfs voeding van het grondwater vanuit de beek op .

16 dit wordt bevestigd dw....~gc:n (m.l.) veldwaarnemingen in het SNR De Westhoek eind novermber 1981: op
dat moment was de Pamassiapanne in dit reservaat ca. 20 cm geïnundeerd, een situatie die zich gemiddeld
slechts Ix per 3à5 jaar voordoet
17 via een (gegraven) verbindingsloot met de Waterloop-zonder-naam vloeit dan weer grond- en
oppervlaktewater naar de private Hannecartvijver (zandwinningsput) tussen de Polderstraat en de
Karthuizerstraat ????? Maar komt dit vandaan ?????voeding van Hannecartvijver door Waterloop-zander-naam uiterst
onwaarschijnlijk gezien de grondwaterpeilen ??? minstens heroriënteren
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1.3.4.2.4. Fluctuaties
DEVOS (1984) vermeldt enkele belangrijke verschijnselen die de stijghoogte doen fluctueren. Gedurende
de winter komt het grootste gedeehe van de neerslag de grondwatervoorraad ten goede. De stijghoogten
nemen dan toe en streven naar een evenwicht met de voeding door het neerslagwater. De verhoogde
evapotranspiratie zorgt ervoor dat tijdens de zomer de neerslag grotendeels terugkeert naar de
atmosfeer, eventueel na een kort verblijf in de bovenste bodemlaag. Het grondwater blijft aldus
verstoken van een verdere aanwlling. Het tekort op de grondwaterbalans van het reservoir uit zich in
een stijghoogteverlies. Wanneer de evapotranspiratie in de zomer groter wordt dan de neerslag en de
grondwatertafel bereikbaar is, kan dit aanleiding geven tot een grondwaterstandsdaling doordat de
vegetatie noodgedwongen grondwater zal verbruiken.
De seizoenfluctuaties van de grondwatertafel worden beperkt door de nabijheid van de zee. Onder de
hoogwaterlijn zijn dergelijke schommelingen immers vrijwel onbestaande. Eenzelfde, maar veelal
beperktere, dempende werking gaat in natuurlijke kusteeosystemen (die niet onmiddelijk grenzen aan
hogergelegen, niet-holocene geologische formaties) normaal ook uit van het achterland (lagune, wad,
schor, kustmoeras). De grootste natuurlijke fluctuaties treft men dan ook aan in de duinen op een
afstand van de hoogwaterlijn van ongeveer tweederde van de breedte van het duinmassief. Natuurlijke
fenomen als geologische opbouw van de ondergrond (aan- of afwezigheid van halfdoorlatende lagen op
geringe diepte), begroeiing (evapotranspiratieverschillen tussen vegetatietypes) en topografie
(uitgestrekte hoge duinmassieven versus grote laaggelegen pannen) kunnen voor lokale
fluctuatieverschillen zorgen.
Ook antropogene factoren kunnen de (natuurlijke) seizoenfluctuaties echter in belangrijke mate
beïnvloeden. Zo beperkt een (sterke) drainage binnen de duinen (b.v. Waterloop-zonder-naam) de
seizoeof1uctuaties en wist ze ook grotendeels de- schommelingen van korte duur uit. Drainage en
peilregeling van het cultuurlijke achterland (polder) kunnen de fluctuaties daarentegen versterken. Ook
bij grondwaterwinning wordt een brede buitenste band van de pompkegel gekenmerkt door versterkte
seizoensfluctuaties.

BAKKER (1981) noteerde als natuurlijke situatie in duinvalleien in Nederland seizoensfluctuatietrajecten
(= verschil tussen de hoogste en de laagste maandstand van een hydrologische Jaarcyclus) van 0,4 tot

0,7 rn, met de laagste waterstanden in september~ktobel: en de hoogste in februari-maart. LEBBE & PE
BREUCK (1980) geven voor de Westkust analoge waarden. Eigen waarneminge in het SNR De

Westhoek gedurende de (klimatologisch nogal wisselvallige) negentiger jaren en waarnemingen van
LEBBE (1978) uit de al even wisselvallige jaren zeventig geven echter regelmatig hogere cijfers. De
gemiddelde jaarstand blijkt onder invloed van natte en dr~ge jaren 0,6 tot 0,9 m te kunnen variëren. Het
totale fluctuatietraject van grondwater in de Vlaamse duinen bedraagt dus theoretisch minstens 1 à 1.6
m.

Uit de door MAHAunEN & LEBBE (1982) gemeten grondwaterstanden, werden (uiteraard zeer
benaderende) kaarten afgeleid met de spreiding van de grondwaterfluctuaties in1981. Een zone in het
noordoosten (SIMLI-3-duinen) en enkele piëzometers in de buurt van de diverse vijvers worden bu\teJ1
beschouwing gelaten vanwege vermoedelijke verstoringen (pompingen) van de natuurlijke
grondwaterstand. Zoals hoger gesteld (cf. 1.3.42.2) kan de grondwaterstand in deze peri9de
vermoedelijk als 'vrij normaal' word __ beschouwd tot eind september, met een vrij extreme stijging
vanaf oktober.
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen 2 fluctuatiepatmnen- worden uitgetekend: één van ~
verondersteld 'normaal' jaartraject tussen de hoogste voorjaarsstand (half tot eind maart) en de laagste
nazomerstand (variërend van half augustus tot eind september), en één met een 'extremer'
t1uctuatietraject tussen de laagste nazomerstand en de hoogste winterstand (december) in 1981. De
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metingen vertalen in het besproken gebied een duidelijk breder fluctuatietraject dan În.de literatuur als
'natuurlijke grondwaterschommelingeo' wordt opgegeven (zie boven). Dit geldt zowel voor het
'normale' seizoensverschil (lente versus nazomer: 0.26-0.81 m), als v~r de 'extremere'
seizoensfluctuatie (nazomer versus winter: 0.40-0.88 m). In beide gevallen blijkt dat deze
schommelingsverschillen in duidelijke, maar niet volledig parallelle ruimtelijke patronen kunnen worden
gevat. De 'normale' seizoensfluctuatie blijkt relatief beperkt «0.4 m) in een brede strook die
grotendeels samenvah met de op de zee afwaterende zone èn in enkele, hoofdzakelijk door kunstmatige
drainage ofpompingen gecreëerde enclaves (omgeving Toral-vijver, DuneparkIHome Vandervelde,
kerkhof). In de ZO-hoek van het Ter Yde-complex (zuidelijke Monobloc-duinen) lopen de fluctuaties
daarentegen op tot> 0.7 m (max. 0.81 m.). In het zowel ruimtelijk als qua fluctuaties intermediaire
gebied vallen vooral de relatief geringere fluctuaties op in het venige deel van Hannecartbos en de
noordelijke Monobloc-duinen (met de Hannecart-vijver). De temperende werking van deze Hannecartvijver en van de Waterloop-zonder-naam kunnen hierbij een rol spelen; er is echter een tekort aan
waarnemingen om de exacte rol van deze oppervlaktewateren te kunnen inschatten. De waterloopzonder-naam zorgt voor een volkomen van de rest van het studiegebied afwijkend
grondwaterfluctuatiepatroon in haar directe omgeving.
Interessant en mogelijk ecologisch relevant is ook de temporele spreiding van het moment van laagste en
hoogste seizoenswaterstanden. Vooral het moment van de laagste (na)zomerwaterstand vertoont een
opvallende variatie. Globaal genomen bereikte in 1981 de noordelijke helft van het studiegebied - min, of
meer het rechtstreeks op de zee afwaterend gebied - pas zeer laat in het vegetatieseizoen (eind
september) een minimale grondwaterstand. In de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied daarentegen,
met uitzondering van de Monobloc-duinen en een deel van het Sunparks-complex, bereikte het
grondwater reeds halverwege augustus, veel vroeger in het vegetatieseizoen dus, het minimumniv~u.

1.3.4.2.5. Chemische eigenschappen van het (grond)water

Op het moment dat de Jonge Duinen werden gevormd (ca. 1000 jaar geleden), wordt het
grondwaterreservoir verondersteld volledig gevuld te zijn met zout water. Vanaf dan kan door
regenwaterinfiltratie in de duinen een zoete grondwaterstroom.ontstaan en ontzilting beginnen... Na
ongeveer honderd jaar wordt verondersteld dat het grondwaterreservoir onder de duinen volledig is
uitgewassen. Het zoet grondwater. komt dan- voor tot op het. tertiair substraat.
In de duinen bestaat een duidelijk verband tussen de grondwaterkwaliteit en de geologische bouw van
het reservoir (cf. ook Devos 1984). Het.ijzeI=gebalte bedr~agt te Oostduink Ie 0,3 mgfl. Voora\ de
monsters ontnomen aan ondiepe filters vertonen hoge waarden. Verder is vastgesteld dat in enkele
gevallen het calciumgehalte hoger is. dan- 75 mg/l en het ammoniumgehalte hoger dan 0,5 Illg!l
(MAHAUDEN & LEBBE 1982).

1.3.4.3. De factor hydrologie: belang voor beheer
De hydrologische situatie blijkt in duingebieden de belangrijkste differentiërende factor voor de
vegetatie te zijn (DE RAEVE 1991: 108). Veranderingen in het hydrologisch regime hebben zowel effect
op geomorfologie, bodem als vegetatie.

Een onnatuurlijk plotse (vrijwel steeds een rechtstreekse of onrechtstreekse antropogene)
verlaging van de grondwatertafelleidt tot uitstuivingen tot op ongewoon grote diepten. Gevolgd door
een verhoging van de grondwatertafel kan dit leiden tot situaties met permanent water, die 'van nature'
in de Vlaamse duinen ontbreken.
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Verdroging leidt in neutraal-basische bodems tot eutrofiëring en mame van het
organisch stofgehalte. Vernatting kan daarentegen leiden tot tijdelijke eutrofiëring.(vooral
bij humusrijke bodems die van droog naar vochtig evolueren).
De venninderde beschikbaarheid van water (bij daling van-de grondwatertafel) of zuurstof (bij stijging
van de grondwatertafel) voor de vegetatie leidt tot veranderingen in de beschikbaarheid van
plantenvoedingsstofIen, als gevolg van wijzigingen in fysische, chemische en biologische
bodemprocessen en veranderingen in het microklimaat. In DE RAEVE et al. (1983: 140-149) wordt
gewezen op een sterke afname van het aantal freatofyten- (grondwaterathankelijke planten) langs de
Belgische kust tussen 1850 en 1983, waarbij een sterke daling van de gemiddelde grondwatertafel (vol.
door grondwaterwinning) als één van de belangrijkste oorzaken voor deze achteruitgang.genoemd werd.

1.3.5. PEDOLOGIE

1.3.5.1. Bodems in het duinencomplex Ter Y de:- gegevens Bodemkaart van België
De bodems van het duinencomplex Ter Yde zijn in kaart gebracht op kaartblad 35 E van de
Bodemkaart van België (schaall/20.000) (fig. 33). Er werd voornamelijk gekarteerd (periode 19471949) aan de hand van oppervlaktewaarnemingen (reliëf en vegetatie) en luchtfoto-interpretatie; er
I8
gebeurde één boring per vijfha (vgl. Polders: meestal één boring per twee ha ). Deze bodemkaart geeft
geen enkele infonnatie omtrent kenmerken en p.rocessen aanwezig.in dit gebied die relevant zijn- voor de
ecosysteemdynamiek, zoals o.a. de graad van ontkalking, hwnusaccwnulatie, beginnende podzolisatie,
beginnende verbruining en bodemverdichting.
De bodems van het grootste deel van de Zeebennduinen, de KarthUlzerduinen, Ter Yde en een gedeelte
van de Plaatsduinen werden gekarteerd als hoge duinen al dan niet gefixeerd (grof zand; Ao). De
korrelgrootte variëert als gevolg van de (selecterende) windwerking. Het betreft al d n niet gefixeerde
bodems, met een kalkgehalte dat vaak meer dan tien procent bedraagt.

Een belangrijk deel van de Plaatsduinen, het zuidelijk deel van Ter Yde, een deel in de omgeving van de
Karthuizerduinen en het grootste deel van de Oostvoorduinen, werden gekarteerd als duingronden van
de B-serie: grotere duinpannen en lage duintjes. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen droge
duingrond (BI; veruit grootste deel) en middelmatig vochtige duingrond (B2; pannecomplexen)19. De
profielen van deze types bestaan geheel uit grof duinzand dat meestal kalkrijk is. De bovenste humeuze
laag van de B1-profielen is zeer lichtbruin. B2 vertoont een donkerdere bovengrond. Op de kaart
werden de begrenzingen van de bodemtypes ver~voudigd weergegeven: te midden van de droge
duingronden kunnen lagere plekken voorkomen die feitelijk tot het B2 of tot het B3 type zouden moeten
gerekend worden.

18 er wordt gesteld dat: in het duingebied ... een duidelijk verband bestaat tussen de aard van de bodem, de
topografie en de natuurlijke plantengroei (MOORMANN 1951: 9); het verschil in karteringsintensiteit is

natuurlijk ook een gevolg van het groter landbouweconomisch belang van de polders
19 B3 = vochtige (niet-geëgaliseerde) duingrond werd enkel gekarteerd voor de Doornpanne (eind jaren veertig
!)
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De geëgaliseerde duingronden (C-serie) wor.denonderverdee1d: droge.duingrond (Cl~ kleine,

geïsoleerde stukjes van de Oostvoorduinen), middelmatig vochtige duingrond (C2~ belangrijk deel van
de Oostvoorduinen) en vochtige duingrond (C3~ belangrijk deelHannecartbos, Mariapark). Alle
geëgaliseerde duingronden vertonen homogene zandprofielen. Het humusgehalte neemt toe met de
vochtigheid. De Cl-profielen hebben een weinighumeuz.e.lichtbruine bovengrond, terwijl de bovenste
lagen van de C3-profielen niet zelden sterk humeus of soms zelfs licht verveend zijn (Hannecarthos).
Met de huidige geomorfologische kennis vanhet gebied kunnen we aannemen dat de betreffende
bodems in het Hannecartbos geen geëgaliseerde duingronden zijn, maar bodems ontstaan op (aan de
rand van ?) een oude strandvlakte, ondemevig.aan kwelinvloeden vanuit het eigenlijke duingebied.
Direct aansluitend op de vorige paragraaf is de vaststelling dat het door DE MEULENAERE (1992)
gekarteerde veengebied in het Hannecartbos (cf. 1.3.5.5)..-voor een.groot deel overeenkomt met
bepaalde overgangsgronden (D-serie) op de Bodemkaart (voor een groot deel omgeven door bodems
van het C3-type én, in het noorden, een smalle strook bodems van het type Da2l). Db-bodems worden
in de begeleidende tekst bij de Bodemkaart omschreven als: slibhoudend zand, op variërende diepte
doorgaans rustend op polderaftettingen. De ondergrond van dit type wordt omschreven als gevormd
door grof, zeer kalkrijk strandzand, met een kleilaag op relatief geringe diepte~ de bovengrond als sterk
humeus en veelal ontkalkt (slibhoudend zand). Er is in deze tekst geen sprake van veen. Is dit gewoon
een gevolg van een te onnauwkeurige kartering? Opvallend is venier nog de vermelding: de Dbgronden in de strandvlakte zijn te vochtig (voor landbouw) en liggen uitsluitend onder weide
(MOORMANN 1951: 21). Hoe was het dan gesteld met de elz.enaanplant aan het einde van de jaren
veertig?! Overgangsgronden van het type Db werden eveneens gekarteerd voor de omgeving van de
Hannecartvijver en voor een gebied tussen de Plaatsduinen, de wijk Mariapark en de dorpskern van
Oostduinkerke (ten N van de Polderstraat)21.

1.3.5.2. Fysische bodemkenmerken

Duinzanden zijn algemeen genomen middehnatÏg-groftot middelmatig1ijn met een verwaarloosbaar
kleigehalte « 2 m) en een geringe leemfractie (2-50 m) (MOORMANN & T'JONCK 1960: 19). De studie
van DEPUYDT (1972) geeft een goed overzicht van de korrelgrootte van het strand- en duinsedinwnt
langsheen de Vlaamse kust. Voor het strandzand ligt de gemiddelde korrelgrootte tussen 175 en 305 Jl,
het is goed gesorteerd. De Westkust heeft gemiddelde korrelgroottes kleiner dan 208 Jl, terwijl V3Jlaf
Oostende tot aan de Belgisch-Nederlandse grens de gemiddelde korrelgrootte langzaam oploopt tot meer
dan 295 Jl.
De gemiddelde korrelgroote van het duinzand is iets lager dan voor het strandzand22 .
In de studies uitgevoerd door de eenheid Bodemkunde van de Universiteit Gent (BAES 1989,
VERMOORTEL 1990, AMPE 1991 , VAN HAEsEBROECK 1994) in het SNR De Westhoek werd
systematisch de dikte van de biologisch. actieve.../aag bepaald: een horizont van variërende dikte, ~et
los gestapelde zanden, meestal strucuurloos, met wisselend humusgehalte en goed doorworteld. Hoe
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Da-bodems worden omschreven als: zand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen; men treft dit

type voornamelijk,

als een smalle strook, aan op de ('echte'. meer landinwaartse) duin-polderovergang.
21 dit laatste, recent Ye!bYeldc g 'cd, staat (stond) bekend als zeer drassig grasland (BONTE, pers. med.)
22 voor de duinen van het Westhoekreservaat constateert DEPUYDT (1966: 75) een een sterke heterogeniteit
tussen de noordelijKe en de zuidelijke helft van het gebiect in de noordelijke helft schommelt de moduswaarde
tussen 175 en 195 mm (gemiddeld 188 mm); de zuidelijke helft vertoont een moduswaarde tussen 205 en 215
mm (gemiddeld 210 mm)~ verder bestaat volgens deze detailstudie van het Westhoekreservaat een duidelijk
textuurverschil tussen de iets grovere duindepressiemonsters (190-211 mm) en de duintopmonsters (187-210
mm)

J
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dikker deze biologisch actieve laag, hoe groter het beschikbare bodemvolume voor vocht- en
nutriëntenvoorziening.

In de jonge (duin)systemen van de Westhoek worden penetratieweerstanden van meer dan 500 N/cm2
(ondoordringbaar voor wortels) gemeten vanaf een diepte van 20-30 cm (BAES 1989, VERMOORlEL
1990, cf. ook DE RAEVE 1991: 129). Humeuze lagen veroorzaken een afuame van de
penetratieweerstand, terwijl een venige laag een grotere penetratieweerstand vertoont maar niet
belemmerend is voor wortelpenetratie.
In oudere, min of meer gestabiliseerde systemen (versus jonge systemen) werd vastgesteld dat de
biologisch actieve laag op de ruggen iets dikker (41-56 cm) is dan in de depressit:s (16-35 cm). De
opbouwgeschiedenis van het duin (meegroeien van de vegetatie) of de grotere biologische activiteit van
de konijnen worden voorgesteld als mogelijke verklaringen hiervoor. In de onderliggende, verdichte Chorizont vindt men meestal de wortels terug in een dode wortelgalerij23. In de Westhoek werd een
chronosequentie van 60 jaar onderzocht. Een belangrijke vaststelling is dat in dit transect de biologisch
actieve laag even dik blijft naannate het ('stabiele') systeem ouder wordt (zolang men rekening houdt
met dezelfde landschapspositie 4 . Hierdoor worden volgens AMPE (1991: i) grenzen aan de
bioproductiviteit gesteld. Een studie van bepaalde kenmerken van de biologisch actieve laag, zoals
dikte, humusgehalte en de afstand van de onderste grens tot de grondwatertafel, is cruciaal om de
vegetatiedynamiek van het ecosysteem enigszins te kunnen vatten.

i

In het Hannecartbos is voor de profielen gesitueerd in het venige gedeelte van het bos, de beworteling
beperkt tot het venige deel van het profiel (VAN HAESEBROECK 1994). Voor de andere profielen van het
bos is de biologisch actieve laag beperkt tot 30-48 cm diepte. Deze biologisch actieve laag komt
overeen met de bodemhorizont die vroeger omgespit is geweestlS.
Voor wat betreft het schijnbaar soortelijk gewicht (SSG) - een maat voor bodemverdichting - vertonen
de venige horizonten in het Hannecartbos zeer lage SSG-waarden (0,38-0,72 g/cm3 ) in vergelijking met:
de onderliggende zandige C-horizonten én de niet-venige horizonten in het Hannecartbos en de
Westhoek (1,41-1,56 g/cm3 ) (cijfergegevens: BAES 1989, VERMOORlEL 1990, AMPE 1991, MAsEKI
1991). De toestand van het veenachtig gedeelte in het Hannecartbos wordt verder besproken in een
apart hoofdstuk (1.3.5.5).
Duinbodems bezitten door hun zandige textuur eeD. zeer gering vochthoudend vermogen. Door
toename van het humusgehalte verbetert de vochtvoorziening (KLUN 1981).
Het watergehalte in de zandige duinbodems van de Westhoek en het Hannecartbos kan zeer
uiteenlopende waarden bereiken: van 0 volume% (volledig droog) tot 54 volume% (volledig verzadigd).
In het venige gebied in het Hannecartbos bereikt het watergehalte waarden tot 80 volume% gezien de
hoge porositeit van de bodem en de nabijheid van de grondwatertafel (VAN HAESEBROECK 1994).
De capillaire stijgingshoogte bereikt in de duinzanden ongeveer 40 cm (0. m. MICI-llELS et a/.1988).

23 Ampe (1991: 2) wijst op het belang van dergelijke 'biogalerijen'; de relatieve densiteit van deze galerijen
bepaalt, vooral wanneer ze tot w~jlL Dij de watertafel reiken, de mogelijkheid tot overleven van vegetaties in
bijzonder droge jaren (cf. Biotische factoren)
24 hierbij dient wel te worden opgemerkt dat tot op heden geen systemen ouder dan zestig jaar werden
onderzocht
25 op slechts één site, namelijk op een kleine duinrug, is er iets diepere beworteling: ook hier zal de
opbouwgeschiedenis (met name het meegroeien van de vegetatie met de accumulatie van het zand) een rol
gespeeld hebben

46

1.3.5.3 Chemische bodemkenmerken

Een groot aaotal kalkgehalte-bepalingen van duinzand (langs 964 km Europese kust) werden
uitgevoerd door DEPUYDT (1966, 1972). In- België wordeoJc.alkgehaltes- van meer dan 8 % gemeten
tegen de Franse grens in het Westhoekreservaat, en tussen Koksijde en Nieuwpoort (het studiegebied).
Deze sites komen overeen met de grootste zones met actief stuivende duinen. Globaal genomen neemt
het kalkgehalte af, langs de kust, van west naar oost26 en, loodrecht op de kust, van zee naar polder.
Bodem-pH-gegevens voor de Vlaamse kust zijn schaars. Slechts enke1e.metingen wer~en uitgevoord in
het Westhoekreservaat en in het venige gedeelte van het Hannecartbos. In een iets langer gestab!!!~ ~rd
systeem in de Westhoek, onder opgaand struweel, bedraagt de pH in één. profiel nabij het opervlak 6.85,
wat in de diepte oploopt tot 8.2. In een nabijgelegen profiel werden, vanafhet oppervlak, waarden
opgetekend van meer dan 8.0 (MASEKI 1991). In het venige.gedeelte van het Hannecartbos (VAN
HAESEBROECK 1994) werden nabij het oppervlak pH-waarden van ca. 5.5 gemeten (!). Met de diepte
nam de pH toe, tot waarden tussen. 8.3 en 8.7 onder de venige horizont. (kalkrijke, zandige C-horizont).
De bodem-pH wordt beïnvloed door externe processen (atmosferische depositie), interne processen
(productie en oplossen van CO2 door respiratie, overmatige kation-opname door wortels, allerlei
oxidatieprocessen) en buffersystemen. Deze laatste houden de pH constant wanneer kleine hoeveelheden
zuren of basen worden toegevoegd (de belangrijkste buffers in het duingebied zijn CaC0 3,
chloridezouten en organisch materiaal).
Buiten het veenachtig gedeelte van het Hannecartbos (cf. 1.3.5.5). is cijfermateriaal voor organische
koolstof(OC) eveneens schaars. Geanalyseerde profielen in de Westhoek vertonen een zeer laag gehalte
(0.3 % en minder) aan organische koolstof(MAsEKll991
De gevonden stikstofgehalten voor het SNR De Westhoek zijn zeer laag (MASEKI 1991). In het venige
gedeelte van het Hannecartbos zijn de gevonden waarden zeer hoog (VAN HAEsEBROECK 1994). In
hoeverre dit een gevolg is van verontreiniging door de Waterloop-zonder-naam (PROVOOST &
HOFFMANN 1996) dan wel een gevolg van stikstoffixatie door Alnus is onduidelijk.
De CIN-verhouding in het venige gedeelte van het Hannecartbos werd eveneens onderzocht door VAN
HAESEBROECK (1994: 58). Ze is zeker niet van dien aard dat gesproken mag worden van veen, maar
hoogstens van veenachtig (zie 1.3.5.5)

1.3.5.4 Bodemprocessen
Door JUNGERIUS (1990) worden tw.ee belangrijke groepen bodemvonnende processen onderscheiden: de
geomorfologische en de biologische, waarbij de nadruk ligt op de vegetatie-ontwikkeling. De
geomorfologische processen vonnen het onstabiele element in de landschapsontwikkeling en
veroorzaken een veIjonging van het bodemprofiel door erosie of accumulatie. De biologische processen
(w. o. vegetatie-ontwikkeling) brengen stabilisatie met zich mee en de-ontwikkeling van bodernprofiçlen
(vasthouden van materiaal, rol bij de omzetting van materiaal, verluchting, rol bij de
waterhuishouding).
Bodemvorming in duinbodems gaat gepaard met de productie en omzetting van organisch materiaal. De
belangrijkste optredende processen zijn de aanvoer van organische stof (vnl. afkomstig van de vegetatie)
en de omzetting ervan door humificatie en mineralisatie (KLDN 1981, cf. ook 1.3.5.5). Anclere
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minder dan 4% ter hoogte van De Haan en vanaf Duinbergen tot aan de Nederlandse grens
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belangrijke - en veelal aan de voorgaande gerelateerde - pedologische processen in de Vlaamse
duinbodems zijn: erosie (cf. 1.3.5.6), verstuiving (cf. geomofologie), uitloging (uitspoeling van kalk,
zout(en), humus, ijzer- en rnangaanionen), oxido-reductieverschijnselen (als gevolg van een
schommelende watertafel, cf. hydrologie), en hydrofobie. Dit dit 1aatste verschijnsel - dat wordt
veroorzaakt door de aanwezigheid in de bodem van hydrofobe substanties (humuszuren, hyfen van
fungi, strooisel) - heeft verstrekkende gevolgen voor het bevochtigingspatroon en
vochtophoudingsvermogen van de bodem. Water en opgeloste stoffen gaan zich sneller langs preferente
banen verplaatsen (en aldus ook het grondwater sneller bereiken) 27. Hydrofobie verklaart ook het
optreden van oppervlakkige afstroming ('run~ff', cf. RUTIN 1983).

1.3.5.5 Het veenachtig gedeelte van het Hannecartbos
8

Het veenachtige gedeelte van het Hannecartbos werd gelokaliseerd door DE MEULENAERE (1992i
(fig. 34). Dit gebied bezit volgens deze auteur een oppervlakte van ongeveer 7 ha. DE MEULENAERE (0.
c.: 52) suggereert dat het hooiland in het noordoosten van het natuurreservaat wellicht ook tot het
veengebied, zoals beschreven door MAGNEL (1914: 171-178) behoort. Hiervoor worden evenwel geen
duidelijke argumenten aangedragen.
Door VAN HAESEBRüECK (1994) werden in het venige gedeelte van het Hannecartbos drie
profielstudies urtgevoerd (lokalisatie cf fig. 35).
De aanwezigheid van venige of veenhoudende zandige horizonten, die onderaan plots overgaan in
zandige (C-)horizonten,wijst op een plotse gebeurtenis: een sterke stijging van de waterstand, die
aanleiding geeft tot veengroei.
Het waargenomen verschil in diepte van de reductiehorizont en het optreden van ijzerconcreties ('iron
mottling') bij de drie bestudeerde horizonten, is te wijten aan het verschil in de diepte van de
grondwatertafel en aan schommelingen van de watertafel. In één, wat hoger gelegen, profiel wordt
evenwel geen reductiehorizont aangetroffen (tot op 70 cm diepte), maar komen wel de dichtst bij het
oppervlak gelegen ijzerconcreties voor. Dit wijst op het.optreden van sterke grondwaterschommelingen.
Een mogelijke verklaring hiervoor is het optreden van kwel (0. c.: 57).
De analyse van het organische-koolstofgehalte, het stikstofgehalte en de CIN-verhouding werden
hiervoor reeds kort besproken (zie ook 1.3.5.6). Van belang voor de hoge nutriëntenrijkdom van de
bodem is de afbraak van venig materiaal tijdens korte perioden met een lage grondv'aterstand én het
voorkomen van A/mIS. Hoge stikstofconcentraties onder de boomsoorten A/nus g/utmosa en A/nus
incana zijn een gevolg van biologische stikstoffixatie (door wortelknolletjesbacteriën van het 'geslacht'
Frankia). Verhoogde wateropname en een sterk vertakt wortelgestel geven aanleiding tot verluchting
van de bodem, een versnelde afbraak van organisch materiaal en bijgevolg een snellere mineralisatie.
Samen met het schaduweffect van de bomen, zorgt het hoge stikstofgehalte op heel wat plaatsen voor
een dominant optreden van Urtica dioica in de (over het algemeen weinig soortenrijke en weinig dichte)
kruidlaag
Tussen de profielen -meer bepaald tussen P1&P2 en P3 - bestaat een groot verschil in kalkrijkdom (cf
ook 1.3.5.3: bodem-pH). Ondanks een zeer kalkrijke ondergrond, zijn de profielen PI en P2 zijn niet tot
weinig kalkrijk, een gevolg van diverse oorzaken: de aanwezigheid van een hoge organische fraçtie
27 er werd (voor het Westhoekreservaat een mogelijk verband gevonden tussen het waterafstotend karakter en
de stabilisatie-ouderdom van de bodem in zeer jonge systemen (gestabiliseerd sinds het begin van de jaren
tachtig); voor langer gestabiliseerde profielen lijkt het waterafstotend karakter constant te blijven (cf. Khedr
1993)
28 ten behoeve van de staalname en de kartering werd met behulp van het kompas een raster gecreëerd; de
boringen werden uitgevoerd met een gutsboor
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(gekoppeld aan een lage minerale fractie)?"" uitloging (als gevolg.van.oppervakte- en
grondwaterstromingen) en vroegere landbouwactiviteiten. De met PI en P2 contrasterende bJkrijkdom
van P3 kan nog het best worden verklaard dool' het optr.eden van.(kalkrijke) kwel (wat in
overeenstemming is met het optreden van ijzerconcret:ies dicht bij het oppervlak, zie hoger).
In de studie van VAN HAESEBROEK. (0. c...: 61) wordt eveneens aandacht. besteed aan
wortelkarakteristieken. Een eerste vaststelling is dat in het onderste gedeelte van de venige laag van PI
(onder een niet bebost oppervlak gelegen) voomamelijk dode rietstengels werden aangetroffen, wat wijst
op het vroegere optreden van een ander vegetatietype. Dit hoeft daarom niet te betekenen dat hier
vroeger nattere situaties voorkwamen dan de huidige. Het Riet kan vervangen zijn door boomaanp~tcn
wof daardoor verdwenen zijn (lichtcompet:itie) Opvallend is hiPf de afwezigheid van elzenwortels,
terwijl deze soort - normaal gekenmerkt door een sterk vertakkend, goed ontwikkeld wortelgestel- op
vijf meter afstand van de monsterplaats wordt aangetroffen. Als verklaringen hiervoor worden een
dichte grondmat, het kalkarm karakter van de bodem en het optredm van een zeer hoge
grondwatertafel aangehaald. Volgens DOLFEN (1989) blijkt dat zeer natte bodems de groei van Alnus
niet stimuleren, als gevolg van een beperking van de stikstofvoorraad, wat dan weer gerelateerd is aan
het feit dat de stikstoffixerende worteiknolletjes van deze boomsoort niet dieper voorkomen dan de
gemiddelde lage grondwatertafel.
In de compacte zandige ondergrond (C-horizont) - waar wortelgrooi wordt verhinderd - werden, naast
een zeer kleine hoeveelheid dode rietstengels, enkel oude wortelgalerijen aangetroffen.
29

In de profielen P2 en P3 (beide onder een bebost oppervlak gelegen) zijn de elzenwortels dominant .
Vermeldenswaard is dat de meeste elzenwortels die groeien in de overgangszone naar de zandige Chorizont, groeien in oude wortelgalerijen. Het belang van oude wortelgalerijen in voor de vegetatie
moei Uker doordringbare bodems werd reeds eerder gestipuleerd (cf. voetnoot 28).
De profielen P2 en P3 vertonen in vergelijking met P I een grotere bodemf3una-activiteit, wat wellicht
gerelateerd is aan een lagere grondwatertafel én (vrijwel zeker) aan het optreden van Alnus, een gekepde
'bodemverbeteraar' (losmaken van de bodem, bevorderen van de afbraak van organisch materiaal,
opnemen van grote hoeveelheden grondwater). Naar aanleiding van de vele vragen die rezen rond het
veenachtig gebied in Hannecart werd een beperkte studie uigevoerd van een aantal bodemprofielen in dit
gebied. De weerslag va n dit onderzoek is weergegeven in volgend hoofdstuk.

1.3.5.6. Onderzoek naar de graad van de mineralisatie van het veenachtig gedeelte in het
Hannecartbos (AMPE 1997)
In bijlage worden de resultaten van een onderzoek-naar de g:r:aad van de mineralisatie van het veenachtig
gedeelte in het Hannecartbos (AMPE 1997) weergegeven. Hier worden enkel de conclusies uit dit
onderzoek vermeld:
I. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het bodemmateriaal slechts in uitzonderlijke gevallen. als
''veen'' omschreven kan worden. BP 8 (zie fig. xx) is het meest venige profiel. De andere BP bestaan
uit ''veenachtig materiaal", volgens de Nederlandse grondsoortenindeling vallen de meeste BP tusse
0-5 cm in de klassen zandig veen en venig zand, de monsters tussen 15-20 cm in de klassen venig
zand, humusrijk en zeer humeus zand. De bodems van het Hannecart bos behoren dan ook sl~ts
uitzonderlijk tot de organische bodems (Histosols - BP I en 8); de andere bodems behoren tot de
Inceptisols en Entisois.
2. CIN verhouding: Deze verhouding wordt gebruikt om. de humificatiegraad uit te drukken en leao
zeer uiteenlopende waarden aannemen : van > I00 tot 8. Deze hoge waarden worden teruggevonden
in vers en weinig afgebroken organisch materiaal zoals in str-ooisei en veen, de lage waarden korpen
29 in P3 worden. voornamelijk aan het oppervlak, ook veel vlierwortels aangetroffen (vermoedelijk gerelateerd
aan een hogere kalkrijkdom)
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voor in horizonten waarbij het organisch materiaal goed gehumificeerd en vermengd is met mineraal
materiaal.
Decompositie van organisch materiaal (OM) wordt bepaald door temperatuur. pH,
vocbtigheidsgehalte. zuurstofhoeveelheid, anorganische voedingsstoffen. enz. Hogere temperatuur,
aërobische omstandigheden. versnellen het afbraakproces door microbiële activiteit.
• Temperatuur: bij hogere temperatuur is de mineralisatiesnelheid groter zodat het
organisch koolstof (OC)-gehahe afueemt
• pH: nitrificatie mineralisatie is optimaal onder zwak zure tot zwak basische (pH 6 tot
8) condities (KLIJN, 1981: 147). Wanneer de pH zeer laag is, kan het OM-gehalte weer
toenemen door de verminderde activiteit van de micro~rganismen (minder vlugge
afbraak).
• Vochtigheidsgehalte : Nitrificatie is maximaal bij pF van 3-3.5(d.w.z. tussen
verwelkingspunt en veldcapaciteit); in een bodem volledig verzadigd met water kan
enkel ammonificatie optreden. Ook wordt denitrificatie belangrijk zodat een deel van de
N als N 2 het systeem verlaat.
• Zuurstofgehalte : bij te hoge grondwaterstanden en vooral bij stagnerend water kan de
gebrekkige zuurstof voorziening limiterend werken voor de microbiologische activiteit
• Bodemgebruik : OM-gehalte onder grasland is meestal hoger dan onder bos, omdat de
jaarlijkse aanvoer van nieuw OM groter is dan onder bos. Gras heeft namelijk eveneens
een grote ondergrondse drogestofproduktie. De C/N-verhouding onder weide is meestal
lager dan onder bos (VAN HOVE, 1969 in LacHER & BAKKER, 1994).
De monsters van het HannecaJt bos met gemiddelde C(bepaald door middel van
verbrandingslthermische conductiviteitsdetectie, Carlo Erba-apparatuur)/N 12.5 en 11.7 voor
monstp.rs tussen 0-5 en 15-20 cm resp. en met gemiddelde.C(gloeiverliesmethode)/N 17.7 en 15.8
voor monsters tussen 0-5 en 15-20 cm resp. vertonen lage C/N-waarden, wat wijst op een sterke
mineralisatie van het organisch materiaal.
3. Bij een C/N-verhouding groter dan 30, treedt immobilisatie op, d.W.Z. het OM levert te weinig N
voor de opbouw van de micro-organismen die het OM afbreken. De micro-organismen nemen het; Ntekort op uit de bodem. Is de hoeveelheid beschikbaar N in de bodem onvoldoende dan wordt de
afbraak van het OM geremd (LacHER &.DE BAKKER, 1994). De huidige hoeveelheid beschikbare N
is in het Hannecartbos geen probleem (aanwezigheid van talrijke nitrofielen), gezien de symbiose
tussen stikstofbinders van het geslacht Frankia (actinomyceet) en deEls. De stikstoffixatie iq de
wortelknollen kan per jaar voor een elzenbos wel 26 tot 300 kglha/jaar (PAUl & CLARK, 1989),60130 kglha/jaar bedragen (LacHER & BAKKER, 1994). Bij het verwijderen van de Elzen zal deze
extra input van N wegvallen en zou althans op langere termijn de C/N verhouding moeten toenemen.
De C/N verhouding neemt meestal af met toenemende diepte. CIN neemt af met toenemende diepte
tot ± 5 te wijten aan de aanwezigheid van gefixeerde NRt-ionen.
Ook heeft de C/N verhouding de tendens om toe te nemen met toenemende zuurtegraad van de
bodem (FITZPATRICK 1980 :118).
Koper-tekorten : koper vormt organische complexen. In veen met pH 3.5 is 60-90% van de kqpcr
gecomplexeerd met een organische verbinding; bij toenemende pH tot 6. bedroeg de
complexatiegraad meer dan 98%. Deze complexen zijn zeer stabiel vnl met fulvische zuren. Koper
tekorten treden op wanneer veen gronden onder cultuur gebracht worden gepaard gaande met
drainage en bekalking (Wild,1988).
4. Verdamping door Elzenbos versus grasland: Nauwkeurige gegevens ontbreken hieromtr~nt.
(BAKKER ET AL., 1979, tabel 5) geven volgende cijfers (grove benadering) :
verdamping door vochtige valleivegetatie : 500 à 600 mm,
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verdamping doornat loofbos (d.w.z. bosdatgebruik-maakt van het grondwater) : 500 à 600 mmo
Groot deel van het jaar staat de GWf dicht bij de oppervlakte. In de zomer kunnen tekorten
optreden indien de groodwatertafel daalt beneden een-diepte van de voormalig bewerkte horizonten +
de capillaire stijgingshoogte wat waarschijnlijk het geval is in de zomer.
Eigen waarnemingen hebben aangetoond dat de grondwaterstand onder de Els systematisch een 10tal cm lager staat dan onder grasland zo'n 10 m verder gelegen (VAN HAEsEBRüECK 1994: 1-2). Dit
fenomeen lijkt gebonden te zijn aan het SOOIt wortelstelsel.dat de. Els bezit : de wortels van de Els
lijken zich niet verder uit te spreiden in de bodem dan de projectie van de kruin van de boom. Het
kappen van het bos kan dan wel een lokale grondwatefstijging veroorzaken.
5. Opstuwing veroorzaakt vematting. Vertraagde afbraak van het OM kan verwacht worden met een
stijging van de C/N verhoudingen voor gevolg. Verlaging. van de grondwatertafelleidt tot versn~lde
afbraak van het met afuame van de C/N-verhouding en met een toename van de nitrofiele vegetatie
(brandnetel).
6. Het bodemsysteem is onderhevig aan verschillende soorten inputs van water :
1. kwelwater dat kalkrijk is;
2. water aangevoerd door de beek, ten dele ge.voeddoor kwelwater en dus kalkrijk is, ten
dele bestaat uit rioolwater en vervuild is;
3. regenwater dat op zich zuur is.
Onze waarnemingen hebben aangetoond dat een (beperkt) aantal bemonsteringsplaatsen duidelijk
zuur zijn. Waarschijnlijk zijn deze plaatsen iets hoger gelegen en/ofworden ze minder beïnvloed
door de aanvoer van kalkrijk kwelwater. Om dit te verifiëren zouden gedetailleerde topografische
opmetingen moeten uitgevoerd worden. De zuurtegraad is een goede indicator van de
ve"scheidenheid in het bodemlandschap. Indien men deze-variabiliteit wil behouden en eventueel het
areaal van zuurdere plaatsen verhogen is het noodzakelijk dat de inputs vanwege 1 en 2 beperkt
worden en de input van regenwater gernaximaliseerd.wor.dt-om verdere verzuring.te veroor~en.
Vanuit dit oogpwrt zou het kappen van de Elzen leiden tot een vermindering van de
evapotranspiratie en hogere waterstanden door input van (zuur) regenwater. Dit impliceert ecqter
ook dat de grondwaterstand door 1 en 2 niet té hoog mag worden anders is de aanvoer van kalkrijk
water te ~rk.

1.3.5.7. Graslandbodems in de Oostvoorduipen

Profielen uit 'oudere begraasde systemen van Oostduinkerke' werden geänalyseerd door AMPE (1991).
Uit deze analyse blijkt dat deze systemen langer. stahielzijn (geweest) dan aanvankelijk werd
aangenomen. Verstoring door mensen of dieren (vnl. vergraving door konijnen) heeft een plaatselijke
verdunning van de biologisch actieve laag tot gevolg gehad (via erosie). Als gevolg hiervan verliest de
oppervlaktebodem een deel van de humus waardoor minder vocht kan opgehouden worden. Beide
factoren: een dunnere biologisch actieve laag en weinig.humus,. resulteren in een drastische verarming
van de bodem. In overeenstemming met de bevindingen van De Raeve (1991) wordt herstel van de
bodem naar originele condities slechts mogelijk geächt, als dedrok van zowel konijnen als mensen
gestopt wordt gedurende een periode van minstens enkele decennia. En dan nog blijft het onduidelijk of
rust alleen voldoende is, ofherstel van beweiding noodzakelijk is en of beweiding op zijn beurt
voldoende is om terug te kunnen keren van een droog mosduin naar een mesofiel grasland.
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1.3.5.7. Belang van de factor bodem voor het beheer (cf. DERAEVE 1991: 127-131)
In de Iandschapscompooent bodem vindt op intense en complexe wijze, interferentie tussen alle andere
landschapscomponeoten (cf. geomorfologie, hydrologie, biotische factoren) plaats. In vergelijking met
de vegetatie vonnt de bodem bovendien een beter referentiepunt met betrekking tot lange-termijnprocessen. De studie van de factor bodem zou alsdusdanig een uitennate geschikt uitgangspunt
verschaffen voor het uitdenken van natuurbeheersstrategi~een. grondige, landschapsecologische
studie van de bodem is evenwel aanzienlijk complexer en tijdrovender dan een klassieke, in essentie
analytische vegetatiestudie. De informatie met betrekking tot de landschapsecologie van bodems (de
Vlaamse duinbodems in het bijzonder) blijft dan ook bijzonder schaars enlof moeilijk interpreteerba31.
Met betrekking tot een toekomstig beheer zouden een analyse van. de organische fractie van de
graslandsystemen in de Oostvoorduinen (ter gedeeltelijke opheldering van slecht gekende
humificatieprocessen) en een verdere bestudering van het veen in het Hannecartbos (meer nauwkeurige
lokalisatie, nagaan mineralisatiegraad) prioriteit moeten verdienen.
Heel wat bijzondere en kwetsbare biologische processen - en hierin betrokken organismen - zijn
gebonden aan 'oude', gerijpte, weinig bruusk verstoorde bodems (schoolvoorbeeld: de Oostvoorduinen).
Rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke activiteiten hebben zowel een zekere stabilisatie
(eeuwenlange, extensieve begrazing) als bruuske verstoring (intensieve begrazing, vergraving door
konijnen, aanplanting, ontginning) in de hand gewerkt. In deze tijd van zich steeds sneller wijzigende
(opvolgende) culturele factoren - met implicaties voor zowel de 'economisch landinrichting' als het
'klassieke natuurbeheer' - worden weinig. verstoorde bodems, die zich gedurende een (historisch) lange
tijd kunnen ontwikkelen onder een min of meer stabiel, consequent en extensief beheersregime, een
steeds grotere zeldzaamheid.
Eveneens van belang voor de bodemvorming en dus ook voor het natuurbehoud, is echter ook de
dynamiek veroorzaakt door grootschalige geomorfologische processen (duinvorming, pannevorming).
De voor het duinecosysteem belangrijke wisselwerking tussen dynamische en meer stabiele
landschapscomponenten kan niet worden ontkend (pannes als kiembed voor heel wat graslandsoorten,
overpoedering met kalkrijk zand van struweel-graslandcomplexen, duinen als natuurlijke
kustverdediging). Opdat deze processen efficiënt zouden kunnen plaatsgrijpen zijn voldoende grote,
aaneengesloten oppervlakten vereist (cf. ook geomorfologie).
Enerzijds het vrijwaren van zo groot mogelijke oppervlakten potentiëel waardevoHe (natuur)gebieden,
waarbij de (dynamische) toestand van de bodem als één van de belangrijkste indicatoren voor het
bepalen van die potentie wordt beschouwd, én anderzijds het aan deze gebieden toekennen van een op
lange termijn zo stabiel mogelijk beheer, lijken de grootste uitdagingen voor het natuurbehoud. Voor
wat de concrete invulling van dit beheer betreft, zal voornamelijk moeten worden uitgemaakt in
hoeverre hierbij diversiteit dan wel spontaniteit (of misschien zefs een bepaalde 'natuurcultu\IT')
centraal dienen te worden gesteld (cf. Beheer).
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1.4. Biotische factoren
1.4.1. FLORA
IA.I.1. Vaatplanten
In dit beheersplan wordt relatief veel aandacht besteed aan vaatplanten. Zij vonnen immers _
zowel met betrekking tot structuur als samenstelling - de belangrijkste component van de
vegetatie. De vegetatie is dan weer een sterk bepalende factor voor het voorkomen van talloze
andere organismen (cf. I. 4.7).

1.4.1.1.1. Actuele inventarisatie
In totaal werden in het studiegebied (periode 1980-1985 en 1995-1997) 498 taxa zich in het
onderzoeksgebied spontaan handhavende ('wilde' en 'verwilderde') vaatplanten aangetroffen
(met inbegrip van spontaan verwilderde tuinplanten). Om vergelijkingen met vroegere
inventarisaties mogelijk te maken werden de grenzen van het eigenlijke opdrachtgebied deels
verschoven naar kwartierhokgrenzen van het IFBL-raster. Bij de inventarisatie werd de
systematische indeling en nomenclatuur van DE LANGHE et al. (1988) gehanteerd. Van
complexe taxa Taraxacum en Rubus werden 2, resp. 3 taxa herkend en opgenomen
(Taraxacum sectie Eryihrosperma, T sectie Taraxacum, Rubus caesius, R. idaeus en Rubus
sectie Rubus). Verder werden verschillende hybriden aangetroffen, zoals Elymus athericus x
repens, E. ~ obtusiusculus, Gaillardia x maxima. Narcissus x obovata en Populus x

canadensi'.

Tussen de waamemingsperioden 1980-1985 en 1995-1997 (oner meer op basis van het
veldwerk voor deze studieopdracht (perioden: augustus-september 1996 en maart-april 1997)
zijn belangrijke verschillen op te merken. In de eerste peridoe werden 419 in de tweede periode
438 soortal waargenomen. Hierbij zijn de ingeburgerde soorten met 10 toegenomen van 29
naar 39 taxa, de indigene met 5 van 351 naar 356 taxa en de adventieve-aangeplanteverwilderde taxa met 2 toegenomen van 19 naar 21 (de rest zijn niet éénduidig onder te brengen
in deze categorieën)
De verdeling over de UFK-zeldzaamheidsklassen is niet significant verschillend
waamemingsperioden (zie figuur hieronder).
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Verdeling van de soorten (vaatplanten) over de UFK-zeldzaamheidsklassen voor de waamemingsperioden 19801985 en 1995-1997.

Verspreid over vrijwel het gehele onderzoeksgebied werden heel wat spontaan verwilderde
tuinplanten aangetroffen. Dit is een algemene eigenschap van het duingebied, die samenhangt
met de sterke verstedelijking en versnippering van de duinen, de 'ontvankelijkheid' van de
duinen voor de niet zelden warmte- en kalklievende cultuurplanten en zeker ook met de deels
zeer open vegetatiestructuur en de relatief hoge vegetatiedynamiek van het duingebied, die
voortdurend nieuwe niches schept en een constante recrutering van nieuwe soorten mogelijk

maakt.
Dergelijke taxa in het Ter Yde-complex zijn (in alfabetische volgorde en niet uitputtend):

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Arum italicum ssp. neglectum (mogelijk ook 'wild' ?)
Cerastium tomentosum
Claytonia perfoliata
Cotoneaster horizontalis
Euphorbia cyparissias
Gaillardia x maxima
Galanthus nivalis
Geranium sanguineum
Iris germanica
Lagurus ovatus
Lunaria annua
Mahonia aquifolium
Malus sylvestris ssp. mitis
Muscari comosum
Narcissus x obovata
Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus ssp. major
Prunus sp.
Ribes sanguineum
Sedumalbum
Rudbeckia sp.
Vinca major
Syringa officinalis
Viola odorata
Daarnaast is er nog een groot aantal 'neofyten' voor de duinen (en soms ook voor Vlaanderen)
dat niet of onduidelijk met een cultuurlijke voorgeschiedenis in verband kan gebracht worden.
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1.4.1.2. Mossen
Mossen vervullen in de duinen een belangrijke ecologische rol als pioniers. Een beperkt aantal
soorten is in staat om onder niet te dynamische omstandigheden zand te fixeren, waarna door
opstapeling van organisch materiaal bodemvormende processen op gang komen. Ook in
secWldaire duinvegetatie kunnen ze na verstroing bijdragen tot de zandfixatie; onder droge
omstandigheden, waaronder mesofiel duingrasland moeilijk tot ontwikkeling komt, kunnen deze
mosduinvegetaties lang standhouden. Vaak zijn dit soort vegetaties uiterst gevoelig voor
verstoring (betreding) en kunnen zeer makkelijk terug verstuiven. Deze secWldaire
mosduinvegetaties zijn vaak rijk aan lichenen.
Binnen het studiegebied komen behalve terrestrische mossen, ook een groot aantal, op Vlaams
niveau vaak zeldzame, epifytische mossen voor, die zich met name concentreren in de
vochtigste delen van het Hannecartbos. Het betreft veelal aërohygrofytische soorten met hoge
luchtvervuilingsgevoeligheid. Op de drogere geïsoleerde Vlierstruwelen komen specifieke
mosgemeenschappen voor, die gedomineerd wordt door uiterst droogtetolerante soorten, met
name een aantal Orthotrichaceae en een beperkt aantal pleurocarpen (VAN LANDUYT 1991).
Tijdens het veldwerk (augustus-september 1996) werden 26 terrestrische bladmostaxa en 2
levermostaxa aangetroffen. Tijdens een excursie in het gedeelte van het Hannecartbos dat
eigendom is van de IWVA (november 1996) werden de zeldzame epifytische mossen Tortuia
laevipila (bladmos) en Cololejeunea minutissima (levermos) aangetroffen op een
Canadapopulier. Van de laatste soort, die hier voor het eerst werd waargenomen in 1985
(Hoffinann 1985), is het Hannecartbos nog steeds de enige Vlaamse vindplaats.
De lijst m~ eigen waarnemingen werd aangevuld met de veel vollediger inventarisatiegegevens
(zowel terrestrische als epifytische taxa) van HOFFMANN (1985, 1989, 1993), ROSSEEL
(1985), BOOAERT (1986) en DUMON (1993). De taxonomische opvatting en nomenclatuur van
Touw & RUBERS (1989) (bladmossen) en VAN DEN BERGHEN (1981) (levermossen) werd
gebruikt.

In Nederland werd een Rode Lijst opgesteld voor bedreigde mossen en lichenen 'SIEBEL et al.
1992). 50 % van de Nederlandse mosflora werd in de Rode Lijst opgenomen. In afwachting
van een rode lijst voor mossen en lich.enen voor: België (of Vlaanderen) werd de Nederlandse
lijst gebruikt om een indicatie te geven van de bedreigingsstatus van de aangetroff( soorten
(tabel 2, cf. ook 1.4.2.1).
Het aantal epifytische soorten was begin deze eeuw ongetwijfeld lager dan nu, gezien het
ontbreken van geschikte forofyten (bomen, oud struweel) in het zeer open, via begrazing
geëxploiteerde landschap.
Binnen het duinencomplex Ter Yde zijn het vooral de oude, gefixeerde, weinig betreden kalkrijke en
kalkarme mosduinen (niet toegankelijke delen van Ter Yde, duingedeelte Hannecartbos), de
bosaanplantingen (Hannecartbos), de mesofiele duingraslanden (vnL Oostvoorduinen, bepaalde
gedeelten van het voormalig Home G. Theunis) en de jonge vochtige pannes (verspreid over Ter Yde en
de Zeebermduinen), die een aantal zeldzame enlofkarakteristicke blad- en le\r-ermossen oflichenen
bevatten.
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Tabel 2. Blad- en levermossen en /ichemm die ver11U!/d staan in de Nederlandse Rode /ijst (SIEBEL et
al. 1992) en die recent werden aangetroffen in het duinencomplex Ter Yde. Inventarisatiegegevens
(alle daterend van na 1985) HOFFMANN (1985, 1989, 1993, ROSSEEL (1985), BOGAERT (1986) en
DUMON (1993).

categorie 1 (bedreigd met verdwijning)
levennossen: C%/ejeunea minutissima
bladmossen: Thuidium abieti'lIIm
categorie 2 (zeer kwetsbare soorten)
bladmossen: Campylium stel/atum, Cryphaea heteromal/a, Orthotrichum tenel/um, U/ota crispa
categorie 3 (kwetsbare soorten)
levennossen: Fnû/ania di/atata, MetzgeriaIurcaJa,RaduLa. comp/anata
bladmossen: U/ota phyl/antha. Tortu/a papil/osa, T. /aevipila
lichenen: Usnea subfloridana,Physcia aipo/ia
categorie 4 (potentieel bedreigde soorten)
bladmossen: P/eurochaete squarrosa
lichenen: Pannelia per/ata

1.4.1.3. Algen
Algen worden in het duingebied voornamelijk aangetroffen in het oppervlaktewater en als symbiont met
lichenen. Als vrijlevende epifyt wordt de uiterst algemene soort Desmococcus olivaceus aangetroffen.

In juni 1983 vond een algologisch onderzoek. plaats in het kader van de vegetatiestudie door DE RAEVE
et al. (1983), die op haar beurt werd uitgevoerd in het raam van de geplande waterwinning 'Ter Yde'.
De resultaten werden als volgt samengevat (ODE RAEVE et al. 1983: 93):
Oostvoorduinen: Hannecartvijver
De fytoplanktonsamenstelling is op verschillende plaatsen in de vijver duidelijk verschillend. Het
kwelwater heeft een invloed op de pH en het EGV, wat zich weerspiegelt in de
fytoplanktonsarnenstelling (waarnemingen van Staurastrom polymorphum, Spirogyra en Cladophora.,
deze laatste met veel epifytische diatomeeën). pH: 7,69-8,72; EGV (25 oe, }lS/cm): 547-621.
Hannecartbos: Waterloop-zander-naam
Opvallend is de hoge rijkdom aan diatomeeën. Het EGV van de Waterloop-zander-naam is wel
verschillend van plaats tot plaats, maar de fytoplanktonsarnenstelling is vrij goed vergelijkbaar. pH:
7,50-7,78; EGV (25 oe, }ls/cm): 580-1100
Ter Yde: jonge panne in de omg. van voormalig Home G. Theunis
Zeer soortenrijk en aanzienlijk verschillend van de overige bemonsterde oppervlaktewaters, wat wellicht
gerelateerd is aan een lage trofiegraad (Cosmarium reniforme komt veel voor, weinig diatomeeën). pH
zeer hoog (9,30); EGV (25 oe, }ls/cm): 2000. Verder waarnemingen van kranswieren (Characeae
spp.).

In een voedselarme poel in de Oostvoorduinen werden recent eveneens Characeae spp. aangetroffen.
Kranswieren zijn vaak fosfaatarmoede-indicatoren (gerelateerd aan kalkrijkdom).

57
De jonge pannesystemen, de voedselanne poelen en de Waterloop-zonder-naam kunnen als belangrijk

voor de diversiteit van de algentlora in het duinencomplex worden beschouwd.

1.4.2. FuNGI
L4.2.1. Lichenen
Lichenen zijn zwammen, waarin algen of cyanobacteriën zijn ingesloten, en waarin beide
partners mutualuistische samenleven (vonn van symbiose). De zwam domineert functioneel en
vonnt de behuizing van het lichen; de ingesloten wiercellen leveren onder meer
fotosyntheseproducten, die gebruikt worden door de zwampartner. De dominantie van de zwam
maakt dat deze organismen in het zwammenrijk (Fungi) geplaatst worden.
Tijdens het veldwerk werden zeven taxa terrestrisch waargenomen. Deze beperkte lijst werd aangevuld
met de reeds onder 1.4.1.2 vennelde inventarisatiegegevens van HOFfMANN (1985, 1989, 1993),
ROSSEEL ( 1985) en BOGAERT (1986) die geheel of gedeeltelijk ook betrekking hebben op de
epifytische lichenen). Bij de samenstelling. van de soortenlijst werd dezelfde systematische indeling en
nomenclatuur als in HOFFMANN (1993) gehanteerd.
DE RAEVE et al. (1983: 75) stellen dat de structurele diversiteit in het Hannecartbos (met veel stervend
en, staand tot liggend, dood hout en grote verschillen in lichtklimaat), met daarbij een permanent hoge
luchtvochtigheid en een betrekkelijk hoge 'zuiverheidsgraad' van de lucht aanleiding gegeven heeft tot
plaatselijk weelderige epifytenvegetaties. De epifytische lichenen (én mossen) van het Hannecartbos
werden recent bestudeerd door DUMON (1993). Deze studie stelt dat het Hannecartbos zonder twijfel
een bijzonder rijk gebied is op het vlak van epifyten (o.c.: 68), maar dat enkele zeldzame lichenen die
vroeger in het reservaat voorkwamen (in 1992) niet meer werden aangetroffen (o.c.: 150). Er moet
echter getwijfeld worden aan de volledigheid van haar inventarisaties. Persoonlijk onderzoek van één
van de auteurs toont aan dat recent de meeste soorten, die werden vastgesteld in de jaren tachtig nog
steeds aanwezig zijn. Soorten die recent niet meer werden aangetroffen (maar die ook makkelijk over
het hoofd gezien worden) zijn Ulota phyllantha. In kwantitatieve zin echter zijn het aantal goeiplaatsen
van met name Usnea spp. Beduidend afgenomen ten opzicht van het begin van de jaren tachtig.

In Nederland werd een Rode Lijst opgesteld voor bedreigde mossen en lichenen (SIEBEL ~ al.
1992) 58 % van de lichenfunga werden de Rode Lijst opgenomen. Voor België (of Vlaanderen)
werd nog geen Rode Lijst voor lichenen opgesteld (cf. 1.4.1.2, tabel 2), waardoor we ons ook
hier moeten beroepen op de Nederlandse Rode lijst.
Het aantal epifytische soorten was begin deze eeuw wellicht lager dan nu, als gevolg van het ontbrelccn
van geschikte forofyten (bomen, oud struweel) in het zeer open, onder meer door begrazing
geëxploiteerde landschap. De terrestrische lichenenvegetaties waren begin deze eeuw anders
samengesteld en vennoedelijk rijker dan nu. MASSART (1908a) toont foto's van gefixeerde duinen te
Koksijde (genomen in de directe omgeving van de Hoge Blekker) m een lichenvegetatie bestaande uit
o.a. Evemia pronastri, Rnmaltnafaiifluc:ea, R fastigiata, R fraxinea, Hypogymnia physodes en
Usnea hirta. Usnea sp. werd recent slechts éénmaal terrestrisch waargenomen in het kustgebied en ~et
name in de Oostvoorduinen (in 1985, HOFFMANN, pers. med.). Evemia pronastri daarentegen wordt
ook nu nog regelmatig terrestrisch aangetroffen (bv. Westhoek, Ter Yde, Ijzennonding). De
achteruitgang van terrestrische lichenen is wellicht voornamelijk een gevolg van een combinatie van
luchtvervuiling (vnl. met bepaalde stikstof- en zwaveloxiden, lichenen worden dan ook vaak gebruikt
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als bio-indicatoren voor luchtvervuiling; voor een overzicht zie Hoffinann 1993) en wellicht nog meer
ovennatige betreding. Juist vanwege een nog sterkere luchtvervuiling in het binnenland vertonen heel
wat lichenen een duidelijke voorkeur voor het kustgebied. Hiebij speek ook het bufferend effect van de
kalkrijke jonge duinen een belangrijke rol. Het belang van het Hannecartbos voor het overleven van' een
aantalluclrtvervuilingsgevoelige lichen- en mossoorten in Vlaanderen is, zeker gezien de zeldzaamheid
aan kust- en polderbossen, niet te onderschatten. Overigens kunnen eventuele toekomstige polderbossen
met vergelijkbare luchtzuiverheid en luchtvochtigheid, onder mee voorzien als zgn. Stadsbossen in de
directe omgeving van het Hannecartbos (Lenspolder, ... ), maar ook in de omgeving van Veume en
Oostende (Dumortier et al 1997). De recente verbetering van de luchtvervuilingstoestand in Vlaanderen
mag een uitbreiding van de gevoelige soorten vanuit de kuststreek (kustbossen, plateau van Izenber p.
zeepolderstreek) richting binnenland doen verwachten.
Tot besluit kan men stellen dat de meeste en bijzonderste lichensoorten in het duinencomplex Ter Yde
worden aangetroffen in het Hannecartbos (vnl. epifyten).en in de weinig betreden (niet toegankelijke)
mosduinen van Ter Yde (vnl. terrestrische soorten, samen met bijzondere terrestrische mossen).

L4.2.2. Niet gelicheniseerde fungi
Fungi vervullen een uiterst belangrijke rol in de meeste ecosystemen. Zij dragen in zeer
belangrijke mate bij tot de afbraak van organisch materiaal en onderhouden met heel wat
·hogere planten' een symbiontische relatie met betrekking tot de voedselvoorziening
(mycorrhiza, zoals met Kruipwilg). Op wereldschaal zijn schattingen in de groot:UH>rde van
1.500.000 soorten geen uitzondering meer (HAWKSWORTII 1991; RAMMELOO 1994), waaruit
vak: fte leiden dat deze organismengroep (het Rijk van de Fungi) een belangrijke bijdrage
levert tot de totale biodiversiteit. Desalniettemin is hierover binnen het studiegebied weinig
gekend, zeker wat betreft de diversiteit aan microfungi. Dit is overigens een algemene lacune in
concrete kennis omtrent de biodiversiteit van specifieke gebieden. De vraag is daarbij of dit ook
noodzakelijk is; belangrijker is meer te weten te komen over de functionele ecologie van deze
organismengroepen en hun belang voor het ecosysteem. Boutade daarbij is dat ze een
belangrijke impact hebben op onder meer de koolstofcyclus, doordat een groot aantal soorten
tot de afbrekers van dood organisch materiaal behoren. Maar ook mutualistische levensvormen
zijn uiterst belangrijk, denk maar aan de vele mycorrhiza's. Binnen de soortengarnituur van het
duinecosysteem zijn een zeer groot aantal hogere planten op één of andere manier geassocieerd
met mycorrhizavormende fungi.
Momenteel is enkel een soortenlijst van de fungi van het SNR Hannecartbos ter beschikk;ing
(VANDER VEKEN 1997) De gegevens met betrekking tot de andere deelgebieden van het
duinencomplex zijn schaars of ontbrekend.
De kalkrijke mesofiele duingraslanden in de omgeving van het kerkhof van Oostduinkerke
(Oostvoorduinen) staan bekend als ·Wasplatengrasland', wegens het voorkomen van vijftaxa uit het
geslacht Hygrocybe, nl.: H. conica, H. gfutinipes, H. insipida, H. virginea en H. virginea var.
fuseeseens (WALLEYN 1995). Wasp1aten kunnen gebruikt worden als bio-indicatoren. Wanneer
verschillende soorten samen aangetroffen worden, zoals in een gedeelte van de Oostvoorduinen, dan
indiceert dit een waardevol schraal graslanden, dat meestal erg soortemrijk is. Deze laatste zijn, vooral
door overbemesting, m Vlaanderen erg zeldzaam geworden.

DE RAEVE et al. (1983: 38, 70) vermelden het voorkomen van Phallus hadrani in open
helmduinvegetaties in de Plaatsduinen (waarschijnlijk de enige regelmatige vindplaats in
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Vlaanderen !) en Jnocybe serotina in de sterk overstoven kruipwilstruwelen in het
duinencomplex..
Bn..LIAU (1992: 222) somt als typische duinfungi Geastrum spp. (zeker gekend van de Oostvoorduinen,
cf. DE RAEVE 1980, veelal G. .fimbriatum en G. triplex) en Tulostoma brumale op. Deze laatste soort,
die op heel wat plaatsen in Ter Yde vaak zeer talrijk is aan te treffen, is in een groot aantal Europese
landen een bedreigde soort (ARNOLDS 1989: 85). Andere soorten zoals Himeola auricula-judae en
Phellinus hippophaecola komen veel in de duinstreek voor omdathWl gastheer (resp. Gewone vlier en
Duindoorn) er algemeen is (LANGEVELD & HEMERIK 1992: 102).
ARNOLDS (1989) stelde voor de bedreigde Nederlandse macrofungi een Rode lijst op. 28 % van alle
soorten die in Nederland voorkomen werden in de lijst opgenomen. Er worden een vijftal categorieën
onderscheiden: van uitgestorven (= categorie 0) tot potentieel bedreigd (categorie 4).
In het duinencomplex Ter Yde (in hoofdzaak gegevens m.b.t. het SNR Hannecartbos) komen .. soorten
voor (± .. % van het totale aantal) die in de Nederlandse Rode Lijst opgenomen werden (tabel 3).

Tabel 3. Niet ge/icheniseerde fungi die vermeld staan in de Nederlandse Rode lijst (ARNOLDS .1989)
en die recent werden aangetroffen in het duinencomplex Ter Yde.
categorie 2 (sterk bedreigd): Hygrocybe rooi
categorie 3 (bedreigd): Hygrocybe acutoconica. H. insipida, H. psittacina, Mycena adonis. Ramana jlaccida, Rhodocybe
popina/is. Tu/ostoma bruma/e
categorie 4 (potentieel bedreigd): Geastrum coronatum, lnocybeaeruginascens, 1. dunensis, Leptog/ossum museigenum.
Rhodotus pa/maols

Er kan gesteld worden dat binnen het duinencomplex Ter Yde voornamelijk de oude vochtige
duinvalleien, de mesofiele duingraslanden, de kruipwilgstruwelen en de droge mosduinen een aantal
zeldzame enlofkarakteristieke soorten fungi bevatten. De reeds onder 1.4.2.1 vermelde structurele
diversiteit in het Hannecartbos (met veel afstervend en dood hout) draagt ongetwijfeld eveneens in
belangrijke mate bij tot de fungadiversiteit in het studiegebied.
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L4.3. FAUNA
1.4.3.1. Inventarisatie

Broedvogels werden geïnventariseerd in de periode 1990-1996. In 1991 werden integrale
gebiedstellingen uitgevoerd in Ter Yde, Plaatsduinen en de Oostvoorduinen. In 1994 werden de
zeebennduînen en het Hannecartbos integraal geïnventariseerd. De bijzondere broedvogels (cf.
VLAVICO & IN, 1994) en de Roodborsttapuit werden respectievelijk vanaf 1994 en vanaf 1990 in alle
onderzochte gebieden gekarteerd. Het. veldwerk en de interpretatie gebeurde steeds confonn de
SOVON-methodes van HUSTINGS et al. (1985). Resultaten werden reeds gepubliceerd in BONTE
(1994a), BoNTE (1994b), DEBRUYNE (1994), DEVOS & ANSELIN (1996). RAPPÉ & HERROELEN
(1963) vennelden gegevens van broedende strandvogels in de jaren '60.
Zoogdieren werden geïnventariseerd in de Oostvoorduinen (BONTE 1994d) en in het Hannecartbos
(SLOSSE 1996).
Gegevens omtrent de herpeto..fauna werden gebundeld in VERSCHOORE (1993) en SLOSSE (1996).
Wat de invertebraten betreft geeft SLOSSE (1996) een overzicht van o.a. de Carabidae, Heteroptera,
Lepidoptera, Mollusca, Odonata, Opiliones, Orthopetera en Syrphidae van het staatsnatuurreservaat
Hannecartbos. Groepsgerichte inventarisaties zijn terug te vinden in BAERT et al. (1990) (Araneae,
Hannecart), DESENDER et al. (1991) (Carabidae, OostvoorduiDen), SLOSSE (1992) (Araneae,
Carabidae. Opiliones, Oostvoorduinen), BONTE (1992) (Lepidoptera, duinen Westkust), DECLEER &
DEVRIESE (1992) (Orthoptera, duinen Vlaamse kust), DESENDER.(1993) (Carabidae, Ter Yde),
MAELFAIT (1993) (Araneae, Ter Yde), SLOSSE (1993) (Opiliones, Ter Yde), BONTE (1994c)
(Odonata, duinen Westkust), BONTE (1997) (Lepidoptera, duinen Westkust) en BONTE &
HENDERICKX (in druk) (Araneae, Hannecart).
Daamust werden nog eigen ongepubliceerde gegevens opgenomen.naast gegevens van l-P. Mae14it,
L. Baert (Araneae, domein Theunis) en W. Slosse (Carabidae, Oostvoorduinen).

1.4.3.2 Avifauna

De onvolledige soortenlijst (bijlage 10}-telt momenteel 103 soorten, waarvan er 57 als regelma~ige
broedvogel kunnen worden bestempeld. Vijf onregelmatige broedvogelsoorten (Velduil- Asio jlammea,
Nachtzwaluw - Caprimulgus europa~s, Houtsnip - Scolopax rusticola en Boomklever - Sitta
europaea) kwamen er de laatste jaren tot broeden. Enkel van de Velduil is eweten dat hij er vroeger
tot broeden kwam. Het is immers een soort van open, rustige terreinen die in de jaren '70 in het
duingebied broedde waar momenteel het vakantiedorp Sunparks gelegen is. In 1994, 1995 en in 1996
werd de soort gedurende het broedseizoen in de-Oostvoorduinen.waargenomen. Slechts in. 1996 bet~eft
het een zeker broedgeval. Ook van de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) werden territoria
vastgesteld in de Oostvoorduinen in 1994 (2) en 1995 (1). De Nachtzwaluw is een schaarse broedvogel
van droge zandige terreinen nabij bosranden, op heiden, op kapvlakten en in duinen, die in Vlaanderen
vanaf 1930 sterk in aantal afuam (MAM 1989). In de kuststreek werd hij in 1993 eveneens territoriaal
opgemerkt in de duinbossen van De Haan-Wenduine en in de Zwinbosjes te Knokke-Heist. De Houtsnip
(Scoiopax rusticola) en de Boomklever (Sitta europaea) zijn typische broedvogels van bossen die zich
recent in de kuststreek hebben gevestigd.. Beide soorten zijn betrekkelijk algemeen in de bosstreek van
Brugge (DE SCHEEMAEKER & LUST 1996). Ook aan de. Oostkust zijn de Houtsnip (Scoiopax
rusticola) (Zwinbosjes) en de Boomklever (Sitta europaea) (Zwinbosjes, Duinbossen De Haan) recente
broedvogels (DE SCHEEMAEKER & LUST l.c.).
De Blauwe reiger (Ardea cinerea) is een derde soort die toeneemt en zijn broedareaal sedert de jaren
'60 sterk uitbreidde (DEvos & ANSELIN 1996). De recente vestiging (sedert 1990), met in 199722
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broedparen, is niet verwonderlijk aangezien de soort in het Hannecartbos uitstekende nestgelegenheid
kon vinden.
Ook Sperwer (Accipter nisus) en Boomvalk (Falco subbiteo) broedden in Hannecartbos sinds 1991.
Verdwenen broedvogels zijn de Strandplevier (Charadrius alexandrius) en de Tapuit (Oenanthe
oenanthe). De eerste kwam in de zeebennduinen nog tot broeden in 1962 (1. Hublé in RAPPÉ &
HERROELEN 1963), terwijl de Tapuit nog tot eind de jaren '80 broedde in Ter Yde en de
Oostvoorduinen. Beide soorten zijn duidelijk verdwenen onder invloed van de steeds toenemende
recreatie (Zeebennduinen, Ter Yde) en verdere verruiging van de duingebieden. Volgens DEVILLERS et
al. (1988) zou de achteruitgang van de Tapuit mede te wijten zijn aan de drastische achteruitgang 'ûü
de konijnenpopulaties door myxomatose, waardoor het aantal konijnenholen (broedplaats) verminderde,
en het open grasland versneld ging toegroeien.
Andere zeldzame broedvogels van open terreinen zijn de Boompieper (Anthus trivialis),
Roodborsttapuit (Sarico/a torquata), Patrijs (Perdix perdix) en Veldleeuwerik (Alaudo arvensis).
Soorten van struwelen zijn zeer goed vertegenwoordigd: Tortel (Streptopelia turtur), Grasmus (Sylvia
communis), Braamsluiper (Sy/via curruca), Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), Fitis (Phylloscopus
trogi/us) in de duinen en Zwartkop (Sy/via atrocapilla), Winterkoning (Troglodytes trog/odytes),
Tjiftjaf (Phylloscopus collibita), Grote bonte specht (Dendroscopus major) en Wielewaal (Oriolus
orio/us) in het Hannecartbos.
Op de figuur 1 zijn de territoria van enkele speciale broedvogels gesitueerd.

1.4.3.3 Zoogdieren
In totaal werden 20 soorten waargenomen (zie bijlage 11), waarvan de Vos (Vulpes vulpes) en de
Eikelmuis (Eliomys quercinus) de zeldzaamste zijn aan de kust.

De Vos werd enkel in mei 1991 tweemaal waargenomen in de Oostvoorduinen. Daarna werd ze er niet
meer opgemerkt. De sterke versnippering van het gebied belet de soort mogelijk om zich er permanent
te vestigen, ondanks de sterke areaalsuitbreiding van de soort. Het is immers bekend dat de aktieradius
van de Vos ongeveer 15 km bedraagt (LANGE et al. 1986). Met de huidige drukke wegeninfrastructuur
die het gebied omsluit lijkt de Vos niet veel kans te hebben het drukke verkeer te overleven.
Het Konijn (Oryctolagus cuniculus) had en heeft een zeer belangrijke invloed op de bodem en
vegetatie van de kustduinen. Konijnen werden tijdens de Middeleeuwen (vanaf de tweede helft van de
dertiende eeuw) vanuit het Middellandse Zeegebied (Spanje, Zuid-Frankrijk) bij ons ingevoerd (fACK
et al. 1996, VAN DER FEEN 1963), in eerste instantie in gesloten 'konijnenwarandes" later ook in, de
'vrije wildbaan'. Aan het einde van de 14de eeuw waren ze wellicht reeds algemeen (VAN STEERTEGEM
1982). Wel wordt soms gesteld (o.a. V. WesthotI, mond. med.) dat ook zonder de hulp van de mens het
Konijn uiteindelijk wel tot in onze streken zou zijn doorgedrongen. Tot de 18de eeuw werden de
konijnen beschennd omwille van de jacht (vlees, pels). Vanaf de 19de eeuw, met de privatiseringen en
de stijgende landbouwontginning van de duinen, werd het konijn als schadelijk beschouwd en met alle
mogelijke middelen bestreden. In het begin van deze eeuw nam het konijn opnieuw in aantal toe. Vanaf
de eerste helft van de jaren vijftig
er erden de konijnenpopulaties bijna volledig uitgeroeid (bv. in
Nederland lokaal 99 % van de populatie (SLINGS 1994» na de introductie van de virale ziekte
myxomatose. Het wegvallen van deze laatste ingrijpende vonn van begra.zing (na het stopzetten van de
agropastorale begrazing) was meteen het startsein voor een onbeperkte uitbreiding van struweel (met
Duindoorn op kop) en bos binnen de duinen. Toch stelt DE RAEVE (1991) dat het konijn op langere
termijn in geen enkel geval de grote trends in de vegetatie-ontwikkeling (bv. verstruweling, verbossing)
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kan tegengaan. De konijnen blijken ook nauwelijks in staat om verruigde ofverstruweelde
duingrasland- of mosduinvegetaties in hun oorspronkelijke staat te herstellen. De laatste jaren lijkt het
konijnenbestand zich min of meer te stabiliseren.
VAN STEERTEGEM (1982) onderzocht de invloed van konijnenbegrazing op enkele duingraslanden in de
Oostvoorduinen. Daaruit bleek dat de soortenrijkste duingraslanden een middelmatige tot lichte
begrazing kenden. Onder- of overbegrazing leidde tot een daling van de soortenrijkdom. Dit is analoog
met de bevindingen van ZEEVALKING & FREsco (1977) voor de duinvegetatie van Schiermonnikoog.
VAN STEERTEGEM (1982) stek verder dat de invloed van begrazing op de vegetatie groter was dan die
van bemesting ofgraafactiviteiten. Verder bleek de begrazing vrij selectiefte gebeuren, en waren er
seizoenale veranderingen in de voedselkeuze. Zo was er in de zomer een voorkeur voor grassen, rwijl
in de winter ook houtige planten (o.a. Kruipwilg) gegeten werden.
Over de invloed van het Konijn (en begrazing in het algemeen) op de bodemontwikkeling is weinig
bekend. DE RAEVE (1991) vermeldt dat zware overbegrazing en ondermijning van oude duingraslanden
te Groenendijk (Oostvoorduinen) leidde tot verbrokkeling van de humuslaag, waarna het grasland
vervangen werd door sterk ruderaal getinte mosduinen enlof duinroosvegetaties. Een vergelijkbare
evolutie doet zich momenteel voor in het graslandgebied in de ZW-hoek van het Hannecartbos.
Daarnaast zijn konijnen, door hun graafactiviteiten, verantwoordelijk voor de aanvoer van kalkrijk ZéPld
aan de oppervlakte, wat interessant is voor pionierende mosduinvegetaties. Oude konijnepijpen die later
overstoven worden, fungeren als wortelkanalen en vergemakkelijken zo de vestiging van latere
vegetaties (AMPE 1991). Verlaten konijnenholen kunnen bovendien dienst doen als nestplaats voor
holenbroedende vogels zoals Tapuit en Bergeend.
De Eikelmuis (Eliomys quercinus) werd eind jaren zeventig voor het eerst waargenomen aan de
Belgische Westkust, vermoedelijk na migratie vanuit Noord-Frankrijk, waar de soort algem~ is
(FOURNIER 1997). In het vooIjaar van 1997 werd bij beheerswerken in het natuurdomein 'Home G.
Theunis' nog een winterslapende Eikelmuis aangetroffen. Met de toenemende verbossing van de
kuststreek zal deze soort de komende jaren vermoedelijk meer waargenomen worden.

1.4.3.4. Herpetofauna

De volledige soortenlijst is terug te vinden in bijlage 12. In de duinen van Ter Yde komen met zekerheid
5 soorten amfibieÛn en 1 reptiel voor. Vooral de poelen van de Oostvoorduinen zijn (waren?) rijk aan
amfibieën. De Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), de-Gewone-pad (Bufo bufo), de--Gr~ne
kikker (Rana escuelenta) en de Bruine kikker (Rana temporaria) zijn algemeen te noemen voor
Vlaanderen (BAUWENS & CLAUS 1996). De Rugstreeppad (Bufo calamita), de Kamsalamander
(Triturus cristatus) en de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) zijn opgenomen in de Vlaamse
Rode Lijst van de amfibieÛn en reptielen-(BAUWENS-& CLAUS l.c.).
De Rugstreeppad (Bufo calamita) is zeldzaam in Vlaanderen en komt enkel voor in de kuststreek en op

enkele zandige terreinen in het binnenland. DE FONSECA (1980) trof 17 paaiplaatsen aan langs de kust.
Hij vermeldt tevens dat verschillende paaiplaatsen bedreigd zijn door verdroging ten gevolge van de
drinkwaterwinning in de duinen. De Rugstreeppad heeft een late paaiperiode (mei-juni) wat ze nog
gevoeliger maakt voor sterke grondwaterdalingen in het vooIjaar. De soort heeft bovendien sterk te
lijden onder de toegenomen versnippering van de Belgische duinen (DE SAEDELEER et al. 1991). In
1995 werd de soort nog waargenomen in de jonge panne achter het voormalige home Theunis en in
1997 werd zij aangetroffen in versgegraven veedrinpoelen in hetzelfde terrein. Een tweede
relictpopulatie is nog te vinden in de Oostvoorduinen, waar ze een bornput met een zandige oever als
paaiplaats gebruikt(e).

63

De Kamsalarnander (Trituros cristatus) komt in West-Vlaanderen vooral voor in het zuidwesten en in
de kuststreek, voor zover geschikte paaiplaatsen aanwezig zijn (BAUWENS & CLAUS 1996). DE
SAEDELEER et al. (1991) noemen de soort algemeen voor de Belgische Westkust. Volgens
VERSCHOORE (1993) is de populatie van de Kamsalamander in de Oostvoorduinen stabiel.
Vermoedelijk is de soort sedert 1993 echter sterk achteruit gegaan (uitgestorven?) door het verloren
gaan van geschikte poelen in zowel de Oostvoorduinen als in de rest van het Ter Yde gebied
(dichtslibben door o.a. overbemesting en vertrappeling). De stelling dat de reigerkolonie in het
nabijgelegen Hannecartbos een negatieve invloed heeft op de populatie van Karnsalamanders (en andere
amfibieën) in het studiegebied blijft ter studie.
De Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) is vooral aan te trettèn in vochtige heide, open plekken in
bossen, duinen en heischrale graslanden (BAUWENs & CLAUS 1996). DE SAEDELEER et al. (1991)
stellen vast dat de grootste dichtheden voorkomen op de zuidgerichte binnenhellingen van de
zeereepduinen. Volgens VERSCHOORE (1993) zou de soort tussen De Panne en Nieuwpoort een sterke
achteruitgang kennen en in marginale populaties voorkomen in de Oostvoorduinen en de duinen van Ter
Yde. De afuame van open zonnige plaatsen door de toegenomen verstruweling is wellicht één van de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang. Ook BAUWENS & CLAUS (l.c.) vermelden de noodzaak
aan afwisselend dichtbegroeide en open plekken.
Op figuur 2 worden de recente vindplaatsen van de drie besproken soorten gesitueerd.

1.4.3.5 Entomofauna
1.4.3.5.1. Orthoptera - Rechtvleugeligen
De sprinkhanenfauna van het Ter Yde gebied telt 16 soorten (Bijlage 13). Daarvan zijn er een viertal
zeldzaam in Vlaanderen. Het Zuidelijk Spitskopje (Conocephalus discolor) is een zuidelijke soort die
de laatste jaren zijn areaal sterk noordwaarts uitbreidde en in de zomers '95 en '96 overal in
Vlaanderen algemeen was (Decleer,.referentie). Bedreigde soorten. in de. duinen zijn de
Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerolescens), de Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata),
het Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) en het Schavertje (Stenobothrus stigmaticus). Twee soorten zijn
zeldzaam nl. Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) en Knopsprietje (Myrmeleotettix
maculatus). Vooral voor het Zanddoamtj.e en het.SchavertjeJijkt de zaak ernstig Het Zanddoomtje is
een soort van voornamelijk pionierende natte pannes die in het gebied enkel voorkomt in de
Plaatsduinen, in het duingebied van Theunis en het duin van Hannecart. Dichtgroeien van de pannen
betekEnt steevast het einde voor deze soort. Voor het Schavertje is de situatie evenwel nog kritieker: ze
komt enkel relictueel voor op de kartgrazigekopjes van de Oostvoorduinen. Toenemende.vergrassing en
recreatIe zorgen echter voor een sterke degradatie van dit habitat.
Figuur 3 situeert de vindplaatsen van de Blauwvleugelsprinkhaan, het Zanddoorntje en het Schavertje.

1.4.3.5.2. I.&pidoptera - Vlinders
hl de de duinen van Ter Yde w r ~ tot nu toe 2& soorten dagvlinders waargenomen (zie bijlage 14).
De meeste soorten zijn in Vlaanderen weinig zeldzaam tot vrij algemeen. Van de regelmatig
waargenomen soorten werden de Heivlinder (Hipparchia semele), Kleine parelmoervlinder (/ssoria
lathonia) en het Bruin blauwtje (Aricia agestis) opgenomen in de Rode Lijst van de dagvlinders van
Vlaanderen. De Kleine parelmoervlinder werd als uitgestorven beschouwd in Vlaanderen. Recent
onderzoek wees uit dat de soort zowel in de Westhoek als in Ter Yde in een vitale populatie aanwezig is
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(BONTE 1997). Ook van de Heivlinder en het Broin blauwtje herbergt het Ter Yde gebied nog flinke
populaties. Scl1attingen in 1996 wezen op een populatie van minstens 60 exemplaren van het Bruin
Blauwtje, gespreid over de Oostvoorduinen en Home G. Theunis. De Heivlinder kwam met 60-80
exemplaren voor in de blonde duinen van Theunis-Plaatsduinen en Zeebermduinen. Beide soorten
worden bedreigd door het verlies aan ruimtelijke variatie (BoNTE 1992), hoewel de voedselplanteo van
de rupsen in grote populaties aanwezig zijn (Buntgras - Corynephorus canescens, Fijn schapegras Festuca filiformis voor Heivlinder en Duinviooltje - Viola curtisii voor de Kleine parelmoervlinder)

1.4.3.5.3. Odonata - Libellen
De soortenlijst van de libellen telt 15 soorten (Bijlage 15). Libellen zijn voor hun. voortplanting en
larvale ontwikkeling aan permanent water gebonden. De volwassen dieren zijn dan ook meestal waar te
nemen in de omgeving van plassen of andere vochtige milieus.

De bijzonderste soort die het duinencomplex van Ter Yde werd waargenomen is Sympecma fusca, een
soort die opgenomen is in de Rode Lijst van de Libellen van Vlaanderen (DE KNuF & ANSELIN 1996).
Ze overwintert als adult en verkiest zonnige, ondiepe plassen die snel kunnen opwarmen (zoals natte
duinpannen). De waarnemingen langs de kust slaan waar.schijnlijkop zwervers (goede aeronaut ?).
Permanente aanwezigheid is momenteel zo goed als uitgesloten door het ontbreken van permanente
ondiepe plassen. Enkel de grote vijver. in het Hannecartbos (privé) herbergt belangrijke populaties. van
enkele minder algemene soorten: Chalcolestes virides, die ook in het omliggende duingebied
waargenomen kan worden, Erytromma viridel/um en Enalagma cyathigerum. De andere soorten zijn
min of meer algemeen te noemen in de kuststreek (ANSELIN et al. 1993; BONTE 1994).

1.4.3.5.4. Coleoptera, Carabidae - Loopkevers
Het voormalige Theunis-domein werd het grondigst geïnventariseerd (bijlage 16). Er werden in totaal
50 soorten gevangen (DESENDER 1994), waarvan-enkele van bijzonder faunistisch belang zijn (tien
waargenomen soorten werden opgenomen in de Rode Lijst van de Loopkevers van Vlaanderen:
DESENDER et al. 1995). Gevangen soorten die opgenomen zijn in de categorie 'Zeldzaam' zijn, in
principe enkel gekend van de kustduinen ofkalkgraslanden in het zuiden van het land (Amara lucida,
Amara tibialis, Bradycellus distinctus, Licinus depressus). Harpalus servus staat te boek als
'Kwetsbaar' en Harpalus vemalis als 'Bedreigd'. Deze laatste werd na 19 nog slechts op twee
andere plaatsen in ons land waargenomen.
Ook in de Oostvoorduinen komen vele typische gt:aslandsoorten (incl. enkele Rode Lijst soorten) voor.
Het Hannecartbos herbergt naast soorten van duinen ook typische hygrofiele soorten. Volgens slosse
(1996) is het: aantal typische bos soorten bijzonder laag (AgonumfUliginosus, Badister sodalis,
Bembidion unicolor, Badister bipustulatus, Notiophilus biguttatus). De jonge leeftijd van het bos zal
daar wel niet: vreemd aan zijn. Drie Rode Lijst soorten (zeldzaam) werden gevangen op het mosduin:
Harpalus servus, Licinus depressus en Masoreus wetterhalli.
In de Zeebermduinen kwamen duidelijk minder soorten voor. Amara eurynota, Bembidion lunulatum,
Calathus mol/is en Masoreus wetterhalli zijn ook hier de Rode Lijst soorten.
Op het: hoogstrand kunnen we Bembidion pal/idipenne aantreffen, een met uitsterven bedreigde soort in
Vlaanderen (DESENDER et al. l.c.)
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1.4.3.5.5. Araneae - Spinnen
De voorlopige lijst van de spinnen van het studiegebied teh momenteel 167 soorten (bijlage 17). Dit
iets meer dan een vierde van de Belgische fauna. De voor het natuurbehoud belangrijkste soorten zijn
die van de mosduinen. pionierende duinpannen, open natte duinpannen en kalkgraslanden (zie BoNTE &
MAELFAIT, in voorb.).
Typische voor het natuurbehoud belangrijke- soorten van de kortgrazige mosduinen in zowel de
Oostvoorduinen, Hannecart en Ter Yde zijn: Alopecosa barbipes, Alopecosa fabrilis, Argenna
subnigra. Ceratinopsis romana, Drassodes cupreus, Drassodes lapidosus, A-fetopobactrus
prominulus. Pardosa monticola. Pelecopsis nemoralis, Trichopterna cito, Typhocrestus digitatus,
Walckenaeria styl~frons en Zelotes electus. Alopecosafabrilis, Ceratinopsis romanus en
Walckenaeria styl~rrons zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen en zijn ook in Europese context sterk
bedreigd.
In de natte open duinpannen zijn vooralAgroeca lusatica (op Europese schaal bedeigd), Agroeca
prorima. Arctosa leopardus, Haplodrassus dalmatensis, Oxypti/a atomaria, Oxyptila. sanctuaria
(zuidelijke soort) en Pelecopsis nemoralis van groot belang voor het natuurbehoud in Vlaanderen. In
het hooiland van Hannecart vinden we trouwens nog een andere soort van natte (venige) habitaten:
Ceratinopsis stativa. Dit is een duidelijke relictsoort van het vroegere moerassige en onbeboste
Hannecartgebied, die in Vlaanderen slechts hier en in het Zwin-reservaat werd gevonden (BAERT 1996)
In de ruigere graslanden van het Ter Yde-gebied vinden we minder zeldzame soorten en meer spinnen
die ook in de rest van Vlaanderen algemener zijn. Uitzonderingen zijn Tibellus maritimus, Thanatus
strlatus en Xysticus erraticus, thermofiele soorten die typisch zijn voor thermofiele graslanden aan de
kust en in de Kempen (X erraticus).
Het Hannecartbos herbergt net zoals bij de Carabidae weinig typische bossoorten. Enkele arboricole
soorten die zeldzaam zijn aan de kust (maar veel algemener in de rest van Vlaanderen) zijn Araniella
cucurbitina, A. opisthographa, Clubiona pallidula, Marpissa muscosa en Philodromus praedatus.
Andere typische bossoorten zijn Gongylidium rufipes, Pelecopsis radico/a (zeer zeldzame soort van
bronbossen), Macrargus rufus. Linyphia hortensis en WalcJcenaeria incisa (zeer zeldzaam in
loofbossen). Het merendeel van de soorten in het bos in het omliggende duingebied heel abundant in de
vochtige Duindoornstruwelen (o.a Ceratinella brevis, Ceratinella brevipes. Pirata hygrophilus,
Robertus lividus en Walckenaeria accuminata).
Langs de zeereep domineren dan weer soorten die typisch zijn voor al-dan niet stabiele helmduinen:
Agroeca cuprea, Arctosa perita, Clubiona similis, Ero aphana, Micaria roman1. Philodromus fallax,
Synagelis venator, Xerolycosa miniata en Zelotes longipes _Met uitzondering van S venator en Z.
longipes (ook in de Kempen) zijn het één voor één typische kustsoorten die uiterst zeldzaam zijn in
Vlaanderen.
Andere faonistisch interessante soorten waarvan de habitatbinding echter onduidelijk is zijn Leptothrix
hardyi (fer Yde), Maso gallicus (fer Yde) en de myrmecophiele spin Mastigusa arietina
(Oostvoorduinen en Ter Yde).

Jv

1.4.4. ANDERE ORGANISMEN
Naar andere organismen zoals o. m. protisten en prokaryoten werd nog geen onderzoek
verricht. Prokaryoten (bacteriën en blauwwieren) vervullen nochtans een belangrijke
ecologische rol. Duindoorn en Els bijvoorbeeld vertonen symbiontische relaties met
stikstofbacteriën, die door hun N-bindend vermogen een belangrijke bijdrage leveren tot de
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voedselvoorziening van beide houtig~ planten... Heel wat bodemprocessen. worden, behalve door
de microfimgi, in sterke mate bepaald door bodembacteriën ('bodemflora').
Niet alleen vervullen bacteriën een ecologische sleutelrol, volgens. recent onderzoek (HOLMES
1996: 9-19) zouden zij ook het leeuwenaandeel uitmaken van de (micro)biologische diversiteit
op aarde, wat allicht een gevolg is van hun uitzonderlijk grote genetische plasticiteit. Het
aantal 'soorten' op aarde wordt door sommigen reeds op tientallen miljoenen geschat. Hoeveel
het er werkelijk zijn weet niemand. Een NoofSe-onderzoekster berekende dat een grondmonster
van één gram zo'n tienduizend 'bacterietypes' bevatte, twee keer zoveel als het totaal aantal
soorten dat sinds het begin van de bacteriologie is. ontdekL Hoe helkan dat zoveel soorten
tegelIjk op vrijwel dezelfde plek kwmen voorkomen is onbekend.' aarschijnlijk specialiseren
sommigen zich in uiterst kleine microhabitats binnen een schijnbaar eenvonnig leefgebied
(0.c.:17).

L4.S. VEGETATIE-ANALYSE
L4.S.1 Methodiek
De vegetatie wordt in deze studie beschreven volgens de methode van BRAUN-BLANQUET (FransZwitserse school: cf. o.a. WEsrnOFF & VAN DER MAAREL 1973). Deze methode is op te splitsen in
drie stappen:
de analytische fase
de synthetische fase
de syntaxonomische fase

I.4.5. 1.1 Analytische fase: het maken van opnamen
(naar DEN HELD

& DE HELD 1985)

Alvorens te starten met het maken van vegetatiekundige opnamen, werd het bijzonder gevarieerde
studiegebied grondig verkend en floristisch geïnventariseerd (periode: midden-Juli lot eind-juli 1996).
In totaal werden 140 'volledige' (met mossen en lichenen) opnamen gemaakt (periode: eind juli tot eind
september).
De proefvlakken werden subjectiefgekozen, d.w.z. in visueel te onderscheiden vegetatietypes. Hierbij
werd getracht de vegetatiediversiteit van het studiegebied zo goed mogelijk te omvatten. Daartoe werd
ook gebruik gemaakt van het vegetatiekundig onderzoek van DE RAEVE et al. (1983). Als gevolg van
deze methode krijgen eerder marginale begroeiingen evenveel aandacht als landschapsdominerende
vegetaties. Er werd relatief meer aandacht besteed aan de grazige vegetaties. Tuinen30 en andere sterk
door de mens gereguleerde terreinen (raaigrasweiden, 'onkruidvegetaties') werden niet bemonsterd. In
het HannecartOOs bleef de bemonstering beperkt tot de hooilanden, een gedeelte van het kopjesduin en
enkele ruigten. De OOs-, berm- en kopjesduinvegetatie werden lffiIDers nog recent opgenom~r
DUMON (1993) en DE MEULENAERE (1992). Bewaakte terreinen waarvoor geen toelating tot betreding
was verkregen (bepaalde gedeelten van de Oostvoorduinen en - op het tijdstip van de opnamen - ook de
gedeelten van het Hannecartbos en Ter Yde in eigendom van de IWVA) werden niet bemonsterd.
30

bepaalde tuinen met spontane enlof relictuele duinvegetaties werden niet opgenomen vanwege hun privaat

karakter
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Er werd zoveel mogelijk vastgehouden aan de criteria van homogeniteit en representativiteit.

homogeniteit:
een proefvlak mag nooit twee verschillende vegeJatietypes omvatten
representativiteit:
alle ofbijna alle soorten waaroit een bepaalde type vegetatie bestaat, moeten in het proefvlak
(kunnen) voorkomen en soorten die in de vegetatie overheersen of juist weinig voorkomen, moeten
dit ook in het proefv/ak doen
:

opm.: bepaalde grasland-struweelcomplexen W€rden als homogeen beschouwd; als gevolg van het opnametijdstip (de hoog- en nazomer) ontbreken de voorjaarssoorten (bvb. de mosduintherofyten) in de opnamen

De vorm en grootte van de proefvlakken hangen af van de homogeniteit, de structuur en de grootte van
de samenstellende soorten. Als vorm werd - met uitzondering van enkele zoom- en grachtopnamensteeds een vierkant genomen. De grootte van het proefvlak varieert naar.gelang het type opname (bos,
struweel, ruigte, grasland, duin). Een overzicht van de gekozen proefvlakgrootte in fimctie van de
vegetatie wordt weergegeven in tabel 4.

Tabel 4. Proe/vlak1QYJOtte. f{ekozen in functie van de vef{etalie

Vegetatietype

Proefvlakgrootte in m2

bos-struweel

25 -100

ruigten

9 - 25

grasland

1-4

mosduin

1

Elke opname werd gelokaliseerd door middel van recente false-eolour-Iuchtfoto's (Eurosense 1994,
schaal 112000) en verder met behulp van de vegetatiekaart uit 1983 (DE RAEVEST AL. 1983: figuur
IlI.2, schaal 115000). Voor een kaart met de situering van alle opnamen: cf. fig ....
Om praktische redenen werd (nog) niet overgegaan tot het fysisch afbakenen van permanente kwadraten
(PQ'S).

De eigenlijke opname

Eerst werden een aantal algemene gegevens genoteerd: het veldnummer, de datum, de lokalisatIe van de
opname (meestal met een beknopte schets), de grootte van het proefvlak, een algemene beschrijving van
de omgeving en eventuele bijzonderheden (fauna, fungi, opvallende abiotische factoren). Naast de totale
bedekking werd voor de verschillende structuurlagen (strooisel-, mos-, kruid-, struiklaag) de bedekking
geschat. Tevens werd dp m~Y1 Ie hoogte van de aspectbepalende soorten gemeten. Voor elke mos- en
vaatplantsoort werd vervolgens de bedekking - en voor soorten die geen 5% van het proefvlak halen ook
de abundantie - geschat en uitgedrukt volgens de tiendelige schaal van LONDO (1975) (tabel 5).
Heel wat mossen dienden te worden verzameld voor determinatie thuis.

i
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opm.: voor het schatten van de bedekking van een soort ofeen structuurlaag wordt eerst de
uitwendige bedekking geschat (fig.... : stippellijn). Daarna wordt de inwendige bedekking geschat (fig.
.. : volle lijn).. een goede schatting voor de eigenlijke bedekking wordt dan verkregen door de
uitwendige en inwendige bedekking met elkaar te vermenigvuldigen (DEN HELD & DEN HELD 1985:
13-14)

Tabel 5. De tiendelige schaal van LoNDO (1975) voor het opnemen van permanente kwadraten

rl

< 1 % bedekking

< 3 exemplaren

pI

idem

3-20

p2

3 10/0, < 3 %

idem

p4

33%,<5%

idem

al

< 1%

21-100

a4

33%,<5%

idem

mI

< 1%

idem

m2

31%,<3%

> 100

m4

33%,<5%

idem

1-

5-9%

idem

1

10%

1+

11-14 %

2

15-25 %

3

26-35 %

4

36-45 %

5

46-55 %

6

56-65 %

7

66-75 %

8

76-85%

9

86-95 %

10

96-100 %

II

1.4.5.1.2. Synthetische fase: de verwerking van opnamen
(naar WESrnOFF & VAN DER MAAREL 1973)
Zowel bij classificaties als bij ordinaties worden (floristisch) gelijkende elementen (soorten enJof
opnamen) dicht bij elkaar geplaatst en niet-gelijkende ver van elkaar_Classificatie legt hierbij vooral de
nadruk op de discontinuïteit tussen de aldus gecreëerde groepen, terwijl ordinatie meer de continuïteit
benadrukt. Praktisch gezien laten de resultaten van de ordinatie toe de classificatie te controleren.
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1.4.5.1.3 Classificatie
Bij de classificatie worden vegetatiegroepen onderscheiden door middel van het (naar
soorteosamenstelling) vergelijken van opnamen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van het
computerprogramma TlJRBOVEG (HENNEKENs 1995)~ een vrij gebruiksvriendelijk programmapakket
speciaal ontworpen voor de verwerking van vegetatiekundige gegevens, dat het clusterprogramma
TwINSPAN (Hn.L 1973) bevat. In totaal werden 214 opnamen veIWerkt: 140 eigen opnamen aangevuld
met 64 opnamen van DUMON (1993).

1.4.5.2. De classificatie in vegetatietypes op basis van een TwINsPAN-analyse

Na een eerste globale TwINsPAN-analyse met alle opnamen werden drie sterk afwijkende - en dus
onnodig in groepen opsplitsende - opnamen (26 -28) verwijderd. De uiteindelijke TW!NsPAN-analyse
werd bijgevolg uitgevoerd met 211 opnamen (waarin in totaal 336 taxa).
Belangrijke opmerking: soorten uit verschillende vegetatielagen werden beschouwd als aparte 'soorten' (bvb.
Salix repens -si en S. repens -kl. al naar gelang deze soort respectievelijk in struik- of kruidlaag werd
aangetroffen)

Na verscheidene pogingen (verschillende..keuzes in-cut-Ievels, aantal opsplrtingsniveaus, aantal
indieatorsoorten, ... ) werd uiteindelijk tabel 6 (zie bijlage 20) - het resultaat van vijf opsplitsingen
('divisions') -behouden. De homogeniteit en specificiteit van de..(uiteindelijk) negentien onderscheiden
vegetatietYf)es leek voldoende groot om een verdere opsplitsing overbodig te maken. Verdere
opsplitising zou artificiële vegetatietypes hebben doen onderscheiden, waarvoor niet direct een
ecologische verklaring kon gevonden worden en die ook floritisch iet voldoende afwijken van
opsplitingsniveaus van hogere orde.
Door de TwINSPAN-tabel in te lezen in een tekstverwerkingsprogramma kon ze worden uitgeprint als
tabel 6 (bijlage 20). Omwille van de overzichtelijkheid werden slechts 200 soorten - namelijk deze die
optreden in minstens drie opnamen - gepresenteerd.
Bij de bespreking van de door TwlNSPAN achtereenvolgens gecreëerde groepen, worden telkens de
nummers van de betrokken opnamen, de karakteristiekeenlof differentiërende soorten, de floristiek, de
auto-ecologie van soorten en, voor zover mogelijk, de standplaatsecologie vermeld. Gegevens over de
auto-ecologie van soorten werden gehaald uit de literatqur.
Differentiërende soorten van een bepaalde groep (op een bepaald splitsingsniveau) zijn in dit geval
soorten die in een groot aantal opnamen van deze groep (en zoveel mogelijk verspreid over de groepen
op lagere splitsingsniveaus) voorkomen en die (bijna) ontbreken in één, meerdere ofalle andere
groepen. Met behulp van deze soorten kan men bijgevolg deze groep ten opzichte van één, meerdere of
alle andere differentiëren. Er wordt steeds aangegeven t.O.V. welke groepen de soorten differentiërend
zijn. Differentiërende soorten die ontbreken ofvrijwel volledig ontbreken in alle andere groepen van
hetzelfde splitsingsniveau worden beschouwd als karakteristieke soorten. Wanneer soorten minder
sterk karakteriserend of differentiërend zijn worden ze gevolgd door (zw.).
Een (vegetatie-)type is slech~ aÎgeoakend als hiervoor floristische én ecologische argumenten zijn De
types werden genoemd naar de soorten die het type het best karakteriseren t.O.V. de andere types.
Binnen deze types werden soms varianten onderscheiden. Van elk onderscheiden vegetatietype of
variant werd de syntaxonomische affiniteit besproken.
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Een achteraf in het veld en met behulp van-gedetailleerde luchtfoto's- opgestelde vegetatiekaart met
situering van de onderscheiden vegetatietypes wordt gegeven in bijlage 18.
De vegetatieclassificatie wordt eerst op het. eerste.opspJitisingsni'lea.u (hoofdgroep Q versus 1)
besproken, waarna binnen deze tweedeling direct de op het laagste niveau onderscheiden vegetatietypes
behandeld worden.

1.4.5.3 Hoofdgroep 0, gekarakteriseerd door Hokus lanalus en Unica dioica
Floristiek:
karakteristieke soorten: Holcus lanatus, Urtica dioica (zw.), Poa trivialis (zw.)
constante soort: Brachythecium rutabulum (zw.)
Algemene omschrijving:
Deze hoofdgroep omvat verscheidene types voedselrijke, vochtige tot natte ruigte-, bos- en graslandstruweelcomplex-vegetaties, gesitueerd in de Hannecartbos-depressie en in de laagste gedeelten van de
Oostvoorduinen.
opm.: groep 0000 bestaat uit één afwijkende opname gemaakt in een oud, structureel rijk sleedoornstruweel
met vlier

Ecologie:
De voor deze hoofdgroep reeds opgesomde soorten zijn- alle in zekere mate afhankelijk van een ten
opzichte van de andere hoofdgroep relatief hoge vochtigheid en voedselrijkdom. Urtica dioica is naast
een stikstof- en fosfuatminner ook een.-storingsindicator (HERMY 1985: 294, cf. ook type 000101).
Volgens WEEDA et al. (1985: 126) heeft de aanplanting van Populus x canadensis op veel plaatsen een
sterke toename van deze soort veroorzaakt U~tica.dioica creëert een.milieu dat bijzonder gunstig blijkt
te zijn voor Brachythecium rutabulum die zich zowel op het strooisel als op de onderste stengeldelen
massaal ontwikkelt (HERMY 1985: 295).. Hokus lanatus gedijt op-alle grondsoorten, mits de.bodem
voldoende humeus en vochthoudend tot vochtig, maar niet blijvend doornat is. In hooilanden treedt deze
soort gewoonlijk meer op de voorgrond dan in weilanden (WEEDAet al. 1994: 157). Poa trivialis. is een
van de meest voorkomende grassen op allerlei vochthoudende tot tamelijk natte, voedselrijke, niet te
sterk zure gronden. In het algemeen wijst.zijn voorkomen-op- bemesting.of op verruiging. Als bosplant
treedt de soort voornamelijk op jonge, verstoorde ofbemeste bodems (o.m. talrijk in natte bosjes op
laagveen) (WEEDA et al. 1994: 90).

1.4.5.3.1. Type 000100 met Acer pseudoplatanus en Veronica chamaedrvs
Floristiek:
karakteristieke soorten: Acer pseudoplatanus (zw.), Veronica chamaedrys (zw)
(+) di.ff soort t.O.v. 000101: Cerastium fontanum
(-) diff. soorten t.O.V. 000101: Eurhynchium praelongum, Ribes rubrum
constante soorten: Urtica dioica, Poa trivialis, Ranunculus repens
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Algemene omschrijving:
Dit type omvat relatief open, (matig) vochtige en (matig) voedselrijke elzen- en esdoornbosvegetaties in
het Hannecartbos (Acer pseudoplatanus, Alnus incana, A. glutinosa), met jonge opslag van Acer
pseudoplatanus, een weinig ofniet ontwikkelde struiklaag en een vrij grazige (Holcus lanatus, Poa
trivialis) kruidlaag. Urtica dioica is steeds aanwezig, maar duidelijk minder uitgesproken (minder
bedekkend en minder fors) dan in de volgende types. Het type bevat opvallend veel Arrhenatherionelementen.
Ecologie:

Acer pseudoplatanus gedijt het best op voedselrijke, kalk- en vochthoudende grond met een goede
doorluchting (WEEDA et al. 1988: 23). In het Hannecartbos is dit momenteel de voornaamste zich
verjongende boomsoort (SWSSE 1996: 15, cf.. type 000 101),.terwij1deze hier in 1983 nog zeldzaam
was (KOOP et al. 1992: 16). Het optreden van deze soort blijft vooralsnog beperkt tot de minst natte (en
minst venige) gedeelten van het Hannecartbos en werd recent mogelijkerwijs bevoordeligd door een
recente verdroging van het gebied (cf. type 000101). Het is zeer waarschijnlijk dat deze soort zich zo
snel heeft kunnen vestigen en uitbreiden. doordat in de directe. omgeving van het bos vrij veel Gewone
esdoorn werd aangeplant als tuinplant. De soort kan zeer snel tot zaaclzetting komen (sneller dan
boomsoorten als Quercus robur en Fraxinus excelsior), terwijl de gevleugelde nootjes zich over vrij
grote afstanden kunnen verbreiden. De uitbreiding van Acer pseudoplatanus is overigens geen op
zichzelf staand fenomeen, maar wordt overal in. West-Europa vastgesteld (vor zover bodemcondities dit
toelaten. Hoe dit bostype in de toekomst zal evolueren blijft een open vraag. Bekend is dat Gewone
esdoorn een sterke beschaduwing veroorzaakt, waardoor, althans in het begin een weinig ontwikkelde
mos-, kruici- en struiklaag (tenzij Gewone esdoorn zelf) te verwachten vah. De soort staat niet bekend
als een epifytemijke forofyt (BARKMAN 1958),..omdat de schors in een ouder stadium atbladderd.
Desalniettemin is ze als laanboom in West-Vlaanderen vaak één van de rijkste forofyten (vennoedelijk
door de slechts zwak zure reactie van de schors~ HOFFMANN 1993)~ eerder anecdotisch in dit kad~r is
het feit dat Acer platanoides momenteel de enig bekende forofyt is van het uiterst zeldzame,
aërohygrofytische, toxifobe, licht acidofobe longmos (Lobaria pulmonaria) in België. In de
Oostenrijkse Vooralpen is Acer pseudoplatanus, weliswaar als boomsoort in zeer open bossen op
relatief grote hoogte een uiterst epifytenrijke boomsoort (Grosse en Kleine Ahornboden, Karwenclel).
Het blijft dus voorlopig een open vraag wat de dominantie van Acer pseudoplatanus in de boom- en
struiklaag in de verre toekomst aan bostype zal oplev~en.
Veronica chamaedrys is in de eerste plaats een 'zoomplant' en staat op tamelijk droge tot tamelijk
vochtige, matig voedselrijke, min of meer humeuze, ongeveer neutrale, minerale (weinig op veen) grond.
Als bosplant treedt deze soort vooral op in het lichte, kruidenrijke Essen-Iepenbos. (WEEDA et al. 1988:
216). Cerastium fontanum komt het meest voor op grazige. plaatsen, op allerlei niet te droge gronden
(WEEDA et al. 1985: 190). Ranunculus repens bezit een brede amplitude. De soort groeit op allerlei
grondsoorten (WEEDA et al. 1985: 243), maar ontbreekt op uitgedroogd laagveen ofheidehodems
(HARPER 1987: 316). Kenmerkend voor haar standplaatsen is een zekere verdichting van de bodem die
vaak door een wisselende waterstand wordt veroorzaakt. (WEEDAet aL 1985: 243). In bosgebieden
komt zij het meest vitaal voor op natte bospaden (l.c.).
Het substraat bestaat voom~_!ijk-üit(ai dan niet slibrijk) zand, is (matig) vochtig, onderhevig aan een
sterk wisselende waterstand, (matig) voedselrijken min of meer neutraal (cf. type 000101: ecologie)
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1.4.5.3.2. Type 000101 met: Eurhynchium praelongum en Alnus inepna
Floristiek:
karakteristieke soorten: Eurhynchium praelongum. Dryopteris filir-mas (zw.)
(+) dift. soort t.O.V. rest van 000: Alnus incana (-kl & -si) (zw.)
(+) diff. soort t.O.V. 000100: Ribes rubrum
(+) dift. soorten t.O.V. 00011: Brachythecium rutabulum; Alnus incana(-bl, -kl & -sI) (zw.)
(-) diff. soort t.O.V. rest 000: Cerastiumfontanum
constante soorten: Sambucus nigra -sI, Urtica dioica, Galium aparine, Glechoma hederacea, Atnus
gIutinosa -bi (zw.)
Algemene omschrijving:
Dit type omvat relatief open, natte en voedselrijke elzenbosvegetaties in het Hannecartbos (Alnus
gIutinosa en A. incana), dat zich grotendeels in de aftakelingsfase bevindt (zie fig. 36). De struiklaag is
voornamelijk opgebouwd uit Sambucus nigra en Ribes rubrum. De kruidlaag wordt gedomineerd door
ruigtekruiden (vnl. Urtica dioica, in mindere mate Rubus div. sp.) en bevat verder enkele minder forse
nitrofielen (Galium aparine, Glechoma hede.racea) en lokaal-eo.kele val'ensoorten (vnl. Dryopteris
.filir-mas en D. diIatata). Het substraat is soms venig en meestal zwak zuur. Het bostype werd
structureel beschreven door Koop ET AL (1992).
Ecologie:
Volgens WEEDA et al. (1985: 93) isAlnus glutinosa bij uitstek de beheerser van de-bossen op
moerasgronden. Beter dan alle andere inheemse bomen groeit hij op drassige grond met stagnerend
water en doorworteh hij ongerijpte grond (zonder profiel} Voor een goede groei heeft hij een voedselen mineraalrijk, permanent vochtig substraat nodig (WEEDA et al. 1985: 94). Alnus incana hoort
meestal op een minder natte bodem thuis danA. gIutinosa en gr-Oeit voornamelijk op kalkhoudende,
lichte, vaak humusarme grond. De levensverrichtingen van de elzen (stikstoffixatie in symbiose met een
bacterie, wateronttrekking, vertakt ~rtelgeste1).hebben- wellicht een- versnelde mineralisatie van het
veen tot gevolg (cf. 1.3.5.5). Deels als gevolg van een recente verdroging (vernieling van een stuw,
droge jaren 1989-1991, cf. Koop et al. 1992: 12).- volgend-op.een-periode met een extreem hQge
waterstand (o.m. dichthouden van een stuw in de periode 1985-1988, cf. SLOSSE 1996: voetnoot 7)verkeert een groot gedeehe van het elzenbos-momenteel meen- vervalfase (cf. DOLFEN 1989: IS 1,
DUMON 1993: 49-50).
De vitaliteitsafuame en sterfte bij AInus. in het.Hannecartbos is volgens SLOSSE (1996: 26)

voornamelijk te wijten aan het voorkomen van een buitengewoon grote populatie Elzenhaantje
(AgeIastica alni), wat dan weer gerelateerd.zou zijn aan de hoger vennelde verlaging van de
waterstand. Er werd immers vastgesteld dat op plaatsen waar het grondwater het maaiveld bereikt of
overstijgt er vrijwel geen haantjes in het strooisel overwinteren (I.c.). De aftakeling van de elzen heeft in
elk geval geleid tot de aanwezigheid van veel dood en stervend hout. DOLFEN (1989: 151-152) spreektrnet: betrekking tot het staatsnatuurreservaat Hannecartbos - reeds van 29 % afgestorven of sterk
kwijnende stammen en vermeldt de aanwezigheid van gemiddeld 15 t n droge stofper hectare (tak- en
stamhout). Een verd ling 0/_': gI iklassen van de voornaamste boomsoorten langs een transect
opgenomen door Koop et al. (1992: 20-21), geeft eveneens een goed idee over de vitaliteit van het bos
(fig. x). Van deze grote hoeveelheid dood en stervend hout wordt geprofiteerd door talrijke, soms
zeldzame fungi (cf. 1.4.2) en ongewervelden (cf. 1.4.3). Verder leidt het afsterven van de elzen tot het
ontstaan van open, lichtrijke plaatsen, die in dit natte (en meest venige) gedeelte van het Hannecartbos
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grotendeels en vaak snel worden ingenomen door Urtica dioica (en in dit type in mindere mare ook door
Rubus, cf. 00011).
Voomarnelijk in het noordwesten van het staatsnatuurreservaat - nabij de woning van de vroegere
werkman van de familie Hannecart - en op verscheidene gemakkelijk toegangbare plaatsen, worden
hakhoutstoven van A/nus aangetroffen. De meeste hakhoutbomen hebben slechts twee stammen; meer
dan vier stammen werden enkel waargenomen bij enkele eksemplaren A/nus incana (DOLFEN 1989: 3536). Van de onderzochte bomen (in 22 over het staatsnatuUJl"eservaat verspreide proefvlakken van 314
m2), bleken 18% meerstammig (o.c.: 31) !. De impact van hakhoutbeheer blijkt dus groter dan ~...,~ UUUI
de meeste auteurs (DE RAEVE et al. 1983, ANON. 1990, Koop et al 1992, DUMON 1993, DE
MEULENAERE 1992) wordt vermeld. Koop et al (1992: 13) vermelden wel sporen van vrij recente
kappingen in het door hun opgenomen transect.
De verjonging van de elzen blijft beperkt tot een verspreide vegetatieve opslag van Alnus incana in het
bosbestand, en een generatieve verjonging van Alnus glutinosa langs dreven, op enkele open plaatsen en
in een smalle strook langs de beek (DOLFEN 1989: 151, Koop et al. 1992: 13, 16 en fig. x2). Het
uitblijven van een meer algehele verjonging - gecorreleerd met verdrogingsverschijnselen - vormt
mogelijk een bedreiging voor de rijke epifytenflora (mossen en lichenen) van het Hannecartbos.
Verdroging lijkt in élk geval te leiden tot een verdere aftakeling van het elzenbos. Het is onduidelijk of
hierbij een toenemende (allesoverheersende ?) verjonging en uitbreiding van Acer pseudop/atanus, dan
wel een (in eerste instantie) verdere verruiging met brandnetel, braam en vlier (tot een boomloos
ruigtestadium; en wat hierna ?) zou optreden. Een stijging van de waterstand (door een aanpassing van
het beekpeil) zou aanleiding kunnen geven tot een regeneratie van het elzenbestand in de natste
gedeelten. Bestaande verjonging van Acer zou perioden van anaërobe overstroming waarschijnlijk niet
overleven (cf. Koop et al. 1992: 22-23).

Sambucus nigra is onder de inheemse struiksoorten de indicator bij uitstek van stikstofrijke
standplaatsen (WEEDA et al. 1988: 265, cf. verder). Alleen bepaalde ongerijpte bodems zijn zonder
externe bemestingsinput voedselrijk genoeg voor een uitbundige groei van vlier. Zo vormt deze struik in
loofhoutaanplantingen op jonge, niet eerder beboste kleigronden vaak het hoofdbestanddeel in de
struiklaag (o.c.: 265-266). Sterk zure ofgeheel uit veen bestaande bodems worden gemeden, en in het
algemeen groeit deze soort het weligst op een ondergrond die rijk is aan calciumcarbonaat. Afgevallen
vlierbladeren verteren snel en vormen geen strooisellaag van betekenis. De struik blijkt veeleer de
omzetting van organische stofte verhogen, dan dat hij bijdraagt aan de bodemol bouw (o.c.: 266). De
soort heeft z'n optimum op natte tot matig natte bodems (HERMY 1985: 242). Volgens DoLFEN (1989:
152) vormt Sambucus nigra op de meesteplaatsen in het.staatsnatuurreservaat een goed ontwikklflde
struiklaag (i.c. 543 struikenlha). De verjonging van vlier in het Hannecartbos gebeurt hoofdzakelijk op
vegetatieve wijze als scheutvorming op oudere vlierstruiken. Generatieve.-vermenigvuldiging w~rd
slechts in enkele bestanden waargenomen (l.c.). Ribes rubrum is volgens WEEDA et al. (1985: 289)
onder meer te vinden in 'heel natuurlijke en weinige gestoor.de' vochtige loofbosbegroeiingen ~ de
binnenduinen. Het voorkomen van deze soort in de duinen is soms gerelateerd aan een verwil erÎDg
vanuit vroegere tuintjes van vissershuizen; met de bemerking dat de aalbes zich in elk geval gemakkelijk
(spontaan) vestigt en verbreidt in een elzenbroek (ZWAENEPOEL"pers. med. cito in DE MEULENAERE
1993: 56).
In jonge, voedselrijke bc~~~ vv~ Urtica dioica vaak in het zomeraspect van de kruidlaag en
vertoont een duidelijk voorkeur voor organische njke kleiige en lemige bodems. Er is aangetoond dat
niet zozeer stikstof maar vooral fosfaat essentieel is voor een succesvolle vestiging van deze sterk
competitieve ruigtesoort. Dit gedrag ten opzichte van P en N geldt eveneens voor Sambucus nigra
(HERMY 1985: 294). De brandnetel bezit een brede amplitude met betrekking tot de bodemvochtigheid,
alhoewel het optimum zich duidelijk situeert op. de natte tot uiterst natte bodems (l.c.). Door
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veldexperimeoten is duidelijk geworden dat er- een duidelijke interactie bestaat tussen fosfaattoevoeging
en lichtintensiteit Samengevat kan men stellen dat de brandnetel in het Hannecartbos het meest
succesvol is - i.c. de grootste hoeveelheid biomassa produceert - op de meest licht-, vocht- en
fosfaatrijke plaatsen. De soort doet het bovendien beter in het meer venige gedeelte van het bos. De
beschikbaarheid van fosfaat is deels gere1ateerd.aan de (vr.oegere). vervuiling van de Waterloop-zondernaam en aan een plaatselijke relatieve kalkarmoede (vnl. in het venige gedeelte). Urtica dioica bouwt
een persistente zaadbank op waarde hif in- pioniersomstandighedeo (bv. na kapping) gemakkelijk tot
kiemen en vestiging komt. Bij een (beperkte) zaadvoorraadanalyse in het venige gedeelte van het:
Hannecartbos (DUMON 1993: 67) bleek deze soort overduidelijk de dominanet. De zaden (0,2 mg)
worden bovendien gemakkelijk getransporteerd (o.c.: 295). De associatie van deze soort met jongp.
bossen is dan ook niet verwonderlijk. Glechoma hederacea komt voor op uiteenlopende standplaatsen,
waarvan de voornaamste gemeenschappelijke eigenschap een zekere humus- en stikstofrijkdo~ is
(WEEDA et: al. 1988: 169). In dit type fungeert de soort als bodembedekker.
Opvallend is verder nog het abundant voorkomen van Anthriscus sylvesfris in bosopnamen uit het
meest oostelijke deel van het Hannecartbos (cf. ook DUMON 1993: 39). De soort groeit er vaak samen
met Heracleum sphondylium (minder abundant) en Alliaria petiolata (over het hoofd gezien in de
zomeropnamen; cf. ook verspreidingskaarten DE MEULENAERE 1992: 74, 75, 78 en fig. x3). Een
dergelijk abundant voorkomen van Anthriscus sylvestris in loofbossen is meestal een gevolg van een
vroegere (doch relatief recente) bodembewerking en aanrijking (bvb. bemesting; cf. WEEDA et al. 1987:
252-253). Uit historisch ecologisch onderzoek (kaartanalyse, cf. 1.5.3 ; LEYRE, pers.med.) is-gebleken
dat dit meest oostelijke 'deel van het Hannecartbos wellicht het meest intensief bewerkte en bemeste is
geweest. TwINSPAN splitst deze groep opnamen echter niet af.
Volgens HERMY (1985: 246) behoort Eurhynchium praelongum tot de soorten op voedselrijke gronden
met brede amplitude. De soort komt in de moslaag voor op alle bodemtexturen en is bijzonder frequent
op natte tot zeer natte bodems met een zeer uiteenlopende pH (HERMY et al. 1990: 53).
Het substraat is meestal organisch rijk, (.slibrijk) zandig, voedselcijk en. een natte tot zeer n~tte
waterhuishouding. Sterke waterstandswisselingen (cf. hoger) en (plaatselijk voedselarme)
kwelverschijnselen treden op (cf. hydrologie). De pH van-de bodem. varieert sterk, zowel met de di~te
als met: de plaats aan de oppervlakte (Hannecartbos: pH 5,5-8,7; cf. VAN HAESEBROECK 1994). Door
Dumon (1993: 24) werd de pH gemeten van bodemstalen genomen op de opnameplaatsen. Uit d~ze
gegevens blijkt dat dit type de meest zure bodems bevat. De pH op 10 cm diepte variëert tussen 5,25 en
7,37 (aan de oppervlakte: pH 6,14-7,85), mam: de meeste waarden scoren r,der 6,30 ('gem.': 6,20).
Ter vergelijking: types 000101, 00011 en groep 00100 scoren respectievelijk 6,95; 7,11 en 7,42 als
'gemiddelde pH op 10 cm diepte,32.

31 de kiemingspercentages in de twee bemonsteringsreeksen bedroogen voor Urtica dioica respectievelijk
61,79 % (februari 1993) en 84,64 % (april 1993)
,
32 het hier bepaalde (rekenkundig) gemiddelde van een (logaritmische) waarde (pH) dient hier enkel als
onderlinge vergelijking; een rekenkundig gemiddelde van een-logaritmische waarde heeft op zich natuurlijk
geen relevantie
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1.4.5.3.3 Type 00011, met Arrhenatherom eJatius en CeJ:astium fontanum
Floristiek:
(+)diff. soort t.o.v. 000101: Cerastiumfontanum
(+) diff. soort t.o.v. rest 000: Arrhenatherom elatius
(-) diff. soorten t.o.v. rest 000: Brachythecium FUtabulum, Alnus glutinosa (-kl, -sI &-bl) (zw.)
constante soorten: Urtica dioica, Symphytum officinale, Rubus sp33., Galium aparine

Algemene omschrijving:
Dit type omvat open, matig vochtige tot vochtige, voedselrijke, grazige-(Arrhenatherom elatius)
elzenbos- en {braam)ruigtevegetaties (vnl. Alnus glutinosa, Rubus sektie Rubus, Rubus caesius) van
(deels gemaaide) paden en enkele open.plekken.{verruigdegras- en.akkerlandrelicten) in het westelijk
deel van het Hannecartbos. Urtica dioica wordt hier minder fors dan in (het natter en veniger) type
000101. Opvallend in vergelijking met de (bos)types van groep-OOO-l-O, is het vrijwel volledig ontbreken
van de moslaag.
Ecologie:
Het volledig ontbreken van Alnus incana in de (open) boarnlaag van dit type kan worden verklaard door
het feit dat vrijwel alle opnamen van dit type komen uit een gedeelte van het Hannecartbos waar enkel
Alnus glutinosa werd ....6;::PLwi. Het betreft het minder natte, minst venige (en wellicht meest bemeste
en bewerkte) westelijke gedeelte van het staatsnatuurreservaat, waar vóór 1935 geen aanplantingen
plaatsvonden. De meeste opnamen van dit type- werden op en langs paden gemaakt.

in de opnamen van DUMON (1993) werd geen onderscheid gemaakt tussen Rubus sect. Rubus en Rubus
caesius (beide soorten komen vaak door elkaar voor)

33
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Het optreden van Cerastium fontanum en Arrbenatherum elatius in de kruidlaag wijst op het meer
grazig karakter van dit type in vergelijking met type 000101. Laatstgenoemde soort is volgens WEEDA
et al. (1994: 143) een berm- en hooilandgras van- vochtige tot vrij-droge bodem, min ofmeer
voedselrijke, minerale, niet te zware, bij voorkeur kalkhoudende grond, die in de duinen vooral
voorkomt op plekken met een aanzienlijke menselijke beïnvloeding. Arrhenatherum e/atius kan met zijn
wortels meer dan een meter diep in de bodem doordringen en is daardoor weinig gevoelig voor
zomerdroogte. Deze soort verlangt een goede doorluchting van de bodem: langdurige hoge
grondwaterstanden worden niet vedragen, evenmin als bodemverdichting door betreding of berijding.
Dit gras komt eveneens voor in lichte, open loofbossen of jonge bosaanplantingen op klei of
kalkhoudend zand. Bij toenemende beschaduwing kwijnt de soort weg (l.c.). Symphytum officinaie IS
volgens (WEEDA et al. 1988: 127) een plant van vochthoudende tot natte, zonnige tot halfbeschaduwde
plaatsen op carbonaat- en voedselrijke bodem, hetzij op minerale grond of op zandig tot kleiig veen. Het
talrijk voorkomen van Rubus in bossen is volgens WEEDA et al. (1987: 66) veelal een aanwijzing dat de
grond ooit bemest en/ofbewerkt geweest is en dat het hierbij vaak gaat om bos op voormalig akkerland.
Opvallend voor dit type is het vrijwel ontbreken van een moslaag. Dit is wellicht gecorreleerd met bet
meer gesloten karakter van de (grazige) kruidlaag en verder ook met het minder fors karakter van
Urtica dioica in dit type (cf. type 000101), wat dan weer deels gerelateerd is aan een drogere (en
minder venige) standplaats en deels aan het gevoerde maaibeheer (paden).
Het substraat is meestal (slibrijk) zandig, vochtig, voedselrijk en min of meer neutraal (cf. type 000101:
ecologie).

1.4.5.3.4. Type 001000, met Carex riparia en So/anumdulcamara
Floristiek:
karakteristieke soorten: Carex riparia
(+) diff. soorten t.O.V. 000: So/anum dulcamar-a (zw.), Phragmites australis (zw.), Mentha aquatica
(zw.)
(-) diff. soorten t.O.V. 000: Holcus /anatus, Ranunculus repens, Glechoma hederacea, Sambucus nigra

-sI
(-) diff. soort t.O.V. 00011: Arrhenatherum e/atius
(-) diff. soort t.O.V. 001001: Epilobium hirsutum
constante soorten: Urtica dioca, Rubus sp. (cf. voetnoot 38)
Algemene omschrijving:
Dit type omvat meestal licht tot matig beschaduwde, zeer natte, verruigde oevervegetaties met Carex
riparia,meestal gesitueerd langs en in gedeelten van de Waterloop-zonder-naam (en enkele greppels) die
niet permanent onder water staan.
Ecologie:

Carex riparia bezet van alle forse moeras- en oeverplanten van het geslacht Carex de meest
voedselrijke standplaats. Het water waarin en of waarlangs de soort groeit is voedsel-, basen- en
carbonaatrijk en dikwijls ook rijk aan sulfaat (WEEDA et al. 1994: 308). Solanum dulcamara bezit een
brede ecologische amplitude, maar vereist net als de vorige soort een zekere rijkdom aan stikstof en
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carbonaat (WEEDA et al. 1988: 187). Een belangrijke functie van de lange en taaie, in het water
zwevende stengels is dat ze aangedreven materiaal omslinger.en, samenbinden en vastleggen O.c.).

Phragmites australis bezit eveneens een brede amplitude (met een voorkeur voor voedselrijke en natte
situaties) en zou hier enkel kwmen worden teruggedrongen door een te grote droogte of een te sterke
overschaduwing door houtgewassen (cf. WEEDA et al. 1994: 193). Deze onder meer door zijn krachtige
wortelstokken sterk competitieve soort is de 'volhouder' van· het verlandingsproces in zoet water (o.c.:
195). Tijdens een pedologische studie van het veen in het Hannecartbos (VAN HAESEBROEK 1994)
werden in het onderste gedeelte van een venige laag voornamelijk dode rietstengels aangetroffen, wat
wijst op het vroegere optreden van door riet gedomineerde vegetatietypes, alsook op het eertijds
voorkomen van nattere situaties dan de huidige.
Volgens WEEDA et al. (1988: 180) groeit Mentha aquatica in de regel op plaatsen waar het water het
hele jaar tot aan of even boven de oppervlakte staat. De.groeiplaatsen zijn zonnig tot licht beschaduwd
en de bodem humusrijk tot venig. Gewoonlijk staat de plant op carbonaat- en voedselrijke (soms echter
ook vrij voedselarme) grond. Enkel sterk zure milieus worden gemeden. De soort kan zich tussen hoge
gewassen als Riet tot een meter opwerken O.c.).
Het substraat is meestal venig, (zeer) voedselrijk, licht basisch (cf. type 000101: ecologie) en zeer nat
of onder water staand; het ontbreken van echte waterplanten wijst er evenwel op dat het substraat een
groot deel van het jaar - en zeker in de zomer - niet onder water staat.
Het optreden in de oevervegetaties van soorten uit natte graslanden en natte ruigten als Mentha
aquatica. Carex riparia en Solanum du/camara ('introgressie'), is een gevolg van een bijzonder grote
onderlinge ruimtelijke randwerking van zeer kort op elkaar aansluitende, sterk verschillende milieus
(veroorzaakt door de geringe omvang van de beek en de-gr.eppels en ook van de meestal steile.oe.v~s),
die nog eens versterkt door belangrijke waterstandswisselingen in de tijd (DE RAEVE et al. 1983: 78).

1.4.5.3.5. Type 001001. met Epilobium hirsutum en EupatoTium cannabin,um
Floristiek:
karakteristieke soort: Epilobium hirsutum (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 00101: Eupatorium cannahinum
(-) diff. soort t.o.v. 00101: Iris pseudacorus (zw.)
(-) diff. soort t.O.V. 001000: Rubus sp-: (cf. voetnoot 38)
constante soorten: Urtica dioica, Solanum dulcamara (zw.)
Algemene omschrijving:
Dit type omvat meestal licht beschaduwde, natte tot onder water staande, verruigde oever- en
ruigtevegetaties met Epilobium hirsutum en Eupatorium cannabinum, vnl. aan te treffen langs de
Waterloop-zonder-naam en in het noordoostelijk gedeelte van het staatsDatuurreservaat.
Ecologie:

Epi/obium hirsutum is een relatief veeleisende soort die droge, zure en voedselarme bodems mijdt en
weinig schaduw vedraagt. In zeer voedselrijke milieus die zelden of niet onder water komen wordt zij
verdrongen door o.m. Urtica dioica (WEEDA et al. 1987: 229-230). In het Hannecartbos wordt deze

78
soort voornamelijk aangetroffen langs de Waterloop-zonder-naam (cf. verspreidingsonderzoek DE
MEu1..ENAERE 1992: 55, 63). Eupatorium cannabinum is volgens WEEDA et al. (1991: 33-34)
kenmerkend voor standplaatsen waar veel organisch materiaal in vochtig enJof kalkhoudend milieu $Del
tot ootbinding overgaat (ook Epilobium hirsutum wijst hierop). De soort treedt het meest op in de
hogere zones van oevervegetaties, op plaatsen waar zich aanspoelsel ofplantenafval ophoopt, ofwaar
slootbagger wordt neergegooid. Samen met Epilobium hirsutum wijst deze soort op een toenemende
voedselrijkdom (bv. door bemesting, l.c.). Op kapvlakten in vochtige tot natte loofbossen, op een niet te
zure bodem., geeft Eupatorium cannabinum vaak een uitbundige bloei te zien.

Opvallend in vergelijking met type 00 1000 is het ontbreken van Rubus sp.
Het substraat is venig ofslibrijk zandig, (zeer) voedselrijk, licht basisch (cf. type 100101: ecologie) en
nat tot onder water staand. Het ontbreken van echte waterplanten wijst er evenwel op dat het substraat
een groot deel van het jaar - en zeker in de zomer - niet onder water staat.

1.4.5.3.6. Type 00101 met Iris pseudacorus en Polvgonum amphibium
Floristiek:

(+) diff. soort t.O.V. rest 001: Iris pseudacorus
(+) diff. soort t.o.V. 000 & rest 0010: Polygonum..amphihium
(-) dif[ soort t.O.V. rest 001: Eupatorium cannabinum. Cirsium arvense:
constante soorten: Alnus glutinosa -bi, Mentha aquatica, Urtica dioica, Solanum dulcamara
Algemene omschrijving:
Dit type omvat meestal licht beschaduwde, natte migtevegetaties met Iris pseudacorus, meestal
gesitueerd in het centrale (venige) ofhet noordoostelijke gedeelte (nabij het hooiland) van het
Hannecartbos
Ecologie:

Iris pseudacorus behoort tot de meest veelzijdige moeras- en oeverplanten van onze flora en komt op
vrijwel alle grondsoorten voor. Gewoonlijk staat zij aan de basis in ondiep, zoet, voedselrijk, stilstaand
of zwak stromend water, maar haar tolerantie ten aanzien van allerlei milieufactoren is ruim. Enkel in
water dat zowel zuur als voedselarm is en in uitgesproken brakke wateren ontbreekt zij. Naast enkele
grote zeggesoorten en soms enkele varens vormt- Gele lis vaak een hoofdbestanddeel van de kruidlaag in
Elzenbroekbossen (WEEDA et al. 1994: 12-13). In het Hannecartbos treedt de soort op in het
veengebied, maar is er niet tot beperkt (cf. verspreidingsonderzoek DE MEULENAERE 1992: 62, fig.
x4). Tot aan het begin van de jaren tachtig zou Iris pseudacorus tijdens de bloeiperiode nog
aspectbepalend zijn geweest in het centrale deel van het Hannecartbos (cf. DUMON 1993: 49). Ook DE
RAEVE et al. (1983: 75) spreken van een 'rijkdom aan Gele lis' in bepaalde gedeelten van het
Hannecartbos, "die niet voor het steeds weer ger.oemde moerasbos bij Quackjeswater (Voorne,
Nederland) hoeven onder te doel1".
Het optreden van Polygonum amphibium is kenmerkend voor diverse veranderlijke omstandighec;len
(waterhuishouding, voedselrijkdom, beschaduwing). In weerwil van zijn Nederlandse naam Veenwortel
komt deze soort nonnaal gezien enkel op minerale bodem voor. De aanwezigheid van deze soort in
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heidevennen wijst op het binnendringen van carbonaathoudend water (WEEDA et al. 1985: 138).
Misschien verklaart dit laatste het optreden van de soort in het veengebied van het Hannecartbos.
Opvallend in vergelijking met de ruigtevegetaties van type 001001, is het in dit type hier en daar
optreden van soorten uit meer open (recenter gemaaide of beweide 7) vegetaties: Carex acutiformis,
Epi/obium parvi./lorum, Juncus subnodulosus, Sparganium erectum, ...
Het substraat is venig of slibrijk zandig, voedselrijk en nat.

1.4.5.3.7. Type 001100 met Prunus spinosa en Ribes rubrum
Floristiek:
karakteristieke soort: Prunus spinosa -sI (zw.)
(+) diff. soorten t.o.V. rest 001: Ribes rubrum, Cralaegus monogyna -sl (zw.), Rosa canina -sI
(+) diff. soorten t.o.v. 00101: Cirsium arvense, Eupatorium cannabinum
(-) diff. soort t.o.v. 001101: Hippophae rhamnoides -kl
constante soorten: Urtica dioica,Brachythecium rutabulum, Holcus lanatus, Solanum dulcamara,
Arrhenatherum elatius (zw.)
Algemene omschrijving:
Dit type omvat vochtige, voedselrijke, gemengde (vnl. oude). struweelvegetaties (Prunus spinosa,
Crata gus monogyna, Rosa canina) en recent ontgonnen struwelen (ruigtevegetaties) op een meestal
humusrijk-zandig substraat, gesitueerd in depressies (Ter Yde, Oostvoorduinen, niet-venig gedeelte
Hannecartdepressie). De kruidachtige vegetatie duidt op hoge voedselrijkdom, en vochtig tot nat
substraat. Ruigtekruiden wisselen af met grassen (Urtica. dioica, Cirsium arvense, Solanum
dulcamara, Holcus /anatus, Arrhenatherum e/atius). De moslaag bestaat voornamelijk uit
Brachythecium rutabulum en bedekt meestal meer dan tien procent.
Ecologie:

Prunus spinosa komt voor op droge tot matig vochtige, minerale, niet te zware en niet sterk zure gropd;
krijt; löss; leem; zandige rivierklei; op zandige bodem alleen wanneer deze in de ondergrond leem- of
kleihoudend is (ontbreekt op sterk doorlatendeduinbodems, WEEDA et al. 1987: 104) Alleen op
zonnige plaatsen komt hij echt goed tot ontwikkeling. De soort kan zich (vaak als pionier) snel
uitbreiden in graslanden waar de beweidingsdruk wordt verminderd (d.m.v. uitlopers). Door matige
begrazing wordt hij zelfs bevoordeeld t.o.v. de meeste andere struiken. Als struweelvormer neemt
Prunus spinosa een middenpositie in tussen de bospionier Crataegus monogyna en de 'franje' yan
rozen (Rosa div. sp.) en bramen (Rubus div. sp.). Hij is belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor
talrijke vroeg vliegende bijen- en vliegensoorten O.c.).
Ribes rubrum komt onder meer voor in de binnenduinen. Uit de kartering van DE MEULENAERE (1992:
56, cf ook type 000 lOl} ~1ij~ U<ii de soort binnen Hannecartbos van vochtige bodems houdt, al of niet
met venig materiaal; te zandig ofte droog lijkt limiterende te zijn. Crataegus monogyna gedijt op alle
bodemtypes uitgezonderd de voedselarmste en de uitgesproken natte gronden, maar hoort 'van nature'
voornamelijk thuis op de jonge (holocene), zandige tot licht kleiige gronden (o.m. in de kalkhoudende
duinen, WEEDA et al. 1987: 97). De soort kiemt uitstekend op allerhande landbouwgrond; de tred van
herkauwers blijkt zelfs een ideaal kiemingsmilieu te scheppen (door vermenging van
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bodembestanddelen). Door vennindering op stnpretting.vanagrarisch gebruik, kan.de struik snel
uitgroeien. Nieuwe generaties Meidoorn in de duinen vinden hun oorsprong in de regel in konijnenanne
perioden, als de myxomatose heeft toeges1ageD-o.verigens lijkt het erop dat Crataegus monogyna zijn
huidige positie in het duingebied pas heeft kunnen innemen na stopzetting van de beweiding (cf. Prunus
spinosa); veel meidoornstruwelen in de. dl1inenJiggen op.. voormalige weidegronden of akkertjes. De
soort is niet alleen struweelpionier op verlaten landbouwgrond, maar tevens de doornstruik die het
duidelijkst de functie van bosVOImet: kan verwUen.. Het is oovendien een langlevend houtgewas:
exemplaren van tegen de tweehonderd jaar oud zijn geen uitzondering (l.c.; let wel niet binnen de
Vlaamse kustduinen).
Cirsium arvense is volgens WEEDA et al. (-1991: 141) een soort van allerlei zonnige standplaatsen en
allerlei grondsoorten, met een duidelijke voorkeur voor vochthoudende, goed doorluchte, niet-zure, niet
te lichte, voedselrijke grond. Langdurig natte bodems worden gemeden-. Op veen groeit de soort weinig
(het meest nog als dit verdroogd is, l.c.). Cirsium arvense is nog het meest kieskeurig bij de kieming en
vereist dan open plekjes, een luchtige, maar niet te droge bodem en vochtig, warm weer. Daarna br~idt
de plant uit met behulp van zijn (vaak omvangrijke en krachtige) wortelstelsel. De belangrijkste
negatieve factor voor deze soort is rust (waardoor de knopvorming afueemt, o.c.: 142).

Het substraat is voedselrijk, vochtig tot nat (met zomerdroogte) en bestaat meestal uit humusrijk zand.

1.4.5.3.8. Type 001101 met Hippophae rhamnoides en Cirsium vulg'1re

(+) diff. soorten t.o.v. rest 0: Hippophae rhamnoides -ld, -sI (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. 01000: Cirsium vulgare, Galium aparine, Urticadio.ica (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. type 01000: Ranunculus repens
constante soorten: Holcus lanatus, Eupatorium-cannabinum-

Algemene omschrijving:
Dit type omvat voornamelijk vrij oude tot aftakelende. (al dan niet recent gekapte) duindoorn-(vlier)struwelen op een min of meer vochtige, meestal humeus-zandige bodem, met een ondergroei die bestaat
uit nitrofiele eenjarigen, ruigtekruiden en-grassen (vnl. Holcus). De moslaag betrekt doorgaans sl~ts
enkele procenten (vnl. Brachythecium rutabulum, Plagiomnium affine).
De afstervende struwelen zijn vaak epifytenrijk.
Dit type is voornamelijk gelokaliseerd in de Oostvoorduinen en de oudere gedeelten ('kopjesduinen')
van het natuurdomein 'Home G. Theunis'.
Ecologie:
Hippophae rhamnoides kiemt op lichte, humusar.me, kalkhoudende, meestal enigszins vochtige grond,
in open vegetaties (WEEDA et al. 1987: 189). Een biotoop dat vaak wordt aangetroffen in stuifkuil~
('pannen') die min ofmeer in contact met het grondwater staan. Rubus caesius kan de kieming
verhinderen (l.c.). Net als de meeste andere leden van de Duindoornfarnilie (Elaeagnaceae) gedijt de
soort op plaatsen waar weinig of geen bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden (pionier). Dit wordt
(mede) mogelijk gemaakt doordat de plant in staat is stikstof uit de lucht te binden met behulp van
wortelknolletjesbacteriën (biologische stikstoffixatie, o.c.: 188; cf. ook Alnus).
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Eénmaal gevestigd handhaaft Duindoorn zich vrijwel uitsluitend door vegetatieve vermeerdering en
breidt de plant naar drogere en nattere terreingedeelten uit. De soort verdraagt goed de invloed van
(zee)wind en overstuiving, maar vereist steeds een grote hoeveelheid licht (tussen andere struiken van 23 m hoogt legt hij het spoedig af, o.c.: 189). De afgevallen bladeren.. vormen een snel verterend...strooisel.
Duindoorn handhaaft zich zolang de bodem kalkhoudend en humusarm blijft. Bij toenemend
humusgehalte van de bodem wordt Hippophae verdrongen door andere struiken (o.c.: 190).
In beschutte glooiingen vonnt Duindoorn samen met Vlier (Sambucus nigra, cf. type 000101)
struwelen van zo'n 2 m hoog. Dit aan sappige vruchten rijke. Duindoom-Vlierstruweel is een
belangrijke voedselbron voor diverse (trek)vogels.
Na afkappen of afbranden herstelt Hippophae rhamnoides zich snel met behulp van uitlopers. Volgens
WEEDA (1987: 190) is de soort zelfs in staat om met zijn uitlopers door asfalt heen te breken.

Onder meer als gevolg van biologische stikstoffixatie (cLhoger), een (mede onder invloed van de
kalkrijkdom) snel verterend strooisel (o.m. Eupatorium cannabinum wijst hierop, cf. WEEDA et al.
1991: 33-34) en aanrijklng met vogelmest wordt onder duindoorn(-v1ier-)struwelen vaak een nitrofiele
ondergroei aangetroffen hier onder meer met Galium aparine, Urtica dioica, Stellaria pallida). Het
grote aandeel aan eenjarigen in de ondergroei wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een
tegelijk wisselvallige (voedselaanbod, lichthoeveelheid) en beschutte omgeving (I.c.). In de oudere,
aftakelende struwelen van dit type oostaan veellichtrijke plekken en gebeurt op bepaalde plaatsen een
vergrassing met onder meer Holcus lanatus (cf. ook hoofdgroep 0).
Cirsium vu/gare is volgens WEEDA et al (1991: 135) in de duinen een plant van onder meer laag
struweel, die profiteert van een versnelde afbraak van aan het licht blootgestelde humuspaketten. De
soort is in staat veel stikstof uit de bodem op te nemen, wat in het geval van talrijk voorkomen
kiemingsremmend kan werken (o.c.: 136).
Het ~ubstraat is voedselrijk, vochtig (in de zomer meestal sterk uitdrogend) en bestaat uit humeus zand.

Opm.: groep 00111 bestaat uit één afwijkende opname gemaakt in een 'rietveldje ' in het natuurdomein 'Home
G. Theunis'

1.4.5.3.9 Type 01000 met Juncus subnodulosus en.Lychnis flos-cuculi
Floristiek:
karakteristieke soorten: Juncus subnodulosus, Lychnis jlos-cuculi, Galium uliginosum (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 0: Rhinanthus minor, Plantago lanceolata (zw.)
constante soorten: Ranunculus repens, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Equisetum palustre
Algemene omschrijving:
Dit type omvat natte, kalkrijke (fosfaatarm~ hooiland(relieten), al dan niet op (Iaag)veen, gesitueerd in
het Hannecartbos.
Ecologie:

Juncus subnodulosus is een soort van kalkrijke (en daardoor fosfaatarme), min of meer vochtige tot
natte, vrij voedselarme standplaatsen (w.o. laagveengebieden, maar ook bemeste plaatsen met kalkrijke,
fosfaathindende kwel) in overeenstemming met. de Duitse benaming Ka/kbinse (WEEDA et al 1994:
32). In natte duinvalleien staat de soort in een zone die 's winters onder water staat en 's zomers niet of
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weinig uitdroogt (o.c.: 33). Eens gevestigd kan de soort in afwezigheid van te sterke beschaduwing of
ootwatering, hardnekkig standhouden onder wisselende omstandigheden (een gelijkenis met Riet)..
Juncus subnodu/osus bouwt dan ook een grote reserve aan. v~gsstotfen op in zijn wortelstokken.
Dieprijkende wortels kunnen contact houden met voedselrijkere, diepere lagen, terwijl de bovengrond
verzuurt en verannt. Kieming wordt zelden waargenomeoen is-dan-OOk niet goed gekend. De soort kan
zich in een natte omgeving wel uitbreiden door prolificatie: aan omgevallen bloeistengels groeien dan uit
het centrum van hoofdjes en uit bladoksels 'groene uitspruitsels', die zich bewortelen en tot nieuwe
plantjes uitgroeien. In drogere milieus kan de soort zich uitbreiden na afplagging. In door ongemaaid
blijven, dichte padderusvegetaties is nauwelijks plaats voor andere planten (l.c.).

Juncus subnodu/osus treedt onder meer samen met Lychnis flos-cucu/i en Rhinanthus minor op in licht
bemeste hooilanden. Lychnis flos-cucu/i is een plant van niet teveel bemeste, natte hooilanden, die
eveneens - zij hert minder massaal - kan optreden in natte duinvalleien. Ga/ium u/iginosum is volgens
WEEDA et al. (1988: 106) een plant van van fosfaatarme(cf. Juncus subnodulosus), humeuze, niet te
sterk zure en dikwijls kalkhoudende zand-, leem- en veenbodems, die 's winters vaak drassig zijn en 's
zomers min of meer vochtig, maar niet doornat blijven (bvb. beekdalgraslanden, natte duinvalleien).
Niet alleen voor ontwatering, maar ook voor bemesting is de soort erg gevoelig. Dat Rhinanthus minor
in principe op soortgelijke standplaatsen en bodemtypes kan voorkomen als R angustifo/ius (cf.
WEEDA et al. 1988: 236), wordt hier aangetoond. De soort wordt voor wat betreft dit type aangetroffen
in nat ('beekdal'-)hooiland, in een omgeving waar veleer R angustifo/ius zou worden verwacht.
Plantago /anceolata staat op allerlei grazige plaatsen, op alle grondsoorten (WEEDA et al. 1988: 255).
Sterk zure, sterk betreden (sterk verdichte) en brakke plaatsen worden gemeden (l.c.). Langarige, fQrse
planten vertonen een voorkeur voor min of meer voedselrijke, vochthoudende, niet verdichte, onbetreden
grond in bermen en in niet te zwaar bemeste hooilanden (standplaatsmodificatie, ecotype ?). De
kortarige vormen beperken zich meer tot lage vegetaties in droge (duin-)graslanden.
Het substraat is nat, kalkrijk (fosfaatarm), organisch rijk of slibrijk zandig.

1.4.5.3.10. Type 01001 metPoa trivia/is en Juncus articulatus
Floristiek:

(+) diff. soort t.O.V. rest 0: Juncus articulatus (zw.)
(+) diff. soort t.O.V. rest Ol: Poa trivia/is
(+) diff. soort t.O.V. 01000: Apium nodifIorum, Mentha aquatica, Carex hirta (zw.)
constante soorten: Holcus /anatus, RanuncuIus repens,
Algemene omschrijving:
Dit type omvat natte, voedselrijke, soms beweide (en bemeste), soms enigszins verruigde, grasland-,
poel-, greppel- en trapgatenvegetaties, vaak gekenmerkt door een zekere bodemverdichting (a.g.v.
betreding, waterstandswisselingen) gesitueerd in de Hannecart-depressie en in de laaggelegen gedeelten
van de Oostvoorduinen.
Ecologie:

Juncus articu/atus is een soort van open tot grazige, zonnige plaatsen, waar de grond in de winte~ en
vooIjaar ondiep onder water staat of althans met water verzadigd is en in de zomer hoogstens
oppervlakkig uitdroogt (maar meestal min of meer drassig blijft) (WEEDA et al. 1994: 36). De plant
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gedijt op allerlei grondsoorten (zand, leem, klei en veen), gewoonlijk op een noch uitgesproken
voedselarm. noch zeer voedselrijk substraat, dat niet tot matig bemest wordt. De soort is vaak een
pionier, die zich op kale grond snel en talrijk vestigt, maar wiens aandeel bij het successief sluiten van
de begroeiing sterk afueemt. Op strandvJ.aktenen in vochtige du.inYalleien treedt hij op in een..gedrongen
vonn met een dikwijls ver kruipende wortelstok (l.c.). In een grasmat handhaaft Juncus articu/atus zich
het best bij beweiding, vooral op drassige, stukgetrapte plekken.met een microreliëf
('trapgatenvegetaties').

In vergelijking met het betrekkelijk vochtmijdende Poa pratensis is Poa trvia/is gevoelig voor dr~,=
(WEEDA et al. 1994: 90). In het algemeen wijst het voorkomen van Ruw beemdgras op aanrijking door
bemesting. De soort houdt goed stand bij een langdurige winterse overstroming.. Als de grond maar
hwneus, vochthoudend en voedselrijk is kan Poa trivialis er pionieren (l.c.).

Apium nodiflorum is volgens WEEDA et al. (1987: 270) een plant van ondiep water en drassig weiland
in zeer carbonaatrijk, fosfaatrijk, dikwijls ammoniakhoudend, zoet of zwak brak milieu. Het weligst
komt deze soort tot ontwikkeling in licht beschaduwde beken met kalkrijk water, waar ze vaak een
overheersende plaats inneemt (l.c.). Vooral in de duinstreek komt de soort ook voor aan drinkpoelen..
Het optreden van Ho/cus /anatus wijst hier vooral op een niet blijvend doornatte bodem (cf. hoofdgroep
0). Ranunculus repens is hier wellicht indicatief voor een zekere verdichting van de bodem (WEEDA et
al. 1985: 243).

Carex hirta is een soort die - algemeen gesteld en binnen zekere grenzen - door bemesting, betreding,
beweiding, waterstandswisselingen, graafwerk en aanvoer van 'vTeemd' materiaal veeleer begunstigd
dan benadeeld wordt (WEEDA et al. 1994: 303). Op uitgesproken natte (cf. Ho/cus /anatus) of droge
plaatsen komt de soort veel minder voor dan op plekken waar uitdroging en inundatie elkaar afWisselen.
Een taai netwerk van wortelstokken stelt de soort in staat erosie te weerstaan (l.c.).

1.4.5.3.11 Type 0101 metPrune//a vu/garis en Mentha aquatica
Floristiek:

(+) diff. soort t.O.V. rest Ol (& 1): Prunella vulgaris (zw.)
(+) diff soort t.O.V. type 011: Mentha aquatica (zw.)
(-) diff. soort t.O.V. 0100: Poa trivialis. Apium nodiflorum
constante soort: Agrostis stolonifera (zw.)
Algemene omschrijvng:
Dit type omvat op het eerste zicht vrij heterogene vegetaties. De opnamen komen zowel uit een oudere
(opengekapte) vochtige panne in het natuurdomein Home G. Theunis ('kalkmoeras'), als uit enkele
poelrand-, vochtige tot natte ruigte- en open vochtige suuweeivegetaties (vnl. m de momenteel niet
beweide, laaggelegen delen van oe Oostvoorduinen). Het betreft steeds open, carbonaatminnende,
vochtige tot natte vegetaties op een matig. voedselrijk substraat (minder voedselrijk dan 0100),. da,t 's
winters onder water staat.
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Ecologie:

Prune/la vu/gans is volgens WEEDA et: al. (1988: 170) een plant van zonnige tot matig beschaduwde,
niet: te dicht begroeide, veelal grazige plaatsen op min of meer vochtige en verdichte, matig voedselrijke
bodem. Ze groeit op allerlei groodsoorten, maar vooral op leem. In grasland verkiest deze plant plaatsen
die hetzij laag, hetzij min of meer open zijn. Ook een afwisselend natte en lichtelijk uitdrogende bodem
is gunstig voor het optreden van deze soort (I.c.).
Volgens WEEDA et: al. (1988: 180) groeitMentha aquatica in de regel op plaatsen waar het water het
hele jaar tot aan of even boven de oppervlakte staat. De groeiplaatsen zijn zonnig tot licht beschaon '
en de bodem humusrijk tot venig. Gewoonlijk staat de plant op carbonaat- en voedselrijke (soms echter
ook vrij voedselanne) grond (nooit in sterk zure milieus).

Agrostis st%nifera groeit op zeer uiteenlopende standplaatsen (WEEDA et al. 1994: 166). Doorgaans
is deze soort duurzaam aanwezig in blijvend wisselvallige milieus en treedt ze daarbuiten op als een
pionier, die vooral op drogere grond dan weer spoedig verdwijnt. Het zwaartepunt van haar optreden
ligt in terreinen die 's winters onder water: staan, iets waartegen ze beter bestand is dan andere
grassoorten (typische oeverplanten buiten beschouwing gelaten. In gemaaide graslanden treedt ze
minder op de voorgrond dan in weilanden (behalve op plekken waar de grasmat beschadigd is), waar ze
in de natte gedeelten vaak een (al dan niet met A/opecurus geniculatus gedeelde) hoofdrol speek. In de
duinen groeit deze soort vooral in jonge, 's winters. natte valleien.

Opm.: in dit type zitten opnamen met de uiterst zeldzame soorten Herminium monorchis en Apium repens; één
opname lwmt uit een ruigte waar tot voor enkele jaren Orchis morio werd waargenomen.

1.4.5.3.12 Type Oll met Callitrche sp. en Apium nodiflorum
Floristiek:
karakteristieke soorten: Callitriche sp., Veronica catenata (zw.)
(+) diff. soort t.O.V. 0101 & 1: Apium nodiflarum
(-) diff. soort t.O.V. rest Ol: Mentha aquatica·
Algemene omschrijving:
Dit type omvat beekvegetaties van de Waterloop..-zonder-naam in de Hannecart-<iepressie, op een in de
zomer nat, maar niet onder waterstaand slibrijk zandig (ook venig ?) substraat.
Ecologie:
De meeste Callitnche-soorten bezitten een geringe concurrentiekracht (WEEDA et al. 1988: 140). Ze
proberen andere waterplanten te vlug afte zijn doordat ze meestal kiemen in de herfst en doorgroeien in
de winter. Verder profiteren ze vaak van hun vennogen (sterke) waterstandswisselingen (en eventueel
ook stroming) beter te verdragen dan de meeste andere waterplanten (I.c.).

Veronica catenata is een plant van nat, voedselrijk en in het bijzonder carbonaatrijk, basisch milieu
(WEEDA et al. 1988: 218). De soort vedraagt een vrij hoog ammoniakgehalte van het water. Ze staat
voornamelijk op klei- en zandgrond en slechts zelden op veen. Meestal groeit de soort in het volle licht,
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maar soms ook in de halfschaduw. Het meest staat ze op 's winters overstroomde, 's zomers
droogvallende plaatsen (l.c.).

De ecologie van Apium nodiflorom werd reeds besproken onder 1.4.5.3.10.

1.4.5.4. Hoofdgroep 1, gekarakteriseerd door Carex arenaria (en Galium verum)
Floristiek:

IKarakteristieke soorten: Galium verom (zw.), Carex arenaria (zw.)
Algemene omschrijving:
Hoofdgroep 1 omvat helmduinen, mosduinen, dr~ge tot vochtige graslanden/struwelen en jonge
pannevegetaties. Ze zijn exclusief gebonden aan het ontbreken van een boornlaag en zijn dientengev~lge
vrijwel integraal beperkt tot het gebied buiten het Hannecattbos. De bodems zijn nooit uitgesproken
voedselrijk. Langdurige overstroming of een blijvend hoge grondwaterstand wordt door de vegetatie
doorgaans niet verdragen.

Gewoonlijk komt Galium verom voor op zonnige, droge, grazige plaatsen op carbonaathoudende ,
lichte, minerale bodem: zand, krijt of zandige klei (WEEDA 1988: 109). Carex arenaria is een soort van
voedselarme zandgronden, in het bijzonder duinen en zandverstuivingen, waar zij plaatselijk een
hoofdbestanddeel van de vegetatie vormt. Zij komt voor op vochtig tot droog, vrijwel humusloos tot
humeus, kalkloos tot kalkrijk zand (WElillA 1994: 320).

1.4.5.4.1. Type 10000 met Arrhenatherom elatius en Potentilla reptans
Floristiek:
(+) diff. soort t.O.V. rest 1000: Arrhenatherom elatius
(+) diff. soort t.O.V. 100010: Potentilla reptans
(-) diff. soort t.O.V. rest 1000: Hippophae rhamnoides -si
constante soort: Calamagrostis epigejos
Algemene omschrijving:
Dit type omvat matig droge tot matig vochtige ('mesofiel'), grazige open struweel- en ruigtevegetaties
op een voedselrijke, humeus-zandige bodem, gesitueerd in de Oostvoorduinen en het natuurdomein
Home G. Theunis.
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Ecologie:
Arrhena/herum e/alius kan met zijn wortels meer dan een meter diep in de bodem doordringen en is
daardoor weinig gevoelig voor zomerdroogte (WEEDA et al. 1994: 143). Of de soort deze eigenschap
ook kan manifesteren in de moeilijk doordringbare duinbodems blijft echter een open vraag. Deze soort
verlangt een goede doorluchting van de bodem: langdurige hoge grondwaterstanden worden niet
vedragen, evenmin als bodemverdichting door betreding of berijding. Dit gras komt eveneens voor in
lichte, open loofbossen ofjonge bosaanplantingen op klei of kalkhoudend zand. Bij toenemende
beschaduwing kwijnt de soort weg (l.c.).
Po/enlilla rep/ans is kenmerkend voor zonnige standplaatsen. met een wisselende waterhuishouding en,
hiermee gecorreleerd, een verdichte bodem (WEEDA et al. 1987: 81,86). De soort komt voor op de .
meeste grondsoorten maar mijdt permanent natte, voed.selarme, venige en· zilte bodems. Deze norma!iter
uitgesproken zonminnende soort groeit in duinvalleien ook vaak onder struweel, zonder evenwel te
bloeien. 's Zomers kunnen de groeiplaatsen sterk uitdrogen. (l.c.).
Ca/amagroslis epigejos is een plant die volgens WEEDA et al. (1994: 174) voorkomt op zonnige tot
matig beschaduwde, droge tot vrij vochtige, al of niet humeuze.plekken op zand, leem en grind, zowel
op basische als op zure grond. De soort worteh één tot twee meter diep en staat vaak op oppervlakkig
droge gronden met niet te diep grondwater. De groeiplaatsen in de duinen worden veelal gekenm~rkt
door een sterk wisselende grondwaterstand: 's winters omstreeks het maaiveld, 's zomers tot anderhalve
meter diep wegzakkend: Duinriet is één van de planten die zeer weten te profiteren van een vemoogd
stikstofgehalte en die dan haarden ('monospecifieke steppen') kunnen vormen waarin voor andere
planten niet veel plaats overblijft (vervi/ting)_ Overheersing door deze soort is vaak toe te sclu:ij.ven aan
min 0 meer plotselinge enJof ingrijpende milieuveranderingen (bvb. vedroginglverruiging van eertijds
vochtige valleien. toename van de lichtintensiteit op plaatsen met afstervend duindoomstruweel of
berkenbos) (l.c.). Duinriet staat over het algemeen op plaatsen met een versnelde humusafbraak
(waardoor de zo begeerde stikstofverbindingen vrijkomen) en vertoont dus een voorkeur voor ~s
kalkrijke, lichtrijke en min of meer vochtige plaatsen. De soort breidt in het algemeen sterk uit bij
ontbreken van begrazing, b.V. bij verminderde begrazingsdruk na wegvallen van konijnenbegrazing. Het
licht voor de hand dat stikstofbemesting vanuit de lucht de soort ten goede komt en zo een bedreiging
vonnt voor heel wat andere duinplanten. Geen ander gras.. levert dan ook zo een grote bijdrage ~an
vergrassing in de duinen (o.c.: 175~ al treedt in de Oostvoorduinen ook E/ymus repens meer en meer op
de voorgrond, een verschijnsel dat misschien mede een gevolg is van konijnenactiviteiten). De enoqne
strooiselpaketten die in 'duinrietsteppen' ontstaan zijn vaak niet aantrekkelij voor konijnen (maar wel
voor heel wat ongewervelden). Paarden zouden zich wel te goed doen aan de enorme hoeveelheid dood
materiaal terwille van de jonge bladeren die er onder schuilgaan (l.c.).
Opm. opvallend is he/feil dat een opname uit een jaarlijks gemaaid (voormalig begraasd) mesofiel grasland
in de Oostvoorduinen (me/ o.m. Leucanthemum vulgare, Primula veris, Rhinanthus minor, Ranunculus acris,
maar verder ook met de opgesomde +-differentiërende en constante soorten) door 1WINSPAN bij deze groep
wordt ingedeeld; bij een verdere verschraling is het mogelijk dat deze vegetatie meer in de richting van
blauwgrasland(achtige) vegetaties van het type 1100 zal evolueren
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1.4.5.4.2. Type 100010 met Cvnoglossum officinale en Hippophae rhamnoides
Floristiek:

(+) diff. soort t.O.V. rest 1: Cynoglossum officinale (zw.)
(+) diff. soort t.O.V. type 10000:, Hippophae rhamnoides -sl Crepis capillaris
(-) diff. soort t.O.V. 10000: Arrhenatherum elatius
constante soorten: Urtica dioica, Eupatorium cannabinum, Calamagrostis epigejos, Carex arenaria
Algemene omschrijving:
De op het eerste gezicht heterogene samenstelling van dit type is een gevolg van het feit dat het hier
opnamen betreft uit oude duindoornstruwelen met open plekken (en randeffecten), gesitueerd in de
Plaatsduinen en het aan dit gebied grenzende deel van Ter Yde. Het (kalkrijke) substraat is droog tot
matig vochtig en varieert tussen zandig-voedselarm en humeus-zandig-voedselrijk. Op plaatsen waar
het substraat een duidelijke humuslaag begint te vertonen wordt Hippophae rhamnoides vervangen
door Salix alba, S. cinerea en Betula pendula (typische successie in de Plaatsduinen).
Ecologie:

Cynoglossum officinale is een plant van droge, zonnige tot half beschaduwde, meestal niet dicht
begroeide plaatsen op kalkrijke, lichte, meestal tamelijk stikstofrijke maar weinig humeuze grond
(WEEDA et al. 1988: 137). De klitvruchten van deze plant worden in de duinen voornamelijk verspreid
door kC'nijnen en wandelaars. Opmerkelijk is dat de nootjes noch aan de plant, noch op de grond aan
vraat ten prooi vallen. Omwoeling van de grond door konijnen bevordert de kieming (in het voorjaar).
De soort profiteert vaak van beschutting door struwelen (o.c.: 138).
De ecologie van Hippophae rhamnoides werd. reeds uiteengezet bij de bespreking van type 001101
(1.4.5.3.8).

Crepis capillaris is volgens WEEDA et al. (l99I.: 200) te. vinden in allerlei types grazige en ruderale
begroeiingen, maar mijdt natte enJofveenachtige bodems. Op minerale grondsoorten kan de soort zowel
op voedselrijke, vochthoudende als op. schrale, droge bodems groeien. De plant kan zich met behulp van
een betrekkelijk diep rijkende penwortel, goed handhaven op open plekken in eu grasmat (l.c.).
Urtica dioica. Eupatorium cannabinum en- Calamagrostis epigejos wijzen op een zekere humus,,- en
voedselrijkdom van het substraat (enJof snelle afbraak van organisch materiaal), terwijl Carex arenaria
eerder een soort is van voedselarme zandgronden. De standplaatsfactoren in dit type lopen dus sterk
uiteen.

1.4.5.4.3. Type 100011 met Pyrola rotundifolia en Salix repens (struiklaag)
Floristiek:
karakteristieke soort: Pyrola rotundifolia
(+) diff soort t.o.V. 1001: Salix repens -si
(+) diff. soort t.o.v. rest 1000: Ammophila arenaria. Leontodon saxatilis
(+) diff. soort t.o.v. 100100: Calamagrostis epigejos, Hieracium umbellatum (zw.)
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(-) diff. soort t.o.v. 100100: Arrhenatherom elatius, Achillea millefolium, Elymus repens
constante soorten: Brachythecium rotabulum. Carex arenaria (zw.). Festuca robra (zw.)

Algemene omschrijving:
Dit type bestaat uit een vrij homogene groep vaIl-Pyrola rotundifolia - Salix repens - struwelen
(Wintergroen-kruipwilgstruwelen), voornamelijk gesitueerd in de Plaatsduinen, maar ook in Ter Yde
(vnl. IWVA-gedeelte).
Ecologie:
Volgens DE RAEVE et al. (1983: 68) ligt hetwezenlijke ecologisdle kenmerk van Wintergroenkruipwilgstruwelen vervat in het bodemprofiel, waarin laagjes ruwe humus (onderaan veen) afwisselen
met laagjes kalkrijk zand, wat samenhangt met de ontstaansgeschiedenis: een geleidelijke evolutie uit
kalkmoeras door (zeer) lichte overstuiving.
Pyrola rotundifolia is volgens WEEDA et al. (198.lL2J) een plant die sterk vaamycorrhiza afhankelijk
is. De combinatie van voorwaarden voor haar optreden bestaat vermoedelijk in de aanwezigheid van
mycorrhizafungi (b.v. in kruipwilgstruwelen), humusrijkdom van-de grond (treedt dus in elk geval niet
op in 'jonge' situaties), een vochtige atmosfeer (bvb. zeelucht) en tenslotte een factor die periodiek de
humusafbraak bevordert. Het humuspakketwaarin de plant worteh. bestaat in de regel uit moeilijk
afbreekbaar materiaal (hier vnl. kruipwilgbladeren). De ritmiek van humusopbouw en -afbraak waar
deze soort wel bij vaart, wordt vaak bepaald door een wisselende waterstand. Met het stijgen.van het
waterpeil in de winter worden uit de (veelal leem- of kalkhoudende) ondergrond bodembestanddelen
meegevoerd, die met het humuspakket iILcontact komen en -als het water weer daalt - de vertering
daarvan versnellen (l.c.). Bij voortgaande humusophoping, ontkalking en verzuring kan de soort zich
lang handhaven, maar krijgt toch de beste-kansen.op plaatsen met een geleidelijke overstuiving lOet
kalkrijk duinzand. Overstuiving verhoogt de mineralisatiesnelheid van humus. Behalve in duinvalleien
kan de soort ook optreden op noordhellingen waar de geringe rechtstreekse bestraling door de zon de
vorming van een humuspakket toelaat (o.c.: 28).

De kieming van Salix repens gebeurt op plaatsen met een hoge grondwaterstand, in duinvalleien die tot
op het grondwater zijn uitgestoven (Weeda et al. 1985: 78). De verdere groei van de kiemplant wordt
gestimuleerd door overstuiving met zand. De plant kaazich daarna vegetatief gaan uitbreiden naar
drogere terreingedeelten (vaak noordhellingen). Bij het droger worden van valleien houden de
uitgegroeide struiken goed stand in een licht stuivende ('overpoederende') omgeving (l.c.). Zonder
dergelijke overpoedering wordt de soort vedrongen door andere struiken (behalve in beweide terreinen"
bvb. vroongronden, cf Oostvoorduinen). In de duinen wordt Kruipwilg het meest aangetroffen in een
zone waarin ook Rubus caesius alom tegenwoordig is (o.c.: 79). Kenmerkend voor kruipwilgstruweel is
de trage vertering van het strooisel (veel langzamer dan bvb. bijHippophae rhamnoides of Sambucus
nigra), zodat de in de wilgenbladeren opgeslagen voedingsstoffen maar in bescheiden hoeveelheden
beschikbaar komen. Dit komt de levenskansen voor minder concurrentiekrachtige soorten zeer ten
goede. Zolang met aanstuivend zand (of met het grondwater) kalk wordt aangevoerd, is de bodemondanks het (geleidelijk aangroeiende) humuspakket - tegen verzuring gebufferd. Konijnen kna~en
graag aan de rand van de struiken wat aanleiding kan geven tot het ontstaan van 'kruipwilgeilanden' .
Talrijke zwammen vormen in de duinen ectomycorrhiza met Salix repens. Deze mycorrhiza tr~
eveneens op bij een aantal tvpisch bewoners van het kruipwilgstruweel zoals het hierboven besproken
Pyrola rotundifolia. De combinatie. van mycorrhiza met het langzaam verterende kruipwilgstrooisel (de
schimmel helpt de plant met de vertering) vormt een uitnemend milieu voor dergelijke 'kieskeurige'
soorten (cf ook hoger).
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Volgens WEEDA et al. (1991: 161) is Leontodon saxatilis te vinden op allerlei grondsoorten, in 2'eer
uiteenlopende open tot grazige vegetatietypes. Maar meestal is er in de buurt van deze soort toch 'iets
bijzonders' aan de hand. Vaak staat ze op plekken waar twee verschillende soorten vegetatie aan elkaar
grenzen (gradiëotsituatie). Dikwijls gaat het hierbij om grenssituaties met een wat fluctuerend karakter,
bijvoorbeeld een grens tussen nat en droog die door waterstandswisselingen open neer gaat. De soort
kan worden beschouwd als een kustminner, hier bezet ze..immers haar droogste standplaatsen.
Uitgesproken kalkrijke bodemsoorten zouden echter worden gemeden (l.c.). In de duinen treedt de soort
volgens WEEDA et al. (l.c.) dan ook het meest op. in droge, kalk- en voedselarme duinhellingen. De soort
blijkt in dit type evenwel goed stand te houden bij (kalkrijke) overstuiving.
Ammophila arenaria is hier een stuifzandindicator. Het fr.equent optreden van Calamagrostis epigejos
wijst wellicht op een zekere verruiging (als gevolg van: verdroging, stikstofaanrijking vanuit de lucht,
vergraving door konijnen ?).
Opm.: Volgens DERAEvE et al (1983) wordt het voortbestaan van het Wintergroen-Kruipwi/gstruweel bedreigd
doordat de noodzakelijke regelmatige nieuwvorming in toenemende mate bemoeilijkt wordt als gevolg van het
toenemende succes van Duindoorn ('agressiever gedrag 'J, doordat deze soort de jonge (vochtige) valleien
meestal reeds inneemt, nog vóór het Wintergroen-Kruipwi/gstruweel er vaste voet heeft (I.c.).

1.4.5.4.4. Type 100100 met Achillea millefoliumen Elymus rep'ens
Floristiek~

(+) diff. soort t.O.V. 100011: Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Elymus repens,Plantago
lanceolata (zw.)
(+) diff. soort t.O.V. 100011 & 1001-01-: PotenttUa reptans
(-) diff. soort t.O.V. 100011 & 100-101: Ca/amagrostis epigejos
constante soort: Poa pratensis, Galium verum, Carex arenaria, Rosa pimpinpllifolia (zw.)

Algemene omschrijving:
Dit type vertoont overeenkomsten met bet type-l-OOOO. Het betreft hier-evenwel (o.m. door
konijnenvergravingen) sterk verstoorde, gedeeltelijk vervilte, (droge tot) mesofiele graslandstruweelcomplexen in de Oostvoorduinen.... EerLk1ein gedeelte..wordt sinds enkele jaren sterk hegraasd.
Ecologie:
Achillea millefolium groeit op allerlei grazige ofenigszins ruderale plaatsen op droge tot
vochthoudende, in elk geval niet blijvend natte grond (WEEDA et al. 1991: 69). Het meest staat deze
plant op lichte, minerale, tamelijk humusarme, matig voedselrijke bodem. De soort is goed bestand
tegen langdurige droogte door een diepe worteling. Ze verdraagt zeer goed maaien en beweiding, maar
wordt in zwaar bemest grasland verdrongen door grassoorten. In de duinen groeit ze voornamelijk op
plaatsen waar de grond doer ~v..rcdiug oÎ beweiding (wordt zeer goed verdragen door het bezit van taaie
wortelstokken en stengels) enigszins ven:licht is. Meestal staat de soort in volle zon, maar ze kan zich in
halfschaduw - bijvoorbeeld onder doomstruweel dat in grasland binnendringt - handhaven (l.c.).
E{vmus repens gedijt op allerlei grondsoorten, maar het best op de betere, kalk- en humushoudende,
niet-zure, voedselrijke bodems. De meest beruchte eigenschap van Kweek is de mogelijkheid tot zeer
snel groeien en vertakken van de wortelstokken (WEEDA et al. 1994: 132). Deze bevinden zich op één
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tot anderhalve decimeter onder het maaiveld en zijn oogev{)elig voor sterke wisselingen in temperatuur
en vochtigheid..Afgebroken stukjes kunnen in hoog tempo tot nieuwe planten en vervolgens haarden
uitgroeien (l.c.). Algemeen gesteld is. deze soortin..het voordeelbii-wisselvallige omstandigheden. Ze
kan beschouwd worden als een verstoringsindicator, die slechts een gering ofhelemaal geen aandeel
heeft in graslanden met een lange ongestoorde.ontwikkeliog, maar: juist wel op de voor.grond-ueedt op
plekken waar de grasmat beschadigd is (o.c.: 133). Het talrijk optreden van deze soort in bepaalde delen
van de Oostvoorduinen blijkt een vrij recent..vers.chijnselte zijn. Deze toename kan voor een. helangrijk
deel een gevolg zijn van vergravingen door konijnen. De vegetatie van bepaalde gedeelten van de
Oostvoorduinen kan hierdoor in de nabije toekomst-in.belangrijke mate worden beïnvloed ('vervilting'
cf. Calamagrostis epigejos), al wordt de soort wellicht teruggedronden op plaatsen met een
uitbreidende struweelontwikkeling. De ecologie van Calamagro.itt~ epigejos werdreeds besproken in
1.4.5.4.1. Potentilla reptans is kenmerkend voor zonnige standplaatsen met een wisselende
waterhuishouding en, hiermee gecorreleerd, een verdichte bodem (WEEDA et al. 1987: 81,86). De $oort
komt voor op de meeste grondsoorten maar mijdt permanent natte, voedselarme, venige en zilte bodems.
In de duinen staat ze vaak in binnenduinweilanden (vroongronden, cf. Oostvoorduinen). Door een
netwerk van uitlopers verdraagt ze goed de aanwezigheid van Elymus repens in haar buurt (WEEDA et
al. 1994: 133).
Poa pratensis is een gras met een zeer breed spectrum van standplaatsen. De soort gedijt op alle
minerale grondsoorten. Ze groeit zowel op zure als op basische bodem, op kalkarme tot kalkrijke, lichte
tot vrij zware, vrij voedselarme tot zeer voedselrijke, humusarme tot humeuze grond (WEEDA et al.
1994: 91). Ze komt echter meer op droge dan op vochtige plaatsen voor en is gevoelig voor langdurige
overstroming of een blijvend hoge grondwaterstand. Poa pratensis is een typische soort van het droge
tot mesofiele duingrasland, maar neemt in de grasmat gewoonlijk een bescheiden plaats in. Achillea
mille. o/ium en Plantago lanceolata zijn-typsiche begeleiders van haar in uiteenlopende

omstandigheden.
Rosa pimpinellifo/ia heeft in de helft van de opnamen van dit.type een zeer belangrijk aandeel iq de
vegetatie. Deze soort is volgens Weeda et al. (1987: 71) een soort van zonnige, droge duinhellingen.

Eenmaal gevestig kan ze zich door vegetatievevermeerdering over aanzienlijke oppervlakte uitbreiden.
Over het algemeen verloopt de uitbreiding van deze soort parallel aan een uitspoelingsproces, waarbij
duinhellingen te kalkarm voor Hippophae-rhamnoides (cf. type 001101) worden, terwijl ze voo( de
vestiging van hoger opschietende struiken te droog zijn. Deze voorstelling van de feiten lijkt voor de
verstoorde grasland-struweelcomplexen van dit type niet helemaal op te gaan. Mogelijk is.het optreden
van deze soort in de Oostvoorduinen (soms onder de vorm van echte 'duinroossteppen') net als Elymus
repens een verstoringsindicator.

Opm.: volgens Slosse (pers. med.) komen dergelijke verstoorde gedeelten van de Oostvoorduinen (met Rosa
pimpinellifolia en Elymus repens) opval/end goed overeen met de plaatsen waar tijdens de eerste

wereldoorlog met betrekking tot bodem en vegetatie ingrijpende oorlogsactiviteiten plaatsvonden

1.4.5.4.5. Type 100101 metPseudoscleropodium purum en He/ianthemum nummularium

Floristiek:
karakteristieke soorten: Pseudoscleropodium purum, He/ianthemum nummularium (zw.)
(+) diff. soortt.O.V. rest 1001: Calamagrostis epigejos
(-) diff. soort t.O.V. 10011: Hypnum cupressiforme var. /acunosum, Sedum acre (zw.)
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constante soorten: Galium verum, Carex arenaria,Plantago lanceolata, Poa pratensis (zw.),
Arrhenatherum elatius (zw.)
Algemene omschrijving:

I
Dit type omvat de floristisch rijkste mesofie1e grasland-stmweelcomplexen (cf. ook type 10011) van het
duinencomplex Ter Yde, voornamelijk gesitueerd in de Oostvoorduinen en in het Natuurdomein Home
G. Theunis.

I

I

Ecologie:
Volgens DE RAEVE et al. (1983: 51) wordt de weerstand tegen periodieke droogte in dergelijke
mesofiele, grasland-(dwerg-)struweelcomplexen gegarandeerd door de humushorizont, terwijl
(extensieve) begrazing enerzijds de instandhouding van een zeer gesloten grasmat stimuleert en
anderzijds de dominantie van de grassen in meer humide omstandigheden tegenhoudt (cf. ook type
10011). Na enige tijd kan een oppervlakkige verzuring optreden die onder meer wordt geïndiceerd door
het optreden van bladmossoorten als Polymchum juniperinum en Dicranum scoparium (zoals in
bepaalde gedeelten van de Oostvoorduinen, geldt eveneens voor het volgende type) (cf. DE RAEVE et al.
1983: 49). Een dergelijke verzuring kan worden gecompenseerd door overstuiving met vers, kalkrijk
zand (eventueel na opgraving van kalkrijk zand door konijnen). In het duinencomplex Ter Yde worden
in elk geval (nog) geen acidofytische duinvegetaties aangetroffen (zoals bijvoorbeeld in de oude duinen
van Cabour).

1

Pseudosc/eropodium purum is een bladmossoort van vrij droge tot matig vochtige, grazige, niet al te
voedselarme, vaak wat beschaduwde grond (MA.RGADANT & DURING 1982: 421). In dit type bezit ze
veruit het belangrijkste aandeel in de moslaag (met bedekkingen die doorgaans schommelen tussen de
dertig en de vijftig procent). Opvallend in vergelijking met verwante types is het bijna volledig
ontbreken van Hypnum cupressiforme. Deze laatste soort wer-d in enkele opnamen mogelijk over het
hoofd gezien, mede als gevolg van de meestal abundante aanwezigheid van Pseudoscleropodium
purum en verder door de vaak sterk verdroogde toestand van de vegetatie.
11

Volgens WEEDA et al. (1987: 212) groeit de dwergstruik Helianthemum nummularium in de lage,
onbemeste, bloemrijke grasmat van droge, zonnige kalkrijke (zuid- en zuidwest-georiënteerde)
krijthellingen. In tegenstelling tot Nederland komt de soort in België ook op kalkrijke duinhellingen
voor. Ten zuiden van Samber en Maas wordt deze soort eveneens aangetroffen p kiezel (cf. opm.). De
soort houdt het best stand bij een lichte begrazing (l.c.). DE RAEVE (1989: 131) wijst op het bijzonder
(fytogeografisch) karakter van de populaties van Helianthemum nummularium langs de Vlaamse kust:
waarom komt deze soort, in de Vlaamse duingraslanden op bepaalde plaatsen vegetatievormend, terwijl
ze dat in de ons omringende landen niet of slechts hoogst incidenteel doet ?

I

Calamagrostis epigejos en in wat mindere mate ook Arrhenatherum elatius, kunnen hier worden
beschouwd als verruigingsindicatoren (vergrassing, vervilting). Poa pratensis is een typische gra ;)oort
van mesofiele duingraslanden die in de grasmat doorgaans een bescheiden plaats inneemt. De ecologie
van Plantago lanceolata - een plant die zowel op natte als droge plaatsen kan optreden, met eventuele
standplaatsmodificaties - werd reeds toegelicht bij de bespreking van type 01000.
Galium verum en Carex arenaria zijn typische begeleiders van het droge tot mesofiele duingrasland,
die evenwel ook in de rest '.'::ü lluufdgroep 1 algemeen voorkomen. De ecologie ervan werd reeds
uiteengezet bij de bespreking van deze hoofdgroep.
Opvallend is het volledig ontbreken, zowel in de struik- als in de kruidlaag van Hippophae rhamnoides.
Opm.: recent moleculair-genetisch onderzoek van populaties ten zuiden van Somber en Maas (AZZOUZI et al.
1997: 101-106) heeft aangetoond dat er tussen de populaties op kalk en die op kiezel weinig genetische

I
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differentiatie is (in vergelijking met bijvoorbeeld Silene nutons die een gelijkaardige ecogeografische
verspreiding heeft); het onderzoek wijst uit dat de colcicole en silicieole populaties door een efficiënte
genenstroom verbonden zijn (o.c.: 106); het is wellicht interessant om te onderzoeken in hoeverre de
geografisch sterk gescheiden (op kalkrijke bodem voorkomende) kustpopulaties genetisch gedifferentieerd zijn
in vergelijking met de (op kalk en kiezel voorkomende) populaties ten zuiden van Samber en Maas; misschien
kan dergelijk onderzoek zelft licht werpen op het bijzonder fytogeografisch karakter van de Vlaamse
kustpopulaties.

1.4.5.4.6. Type 10011 met Koeleria macrantha en Bromus hordeaceus subsp.thominei
Floristiek:
karakteristieke soorten: Koeleria maerantha (zw.), Bromus hordeaceus subsp. thominei (zw.)
(+) diff. soorten t.O.V. rest 1001: Cladoniafurcata, Sedum acre
(+) diff. soort t.O.V. 100101: Hypnum cupressiforme var. lacunosum
(+) diff. soort t.O.V. 101: Poa pratensis (zw.)
(-) diff. soorten t.O.V. 100101: Pseudoscleropodium purum, Helianthemum nummularium,
Calamagrostis epigejos
constante soorten: Galium verum, Carex arenaria
Algemene omschrijving:
Dit type omvat de typische droge duingraslanden (droger, minder verstruweeld en verruigd dan type
100101), voornamelijk gesitueerd in de Oostvoorduinen en het natuurdomein Home G. Theunis en in
mindere mate ook in bepaalde delen van de Plaatsduinen en in de private gedeelten van Ter Yde.
• ..
Ecologie:
Koeleria macrantha groeit op zonnige, droge, niet te 4icht begroeide plaatsen op meestal kalkhoudende,
althans niet sterk zure, al of niet humushoudende, lichte, voedselarme tot matig voedselrijke, niet of
licht bemeste grond (bvb. duinzand, WEEDA et al. 1994: 145). Het is vooral een gras van
steppegebieden, waar dank zij het droge klimaat de verdamping de neerslag . 'ertreft, zodat de bodem
niet uitgeloogd wordt en niet verzuurt. In ons klimaat worden slechts op zonnige plaatsen (vaak
hellingen), op droge, kalkhoudende grond enigszins vergelijkbare bodems gevormd, waarbij begrazing
vaak een belangrijke factor vormt doordat zij de vertering van dode plantenresten versnelt en doordat de
tred van het vee de vorming van een strooisellaag verhindert. In de duinen groeit deze soort zowel in J
licht stuivend als op rustend zand, op hellingen en in droge valleien, voor zover deze niet met een
gesloten struweelvegetatie bedekt zijn.

Dankzij haar liggende habitus is Bromus hordeaceus subsp. thominei (Duindravik) goed bestand tegen
een zekere beweiding en betreding (WEEDA et al. 1994: 125). De soort kan zich echter alleen
handhaven waar hoger opschietende gewassen geen kans krijgen, op droog en schraal, slechts
oppervlakkig humushoudend duinzand. In droge, bew ide binnenduinen (cf. Oostvoorduinen)~s ze
plaatselijk vrij talrijk \:ii .,raaL ~ vooral aan veepaadjes, in wagensporen en onder prikkeldraad.
Sedum acre is een plant van zonnige, open, droge, zandige of steenachtige plaatsen. 'Van nature' komt
de soort vooral op kalkhoudend zand voor, namelijk in de duinen (veel op zuidhellingen, zie verder) en
op rivierduintjes (WEEDA et al. 1985: 276). Ze stelt weinig eisen aan de bodem en overleeft
ontworteling zonder problemen. Deze soort staat vaak samen met Koeleria macrantha en diverse
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eenjarigen (en ook Tortula ruralis ssp. ruraliformis, die in dit type evenwel slechts 4 van de 24
opnamen wordt aangetroffen) in open begroeiingen op zuidhellingen die 's zomers sterk uitdrogen en
waarvan de (vaak zeer ijle) vegetatie sterk aansluit bij de mosduinen van het type 101001.

Een soort die vrijwel uitsluitend in dit type optreedt, maar die in heel wat opnamen ontbreekt, is
Asperula cynanchica. Een soort die volgens DE RAEVE et al. (1983: 51) behoort tot de groep van
ecologisch meest kieskeurige soorten van dit type duingrasland. Volgens WEEDA et al. (1987: 112) is
het een soort van zonnige, droge, onbemeste krijthellingsgraslanden, zowel op vrij open plekken als in
tamelijk ruige vegetatie, soms zelfs aan bosranden (de soort ontbreekt in de Nederlandse duinen).
Cladonia furcata is volgens VAN DaBBEN (1980:32) een terrestrisch korstmos van open, anne, niet te
zure zandgrond. In Groot-Brittannië (pURVIS et al. 1992: 208 wordt de soort aangetroffen in heiden en
duinen op min of meer zure bode~ de calcifiele vicariant wordt door deze auteurs beschouwd als een
aparte soort: Cladonia subrangiformis, met evenwel de opmerking dat het hier misschien een vorm van
C. furcata betreft die is ontstaan door een overvloedige productie van calciumoxalaatkristallen. Hier
wordt de opdeling in twee soorten niet gevolgd.
Hypnum cupress~forme var. /-acunosum is een bladmossoort die voorkomt op allerlei niet-natte,
kalkrijke substraten (in het kustgebied vnl. op humeus duinzand) (cf. MARGADANT & DURING 1982:
435). Een bladmos dat enkel in opnamen van dit type wordt aangetroffen, maar in heel wat opnamen
ontbreekt is C/imacium dendroides.Volgens WATSON (1981: 318) een soort van grazige vegetaties
(waaronder moist hollows in sand dunes), op een matig zuur tot matig kalkrijk substraat. De soort
treedt meestal op in de moslaag van de soortenrijkste mmeest bijzondere (ecologisch kieskeurige)
vegetaties van dit type (vaak samen met Thymus pulegioides).

De ecologie van Poa pratensis. Carex arenaria en Galium verum werd reeds uiteengezet (resp. type
100100 en hoofgroep 1)

Droge (tot mesofiele. cf. ook type 100101) duingraslanden:
Door de RAEVE et al. (1983: 48) worden droge (tot mesofiele) duingraslanden omschreven als
zachtglooiende tot bijna vlakke duinhellingen en -valleien in de oudere, geheel gefixeerde, langdurig
extensief beweide landschappen, op kalkhoudend zand, met een sterk ontwikkeld (soms meerlagige)
humushorizont. Deze laatste garandeert een.. weerstand tegen periodieke droogte. Met betrekking tot de
watemuishouding wordt verder gestipuleerd dat zij niet onder de directe invloed van het grondwater
staan, maar wel steeds contact houden met groodwaterafuankelijke gemeenschappen en daar ook
temporeel van afhankelijk zijn (l.c.). Wat de plantensuccessie betreft wordt gesteld dat dit duingrasland
zich, veeleer dan een door 'geleidelijk mesofieler worden' van droog duin, zich heeft ontwikkeld vanuit
vochtige situaties, die geleidelijk door daling van het grondwater of door overstuiving van het maaiveld,
(mesofiel-) droger geworden zijn. De parallelle ontwikkeling van de voor de gemeenschap zo ess ti.dt:
humushorizonten verloopt langs die weg ook veel vlotter, zeker in de vroegere toestand van vrij
intensieve beweiding, die op deze steviger (in tegenstelling tot de van meet af aan droge duinen),
vochtige gronden bemesting met zich meebracht (o.c.: 48-49). 'Overgangsvegetaties' tussen grasland en
mosduin zouden eerder wijzen op 'degradatiestadia' van grasland, dan p een mogelijke successie van
mosduin naar grasland _ !e~~dUUI van droog (tot vochtig) duingrasland lijkt volgens DE RAEVE et
al. (o.c.: 51) - als plagioclimax onder een beheer van extensieve begrazing - vrijwel onbeperkt.
Begrazing stimuleert enerzijds de instandhouding van een gesloten grasmat en houdt anderzijds de
dominantie van grassen in meer humide omstandigheden tegen. In dergelijke omstandigheden houden de
elkaar onderling beconcurrerende grassen de nutriëntenspiegellaag, maar bemoeilijken bovendien de
ruimtelijke toegankelijkheid van zgn. 'systeemvreemde' soorten (houtige gewassen, 'onkruiden').
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Sinds de jaren vijftig is de extensieve beweiding door grote grazers vervallen en resteert slechts
konijnEllbegrazing. Als gevolg van het ander begrazingsgedrag dat konijnen vertonen (in vgl. met bvb.
nmderen) worden de reeds korte vegetaties nog korter afgevreten en worden hogere begroeiingen steeds
minder begraasd. In droge jaren met veel konijnen (cf; de 'beruchte' zomer van 1976) kan dit leiden tot
overbegrazing en urteindelijk zelfs vergraving en verstuiving,. In natte jaren met weinig konijnen kan de
verwaarlozing van de vochtiger vegetaties leiden tot vergrassing en verruiging. Beide gebeurtenissen de konijnenvegravingen in het bijzonder - hebben zich in belangrijke mate voorgedaan in de
OostvoorduinEll. Bemesting en overbetreding kunnen analoge resultaten tot gevolg hebben (l.c.). Men
kan zich ook de vraag stellen wat de impact is geweest van de intense ooriogsactiviteiten in de
Oostvoorduinen tijdens de eerste wereldoorlog.

1.4.5.4.7. Type 101000 met Cladonia IUrcata en Hypnum cupressiforme var.lacunosum
Floristiek:
(+) diff. soorten t.O.V. rest 101: Cladoniafurcata, Hypnum cupressiforme var.lacunosum (zw.)
(+) diff. soorten t.O.V. 100: Phleum arenarium. Tortula ruralis ssp. ruraliformis (zw.)
(-) diff. soort t.O.V. 100 & 101001: Galium verum (zw.)
constante soorten: Hypnum cupressiforme var.lacunosum, Tortula ruralis ssp. ruraliformis, Sedum
acre

In dÏf. type domineren bladmossen en korstmossen-meestal de vegetatie. Tortuia calcicolens wordt
normaliter ook in dit type aangetroffen, maar werd in het veld niet onderscheiden van Tortula ruralis
ssp. ruraliformis. Opvallend is hier het bijna ontbreken van Galium verom, wellicht een aanwijzing
voor het extreme karakter van deze vegetaties.
Algemene omschrijving:
Dit type omvat min of meer gestabiliseerde, weinig. verstoorde korstmossenrijke mosduinen vap het
duinencomplex Ter Yde, voornamelijk gesitueerd in bepaalde gedeelten van het Natuurdomein Home G.
Theunis en de minst betreden gedeelten van Ter Yde (vnl. IWVA-gedeelte).
Dit type is het best ontwikkeld in het IWVA-gedeelte van Ter Yde, dat tijdens de opnameperiode niet
kon bezocht worden. Hierdoor kan maar.een fragmentarism beeld-van dit type (slecht vier opnamen)
worden gegeven.
Ecologie
Volgens DE RAEVE et al. (1983: 42) is dit type vegetatie zeer gevoelig voor betreding (cf. ook verder:
type 101001).
De ecologie van Cladonia furcata en Hypnum cupressiforme var. lacunosum werd reeds kort
besproken onder type 10011 (alsook die van Sedum acre; 1.4.5.4.5). Korstmossen bezitten in dit type
vaak een bedekking van meer dan vijftig procent. Andere terrestrische korstmossen die in de opnamen
van dit type werden aangetroffen zijn: Cladonia foliacea, Cladonia pyridata, CIadonia chlorophae ,
Diploschistes muscorum.
Phleum arenarium is een schaduwmijdende therofyt van open, humus- en voedselarm, min ofmeer
kalkrijk, vrijwel neutraal tot basisch, droog duinzand en verdraagt bovendien goed overzanding
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(WEEDA et al. 1994: 179). De soort is een meer uitgesproken pionier dan de meeste andere eenjarigen
van het droge duin. In het middenduin staat ze vooral op open hellingen met een mosdek waarin Tortula

ruralis ssp. ruraliformis een overheersende plaats inneemt (zoals ook in dit type vaak het geval is). In
het meer gesloten duingrasland en dwergstruweel (cf type 10011) gedijt deze plant het best op open
plekjes die ontstaan door erosie onder invloed van wind, regen of betreding, of door graverij of
krabwerk van konijnen. In kalkrijke duinen staat ze -meestal met geringe dichtheid en weinig vitaal - in
lage vegetaties met een gesloten dek van Hypnum cupressiforme en Cladonia-soorten. De soort mijdt
plekken met veel kOOljDenkeutels, doordat ze akgevolg. V3ILeelL verhoogde voedselrijkdom..niet met
andere duinplanten kan concurreren. Ook waar de begroeiing zich sluit wordt ze verdrongen (l.c.).

De ondersoort van Tortuia nlralis die hier wordt aangetroffen (subsp. ruraliformis), wordt door
WATSON (1981: 201-202) beschouwd als een aparte soort: Tortula ruraliformis. Deze soort treedt op
in onstabiele kustduïnen, waar ze vaak een (dominante) pioniersrol vervult. Ze blijft verder een rol
spelen in de meer stabiele gedeelten van het duin, maar verdwijnt bij verzuring en bij het meer en meer
sluiten van het vegetatiedek (l.c.).

1.4.5.4.8. Type 101001 met Tortuia ruralis ssp. ruralifOrmis (hoge bed.) en Crepis capillaris8
Floristiek:
karakteristieke soort: Tortuia ruralis ssp. ruraliformis (hoge bed.)
(+) diff. 300rt t.o.v. rest lOl: Galium verum (zw.)
(+) diff soorten t.o.v. 10101 & 1011: Crepis capil/aris, Phleum arenarium
(-) diff. soorten t.o.v. 101000: Cladoniafurcata, Hypnumcupressiforme var. lacunosum (zw.)
constante soorten: Carex arenaria, Sedum acre
De vegetatie wordt vaak gedomineerd door Tortuia ruralis- ssp. ruraliformis. Heel wat
voorjaarstherofyten ontbreken in de (zomer-)opnamen.
Algemene omschrijving:
Dit type omvat zowel 'primair' (als successiestadium bij de duinvorming) als 'secundair' (bvb. als
'degradatiestadium' van grasland) onstane mosduinen met veel Tortula ruralis ssp. ruraliformis (en
voorjaarstherofyten), die verspreid voorkomen over het hele duinencomplex Ter Yde (uitgezonderd het
Hannecartbos), maar die het best ontwikkeld zijn in de Zeebermduinen, de Plaatsduinen en Ter Yde..
Ecologie:
De ecologie van Tortuia ruralis ssp. ruraliformis, Galium verum, Carex arenaria, Sedum acre,
Phleum arenarium en Crepis capillaris werd reeds eerder uiteengezet.
Mosduinen:
Mosduinen worden door DE RAEVE et al. (1983: 39-42) omschreven als-.open tot gesloten, lage
vegetaties van mossen enJofkorstmossen (cf; ook type 101000), met een ijle, open kruidenetage; op
droge humusarme, meestal nog enigszins..stuivende duinen. Het zijn aride ecosystemen, bijna steeds
geheel buiten de invloedssfeer van het grondwater. Het substraat is ('blond') zand met een begin van
(zeer oppervlakkige) humusontwikkeling ofwel (zwaar) degraderende humuszanden (o.c.: 39).
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Mosduinen worden doorgaans als het direct op vegetatieloos stuifduin volgend successiestadiuIn (cf.
types 10110 en 10111) besdlouwd ('primair'), maar zijn dat in het studiegebied sleclrts op een kleine
oppervlakte. Meestal betreft het regressie- en regeneratiefaseo van enerzijds duingrasland(dwergstruweel)systemen en meer gestabiliseerde mosduinsystemen na erosie (als gevolg van betreding,
begrazing of ondergraving door konijnen) en... verstuiving ('secundair') (o.c.: 40).
Opm.: DE RAEvE (1989: 23-24) wijst erop dat men over het eventueel verschjJJend verloop van primaire en
secundaire successie nog zeer weinig afweet. Waarnemingen in de Westhoek, de Houtsaegerduinen en het
Oostduinla!rkse zouden wijzen op divergentie tussen primaire en secundaire successiereeksen; een triviaal.
doch essentieel verschil tussen beide is de ouderdom en daardoor genesetoestand van de bodem (of 'het
systeem') tussen primaire en secundaire omstandigheden.

De typische Tortula-gedomineerde vegetaties zijn sinds het begin van de jaren tachtig sterk in
oppervlakte afgenomen als gevolg van een uitbreiding van Hippophae rhamnoides (cf. o.c.: 42). De
jongere stadia op zeer humusanne bodem zijn afgezien van. het. voorgaande minder gevoelig voor
verstoring dan de oudere, meer gestabiliseerde (o.m. gekenmerkt door het: optreden van bepaalde
soorten als Cladonia chlorophaea, Pleurochaete squarrosa) Ditrichumflexicaule), die zeer
betredingsgevoelig zijn (bvb. IWVA-gedeelte van Ter Yde) (cf. ook type 101000).

1.4.5.4.9. Type 10101 met Erigeron canadensis en Carex arenaria
Floristiek:
(+) diff. soort t.O.V. 0 & rest 10: Erigeron canadensis
(+) diff soort t.O.V. 1011: Carex arenaria
(-) diff soorten t.O.V. rest 1010: Phleum arenarium, Crepis capillaris, Sedum acre
constante soorten: Ammophila arenaria (zw.), Festuca juncifolia (zw.)

De moslaag ontbreekt meestal in de opnamen van dit type.
Algemene omschrijving:
Dit type omvat ijle, grazige stuifduinvegetaties.met: een ruderaal element (Erigeron canadensis) en
meestal zonder mossen, gesitueerd in de stuivende delen van de Plaatsduinen en Ter Yde.
Ecologie:
Erigeron canadensis (syn. Conyza canadensis) groeit het: best op droge, matig stikstofrijke, min of
meer humusanne zandgrond, zowel op vrij zure als op kalkhoudende bodem (WEEDA et al. 1994: 44).
De plant kan na verstoring enkele jaren op de voorgrond treden en dan weer verdwijnen. Op een meer
vochthoudende, humeuzere, zwaardere of zeer stikstofrijke bodems krijgt ze weinig kans doordat hier
Chenopodium div. sp. en Polygonum div. sp. meestal overneersen door het vonnen van een dichte

begroeiing (l.c.). Aan ut: KUst komt de soort voor in door de mens weinig gemanipuleerde
('natuurlijkere') begroeiingen: in stuivende duinen tussen Ammophila arenaria en verder ook aan de
rand van zandige strandvlakten. Maar ook in de duinstreek groeit ze vooral op plekken die door de mens
verstoord zijn (bvb. door ophoging) (o.c.: 45).
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De ecologie van Carex arenaria werd reeds uiteengezet bij de bespreking van hoofdgroep I. De soort
treedt in dit type op als een pionier van stuivend zand.

Ammophila arenaria (Helm) groeit op voedsel- en humusann, doorlatend zand, dat aan de oppervlakte
veelal beweeglijk is (WEEDA et al. 1994: 170). Dit zand kan matig zuur tot: basisch en kalkann tot: zeer
kalkrijk zijn. Overstuiving stimuleert bij dit gras een krachtige groei, zowel in de lengte als in de
breedte. Ter illustratie: Helm kan een zandaanwas aan tot één meter per jaar. Het is zelfs zo dat een
aanhoudende overstuiving met vers zand Helm de mogelijkheid biedt aan een aantasting door aaltjes
(Heterodera sp., Meloidogyne maritima) te ontsnappen. Daarnaast is de soort eveneens goed best~!!!!
tegen erosie. Aan de kust is Helm voornamelijk een soort van stuivende (zoete) duinen. Ze is een
sleutelsoort bij de (biogeomorfologische) duinvorming die vroeger vaak werd aangeplant om
verstuiving tegen te gaan en herstel van het plantendek te bespoedigen (cf. o.c.: 171-172). Aan de
lijzijde van de zeereep (en in de stuivende duinen meer landinwaarts) krijgt Helm het gezelschap van
andere zandbinders van bescheidener, zij het zeker respectabel zandvangend vennogen, die gaandeweg
haar taak overnemen. Dergelijke zandbinders zijn Festuca junc~rolia (zie verder) en (meer
landinwaarts) Carex arenaria. In de overgang naar mosduin begint zich dan ook Tortula ruralis ssp.
ruraliformis te vestigen, de beste zandvanger onder de mossen (afwezig in dit type) (o.c.: 170-171).
Naarmate de vegetatie zich sluit, wordt Helm vaak minder vitaal. Kwijnende Helm in het midden- en
binnenduin komt weer tot: uitbundiger ontwikkeling op plekken waar het vegetatie- en humusdek door
wind-, water- enJofbetredingserosie beschadigd raakt en de wind opnieuw vat op het duinzand krijgt.
Hier begint de vegetatie-ontwikkeling min ofmeer van voren af aan, zij het dat het verloop ervan wordt
beïnvloed door de voorgeschiedenis (bvb. aanwezigheid van resten van de vroegere begroeiing, cf.
'secundaire successie'). Niet in alle tot: rust gekomen duingebieden maakt de soort echter een kwijnende
indruk. Het lijkt erop dat een extra stikstofgift, hetzij door beweiding, hetzij door luchtverontreiniging
ze weer vitaler maakt (vnl. in kalkannere gebieden) (o.c.: 171). In de stuif(duin)gebieden met Helm (en
ook Festuca juncifolia) komen een aantal specifieke, ecologisch bijzondere zwammen voor (o.c.: 172).
Phallus hadriani, een bijzonder zeldzame soort die kenmerkend is voor dynamische duingebieden:,
werd zeker tot in de jaren tachtig frequent aangetroffen in de Plaatsduinen (huidig voorkomen onzeker).
Volgens WEEDA et al. (1994: 78) is Festuca juncifolia (syn. Festuca rubra subsp. arenaria)
hoofdrolspeler aan de lijzijde van de zeereep. Zodra ergens enige luwte geboden wordt, krijgt deze soort
de kans zich uit te breiden (en wordt ze bijvoorbeeld niet teruggedrongen door Helm). Tussen laag
struikgewas kan ze zich goed handhaven.
Door DE RAEVE et al. (1983: 37; (cf. ook types 10110 en 101 lltworden stuifduinen omschreven als
open, middelhoge vegetaties van (vnl.) overblijvende grassen op duinen die aan een vrij sterke tot: sterke
overstuiving onderhevig zijn. De vestiging van-de samenstellende soorten is afhankelijk van een tijdelijk
en plaatselijk voldoende hoeveelheid hangwater, gecombineerd met een niet al te sterke overstuiving en
34
een niet extreem laag nutriëntengehalte . Wat betreft de plaats in de successie worden stuifduinen
'klassiek' beschouwd als het beginstadium van de zogenaamde xeroserie (successie in droge
omstandigheden), als voorloper van mosduinen en duindoomstruwelen. Daarnaast treden zij echte ook
op als regressiestadium van diverse vegetatiestadia van gefixeerd duin (ofpanne) als gevolg van een
sterke abrupte overstuiving. Wanneer deze laatste zo sterk is dat zelfs Helm er niet meer tegen bestand
is, worden zogenaamde wandelduinen gevonnd. Met betrekking tot: structuur en uitzicht kunnen
stuifduinen variëren van dichte helmbestanden tot: ijle veldj~ Fe~tucu rubru/juncifolia (cf. types 10101,
10110, 10111), in samenh:mê ill het verstuivingsregime, de plaats in de successie en de ouderdom van
de gemeenschap. Bij toenemende stabiliteit vindt over het algemeen bijmenging van soorten als

34 de meest vitale populaties Helm zouden in het Ter Yde duinencomplex eigenlijk binnen de hygroserie
(successie onder vochtige omstandigheden, in het duingebied gekoppeld aan het tot op het grondwater
uitstuiven van pannenvloeren) ontstaan
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Cerastium difJusum en diverse rozetvonnende composieten (zoals Crepis capiliaris, Hypochaeris
radicata) plaats. Geleidelijk kunnen stuifduinen dan overgaan in mosduinen (o.c.: 38).

Met het voorgaande in het achterhoofd spreekt het vanzelf dat het 'stuifduinen-«osysteem' sterk
gekoppeld is aan dynamische (maar heel natuurlijke, weinig door de mens gemanipuleerde)
omstandigheden (zowel klein- als grootschalige zandverstuivingen). Dit systeem bezit een grote
veerkracht en het vervult een belangrijke (bio-)geomorfologische rol in het kustgebied. Voor heel wat
organismen - fungi en ongewervelden in het bijzonder - vormt het een onvervangbaar en specifiek
biotoop (zie o.a. DESENDER & BAERT 1995~ cf. ook o.c.: 38).
1.4.5.4.10. Type 10110 met Festuca rubra en Hypochaeris radicata
Floristiek:
karakteristieke soorten:
(+) diff soort t.O.V. rest lOl & 11: Festuca ruhra
(+) diff. soort t.o.v.10101 & 10111: Hypochoeris radicata
(-) diff. soorten t.O.V. type 10 I0I: Carex arenaria, Erigeron canadensis
(-) diff. soort t.O.V. 10100: Tortuia ruraliformis
constante soort: Ammophila arenaria
Algemene omschrijving:
Dit type omvat stuifduinen (cf. type 10101) met progressieve en regressieve overgangen naar
mosd~inen en kruipwilgstruweel, gesituee d in de Zeebermbumen (relatief dicht bij zee).
Ecologie:
Festuca rubra (syn. Festuca rubra subsp. commutata) is volgens WEEDA et al. (1994: 76) een
uitgesproken graslandplant, die in een grote verscheidenheid aan graslandtypes voorkomt. De soort kan
zowel op droge als vochtige grond groeien (al heeft ze in droge graslanden over het algemeen een groter
aandeel in de grasmat), op alle bodemsoorten, hetzij licht of zwaar, zuur of basisch, kalkarm of
kalkrijk. Bemesting leidt tot verdringing door.robuustere grassen..(l.c.). WEEDA et al (o.c...) vennel~en
echter niet expliciet het optreden van deze soort in stuifduinen (wel van Festuca rubra subsp. arenaria
=F. juncifolia). VeIWarring tussen beide (onder)soorten treedt wellicht af en ..oe op (temeer daar ~ in
dit type vaak door elkaar groeien). Het lijkt echter aannemelijk dat de iets meer voedselminnende (en
zouttolerante) soort Festuca rubra ('subsp. commutata) vaker optreedt in de directe nabijheid ~ de
zee dan F. juncifolia als gevolg van het mineralen aanvoerende, zilt stuifwater (hierop wijst wellicht
ook het optreden van soorten als Euphorbia paralias en Cirsium arvense).
Hypochoeris radicata is een bewoner van allerlei grazige terreinen op matig zure tot zwak basische,
droge tot vochthoudende (maar niet uitgesproken. vochtige), humusarme tot humusrijke, maar meestal
schrale, weinig bemeste zandige (maar soms ook lemige tot licht kleüge of licht venige) bedems
(WEEDA et al. 1991: 155). In terreingedeelten met wisselende waterstand, zoals duinvalleien, vormt
deze soort een indicator van terreinengedeelten die 's winters niet of sporadisch onder water komen. Ze
verdraagt geen volledig gesloten grasmat. Het voorkomen. in stuIfduinen wordt door WEEDA et al. (o.c.)
niet expliciet vermeld, m tegenstelling tot het vaak samen optreden met Festuca rubra (mits het
voorkomen van open plekken in de vegetatie).
In één opname domineert Salix repens met een bedekking van tachtig procent en een hoogte van
ongeveer één meter.
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OpvaUend is verder het abundant optreden in één opname van de op kalkrijk zand pionierende
bladmossoort Brachythecium a/bicans (met een bedekking van zestig procent), terwijl overigens geen
mossen werden aangetroffen.

1.4.5.4.11. Type 10111 met Ammophi//a arenaria en E/ymus farctus ssp. boreoat/anticus
Floristiek:

Ikarakteristieke soort: Ammophi/a arenaria (hoge bed.), Elymus farctus ssp.. boreoat/antieus (zw.)
Opm.: extreem soortenarm, moge/ijks werd Fes tu ca rubra in de opnamen van dit type verward met F
junc~folia

Algemene omschrijving:
Dit type omvat primaire stuifduinen in de onmiddellijke nabijheid van de zee (Zeebermduinen), met een
bijzonder sterke invloed van zandverstuivingen en zilt stuifwater (cf ook type 10101). Dit laatste wordt
duidelijk aangetoond door de aanwezigheid van zouttolerante soorten (Elymus farctus ssp.
boreoatlantieus, Cakile maritima).

De ecologie van Ammophi/a arenaria werd reeds uiteengezet bij de bespreking van type 10101
(l.4.5.4.8).

E/ymusfarctus ssp. boreoat/antieus is volgens WEEDA et al. (1994: 134) gebonden aan een omgeving
waar weinig andere vaatplanten zich thuisvoelen. De plant is een van de weinige in onze flora die niet
alleen zouttolerant maar ook zoutbehoevend is. Ze is een pionier vanzandige strandvlakten en de voet
van de loefzijde van de zeereep en speelt aldus een belangrijke rol in de primaire duinvorming op het
strand (cf geomorfologie). Het successiestadium met deze soort volgt, als gevolg van zandophoping, op
het veelal eensoortige (met de 'vloedmerkplanten' Caki/e maritima enlof &1/.<.o'a koli) en ruimtelijk zeer
beperkte 'embryonaalduinstadium' (waar te nemen in deZeehennduinen). Wanneer het duiD-zo hoog is
geworden dat er zich een voorraad zoetwater kan in opstapelen wordt Elymus farctus ssp.
boreoat/antieus meer een meer (en uiteindelijk voUedig) ver.<lrongen door Helm. In dit type komt
E/ymus farctus ssp. boreoat/anticus steeds samen voor met Helm.

1.4.5.4.12. Type 1100 met Rubus caesius enMolinia caeru/ea
Floristiek:
karakteristieke soorten. iviuimza caerolea (zw.), Vicia hirsuta (zw.)
(+) diff soorten t.o.v. 101 & rest 11: Rubus caesius. Achillea millefolium, Centaurea sect.jacea (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 101: Salix repens-kt
(-) diff. soort t.o.v. 101: Ammophi/a arenaria
(-) diff. soort t.O.v. 1101: Hydrocoty/e vulgaris
constante soort: Agrostis st%nifera
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Opvallend is de abundante aanwezigheid van Salix repens en Rubus caesius in de kruidlaag (gemiddeld
bedekkingen van vijftig procent en meer); een moslaag ontbreekt
Algemene omschrijving:
Dit type omvat vochtige (in de zomer nooit sterk uitdr.ogende), voedselaIme, meestal gemaaide (in
mindere mate ook door konijnen begraasde) graslanden (cf hoger: 'blauwgraslanden'), voornamelijk
gesitueerd en het best ontwikkeld (onder een jaarlijks maaibeheer) in het natuurdomein Home G.
Theunis. Kenmerkend is de hoge rijkdom aan (vaak ecologisch heel kieskeurige en bijgevolg sterk
achteruitgegane) vaatplantensoorten, alsook de overvloedige aanwezigheid van limes divergens (zie
hoger) met meer mesofiele tot droge vegetaties. Dit type is zeer gevoelig voor wijzigingen in de
waterhuishouding en diverse vormen van voedselaanrijking (bemesting, voedselrijk/vervuild
oppervlakte- en grondwater, stikstofaanrijking vanuit de lucht). Een jaarlijks maaibebeer lijkt
noodzakelijk voor het handhaven van dit type vegetatie, door het tegengaan van venuiging en/of
vergrassing. Over de effecten van (konijnen)begrazing op deze vegetaties zijn geen gegevens bekend.
Ecologie:

Molinia caerulea (pijpestrootje) is een soort die volgens WEEDA et al. (1994: 207) weinig eisen stelt
aan de bodem. Hoe groot de plaats is die ze in de vegetatie inneemt, wordt voor een belangrijk deel door
concurrentieverhoudingen bepaald. Hoewel de soort (in Nederland en Vlaanderen) voornamelijk op
matig tot zeer zure en voedselarme, kalkarme tot kalkloze grond voorkomt, is ze hieraan zeker niet
gebonden. Ze komt ook voor in duinvalleien- waarvan ondergrond en bodemvocht kalkhoudend zijn en
verde: eveneens in schraalgrasland op schelpkalk, maar steeds in min of meer voedselarme situaties (in
feite plaatsen waar fosfaat schaars is of zeer moeilijk opneembaar). Neemt de beschikbaarheid aan
fosfaat toe, dan wordt vaak de plaats geruimd voor Holcus lanatus (cf. de vochtige tot natte graslanden
van hoofdgroep 0). Molinia caerulea verlangt een niet te dr.oge, maar ook niet blijvend doornatte
bodem (verdraagt wel winteroverstromingen), bestaand uit humeus (vaak slecht verterende humus) tot
venig zand(/leem) of veen. De soort is bestand tegen sterke waterstandswisselingen en kan bij
toenemende wisselvalligheid zelfs uitbreiden., wat uiteindelijk kan leiden tot een monotone
pijpestrovegetatie waarin vrijwel alle andere planten door haar strooisel verstikt zijn. Doordat dit gras
zuinig met stikstof en fosfaat omspringt (en vóór de winter het overgrote deel hiervan uit zijn bladeren
en halmen terugtrekt om het in de opgezwollen stengelbases..enwortels op te slaan), geeft ze een in
voedse arme omgeving eenmaal verworven overwicht in de vegetatie niet gauw priJs.

In duinvalleien kan deze soort voorkomen in vegetaties die overeenkomst vertonen ~et
blauwgraslanden. Deze laatste worden door WEEDA et al. (1994: 208-209) omschreven als schrale,
onbemeste, 's winters plas-dras staande en 's zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogende hooilanden.
Ze worden éénmaal per jaar, in de zomer, gemaaid. In tegenstelling tot de meeste andere Moliniavegetaties kunnen blauwgraslanden zeer soortenrijk zijn. Zoals reeds uit de definitie blijkt is de
waterhuishouding in blauwgraslanden van cruciaal belang. Wat door het maaien aan voedingsstoffen
aan de vegetatie wordt onttrokken, wordt in principe aangevuld door het grondwater, maar..nieLdoor
mest (al heeft een lichte beweiding in de voor- of nazomer wellicht geen sterke invloed op de vegetatie)
en ook niet door inundaties met voedselrijk oppervlaktewater. Beide laatste zouden het schrale ka~r
teveel verstoren. Het is van belang dat een oppervlakkige verdroging in de zomer niet meer dan vier
decimeter diep reikt (l.c.). Een grotere waterstandsdaling leidt immers tot veraarding en/of verzuring
van de bovenste bodemlaag, waardoor een soortenarme gras- of mosbegroeiing kan ontstaan. Als
gevolg van de kalk-(en basen)rijke omgeving worden de blauwgras(achtige)-vegetaties in de duinen
aangewld met soorten als Rubus caesius,Salix repens, Primula Yens, Cirsium acaule. Verder zorgt de
aanwezigheid van kalk voor een buffering tegen een (voor dittype nefaste) fosfaataanrijking.
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Kenmerkend voor dit type zijn de vele zeer vage overgangen (cf. limes divergens) naar meer mesofiele
tot droge vegetaties (vaak van het type 100101).

Vieia hirsuta was voor de intrede van moderne zaadschoning en onkruidbestrijding volgens WEEDA et
al. (1987: 119) een gevreesd graanakkeronkruid. Tegenwoordig staat zij voornamelijk in zandige
bermen en ook wel in laag duinstruweel. Het is een plant van open tot grazige, matig droge, lichte
grond, variërend van vrij voedselarm zand tot leem en zandige klei. Met haar ondiepe beworteling
vertoont zij in droge perioden spoedig watergebrek.
Centaurea sect.jacea (of: Centaureajacea sj.) is een veelvormige soort die een voorkeur vertoont
voor grasland op een matig voedselrijke enJof licht bemeste grond. ~ WEEDA et al. 1991: 148). In
uitgesproken schrale begroeiingen treedt de soort veel minder op, maar anderzijds verdwijnt ze bij
zware (maar in de hedendaagse landbouw gebruikelijke) bemesting. Ze komt voor op droge tot vrij
vochtige, maar meestal niet of alleen 's winters drassige, zwak zure tot kalkrijke, humeuze, maar
meestal niet sterk venige bodem (op leem, lichte klei, krijt ofhumus- , kalk- enJof leemrijk zand). Ze
verdraagt maar weinig schaduw. In blauwgraslanden (zie.hoger) is ze vaak op de wat drogere plaatsen
aan te treffen. Deze soort wordt ook frequent aangetroffen in de (vochtige tot natte, min of meer
voedselrijke) hooilanden van het type 01000.
De ecologie van Salix repens, Rubus caesius, Agrostis stolon~fera en Achillea millefolium werd reeds
eerder behandeld.

1.4.5.4.13. Type 1101 met Hydrocoty/e vulgaris en Agrostis stolonifera (hoge bed.)
Floristiek:
karakteristieke soort: Eleocharis palustris subsp. uniglumis (zw.)
(+) diff. soorten t.O.V. rest I: Hydrocotyle vu/garis, Agrostis stolonifera (hoge bed.), Prunella vu/garis
(zw.), Potentilla anserina (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 1100: Achillea mil/efolium
(-) diff. soort t.O.V. Ill: Carexarenaria
Algemene omschrijving:
Dit type omvat min of meer voedseIarme, niet te dichta(vaak door koeien opengetrapte)
poelrandvegetaties op humeus (ook venig ?) zand, gesitueerd in het begraasde gedeelte van de
Oostvoorduinen. Eén opname komt uit een jonge panne in het natuurdomein Home G. Theunis en is
sterk verwant met de pannenvegetaties van het type 111, maar wordt toch bij dit type ingedeeld door de
aanwezigheid van Hydrocoty/e vulgaris en Eleocharis palustris subsp. uniglumis.
Ecologie:
E/eocharis pa/ustris subsp. uniglumis maakt volgens WEEDA et al. (1991: 266) deel uit van
betrekkelijk stabiele en vaak mitl ~f:n--l gesloten gras- en cypergrassenvegetaties (en is dus minder een
pionier dan andere waterbiezen). De soort groeit op vochtige tot drassige, tamelijk (maar zeker niet
sterk) voedselrijke, basenrijke (of brakke) klei- of zandgrond, minder op veen. Ze komt in het
duingebied onder meer voor in duinvalleien en in de lage delen van beweide binnenduinen
(vroongronden, cf. Oostvoorduinen).

102

Hydrocoty/e vu/garis groeit aan de rand van voedselanne wateren, in moerassen en op andere vochtige
plekken, op fosfaat- en carbooaatanne, neutrale tot matig zure, veen-, zand- en leembodems tWeeda et
al. 1987: 245-246). De soort is door haar groeiwijze aangepast aan wisselende waterstanden,
overdekking met zand en aanspoelsel, betreding en beweiding. Ze groeit niet in extreem voedselarm
milieu, maar verdraagt echter lichte bemesting. Met haar schildvonnige bladeren vangt ze tussen hoger
opscltietende, grasachtige planten de grootst mogelijke hoeveelheid licht; onder forsere
tweezaadlobbige, kruidachtige planten houdt ze geen stand. Ze staat in overvloed in natte duinvalleien
waarvan de bovenste bodemlaag humeus en min of meer ontkalkt is (cf. één opname uit een jonge panne
in het natuurdomein Home G. Theunis), zo ook.in natte laagten op de vroongronden (cf.
Oostvoorduinen) (l.c.).
Potentilla anserina komt voor op alle grondsoorten met uitzondering van hoogveen en zeer voedselanne
zandgrond (Weeda et al. 1987: 81). De soort is kenmerkend voor zonnige standplaatsen met een
wisselvallige waterhuishouding en, in samenhang daannee, een verdichte bodem. In groeivonn lijkt zij
op Trifolium fragiferum, Potenti/la reptans en Hydrocotyle vulgaris, soorten waannee zij in dit type
vaak samengroeit. Dergelijke planten met kruipende stengels en 'rekbare' blad- en bloemstelen
combineren een aantal aanpassingen aan wisselende waterstanden: de stengel staat zo min mogelijk aan
stroming bloot: en kan de bodem steeds opnieuw aftasten op geschikte plekken om te wortelen, en
bloemen en bladeren blijven bij hoge waterstand zoveel mogelijk boven water. Kale plekken in de veelal
door grasachtige planten beheerste vegetatie, kunnen door deze kruipende gewassen snel worden
opgevuld. In graslandvegetaties spelen grassen met kruipende, op de onderste knopen wortelende
stengels zoals Agrostis·stolonifera, een belangrijke rol.
De ecologie van Agrostis stolonifera en Prunella vulgaris werd behandeld bij de bespreking van type
010 I, waannee dit type eigenlijk heel wat gelijkenis vertoont.

1.4.5.4.14. T)pe 111 met Juncus articulatus en Carex viridula sj.
Floristiek:
karakteristieke soorten: Carex viridula sj. (zw.)
(+) diff. soort t.o. v. rest 1 behalve 1101: Juncus. articulatus
(+) diff. soort t.o.v. 10: Salix repens -kl
(+) diff. soorten t.o.v. 110: Carex arenaria, Engeron canadensis
(-) diff. soort t.o.v. 1101: Hydrocotyle vulgans
(-) diff. soort t.o.v. 1100: Achillea millefolium
constante soort: Leontodon saxatilis
Algemene omschrijving:
Dit type omvat open (meestal vrij ijle) vegetaties. van min of meer recent (tot op het grondwater)
uitgestoveo, vochtige tot natte duinvalleien (pannen), op een meestal licht humeus zandig (maar steeds
voedselarm) substraat, gesitueerd in de Zeebennduinen, de Plaatsduinen en Ter Yde.
Ecologie:
Duinpanvegetaties worden door DE RAEVE et al. (1983: 43) omschreven als spontaan uitgestoven,
jonge duinvalleien., waarvan het maaiveld van nature uit in de nabijheid van het gemiddeld
grondwaterpeil ligt. De ontstaansgeschiedenis (meer of minder diep uitgestoven/ingestoven) garandeert
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daarenboven een fijn microreliëf, precies in de zone ten opzichte van de grondwatertafel waar reeds
geringe verschillen in vochtigheidsgraad maximaal differentiërend inwerken op de plantengroei. De
bodem is aanvankelijk zuiver minerotrofeut, maar vlug aangerijkt met humus, voornamelijk op de meer
vochtige plaatsen, waar tenslotte oppervlakkige veenvorming plaatsvindt. Het kalkgehalte is hoog
vanwege de sterkere grondwaterinvloed (sterker dan in overeenkomstige drogere systemen). Overigens
is het voedingsstoffeoniveau aan de lage kant. De accumulatie van nutriënten kan via veenvorming of de
invloed van voedselarm kwelwater worden geneutraliseerd (l.c.).
Hoewel Carex viridula s.l. (waaronder dus Carex scandinavica) een overblijvende plant is, heeft ze
veelal een beperkte levensduur (WEEDA et al. 1994: 288). Deze soort is een typische pionier van pas
vrijgekomen open grond. Ze staat doorgaans in het volle licht, op vochtige, vrij voedselarme, maar vaak
basenrijke, zwak zure tot zwak basische zand- en leemgrond (mmder op veen en vrijwel nooit op klei).
Ze kan op pas blootgekomen, humusarm zand groeien, maar treedt vaak op in iets latere stadia van
pioniervegetaties, als enige hwnusvorming heeft plaatsgevonden. Voor een del wordt de openheid van
haar groeiplaatsen bepaald door de waterhuishouding: ze staat dikwijls op plaatsen die 's winters onder
water staan en 's zomers droogvallen. Het meest komt deze soort aan de kust voor, zowel op kalkrijk
als op kalkarm zand, op allerlei open, vochtige plaatsen. Naarmate de begroeiing zich sluit, ruimt deze
soort het veld, al verdwijnt zij niet gauw helemaal (l.c.).
De ecologie van Juncus articulatus (cf. type 01001), Salix repens, Carex arenaria, Erigeron
canadensis en Leontodon saxatilis werd reeds besproken.
De bedekking van de moslaag schommeh tussen nul en dertig procent en bevat zowel topkapselmossen
(meer pionierend, o.m. Bryum algovicum) als slaapmossen (in meer gestabiliseerde vegetaties, o.m.
Brachythecium mtabulum).

1.4.5.5. Samenvatting en besluit vegetatie-analyse

Na analyse van 211 opnamen, en de groepering daarvan door het computetprogramma TwINSPAN
(HILL 1979) op basis van de floristische (en structurele: door het maken van een onderscheid tussen
kruid-, struik- en boornlaag) samenstelling (vaatplanten en mossen), konden zesentwintig min ofmeer
homotone en specifieke vegetatietypes worden bekomen.
De eerste opsplitsing resulteerde enerzijds in een groep met opnamen uit voedselrijke, vochtige tot vrij
langdurig onder water staande omgeving, met een venig, venig-zandig, slibrijk-zandig ofhwneus-zandig
substraat en anderzijds in een groep uit voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vrij natte
omgevingen, met een zandig ofhumeus-zandig substraat.
Samenvattend kan worden gesteld dat de eerste splitsing in de eerste plaats meer voedselrijke van
minder voedselrijke vegetaties heeft gescheiden. De daaropvolgende splitsing scheidde voornamelijk cp
basis van vochtgradiënten.
Vrij snel in de opsplitsingsprocedure werden de opnamen uit het Hannecartbos afgezonderd. Dit is een
duidelijke aanwijzing voor het zeer afwijkend karakter van deze vegetatie binnen het duinencomplex Ter
Yde.
Veel van de uiteindelijk onderscheiden (vegetatietypes)types zijn - zoals bij de bespreking ervan is
gebleken - nog ahijd relatiefheterotoon (ze vormen geen min of meer duidelijk afgelijnde groep). Ze
konden evenwel niet verder worden opgesplitst, omdat de groepen (types) dan veel te klein zouden
worden en mogelijkerwijs alleen toevallig afgescheiden zouden worden. Dat laatste is wellicht reeds het
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geval bij de types die slechts uit drie tot vijf opnamen bestaan. Het is duidelijk dat het aantal opnamen
dat werd geanalyseerd veel te klein is om het diverse karakter van de vegetaties in het duinencomplex
Ter Y de voldoende te kunnen vatten.. De tijd ontbrak echter om het bestaande arsenaal aan opnamen
(meer dan 1000 opnamen, onder meer van DE RAEVE et al 1993, DE MEULENAERE 1992, DUMON
1993, verschillende stages Ie lic. Plantkunde RUG e.a., IN-PQ~derzoekgraslanden, Koop ET AL
1992) uit het gebied grondig te analyseren. Toch bleken de hier onderscheiden groepen betrekkelijk
goed overeen te stemmen met de door DE RAEVE et al. (1983: 29-80; grondigste totaal-analyse van het
gebied tot nu toe) onderscheiden vegetatietypes.

Een zeer opvallende trend in vegetatie (in vergelijking met het begin van de jaren tachtig) is de vnj sterk
veranderde soortensamenstelling van mesofiele tot natte graslanden (en grasland-struweelcomplexen),
die zich voornamelijk vertaah in een groter aandeel van voedselminnende, 'ruigere' soorten, een grotere
bedekking van de struiklaag en een veel kleinere bedekking of afwezigheid van in voedselrijk (en vaak
ook droger) milieu minder concurrentiekrachtige soorten.
Kenmerkend is de aanwezigheid in de opnamen van heel wat plantensoorten die min of meer sterke
waterstandsschommelingen indiceren. Uit een onderzoek van de abiotische factoren is inderdaad
gebleken dat de in het gebied aanwezige belangrijke invloed van duinkwel en het extreme kustklimaat
(in het bijzonder met betrekking tot de neerslag) leiden tot zowel sterke seizoenale als sterke jaarlijkse
waterstandsschommelingen.

1.4.6. VEGETATIEKARTERING
Voor de resultaten van de vegetatiekartering verwijzen we naar bijlage 18, waarin de
vegetatiekaart is weergegeven. Vegetatie-analyse en vegetatiekartering werden niet
geïntegreerd. De eerste is gebaseerd op de volledige floristische en structurele samenstelling van
de vegetatie, de tweede is in de eerste plaats gebaseerd op structurele vegetatiekenmerken,
waarbij ook andere, niet-biotische kenmerken gebruikt worden. Als basis werden de in de
ecosysteemvisie onderscheiden karteringseenheden (PROVOOST & HOFFMANN 1996), maar
deze werd substantieel uitgebreid voor specifieke vegetatietypes, die op het globale
ecosysteemniveau niet onderscheiden werden. Ze worden weergegeven in bijlage 19. Hierin
wordt: tevens de totale oppervlakte die elke karteringseenheid beslaat binnen het Ter Yde
duinencomplex aangegeven en de frequentie van de karteringseenheid.

1.5. ANTROPOGENE FACTOREN
1.5.1. Inleiding
Historische ecologie staat voor de studie van een bepaalde vegetatie-eenheid ofecosysteem in

zijn huidige vorm en de natuurlijke en culturele processen die in het verleden hierop hebben
ingewerkt (TACK et al 1QQj" 'i,. De studie van de manier waarop 'onze voorouders' met hun
natuurlijk leefmilieu zijn omgesprongen en hoe zij het landschap waarin zij leefden hebben
beïnvloed - met andere woorden: de studie van de antropogene factoren - is het onderdeel van de
historische ecologie dat in dit hoofdstuk aan bod komt.
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De invloed van de mens op het landschap kan niet worden gescheiden van de abiotische en nietantropogene biotische factoren. Er is steeds sprake van een wisselwerking. Mensen zijn - net
als wind, zand, helmplanten of konijnen (maar niet in dezelfde mate) - een onderdeel van het
hier besproken kust- en duinecosysteem. De mens gaat op een bijzondere manier met zijn
omgeving om: hij gaat meestal doelbewust te werk. hij tracht zijn ingrepen zoveel mogelijk
rationeel te plannen en zo weinig mogelijk aan het toeval over te 1aten3~. Dit heeft verregaande
consequenties voor zijn omgeving en de andere organismen, die zoveel mogelijk worden
onderworpen aan gerichte doelstellingen met als rechtstreeks gevolg de beperking van de
autonomie van deze omgeving en organismen en het verminderen van de overlevingskansen en
leefkwaliteit van heel wat organismen. Onrechtstreeks houdt dit menselijk ingrijpen volgens
heel wat mensen een bedreiging in van het leefinilieu en van de natuur. Anderen zien dan weer
alle heil in 'het menselijk kunnen', zelfs met betrekking tot het natuurbehoud.

1.5.2. Bewonings- en (antropogene) landschapsgeschiedenis

1.5.2.1. Neolithicum (ca. 8000 V.O.t. - ca. 700 v.o.t.)
Het Neolithicum wordt beschouwd als de periode waarin de mens voor het eerst een belangrijke
invloed op het Vlaamse kust- en duinecosysteem uitoefent, voornamelijk door jacht, veeteeh en
akkerbouw. De oudste sporen van menselijke bewoning aan de Westkust gaan terug tot het
Middoo-Neolithicum (3500-2500 v.o.t.). De toenmalige nederzettingen situeren zich op de
overgang tussen het zand(leem)gebied en de kustvlakte, die in deze periode voornamelijk uit
uitgstrekte veenmoerassen bestaat. Onder meer in Nieuwpoort werden gepolijste bijlen
gevonden die uit deze periode dateren en die zouden wijzen op een bosrijk milieu (PROVOOST
1996).

L5.2.2. Ijzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen (ca.

ïÛO

V.O.t. - ca. 850)

De IJzertijd, de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen worden sterk beïnvloed door het
optreden van stormvloeden en zeedoorbraken (cf 1.3.3). Deze instabiliteit van het fysisch
milieu geeft aanleiding tot het afwisselend verlaten en opnieuw koloniseren van de kuststreek .
Menselijke activiteiten bestaan onder meer uit jacht, visvangst, veeteeh (veel schapenteeh),
zoutwinning en handel, in perioden van min of meer politieke stabiliteit (Romeinse tijd,
Frankische en Karolingische periode).
Palynologisch onderzoek in oude duinafzettingen-van De Panne geeft een beeld van de flora en
het landschap aan het begin van onze tijdrekening. Het soortenspectrum wijst op een
gediversifieerd landschap met zowel bos (met o.m. Eik, Berk, Els, Es, Hazelaar en Beuk),
struweel (met o.m. Jeneverbes en Duindoorn) als door kruiden gedomineerde begroeiingen. Aan
de binnenduinrand heeft zich een brak tot zoetmoerasgebied ontwikkeld.

sommigen zien hierin 'het kwaad dat dient te worden bestreden' en pleiten voor het zoveel mogelijk
loskoppelen van 'natuur' en menselijke impact (cf. DERAEVE 1989), andere gaan daarentegen trachten het
natuurbehoud zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen ten einde rationele beleids- en beheerskeuzen
te kunnen maken (cf. PROVOOST & HOFFMANN 1996).
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OpgravingEIl in de jaren vijftig op de site van de abdij Ter Duinen te Koksijde hebben geleid tot. de
vmdst van voorchristelijke begraafplaatsen (SCHITIEKAT 1960: 47-66). De eigenschappen van de
aangetroffen skeletten en gebruiksvoorwerpen zouden volgens SCHII.TEKAT (1. c.) wijzen in de richting
van een min of meer geïsoleerde Gallo-Romeinse bevolking die voornamelijk leefde van jacht en
visvangst. Ze zou (zeker) vanaf de Romeinse tijd tot aan de invallen van de Noormannen in de negende
eeuw, de streek - een hogergelegen gebied dat steeds ontsnapte aan de Duinkerkse stormvloeden (een
eiland langs de waddenkust ?) - permanent hebben bewoond en dit vrijwel zonder zich te vermengen met
de immigrerende Germaanse volkeren. Het is goed mogelijk dat deze bevolking met de Romeinen
collaboreerde ten emde invallen van de Saksen afte slaan (cf. Litus saxonicum).

1.5.2.3. Middeleeuwen en nieuwe tijden ('Ancien Régime') (ca. 850- ca. 1800)
Vanaf de Middeleeuwen wordt de menselijke impact groter ten gevolge van bedijkingen,
duinfixatie en diverse landbouwactiviteiten. De mens gaat nu steeds meer het uitzicht van het
kust- en duinlandschap bepalen. Een belangrijke rol met betrekking tot het studiegebied wordt
tijdens de Middeleeuwen vervuld door de abdij Ter Duinen (gesticht in 1107, cf. ook
SCHITTEKATIE 1960.

In 846 schenkt Karel de Kale de Vlaandergouw aan zijn schoonzoon Boudewijn met de IJzeren
Arm. Deze laatste wordt de eerste graaf van Vlaanderen. In uitvoering van het zogenaamde
wildemisregaa/, behoren de 'woeste gronden' en dus ook de duingebieden, tot het grafelijk
domein. De duinen bezitten op dat ogenblik een belangrijke economische waarde als
jachtgebied, later ook als (rundvee)weide. De graven proberen het wildbestand veilig te stellen
door het uitvaardigen van talloze reglementen36 . Toezicht wordt voorzien door het aanstellen
van upperduneherders en duneherders 37 .
Over het toenmalige wildbestand bestaat onzekerheid. Onderzoek naar beenderresten levert
onder meer Konijn, Vos, Wolf en Wild zwijn op. Perioden van 'wolvenplagen' zijn gecorreleerd
met het optreden van oorlogssituaties (ca. 1385, 1490, 1585; TACK et al. 1993: 159-161).
In historische documenten over jacht in de duinen wordt vooral melding gemaakt van konijnen.
In Noordwest-Europa wordt het Konijn vermoedelijk pas in de Middeleeuwen opnieuw
ingevoerd, voornamelijk voor de bontproductie CVAN DAMME & ERVINCK 1993: 25)38. De
oudste qua datering betrouwbare archeozoölogische vondst (voor geheel Binnen-Vlaanderen)
betreft 12de-13de eeuws (ca. 1175 - ca. 1250) bottenmateriaal uit de site van de abdij Ter
Duinen in Koksijde (GAUTIER 1984: 61-63i9 • Grote gedeehen van de jonge duinen langs de
Westkust fungeerden als kweek-en woonplaatsen voor het konijnen (TACK et al. 1993: 168):
Westduinen-warande). Duinen zijn immers ideaal voor de vorming van de uitgestrekte
gangenstelsels waarin een konijnenkolonie leeft. Vanuit deze konijnenbergen gaat deze diersoort
de omgeving koloniseren. Pas wanneer de konijnen weer volledig wild zijn, wordt de jacht erop
door de echte jagers voor vol aangezien. Het overgrote deel van de warandes is eigendom van
de graaf en als zodanig een eKClusiefjachtgebied (o.c.: 169). Beweiding (concurrentie) en het
36 in een keure uit ca. 1350 wordt bijvoorbeeld verboden houtgewas of doornen te kappen ten einde geen
konijnenpijpen open te legge~ tïden~ onstabiele perioden (oorlogen e.d) worden dergelijke verordeningen
door de plaatselijke bevolking echter vaak aan de laars gelapt
37 deze opzichters houden zich eveneens bezig met het aanplanten van struiken en helmplanten om
verstuivingen in het duingebied tegen te gaan
38 nadat het verspreidingsareaal van deze soort na de laatste ijstijd was teruggedrongen tot Zuidwest-Europa
39 op een dertiende-eeuwse tegel uit de vloer van de abdij staat hoogstwaarschijnlijk een konijn afgebeeld (VAN
DAMME & ERVYNCK 1993: 22)
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kappen van onder meer Duindoorn (ten einde geen pijpen bloot te leggen; PROVOOST 1996)
wordt nadrukkelijk verboden. Tegen het verbod op beweiding worden echter veel overtredingen
vastgesteld (o.c.: 154). Ook in oorlogsperiodes - wanneer bewaking zo goed als wegvahneemt beweiding en houtkap toe.
De oudste gegevens met betrekking tot konijnenschade in en bij de duinen dateren uit de periode
1385-1425. De konijnenstand heeft zich op dat moment door vermindering van de jachtdruk en
door verhoging van het voedselaanbod (o.m. door tijdelijke braaklegging van poldergronden,
aansluitend bij de duinen) sterk uitgebreid. Zo dreigen in 1411 de abdijgebouwen van Ter
Duinen zelfs te verzakken als gevolg van ondergraving door konijnen (o.c..: 170). Op andere
plaatsen worden dijken ondergraven, wat het risico op zeedoorbraken vergroot. Het optreden
van grote zandverstuivingen is wellicht ook deels gerelateerd aan explosies van
konijnenpopulaties (cf. l.c. en PROVOOST 1996). Er worden diverse verdelgingscampagnes
opgezet. Kort voor 1794 wordt een deel van de Westduinen - met name een strook van een half
uur gaans gemeten vanafde haven van Nieuwpoort in de richting van Oostduinkerke (TACK
et al. 1993: 170) - konijnenvrij gemaakt.

In tegenstelling tot de jonge duinen doen de (vlakkere) oude en middeloude duinen en de
binnenduinrand tijdens het Ancien Régime voornamelijk dienst als weidegronden40 . De
binnenduinrand te Oostduinkerke staat op de Ferrariskaart als grasland aangeduid; beweiding
vindt hier vermoedelijk vanaf de middeleeuwen plaats (Oostvoorduinen: 1Ode eeuw?). Na de
overstuivingen van de tweede loopduinfase (midden 13de eeuw) vermindert de
landbouwkundige waarde van het duin en stond de graaf van Vlaanderen tijdelijk grote
terreinen af aan kloosters en abdijen (waaronder de abdij Ter Duinen).
Begrazing in reliëfrijke (meestal jonge) duinen wordt, onder meer met het oog op
verstuivingsgevaar, strikt gereglementeerd ofgeheel verboden (vaak onder toezicht van
uperduneherders, zie hoger). Begrazingsbeheer blijft in de jonge duinen meestal beperkt tot de
grote duinvalleien (PROVOOST 1996).
In de 12de eeuw, na de eerste loopduinfase (cf. 1.3.3), heeft het duingebied een belangrijke
economische waarde als weide. Begrazing is economisch het meest interessant in de vlakkere
duingebieden. Met betrekking tot de begrazingsdichtheid zijn geen relevant.e gegevens
voorhanden.
De meeste kustdorpen ontstaan tussen eind l1de en eind 13de eeuw (AMPE 19~2tl. Dit
onstaan is mede een gevolg van de afdamming van de belangrijkste zeegeulen door de aanleg
van grote dijken, ongeveer loodrecht op de kust (cf. 1.3.3). Het zijn vooral nederzettingen van
veehouders (cf. de onstane, in cuhuur gebrachte zihe weiden) die op het einde van de l1de en
het begin van de 12de eeuw de aanzet vormen tot bewoningskernen. Ook de vorming van de
jonge duinen, vermoedelijk reeds vanaf de 9de-l0de eeuw, heeft in belangrijke mate het
nederzettingspatroon mee bepaald.
De eerste helft van de 13de eeuw wordt. gekenmerkt door een opvallende bevolkingstoename.
De stijgende vraag naar voedsel zet de kustbewoners er toe aan nog meer gebieden in te
polderen (voor landbouwactiviteiten) en de visserij-activiteiten verder uit te breiden; In die
perioden worden ook een aantal nieuwe vissersnederzettingeJl opgericht (de zgn. yden, cf.
Nieuwe Yde, Koksijde). De neder~-etting Nieuwe Yde bevond zich in het studiegebied, op de
plaats die nu Spelleplekke wordt genoemd (naar de talloze spelden die er gevonden werden).
nadat ze na de vorming van de jonge duinen geen rol meer speelden als zeewering
eerste vennelding Oostduinkerke: 1149, Nieuwpoort: 1163, Koksijde: 1270 (Ampe 1982); andere bronnen
dateren de eerste vennelding van de naam Ostdunkercka op 1246 (PROVOOST IN PROVOOST & HOFFMANN
1996)
40

41

108

Deze nederzetting werd op het einde van de 16de eeuw verlaten, wellicht een gevolg van de
dichtslibbing van het Vloedgat (door de aanleg van de Groenendijk), concurrentie met
Nieuwpoort en plunderingen tijdens de godsdieosttroebelen (eind 16de eeuw).
Vermeldenswaard voor de Nieuwe tijden is het verblijf van Engelse Karthuizers in het 'Rood
Huis' nabij het huidige Hannecartbos. Over deze gemeenschap en haar invloed op het
landschap is echter weinig bekend.

1.5.2.4 Nieuwste tijden (ca. 1800 - nu)
De antropogene impact op het duingebied neemt in vergelijking met de Middeleeuwen nog veel
sterker toe na de Franse revolutie (einde 18de eeuw). Doordat de duinengebieden nu openstaan
42
voor privatisering vallen grote stukken ervan in handen van grootgrondbezitters .

In de loop van de 19de eeuw vestigen een steeds toenemend aantal vissersllandbouwers voornamelijk bestaande uit Veurnse proletariërs - zich ook centraal in het duingebied (vnl. aan
de Westkust). In de natste pannen worden akkertjes aangelegd waarop men vooral rogge, gerst
en aardappelen teelt (VERMEERSCH 1986, PROVOOST 1996: 158). Oostduinkerke telt in 1882
ongeveer 140 landbouwbedrijfjes met in totaal 270 ha aan duinakker (o.c.: 159).
Vee wordt meestal op communale gronden geweid. Gegevens over begrazingsdichtheden zijn
schaars. Een verslag van de hoofdingenieur van Waterstaat van 6 februari 1818 beschrijft de
toesta d van de duinen in die periode. De sector Nieuwpoort Franse grens kent de meeste
bewoning in de duinen en de pannen. Er grazen 240 koeien, 112 ezels, 51 paarden en 450
schapen. In de zomer lopen de beesten er vaak op het koelere strand (l.C.)43. Op dat ogenblik
zijn er in de duinen weinig konijnen aanwezig (DE SMET 1961: 259).

De impact van de begrazing, maar ook onder meer van kappen van struweel als brandhout of
als zandfixeerder heeft in ieder geval een ingrijpende invloed op het landschap. Foto's uit de
vorige eeuw en uit het begin van de 20ste eeuw geven ons een beeld van vrijwel boom- en
struikloze duinen. De begroeiing bestaat in hoofdzaak uit mosvegetaties, kruidachtige
vegetaties en dwergstruweel (vnl. Kruipwilg): hetMassart-landschap 44. Op veel plaatsen
ontstaan secundaire verstuivingen of worden deze door overbegrazing in stanu gehouden
(PROVOOST 1996: 160). Ook de militaire luchtfoto's daterend van het einde van de eerste
wereldoorlog (Koninklijk legermuseum, Brussel, cf. 1.5.3) laten ons toe het toenmalige
landschap systematisch en vrij gedetailleerd te reconstrueren. De impact van de oorlog op de
omgeving was echter vermoedelijk zo groot4S, dat we deze luchtfoto's niet zomaar in relatie
kunnen brengen met het hoger genoemde fotomateriaal.
Alhoewel men al eeder bomen had aangeplant in duingebieden, namen de eerste, min of meer
succesvolle duinbebossingen een aanvang aan het einde van de 19de eeuw. Het Hannecartbos is
42 familie Blieck in Koksijde, familie

Hannecart in Oostduinkerke

zoals vaak het geval is bil de bestudering van historische teksten over het duingebied, is het niet duidelijk
hoe de duinen eigenlijk worden afgebakend (in hoeverre wordt de binnenduinrand tot het duingebied gerekend

43

?)
44 genoemd naar een Brussels hoogleraar, die talrijke landschapsfoto's maakt van het kustgebied in het begin
van de 20ste eeuw
45 in de duinen van de Westkust worden bijvoorbeeld soldatenkampen en oefenterreinen aangelegd (PROVOOST
in PROVOOST & HOFFMANN 1996: 164).
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één van de vroeg-twintigste-eeuwse duinbebossingen ten behoeve van de jacht (aanvang ca.
1925, cf. 1.5.3.1).
Het duinlandschap wordt tijdens de tweede wereldoorlog sterk aangetast door de aanleg van de
At/antikwa/: een kustverdedigingsgordel die zich uitstrekt tussen de Noordkaap en Spanje. Aan
onze kust is ongeveer de hele zeereep bezaaid met Duitse versterkingen, bunkers,
geschutseenheden en ander fraais.

Een belangrijke menselijke factor sinds de eeuwwisseling is de steeds sneller toenemende
verstedelijking aan de kust onder invloed van het toerisme. Tot in de jaren dertig blijft het
kusttoerisme een eerder elitair, mondain karakter behouden, alhoewel na de eerste wereldoorlog
ook een 'sociaal toerisme' opduikt onder de vorm van kampeerterreinen, jeugdherbergen en
kinderhomes.Het blijft wachten tot na de tweede wereldoorlog vooraleer de toeristische uitbouw
van de kust pas echt op grote schaal wordt aangepakt (massatoerisme). Woonkernen breiden
zich sterk uit, daarbij gesteund door een laterale ontsluiting door tram en Koninklijke Baan. De
oppervlakte ingenomen door verblijfsrecreatieve voorzieningen (campings, chalet-parken, ... )
stijgt spectaculair. Ook de mobiliteit blijft stijgen. Het secundaire wegennet breidt samen met
de bewoning gevoelig uit, waardoor de kust de allure van een grootstedelijke agglomeratie
krijgt en het duinareaal sterk versnipperd geraakt (cf. VERMEERSCH 1986).
Het agrarisch gebruik van de duinen dooft langzaam uit terwijl de kustbewoners zich in
hoofdzaak toeleggen op het toerisme en de daarbij horende nevenactiviteiten. Begrazing in
(reliëfrijke) duinen wordt een zeldzaamheid. Akkertjes raken in onbruik en worden vaak
omgezet in hooiland (of weide) ofworden beplant (cf. 1.5.3). Onder meer als gevolg van de
verminderae agrarische druk breiden struwelen zich sterk uit en treedt lokaal spontane
bosvorming op (VANACKER 1996). Op een aantal andere vlakken neemt de druk op de duinen
evenwel sterk toe: drinkwaterwinning, recreatie en vertuining zijn enkele frapante voorbeelden.
Voornamelijk sinds het einde van de jaren zeventig tracht een pluralistische beweging - vaak
samengebracht onder de noemer 'natuurbeschermers' - op te komen tegen de verdere
vernietiging van de open ruimte en natuurlijkheid in de duinen. Eén van de verenigingen die
hierbij het voortouw neemt is Natuurreservaten vzw (met haar kustafdelingen en
duinenwerkgroep in het bijzonder). Met het opstellen van een Ecosysteemvisie voor de Vlaamse
kust (PROVOOST & HOFFMANN 1996) wordt een eerste poging ondernomen tot de uitbouw van
een wetenschappelijk gefundeerde natuurbehoudsstrategie voor de Vlaamse kust(duinen).
Op beleidsvlak worden voor het duingebied (inclusief het strand en de overgang met de polder)
een aantal planologische bestemmingen en wettelijke statuten vastgelegd (cf. 1.1.4).

1.5.3. ANALYSE VAN mSTORISCH KAARTMATERIAAL EN mSTORISCHE LUCHTFOTO'S
L5.301. Kaart van d Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, ca. 1775.
(kaartblad Nieuport 2 (R4), blad (1) en blad (2), schaall/25.000~ fig. 37)
Tot in de eerste helft van ~ l1~gemiende eeuw bleef een intensieve ontginnining van het duinencomplex
uit. Op de kaart van de Ferraris (ca. 1775) vinden we het (volledig aaneengesloten) duinencomplex
terug als een afwisseling tussen 'duinen' en 'moerassige weiden' (bemerk de smalle duinstroken die de
huidige Oostvoorduinen omgeven). Enkel in de directe omgeving van het Karthuizerklooster (huidig
Hannecartbos: vet omrand) en op één plaats in de Oostvoorduinen vinden de eerste ontginningen voor
akkerbouw plaats. De achterliggende polders zijn vrijwel geheel ontgonnen. Bewoning blijft
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voornamelijk beperkt tot de dorpskom van Oostduinkerke en enkele verspreide hoeven in het
poldergebied.

1.5.3.2. Kaart van Vandermaelen, Brussel, ca. 1840
(kaartblad Nieuport 1/14, schaal

1I20.000~ fig.

38)

Op deze kaart vah op dat reeds drie-vierde van het huidige Hannecartbos is ontgonnen. Het is niet
duidelijk ofhet hier steeds akkerland betreft Ook in de Oostvoorduinen breiden de ontginningen ziCÏ1zij het in minder spectaculaire mate - uit. Het witte (ontgonnen) gebied ten oosten van de
Oostduinkerkse dorpskom is wellicht gedeeltelijk een hiaat in de kartering aangezien deze op een (veel
nauwkeurige opgestelde) militaire topografische kaart uit 1860 niet meer wordt teruggevonden.

1.5.3.3. Militaire topografische kaart 'Depot de la Guerre', Brussel, ca. 1860
(schaal 1120.000, fig. 39, 40)
Opvallend voor zowel het Hannecartbos als de Oostvoorduinen zijn de talrijke ontginningen voor
akkerbouw (omwalde akkers). In de Oostvoorduinen (fig...) vinden deze ontginningen vooral in het
zuiden en het zuidoosten plaats.
Het Hannecartbos wordt voor meer dan de helft ingenomen door (geperceleerd) grasland (zwart). Het
actuele duingebied in het zuidwesten tekent zich duidelijk af. De rest is akkergebied (omwalde akkers)

1.5.3.4. Topografische kaart gepubliceerd in WASTIELS (1976), ca. 1890
(schaal

1I20.000~

fig. 41)

Ten opzichte van de vorige kaart bemerken we een uitbreiding van het akkerland in het oosten van het
Hannecartbos, ten nadele van het grasland (zwart)

1.5.3.5. Militaire topografische kaart (MGI), Brussel, ca. 1910
(schaaI1l10.000~

fig. 42)

Het graslandareaal (zwart) in het Hannecartbos is verder ingekrompen ten voordele van het akkerland.

1.5.3.6. Militaire luchtfoto's (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 115.000 en interpretaties schematisch overgetekend op de topografische
kaart van het Ministerie van Openbare Werken uit 1956~ fig. 43, 44)
Voor wat het Hannecartbos betreft bemerken we een - ten opzichte van de vorige kaart - verq~re
inkrimping van het graslandareaal (hooi- én weiland, cf 1.5.4), waarbij dit wordt opgesplitst in een
noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Bepaalde akkers worden omgeven door houtkanten (veiti.kaaI
geärceerd). Voor een bepaald gebied langsheen de Waterloop-zonder-naam is het grQij~ebruik niet
duidelijk (dubbel geärceerd). De wit gelaten zone betreft niet (duidelijk) door houtkanten omgeven
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akkers. Het duingebied wordt aangeduid met vertikale streepjeslijnen. De door een streepjeslijn
omgeven zones 1 en 2 betreffen plaatsen met een sterke inslag van granaten.

L5.3.7. Historische bestandskaart Hannecartbos, naar DOLFEN (1986), ca. 1925-1955
(schaal 115.000, verkleind)
Door de aanplantingen met Zwarte en Witte els door de familie Hannecart (ten behoeve van de jäcti.) ~
het akkerlandareaal beperkt tot enkele kleine perceehjes in de omgoaving van de verspreide en schaarse
bewoning. Het graslandareaal (zwart) is eveneens zeer sterk gereduceerd en ongeveer herleid tot de
actuele oppervlakte. Het duinenareaal is min of meer gelijk gebleven.
Uit de bestandskaart blijkt verder dat de meest recente aanplantingen plaatsvonden in het zuidoosten.
De oudste voornamelijk in het westen. Met betrekking tot het gedeelte dat eigendom is van de 1WVA
zijn geen gegevens voorhanden.

1.5.3.8. Topografische kaart Ministerie van Openbare Werken, Brussel, toestand 1952,
bijgewerkt 1956
(schaal 115000)
Op deze kaart werd voor de Oostvoorduinen de ligging van de geperceleerde graslanden aanged\Jid.

L5.3.9. De overige duingebieden binnen het Ter Yde duinencomplex
De niet behandelde gedeehen van het duinencomplex Ter Yde werden sinds de negentiende eeuw steeds
als duingebied gekarteerd
Voornamelijk sinds de tweede wereldoorlog ondergaat het duinencomplex een sterke versnippering als
gevolg van een zeer sterk toegenomen bewoning, gepaard gaande met een navenante uitbreiding van
wegeninfrastructuur.

1.5.4. GRONDGEBRUIK IN DE TWINTIGSTE EEVW

1.5.4.1. Hannecartbos
(cf SLOSSE 1996: 8-14; SLOSSE, pers. med.; LFYRE, pers.med.; GlJILLEMIN, pers. med.)
Opm.: de besprO~fl 3iit:3 woráen gelokaliseerd op fig. 45.
Wei-, akker- en hooiland

Tot ca. 1925 blijft de vlakke depressie in gebruik als wei-, hooi- en akkerland (rond 1850 vnl.
akkerland). De boeren huren de grond van de familie Hannecart zonder bijzondere pachtvoorwaarden.
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De landbouwactiviteit blijft steeds zeer kleinschalig. Akkerland situeert zich in het begin van deze eeuw
voornamelijk in het (hoger gelegen, drogere) oostelijk en noordwestelijk gedeelte. Hier en daar (cf. ook
1.5.3.6) worden de akkers begrensd met hakhout (vnl. Wilg). Er wordt voornamelijk aardappel, gerst
('pamele') en rogge geteeld. Als bemesting wordt stalmest gebruikt en in de winter wordt de inhoud van
de aalput over de akkers uitgestrooid. Men maait en dorst met zeis en vlegel. Stro van de akkers
(halmen en kaf) wordt aangewend om winterbieten (voederbieten) afte dekken. Na de winter wordt het
deels ontbonden stro gebruikt als bemesting voor de wei- en hooilanden. De wei- en hooilanden situeren
zich meer centraal in het gebied (cf. ook 1.5.3.5,1.5.3.6) - op de vochtiger stukken in de omgeving van
de Waterloop-zonder-naam - en verder ook in het noordoostelijk gedeelte. In totaal grazen er ongeveer
tien koeien en drie tot vier paarden (op een begraasde oppervlakte van ongeveer vijtien ha., cf. 5.3.5j.
Met zijn zeven of acht koeien en twee paarden is de familie Leyre er dus één van de belangrijkste
grondgebruikers .
Met de bebossing in de periode 1925-1955 verdwijnt het grootste deel wei-, hooi- en akkerland. Het
aandeel grasland in het Hannecartbos in 1955 is aangeduid op fig. 46. Het grote noordoostelijke
weiland (l op fig. 45; momenteel in eigendom van de IWVA) wordt tot eind de jaren tachtig
(over)begraasd door een tiental koeien. Het is niet duidelijk hoe de begrazingsdichtheid er sinds het
interbellum is geëvolueerd. Sinds het begin van de jaren negentig grazen er drie tot vijf paarden (eerst
'gamaalvisserspaarden', momenteel renpaarden). Momenteel wordt er zeker bemest. Met betrekking tot
eventuele vroegere bemestingen zijn geen gegevens bekend Een stuk grond achter de hoeve Leyre wordt
zeker sinds het interbellum gebruikt als graasweide (2) voor één paard van boer Leyre (eerst een
trekpaard, momenteel een fjord). Sinds 1993 wordt een gedeelte hiervan (3) gemaaid als hooiland
(éénmaal per jaar, in augustus-september).

In het staatsnatuurreservaat wordt het noordoostelijke hooilandje (4) sinds 1986 gemaaid met een
bosmaaier (éénmaal in juni en éénmaal in oktober). In 1987 schakeh men over op één jaarlijkse
maaibeurt. Sinds 1991 wordt er ook een hooilandje langs het Loze Vissertjespad (5) éénmaal per jaar
gemaaid. Vanaf 1987 worden enkele dreven ontsloten met een maaibalk Gaarlijkse beurt).

De geleidelijke bebossing van het Hannecart-domein gebeurt volledig in functie van de jacht. Rond
1925 begint men met de aanplant van ongeveer één hectare. De bebossing wordt vohooid rond 1955.
Het beboste gebied wordt door eigenaar Hannecart afgezet met eeD- draadafslWting en er wordt een
jachtwachter aangesteld. Eigenaar Hannecart jaagt er met kennissen regelmatig op konijn, fazant en
snip. Kappingen in het bos blijven zeer beperkten gebeuren enkel door (en ten behoeve van) de
werkman van de familie Hannecart.
Sinds 1985 worden beheerswerken. in het staatsnatuurreservaat uitgevoerd door de afdeling Natuur
(Vlaamse Gemeenschap, AMINAL), bijgestaan door de afdeling Bos en Groen.Tussen 1985 en 1992
worden ongeveer dertig door stormen gevelde populieren verwijderd, omdat deze een bedreiging zouden
kunnen vormen voor de omheining, het wegverkeer en de aanpalende eigendommen.
Over het beheer van het bosgedeelte dat eigendom is van de IWVA is geen informatie bekend.

Duingebied
Over het grondgebruik in het duingebied (momenteel volledig staatsnatuurreservaat) is weinig bekend.

In 1987 vindt er een konijnenverdelgingscampagne plaats, die wordt gestopt als gevolg van een incident
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met buurtbewoners. In 1994 start men met het voeren van een graasbeheer. Hiertoe wordt het
duingebied (6), met inbegrip van een bosstrook van ca. 30 m breed, omrasterd. Als begrazers gebruikte
men tot in de zomer van 1996 twee Shetlandpony's. Sinds de winter van 1995-1996 lopen de pony'smomenteel drie exemplaren - omwille van hun voedselvoorziening vrij in heel het staatsnatuurreservaat
rond.

Waterloop-zonder-naam
De Waterloop-zonder-naam wordt tot aan de bebossing van het domein in de jaren twintig met de hand
geruimd door de lokale grondgebruikers. Ten behoeve van de afwatering van het centrale gedeelte wordt
de waterloop (soms via een systeem van betonnen buizen, cf. SLOSSE 1996: 13) verbonden met een
dertigtal loodrecht op de beek (met de hand) gegraven greppeltjes. De langsheen de waterloop zeer
talrijk voorkomende Gele lis wordt gemaaid in de winter46 . In de zomer worden de bloemen getrokken
ter opfleuring van de Oostduinkerkse Gamaalstoet.
De beek wordt bij de aanvang van de bebossing alleen geruimd ter hoogte van de boerderij van de
familie Leyre (7) (om de twee jaar, door de boer zelf en met de spade). Wellicht vanaf de jaren vijftig
wordt het grootste deel van de waterloop om de 4-5 jaar met een bulldozer geruimd door het
gemeentepersoneel. De laatste ruiming vindt plaats in 1985, na een verhoging van de waterstand door
A. Deze verhoging kon gebeuren door het dichthouden van een sluis gesitueerd langs de
de
A). Zeker tot eind de jaren tachtig
Noordzeedreef (8)( buiten het domein en eigendom van de
vinden meermaals drastische peilverhogingen plaats. Momenteel wordt de Waterloop-zonder-naam
beschouwd als een waterloop van derde categorie, waarvan het beheer bij de Provincie berust. In 1991
plaatste men een bezinkingsput in de beek tegen het Loze Vissertjespad ten einde de vervuiling van de
waterloop tegen te gaan. Recent werden rioleringswerken in het Mariapark aangevat.

rwv

rwv

Bewoning
De bewoning in en om het Hannecartbos kan als volgt worden samengevat. Op de zuidgrens situeert
zich een tot riante vila omgebouwde hoeve (9)47. Wegens vroegere sluikstortingen van tuinafval werd
recent een poortje achterin de tuin van deze villa gebarricadeerd. Even buiten het 1uidoostelijk gedeelte
bevindt zich de hoeve van de familie Leyre (10). Het woonhuis vonnt wellicht een restant van de
vroegere Karthuizemederzetting. Ten oosten van deze woning situeren zich de woningen van de families
Corteel en Laplasse (11). Aan de noordgrens van het reservaat situeert zich een oud vissershuis
A~am.ein
(momenteel. ·Uslandvaarders' genoemd) dat residentieel wordt bewoond (12). In het
bevindt zich, grenzend aan het staatsnatuurreservaat, de ruïne van een jachtwachterswoning (13) en,
wat noordelijker, de oude Villa Hannecart (14). Ten westen van het reservaat ontwikkelde zich de
residentiële verkaveling Mariapark. In het westelijk gedeelte van het staatsnatuurreservaat situeert . h
een enclave met een residentieel bewoond oud vissershuis (15).

rwv

Oorlogvoering
De impact van de eerste en tweede wereldoorlog op het Hannecartbos is wellicht niet gering. Ten
noorden van de boerderij Leyre bevindt zich tijdens de eerste wereldoorlog een belangrijke Engelse
het is niet duidelijk waarvoor het maaisel werd aangewend
47 hier werd recent meennaals lozing van huishoudelijk afvalwater via een onder de afsluiting geschoven
tuinslang vastgesteld (SLOSSE 1996: 7)
46
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artillerie-eenheid. Er wordt onder meer een twintig meter lange commandobunker gebouwd en er
gebeurt een bestrating naar de geschutsbatterijen. In het zuidelijk gedeelte van het Hannecartbos
bevinden ziclt verder nog drie oorlogsbunkers uit WO I, waarvan één op het erf van de hoeve Leyre.
Een Franse bunker in het uiterste zuidoosten (16) werd in 1992 ingericht als overwinteringsplaats voor
vleennuizen. Op de luchtfoto's uit 1917 kunnen talrijke bomkraters worden waargenomen,
voornamelijk ten noorden van hoeve Leyre.

Tijdens de tweede wereldoorlog is in het Hannecartbos een Duitse artillerie~eid actief. Getuige
hiervan zijn onder meer de bakstenen keldertjes (munitie-opslagplaatsen) net ten westen van de villa op
de zuidgrens van het Hannecartbos (17). In het zuidelijk gedeelte, in de omgeving van de 'rianw
bevindt zich een bunker uit WO II (18).

vw.a·

Andere constructies in het bos
Recent werd in het bos, nabij de toegang via het erf van de hoeve Leyre, een houten boswachtershut
opgetrokken (19). Aan de rand van het zuidwestelijke duingebied wordt een kleine observatiehut een. een
schuilhok voor pony's gebouwd (20). Vanaf 1987 herstelt en versterkt men geleidelijk de afsluiting rond
het domein.

Waterwinning
zie 1.3.4. Hydrologie.

L5.4.2. Oostvoorduinen
Opm.: op fig. 47 worden enkele historische landbouwpercelen gelokaliseerd, alsook de zones waar
recent natuurbeheerswerken werden uitvoerd
A/gemeen
Tot omstreeks 1930 ondergaan de - voornamelijk centraal gesitueerde - zachtgolvende duingraslanden
in de Oostvoorduinen een beheer van communale, extensieve begrazing. Tot in de jaren twintig staat een
weiland in de omgeving van de huidige woonwijk Monobloc bekend als ontmoetingsplaats van diegenen
die hun koeien op de 'gemene weiden' laten grazen (Noeneplekke, SLOSSE, pers. med.). Wat betreft de
begrazingsdichtheid en bemestingsdruk zijn geen gegevens voorhanden. Met de opkomst van het
toerisme - voornamelijk sinds het interbellum - verdwijnt dit eeuwenoude agropastoraal gebruik tot op
de dag van vandaag.

Aan de rand van dit binnenduinrandgebied - voornamelijk in het zuiden en het zuidoosten - worden de
meeste afgezande pen"dal aangetroffen. Rond 1860 worden deze gronden bijna uitsluitend gebruikt als
akkerland. De teelten bestaan voornamelijk uit aardappel, gerst en rogge en er wordt meestal bemest
met visafval en aal (later ook met stalmest). Het afgezande materiaal wordt rond de akkertjes
opgeworpen en de aldus ontstane walletjes worden ten behoeve van de windschermfunctie beplant met
als hakhout beheerde houtgewassen (Els, Wilg of Populier, daarnaast ook: Sleedoorn, Sering).

115

Voorbeelden van deze akkerwalletjes zijn nog steeds in de Oostvoorduinen aan te treffen (o.m. 10 op
fig. 47).

Op de plaats van de huidige woonwijk Monobloc bevindt zich tijdens de eerste wereldoorlog een
belangrijke kampplaats. Allerlei oorlogsactiviteiten veroorzaken een niet te onderschatten verstoring van
de bodem, met sterke verstuivingen tot gevolg (cf militaire luchtfoto's RAF 1917). Er ontstaan evenwel
ook talrijke bornputjes, die dankbaar als veedrinkput worden gebruikt. Momenteel bezitten enkele van
die putjes een zeer bijzondere vegetatie.
Vanafhet interbellum worden de hoger vermelde akkertjes meer en meer omgezet in intensief begraasde
en bemeste, geperceleerde graslanden.

Historische landbouwpercelen
Een grasland langs de Polderstraat met een oppervlakte van ongeveer 6 ha (1) wordt zeker tot op het
einde van de jaren tachtig extensief begraasd door een tweetal pony's (IA) en een drietal paarden (lB,
tot 1995). Sinds het einde van de jaren tachtig grazen er op weiland 1A tien tot vijftien koeien. In 1995
wordt de afsluiting (2) tussen IA en IB verwijderd, waardoor dit laatste weiland eveneens onderhevig is
aan een zeer intensieve begrazing (en een hiermee gepaard gaande vetrappeling en vermesting) wat een
nefaste invloed op de meest gevoelige struweel-, grasland- en poelvegetaties tot gevolg heeft. Perceel (3)
is een tot in 1995 zwaar'bemeste maïsakker. De vijver (4) is een zandwinningsput die is aangelegd in de
jaren zeventig (aanleg AI8) en die onder meer wordt gevoed door een aftakking van de Waterloopzonder-naam. Het bos eromheen (5) is nog steeds eigendom van de familie Hannecart. De graslanden
langsheen de Kartuîzerstraat (6) worden sinds enkele decennia intensief begraasd door een tiental
koeien. Vermoedelijk is de bodem er nooit (extern) bemest geweest. De aanwezigheid van een tal\ldrestand in de omgeving van het huidige kerkhof (8) wijst vermoedelijk op het voorkomen van een
negentiende- eeuwse duinakker. De centraal gelegen weide (9) wordt zeker sinds enkele decennia zeer
intensief begraasd en bemest (6-7 koeien op ca. 2 ha). (l0) omvat één van de eerst ontgonnen percelen
in de Oostvoorduinen. (lOB) en (lOC) zijn van ca. 1850 tot beginjaren tachtig met 'zeevet' bemeste,
omwalde akkertjes, waarop steeds rogge, gerst en aardappel wordt geteeld. (lOA) is een tot 1993
jaarlijks gemaaid hooilandje, in 1994 vindt er één jaar begrazing door twee paarden plaats. Perceel (13)
werd tot in 1987 begraasd door pony's (geen verdere gegevens voorhanden, wellicht een vrij extensieve
begrazing). Perceel (l4) wordt reeds enkele decennia intensief begraasd door een 15-tal koeien.
Eénmaal per jaar wordt er drijfmest uitgereden.

Recent uitgevoerde natuurbeheerswerken
De meest recente ingrepen (met betrekking tot het grondgebruik) zijn natuurbeheerswerken (vnl.
maaien) uitgevoerd door de afdeling Westkust van de vzw Natuurreservaten. Een vlakke depressie (l1)
wordt sinds 1986 gemaaid (éénmaal per jaar in oktober, met bosmaaier); (12) is een sinds 1995
gemaaid struweel (éénmaal !'pr j_~r); (7) is een zone (uiteinde van een depressie), die in 1996 voor het
eerst is gemaaid.
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1.5.4.3. Zeebermduinen, Kartuizerduinen, Plaatsduinen, Ter Yde
Met betrekking tot de overige duingebieden zijn weinig gedetailleerde gegevens voorhanden. De recent
uitgevoerde (natuur)beheerswerken in het Natuurdomein 'Home G. Theunis' worden uiteengezet in

1.5.4.4.
In het begin van de twintigste eeuw bestaat het grondgebruik in de duinen voornamelijk uit akkerbouw,
extensieve begrazing en het stropen van konijnen.
Akkerbouw vindt plaats in de vlakke (of afgevlakte) pannen. De perceeltjes worden omgeven door
walletjes afgezand materiaal, beplant met houtwassen als Vlier, ~leedoorn, Meidoorn en Sering
(windschennfunctie). De bemesting blijft meestal beperkt tot visafval ('zeevet') en aal. De teelten
bestaan ook hier uit weinig eisende gewassen als rogge, gerst en aardappel. De opbrengsten zijn laag als
gevolg van de extreme omgevingsfactoren.
Sommige 'duneboeren' bezitten enkele koeien, geiten, schapen of ezels. Al deze dieren laat men grazen
in de (hogere) duinen. De Oostduinkerkse duingebieden kennen dan ook, tot in de jaren twintig, een
systeem van communale, extensieve begrazîng . Daarna ondergaan ze, zoals reeds hoger uiteengezet, de
steeds sterker ingrijpende invloed van massatoerisme en verstedelijking. Ook het verdwijnen van de
landbouw in de jonge duinen heeft een belangrijke impact (cf. hoger).
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11. GEBIEDSVISIE
11.1. Inleiding
De gebiedsvisie zoals ze hier gefonnuleerd wordt voor het Ter Yde duinencomplex is gestoeld op de
principe's die ook ten grondslag liggen aan de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust (PROVOOST &
HOFFMANN 1996, deel 11). Het gaat uit van de intrinsieke waarden van het gebied als uniek en nog
steeds vrij aaneengesloten duingebied in het typische, geomorfologisch sterk gediversifieerde
westkustgebied, waarin de waterhuishouding veel minder dan in de overige min oif meer aaneengesloten
duingebieden aan de Westkust (Westhoek, Cabour, Doornpanne, Houtsaegerduinen) is aangetast door
kunstmatige wateronttrekking. Daarnaast is de aanwezigheid van een fossiele strandvlakte, waarop
veenachtige bodems tot ontwikkeling kwamen en de continue gradiënt van hieruit naar de omringende
echte duingebieden nergens anders aan de Vlaamse kust terug te vinden, waardoor met name hierop de
nodige nadruk zal liggen voor het ontwikkelen van een beheersplan. Hierin moeten de potentiële
kwaliteiten van dit rijk geschakeerd duinlandschap optimaal tot uiting kunnen komen.
Er wordt eerst verder ingegaan op de intrinsieke abiotische en biotische diversiteit uitgedrukt in een
groot aantal gradiënten, die de natuurbehoudswaarde van het duingebied bepalen. Daarna worden de
natuurbehouds en -ontwikkelingsdoelstellingen voor het gebied gefonnuleerd (II.3), waarna tebnslotte
de knelpunten aan bod komen (II.4), die het tot uiting komen van deze diversiteit aan gradiënten
belemmeren of limiteren.

II.2. Waarde
II.2.1. Belang van het gebied in het globale Noordzee- en Belgische kustecosysteem
De aanwezigheid van een aantal in Europees verband waardevolle habitattypes voor de instandhouding
van de wilde flora en fauna (embryonale duinen, wandelende duinen, gefixeerde duinen met
kruidachtige vegetaties, grijze duinen, duinen met Duindoorn, duinen met Kruipwilg en vochtige
duinvalleien) zoals opgenomen in de Habitatrichtlijn, wijzen op de uitzonderlijke waarde van het
gebied. Het gebied werd tevens opgenomen in de Vogelrichtlijn omwille van haar ~elangrijke waarde
als pleisterplaats voor trekvogels (bessenrijke struwelen).

In geomorfologisch verband is het gebied van uitzonderlijke internationale waarde door de
aanwezigheid van een uitgestrekt actiefparaboolduin-loopduincomplex. Buiten de aangrenzende
'Vlaamse Duinen' worden dergelijke stuivende zandmassieven worden op het West-Europese vasteland
slechts aangetroffen in het noorden van Denemarken en Zuid-Frankrijk. Ook het kopjesduinlandschap
van de Oostvoorduinen, de voonnalige, deels venige strandvlakte van het Hannecartbos en de abrupte
overgang tussen de paraboolduingordel en het kopjesduinlandschap tussen de Nieuwe Ydelaan en de
Noodzeedreef verdienen omwille van hun specificiteit internationale bescherming.

II.2.2. Actuele natuurbehoud!lw r : 1 Vlaamse context van het Ter Yde duinencomplex in het
algemeen en de gewestelijke domeinen 'Ter Yde' en Hannecart' in het bijzonder.

In Vlaamse context heeft het Ter Yde-duinencomplex een uitzonderlijke biologische, historische en
landschappelijke waarde. Het Ter Yde-duinencomplex is weliswaar niet meer aaneengesloten van de zee
tot de polders, door de aanleg van enkele verbindingswegen tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort en de
gedeeltelijke onderbreking door residentiële woonwijken. Toch vinden we er nog nagenoeg alle
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halfuatuurlijke Belgische duinvegetaties in het transect Strand-Zeebermduinen-Ter Yde,
Karthuizerduinen & Plaatsduinen-Hannecartbos-<>ostvoorduinen.

11.2.2.1. (Dio)diversiteit
Door haar ontstaansgeschiedenis en geomorfologische configuratie vertoont het Ter Yde-duincomplex
een voor Vlaanderen unieke ecolandschappelijke diversiteit. Vooral de aanwezige sequentie van
loopduin naar kopjesduin, naar strandvlakte en de daaraan gekoppelde bodemkundige verscheidenheid
(afwisseling van kalkrijke stuifzanden, oude begraasde (soms licht ontkalkte) humusrijke bodellb, jonge
pannevloeren en venige strandvlaktes) zijn zeer bijzonder. Het hele gebied is daarom van een
uitzonderlijke geomorfologische waarde en dient als "geopatrimonium" beschouwd te worden
(PROVOOST & HOFFMANN 1996).
Op floristisch vlak valt vooral de grote soortenrijkdom op van vaatplanten. Ook het groot aantal Rode
Lijst soorten is opmerkelijk. In de zeereep is het voorkomen van Blauwe Zeedistel (Eryngium
maritimum) en Zeewinde (Ca/ystegia so/danella) van nationaal belang. Vooral voor soorten van
mesofiele graslanden en kalkrijke duinvaUeiën is het gewestelijk domein Ter Yde één van de laatste
groeiplaatsen in Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. Aarddistel (Cirsium acau/e), Kalkbedstro
(Asperu/a cynanchica) en Liggend Bergvlas (Thesium humifusum), die we ook terug vinden in de
graslanden van de Oostvoorduinen. Hoewel beperkt in oppervlakte behoren de vegetaties van jonge
vochtige duinpannen, met Honingorchis (Herminium monorchis), Parnassia (Parnassia palustris) en
Moeraswespenorchis (Epipactis pa/ustris), tot de best ontwikkelde van de Vlaamse kust. In het
staatsnatuurreservaat "Hannecartbos" zijn soorten van schrale hooilanden (zoals Brede orchis
(Dactylorhiza maja/is), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) en Zwarte Zegge (Carex nigra» nog
slechts relictueel vertegenwoordigd op enkele jaarlijks gemaaide perceeltjes. Het beboste deel van het
Hannecartdomein is belangrijk voor zeldzame epifytische mossen en lichenen, zoals Usnea fi/ipendulaa
en C%lejeunea minutissima. Ook daarbuiten vinden we speciale mos-, levermos- en lichensoorten in
de niet verstoorde mosduinen, de mesofiele duingraslanden en de jonge vochtige duinpannen (Thuidium

abietum, Campy/ium stellatum, P/eurochaete squarrosa).
Voorts is het gebied van uitzonderlijk belang voor het voortbestaan van talrijke soorten fungi in
Vlaanderen. Naast de talrijke houtbewonende fungi in het Hannecartbos, specifieke zwammen van
droge mosduinen en helmduinen (o.a. Phallus hadriani), is het voorkomen van vijftaxa uit het gesla9ht
Hygrocybe (Wasplaten) in de mesofiele duingraslanden van het domein "Ter Yde" en de
Oostvoorduinen belangrijk.
Qua fauna is het gehele gebied herpetologisch zeer bijzonder door het voorkomen van een vitale
populatie Rugstreeppad (Bufo calamita). Daarnaast komt de Kamsalamander (Triturus cristatus) in het
gebied nog verspreid voor in enkele veedrinkpoelen. Bij de broedvogels zijn de soorten van open en
rustige terreinen zeer kenmerkend. Zo kwamen de Tapuit (Oenanthe oenanthe), Nachtzwaluw
(Caprimu/gus europaeus) en de Velduil (Asio fammeus) er in het recente verleden nog tot broeden. In
het Hannecartbos komen typische bossoorten (o.a. Kleine Bonte Specht (Dendroscopus minor),
Boomklever (Sitta europaea) en Boomvalk (Fa/co subbuteo)) voor, die in de rest van de kuststreek
zeldzaam zijn.
Op entomologisch vlak zijn de open thermofiele habitaten (kortgrazige mesofiele graslanden,
pionierende duinpannen, mosduinen) van uitzonderlijk belang voor het voortbestaan van enkele zeer
~lfs in Europa. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Kleine
zeldzame soorten in Vh3!ld fyu
Parelmoervlinder (/ssoria lathonia) (voortbestaan in Vlaanderen afhankelijk van het voorkomen in het
Ter Yde-gebied, Houtsaegerduinen en Westhoek), de Heivlinder (Hipparchia semele) (bedreigd in
Vlaanderen), de spinnen Agroeca inopina, Alopecosafabri/is, Pardosa monticola (sterk bedreigd in
Vlaanderen) en de spinnen Agroeca /usatica, Ceratinopsis stativa, Mastigisa arietina en Walckenaeria
sty/ifrons (bedreigd op Europese schaal).
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11.2.2.2. Historische waarden

Het oude, open kopjesduinlandschap van de Oostvoorduinen/Monobloc met eeuwenlang begraasde
graslanden in communaal systeem en oude akkertjes/walletjes, het weliswaar jongere, maar evengoed
goed bewaard gebleven kopjesduinlandschap van Ter Yde, waarvan grote delen nog relatief
onverstruweeld bleven en deels nog stuivend duin herbergen en graslandrelieten in en in de directe
omgeving van Hannecartbos doen het Ter Yde duinencomplex nog steeds dicht aansluiten bij het
zogenaamde 'Massart-Iandschap' van het begin van de 20ste eeuw.

11.2.2.3. Spontane geomorfologische processen

Vooral in het meest naar de zee gelegen deel van het studiegebied bestaan nog mogelijkheden van
spontane geomorfologische processen, met verstuivingen, paraboolduin en duinpannevorming. Als
mogelijkheden. De opeenvolgende topografische kaarten getuigen van de grote dynamiek die het gebied
nog steeds vertoont. Lokaal zijn vrij ongestoorde vegetatiesuccessielijnen in het vegetatiepatroon te
herkennen, gaande van kaal stuivend zand naar helm- en mosduin enerzijds en vochtige pionierpanne
anderzijds. Slechts zeer lokaal treedt oudere primaire struweelontwikkeling (Ter Yde, tegen de
Koninklijke Baan aan) op.

11.2.3. Potentiële natuurwaarden

De hoge actuele natuurwaarde dankt het Ter Yde-duingebied momenteel aan het voorkomen van veel
bedreigde en zeldzame soorten planten en dieren en het nog steeds optreden van enkele unieke
geomorfologische processen. Deze rijkdom is te danken aan een aantal historische fenomenen
(geologische ontstaansgeschiedenis, dispersiegeschiedenis van soorten, menselijke ingrepen, ...), maar
vooral ook aan een gunstige geologische en hydrologische onderbouw die ook momenteel nog
grotendeels intact is. Diverse relatief recente ingrepen (versnippering, fixatie van stuifduin, recreatie,
aanplant van bomen, bemesting, wegvallen van begrazing, ...) leggen echter lokaal een zware claim op
het voortbestaan van een deel van deze waardevolle elementen.
Door de versnippering van het hele gebied is de continuïteit van de dynamische pr 'CeSsen niet
vanzelfsprekend, waardoor het hele dynamische systeem in de toekomst kan stilvallen door het
wegvallen van zandtoevoer en door de aanwezigheid van enkele urbane barrières. Het verwijderen van
deze constructies moet voor een herstel van de dynamiek zorgen, waardoor onder andere nieuwvorming
van duinpannen nog langere tijd kan blijven voortduren. Plaatselijk kan door ruiming van oorlogs- en
ander puin het stuivend duin over grotere oppervlakten weer hersteld worden (o.a. domein G. Theunis).
De aanwezigheid van geschikte habitaten voor enkele sterk bedreigde, kustgebonden broedvogels zoals
de Dwergstem en de Strandplevier en de aanwezigheid van beide soorten tot de jaren zestig, wijzen
het belang en de potenties van het hoogstrand en de zeereepduinen voor deze soorten. Om beide soorten
nieuwe kansen te geven is het kanaliseren van de recreatie in de voorduinen..en op het strand
noodzakelijk.
Uit de inventarisatie blijkt dat vooral de open graslanden (natte, mesoficle en droge) en pionierende
pannen van groot belang zijü "vûCll het voortbestaan van tal van bedreigde plant- en diersoorten.
Graslandherstel door ontbossing, ontstruweling en het instellen van extensieve begrazing met grootvee
en/of maaien zijn bijgevolg noodzakelijk om de overlevingskansen van de huidige relictpopulaties te
waarborgen en eventuele hervestiging van verdwenen soorten mogelijk te maken. In een aantal
specifieke gevallen kan gerekend worden op een nog aanwezige langlevende zaadbank voor het herstel
van elementen uit de historisch gekende situatie. Toch blijft het lokaal toelaten en stimuleren van
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spontane vegetatie-ootwikkelingen (successie naar struwelen en duinbos) noodzakelijk om de totale
biodiversiteit te waarborgen, waarbij verwacht kan worden dat bij toenemende rijping van deze
ecosystemen hun soortenrijkdom en specificiteit zal toenemen.
Geëgaliseerde enlofvergraven terreinen (oude akkertjes, Monobloc-vijver) nabij de binnenduinrand
lenen zich bijzonder voor natuurberstel en natuurteclmische milieubouw. Op plaatsen met gunstige
hydrologische situatie kunnen daar mits enkele natuurteehnische ingrepen nieuwe vochtige duinvalleiën
en zachthellende oeverzones gecreëerd worden. In het algemeen kan het afplaggen van voomeen
bemeste of geruderaliseerde terreindelen bijdragen tot een verhoging van de biodiversiteit van het
gebied.
Tenslotte mag verwacht worden dat ook beperkte ingrepen in de hydrologie (b.v. stuwen Waterloopzonder-Naam) en de aard en kwaliteit van het oppervlaktewater (schonen van sloten in Hannecartbos,
afleiden vervuild rioleringswater Mariapark) tot een verhoging van de natuurbehoudswaarde van het
gebied zal leiden.

11.3. NATUURBEHOUDSDOELSTELLINGEN

11.3.1. Inleiding

Het natuurbeheer heeft per definitie tot doel de aanwezige, voormalige en potentiële
natuurwaarden van het betreffend gebied te vrijwaren, te herstellen enlofte vergroten (D'HONDT
1981: 111).
In deze definitie zitten echter verschillende contradicties en onduidelijkheden besloten. In de
eerste plaats blijkt het in veel gevallen zeer moeilijk de voormalige natuurwaarden te reconstrueren (cf.
deel I. Inventaris), het blijkt zelfs moeilijk de aanwezige natuurwaarden volledig te beschrijven. Maar
het grootste probleem rijst bij de interpretatie van het begrip potentiële natuurwaarden.
Indien men met de potentiële natuurwaarden de natuur bedoeld, die zou ontstaan zonder
antropogene invloeden - een situatie die zelfs in het nog meest natuurlijke landschap van Vlaanderen
momenteel volledig onbestaande is gezien de stempel die de mens drukte op de voorgeschiedenis van om
het even welk duingebied en op de fysische omstandigheden die er heersen - indien dat bedoeld wordt
dan zou vermoedelijk, binnen de grenzen van het toch slechts 258-ha grote duin ebied, minder
biodiversiteit, en dus minder "natuurwaarden" aanwezig blijven. Ook indien men met potelltiële
natuurwaarden die natuur bedoeld die ontstaat via spontane processea (dat wil zeggen gestuurd door
natuurlijke fysische processen zonder antropogene beheersvormen) dan zou de biodiversiteit binnen de
beperkingen van die 258 ha eveneens afuemen. De spontane processen binnen een dergelijk klein areaal
laten niet toe dat op één en hetzelfde moment steeds alle ecotopen, die kunnen voorkomen ook
daadwerkelijk voorkomen. De tijdsfactor stuurt de successie van de huidige verscheidenheid aan
habitats in de richting van een veel homogener eindstadium dan nu. Dit eindstadium is niet noodzakelijk
één biotoop, maar zal toch gedomineerd worden door fanerofyten.
Met een gepaste beheersvorm kan men dit homogenere eindstadium uitstellen of diversifëiren,
doordat de successie wordt onderbroken of (artificieel) wordt teruggeschroefd. Er worden verschillende
globale beheersvormen gedefinieerd, die vooral verschillen in de mate waarin spontane processen
spelen. In functie van dt: gt:kozen doelstellingen kan men een onderscheid maken tussen patroonbeheer,
procesbeheer en bufferbeheer. Aanvullend daarop kan men zich het behoud of het creëren van
bestaansmogelijkheden van welbepaalde soorten als doel stellen.
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0.3.2. Landschapsdoeltypes

1I.3.2.1. Mogelijke landschapsdoeltypes
BAL et al. (1995) maken in het "Handboek natuurdoeltypen in Nederland" onderscheid tussen vier
hoofdgroepen (globale natuurdoeltypes ofhier landschapsdoeltypes genoemd):
- Hoofdgroep 1: nagenoeg-natuurlijke eenheden.
- Hoofdgroep 2: begeleid-natuurlijke eenheden.
- Hoofdgroep 3: half-natuurlijke eenheden.
- Hoofdgroep 4: multifunctionele eenheden.
Deze vier hoofdgroepen corresponderen met vier beheersstrategieën. In volgorde van toenemende
menselijke invloed (en dus afuame van de natuurlijkheid van het betreffende ecosysteem) zijn dit:
1)
2)
3)
4)

Ongestoord laten verlopen van grootschalige landschapsvormende (fysische en biologische)
processen ten behoeve van een natuurlijke differentiatie op landschapsniveau.
Bemvloeden van grootschalige landschapsvormende (fysische en biologische) processen ter
verhoging van de differentiatie op landschapsniveau.
Bevordering van specifieke successiestadia door middel van kleinschalig ecotoopgericht beheer.
Meekoppeling met andere gebruiksfuncties van het gebied.

De verschillende hoofdgroepen worden hieronder verder uitgewerkt, met de criteria die voor de
(Nederlandse) duingebieden gelden (naar BAL et al. 1995).

Hoofdgroep J: Nagenoeg-natuurlijke eenheden: het dynamische duinlandschap
Deze eenheid stemt overeen met het "natuurlijke zelfregulerende duinlandschap", onderscheiden in de
Nederlandse kustecosysteemvisie (JANSSENS & SALMAN 1992). Het dynamische duinlandschap is
een eenheid bestaande uit strand, duingraslanden en open duinvegetaties, meren, beekjes, natte valleien,
struwelen en bossen, waarbij het ongestoord functioneren van (grootschalige) landschapsecologische
processen (o.a. primaire duinvorming, afsnoering van primaire duinvalleien, tijdelijke duininbraken en
sluftervorming, verstuivingen, ...) centraal staat. Belangrijk zijn ook de aanweZIgheid van een
ongestoorde hydrologie, een langdurige spontane vegetatie-ontwikkeling en een ongestoorde
ontwikkeling van een gevarieerde fauna.
In het dynamische duinlandschap grijpt geen intern beheer plaats; de processen verlopen er op
natuurlijke wijze (begrazing door konijnen, reeën en edelherten). Eventueel kan een half-natuurlijk of
begeleid-natuurlijk overgangsbeheer plaatsvinden. Het externe beheer is vnl. gericht op het weren van
externe invloeden (bv. waterwinning) die de waarden van het gebied aantasten.
Kansrijk zijn die gebieden waar grote aaneengesloten duingebieden (liefst meer dan 2000 ha, zo
mogelijk van de zeereep tot de binnenduinrand) aanwezig zijn en die bij voorkeur in hoge mate op
natuurlijke wijze zijn ontstaan.

Hoofdgroep 2: Begeleid-natuurlijke eenheden: het gedempt-dynamisch duinlandschap
Dit duinlandschap stemt overeen met het "begeleid natuurlijke landschap", volgens de Nederlandse
kustecosysteemvisie (JANSSENS & SALMAN 1992).
Het gedempt-dynamisch duinlandschap maakt een continue ontwikkeling door en de kwaliteit wordt
zoveel mogelijk bepaald door de aanwezige landschapsecologische processen. Verschil met het vorige
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type is echter dat er meer blijvende sturing wordt gegeven aan de belangrijkste processen: duinvonning,
hydrologie, vegetatitHXItwikkeling enloffauna (grote zoogdieren). Sturing vindt uitsluitend op
gebiedsniveau plaats en is erop gericht de huidige internationale betekenis van het gebied te handhaven
of uit te breiden. Redenen voor het bijsturen van de processen kunnen zijn: eisen die aan de
zeeweringsfunctie worden gesteld, waterwinning (diepte-infihratie), vergrassing (waardoor een
verhoogde begrazingsdruk noodzakelijk is) e.d.
Bij de realisering van dit type zal er naar gestreefd moeten worden om het nagenoeg-natuurlijke
Landschap zoveel mogelijk te benaderen. Het is echter wel waarschijnlijk dat, door de geringere werking
van de abiotische processen, het landschap een meer gesloten karakter krijgt. Nieuwvonning van
slufters en primaire duinvalleien zal, in tegenstelling tot het dynamisch duinlandschap, slechts lokaal
kunnen plaatsvinden.
Het intern beheer kan inhouden: instandhouden van de zeeweringsfunctie door het fixeren van de
duinen, sturing van de hydrologie, integrale, gestuurde begrazing. Begrazing met grote grazers
(Edelliert, Ree, runderen, paarden) houdt in: waar noodzakelijk aantalsregulatie d.m.v. selectief
bijvoederen, watervoorziening, mineralensuppletie enlof afschot, ...
Het extern beheer is gericht op het weren van externe invloeden die de waarden van het gebied
aantasten.
Kansrijk voor dit type zijn ruimtelijke eenheden van minimaal 500 ha waarbinnen in ieder geval natte
fysiotopen met een relatief lage morfodynamiek voorkomen (natte duinvalleien, slufters, kwelders,
duinmeren, ...) en waar verdroging en ingrijpende reliëfverstoring afwezig zijn.

Hoofdgroep 3: Half-natuurlijke eenheden

In de half-natuurlijke eenheden staat de kleinschalige bevordering van specifieke successiestadia en de
daarvan afhankelijke doelsoorten centraal (cf. ''half-natuurlijke duinlandschappen", JANSSENS &
SALMAN 1992). Dit leidt tot een landschapspatroon dat tot op ecotoopniveau door de mens wordt
bepaald. Dit is vooral zinvol, indien er onvoldoende mogelijkheden zijn voor grootschalige
differentiërende processen, ofwarineer kleine geïsoleerde populaties van doelsoorten het risico lope~ te
verdwijnen. Half-natuurlijke eenheden kunnen in principe op kleine schaal worden gerealiseerd. Voor
een efficiënte buffering tegen negatieve externe invloeden is het echter wenselijk, dat ook halfnatuurlijke eenheden in aaneengesloten ruimtelijke complexen worden gerealiseerd. Voor de meeste
half-natuurlijke eenheden is een actief beheer nodig. Relevante maatregelen zijn o.a. beweiding, maaien,
kappen, plaggen en baggeren. Ook kan regulatie van dierpopulaties en waterpeilbeheer plaatsvinden.
Als voorbeelden van haLf-natuurlijke eenheden in de duinen worden onderscheiden (BAL et al. 1995):
duinbeek, duinmeer, slufter en groen strand, duinrietland en -ruigte, nat schraalgrasland, bloemrijk
grasland, droog duingrasLand en open duin, droge duinheide, natte tot vochtige voedselarme duinvallei,
struweel, maotel- en zoombegroeiing, hakhout, bosgemeenschappen van kalkarm duin,
bosgemeenschappen van kalkrijk duin, middenbos en park-stinzenbos.

Hoofdgroep 4: Multifunctionele eenheden
In deze eenheden is er sprake van een compromis met andere functies, zoals agrarische productie
("agrarische duinlandschappen",-JANSSENS & SALMAN 1992), intensieve recreatie of commerciële
bosbouw. Steeds wordt naar een optimum aan natuurwaarden gestreefd binnen de randvoorwaarden die
de andere functies stellen.
~J~ m..:ltifûIll" ·onele eenheden onderscheiden (BAL et al. 1995): akkers en
Voor de duinen wo
(voedselrijke) graslanden.
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11.3.3. Keuze van een landschapsdoeltype voor het Ter Yde-gebied
Het voUedige Ter Yde-gebied lijkt het best in aanmerking te komen voor de hoofdgroepen 2 (gedemptdynamISch duinlandschap) en/of3 (duinlandschap bestaande uit half-natuurlijke eenheden).
Hoofdgroep 1 (dynamisch duinlandschap), waarbinnen het ongestoord verloop van de natuurlijke
processen centraal staat (m.a.w. maximale nadruk op procesbeheer), lijkt ons niet aangewezen omwille
van de volgende redenen'
I)
2)

3)
4)

Het gebied heeft slechts een beperkte oppervlakte~ en is grotendeels versipperd en omgeven
door urbanisatie (bewoning, verharde wegen).
De natuurlijke geomorfologische dynamiek is gedeeltelijk verstoord:
De aanwezigheid van verharde wegen (Koninklijke Baan, Noordzeedreef, Polderstraat,
Nieuwpoortsesteenweg) en woonzones (Mariapark, Zeepark, Monoblok, verschillende
homes) die het hele gebied versnipperen in kleinere eenheden, waardoor aUe
grootschalige dynamiek (o.a. zandtransoprt Zeebermduinen naar Ter Yde, Ter Yde
naar Karthuizerduinen) onderbroken wordt.
De verstoorde hydrologie (daling gemiddeld grondwaterpeil) door waterafvoerende
werking van riolen in de omliggende urbane gebieden.
Stuivende delen (voormalige Theunis-domein) zijn gefixeerd d.m.V. aanplantingen
(Ontariopopulier, Grauwe abeel, Gladde iep, ...) en steenafval van de opruiming van
gebouwen (bunkers, home Theunis)
Het reservaat kent een belangrijk recreatief medegebruik, wat lokaal voor een verstoring van
natuurlijke patronen en processen zorgt
Het ''natuurlijk'' ecosysteem is onvoUedig: grote herbivoren en predatoren ontbreken, terwijl de
flora sterk wordt beïnvloed door de aanplant en vestiging van in oorsprong uitheemse, vaak
spontaan uitbreidende, soorten.

Het Ter Yde-gebied komt wel in aanmerking voor een combinatie tussen hoofdgroep 2 (gedemptdynamisch duinlandschap) en hoofdgroep 3 (duinlandschap met half-natuurlijke eenheden). Het globaal
natuurdoeltype zou dan bestaan uit een gedempt-dynarnisch. duinlandschap, waarbij de nadruk zal
liggen op het behoud, herstel of de ontwikkeling van zeven half-natuurlijke eenheden (tabel 8).
Ook hoofdgroep 4 (multifunctionele eenheid) komt, gezien de huidige status het gebied in beperkte mate
in aanmerking als landschapsdoehype (intensieve veeteeeh in de Oostvoorduinen). ''1dien de huidige
eigendomsstructuur van dit gebied niet kan veranderen, zal zeker rekening moeten gehouden worden
met eventueel medegebruik door de landbouw. Uiteraard is het wenselijk om aUe medegebruik door de
landbouw uit het gebied te bannen, waardoor dit landschapsdoeltype niet meer in aanmerking k9mt.
Tabel 8 -Half-natuurlijke eenheden in het globaallandschapsdoeltype voor het Ter Yde-gebied. waarvan het herstel en/of
ontwikkeling als doel wordt gesteld.

- Nat strand
- Stuivend open duin
- Kalkrijke mosduinen en droog, mesofiel kalkrijk duingrasland
- Vochtige, oligo- tot mesotrofe duinvalleien
- Vochtig schraalland op mineraallhmn~ussubstraat
- Nat schraalland op venig/veenachtig substraat
- Duinbeek
- Duinplas
- Struweel, mantel- en zoombegroeiing
- Spontaan (verjongend) duinbos
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U.3.4. atuurdoeltypes in het gedempt-dynamisch tot half-natuurlijk duinlandschap van het Ter
Yde-gebied

Deze half-oatuurlijke eenheden worden hieronder verder uitgewerkt. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van de natuurdoeltypes zoals ze werden onderscheiden in de "Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust"
(PROVOOST & HOFFMANN, 1996). Hierin worden per natuurdoeltype een aantal prioritaire
sleutelsoorten (de zogenaamde doelsoorten) geselecteerd. De doelsoort kan pas geselecteerd worden
indien ze ooit in het betreffende natuurdoeltype werd waargenomen. Ze kunnen dus bij verschillende
natuurdoeltypes venneld worden en mogen dan ook niet beschouwd worden als de meest typische
soorten van het natuurdoeltype. Voor de selectie van deze doelsoorten werden drie criteria gehantcc.d.

het internationaal belang: internationaal gezien heeft Vlaanderen een relatief grote betekenis
voor het behoud van de soort.
de trend: de soort vertoont in Vlaanderen een dalende trend (de soort gaat achteruit).
de zeldzaamheid: de soort kan momenteel in Vlaanderen zeldzaam genoemd worden.
Soorten die minstens aan twee van de drie hierboven vennelde criteria voldoen, werden als doelsoort
opgenomen. Er dient wel benadrukt te worden dat, omwille van een tekort aan wetenschappelijke
gegevens, het enkel voor een beperkt aantal taxonomische groepen, nl. de hogere planten
(Spermatofyten en Pteridofyten), de herpetofauna (amfibieën en reptielen), de avifauna en de
dagvlinders (en bij habitatdoeltype "Nat strand" ook vissen en kreeftachtigen) mogelijk was om
doelsoorten te selecteren. Voor andere groepen zoals lagere planten (blad- en levennossen), lichenen en
andere fungi en diverse ongewervelden (loopkevers, spinnen, zweefvliegen, ...) werden binnen de
Vlaamse ecosysteemvisie geen doelsoorten geselecteerd. Indien mogelijk vennelden we hier evenwel
voor deze groepen toch een aantal soorten die als specifieke sleutelsoort voor het desbetreffende
natuurdoeltype (half-natuurlijke eenheid) kunnen beschouwd worden. In het vet gedrukte doelsoorten
zijn reeds aanwezig in het betreffende natuurdoeltype binnen het Ter Yde-gebied, onderlijnde soorten
waren met zekerheid vroeger aanwezig.
De knelpunten die worden aangegeven zijn in het algemeen de parameters die de optimale ontwikkeling
van het betreffende natuurdoeltype verhinderen, vertragen of op enigerlei wijze negatief beïnvloeden.
Meestal gaat het om knelpunten, die zich specifiek voordoen in het Ter Yde-gebied zelf.
Er worden ook steeds zogenaamde procesparameters aangegeven. Dit zijn mdicatoren waarvan de aanof afwezigheid aangeeft in hoeverre het natuurdoeltype optimaal ontwikkeld is.

n.3.4.l. Nat strand

Onder het type 'Nat strand' verstaan we het zandstrand, dat tweemaal daags wordt overspoeld door
zeewater onder invloed van de getijdenwerking. Ze worden gekenmerkt door een zeer specifiek reliëf
van killen, zwinnen, ruggen en muien. Het overspoelde water heeft door de sterke invloed vaq de
Noordzee geen specifieke planktongemeenschap. Er heerst een hoge dynamiek van de bodem door
voortdurende sedimentatie- en erosieprocessen, naast snelle temperatuurs- en zoutgehaltewisselingen,
vaak grote troebelheid van en in de brandingszone. Karakteristiek voor dit milieu zijn de
diatomeeëngemeenschappen van droogvallende slik- en zandplaten en de relatief soortenanne, maar qua
biomassa rijke en hoogproduktiew bodemfauna. Bodemdieren worden vooral gevoed door primaire
productie op de bodem en door de continue aanvoer van plankton uit de Noordzee door de
getijdenstromen. Op haar beurt levert de bodemfauna veel voedsel voor epibenthische invertebraten,
vissen en vogels.
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Binnen het Ter Yde-gebied is het strand voor de Zeebermduinen nog gevrijwaard van kunstmatige
begrenzingen (duinvoetversterking, kunstmatige strandophopingen), waardoor dit habitat althans
ruimtelijk min of meer intact is.
Belangrijkste knelpunten:
ruimtelijke begrenzing van de overstroming bij hoogwater en/of storm door het verstevigen van
de duinvoet door verharding of kunstmatige strandverhogingen
algemene verontreiniging en eutrofiëring van het kustwater (o.a. Phaeocystis-bloei)
niet-commerciële vormen van jacht (recreatief strandvissen, passief en actief)
toegenomen verstoring door loslopende honden, paarden, wandelaars en meer intensieve
recreatie
niet-selectieve strandreiniging
Procesparameters:
aanwezigheid van reliëf met zwinnen, ruggen, killen en muien op het strand
indicatie van afwezigheid van verstoring van min of meer schuwe organismen: de aanwezigheid
van rustende zeehonden en grote aantallen overwinterende steltlopers
afwezigheid van indicatoren van verontreiniging: vermindering van door giftige stoffen
geïnduceerde huidziekten bij vissen
Doelsoorten:
Zoogdieren: Bruinvis, Gewone zeehond
Doortrekkende en overwinterende vogels: Bontbekplevier, Bonte strandloper, Drieteenstrandloper,
Dwergstern, Grote Stern
Vissen: Brakwatergrondel, Dikkopje, Diklipharder, Doornhaai, Dunlipharder, Elft, Fint, Gevlekte
gladde haai, Gevlekte griet, Gevlekte rog, Gladde haai, Goudharder, Griet, Groene zeedonderpad,
Haring, Harnasmannetje, Hondshaai, Houting, Kleine pieterman, Kleine zeenaald, Kleurige
grondel, Lozano's grondel, Pitvis, Pollak, Puitaal, Ruwe haai, Schar, Schelvis, Schol, Schurftvis,
Slakdolt: Slijmvis, Spiering, Sprot, Steenbolk, Steur, , Tarbot, Tong Vijfdradige meun, Vorskwal,
Wijting, Zalm, Zandspiering, Zeebaars, Zeedonderpad, Zeeëngel, Zeeforel, Zeekarper
Kreeftachtigen: Brakwatersteurkrab, Erwtenkrabje, Fluwelen zwemkrab, Gt-wone garnaal, Gewone
hooiwagenkrab, Gewone zwemkrab, Kleine zwemkrab, Noordzeekrab, Porceleinkrab.

II.3.4.2. Stuivend open duin
Dit type omvat zowel de zeereep (met hoogstrand en embryonale duintjes) de secundaire verstuivingen
meer landinwaarts alsook de massieve wandelduinen. Binnen het Ter Yde-gebied is dit momenteel zeer
goed ontwikkeld (Zeebermduinen, Ter Yde, Plaatsduinen en Karthuizerduinen.
Belangrijkste knelpunten:
verharding van de duinvoet., strandophopin~en
recreatie
niet selectiefe strandreiniging
fixatie door aanplanten van Helm.
aanwezigheid var. ~~i;.-i.'l$;,v~rhinderende puinresten.
dichtgroeien van open plekken door uitlopers van aangeplante exoten (Ontariopopulier, Grauwe
abeel).
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Procesparameters:
aanwezigheid van Helm, Zandhaver,. Biestarwegras, Zeepostelein, Kruipwilg (indicatoren van
verstuiving)
indicatie van afwezigheid van verstoring van min of meer schuwe organismen: broedende sterns
en Strandplevieren op het hoog strand en van Kuifleeuwerik in de voorduinen
Doelsoorten:
Hogere planten: Biestarwegras, Blauwe zeedistel, Driedistel, Gele hoornpapaver, Helm, Zeeraket.
Broedvogels: Dwergstern, Grauwe kiekendief, Kuifleeuwerik, Strandplevier, Veldleeuwerik.
Dagvlinders: Heivlinder, Kleine parelmoervlinder.

Stuivende duinen zijn verder belangrijk voor diverse thermofiele insecten- en spinnensoorten (graafwespen, zand- en gewone loopkevers, Philodromus fallax) en enkele specifieke macrofimgi. Op het
hoogstrand komt de zeer bedreigde loopkever Bembidion pallidipenne voor tussen aangespoeld
organisch materiaal.

II.3.4.3. Mosduin en droog tot mesofiel duingrasland
Beide types worden gekenmerkt door een meestal zeer laagblijvende vegetatie, die ofwel voornamelijk
door mossen en lichenen gedomineerd wordt, ofwel door kruidachtige planten met een min of meer
belangrijk aandeel van mossen enJof lichenen. Duingraslanden kunnen zeer soortenrijk zijn en een hoge
internationale waarde hebben. Opvallend is ook het belang voor dagvlinders. De "grijze duinen"
(gefixeerde duinen met kruidachtige vegetatie) werden trouwens binnen de Europese Habitatrichtlijn
aangeduid als habitattype met prioritaire waarde.
Binnen het Ter Yde-gebied zijn beide vegetatietypes vrij goed ontwikkeld, vooral in Ter Yde el\ de
Oostvoorduinen.
Knelpunten:
overbetreding
vergrassing en verruiging door atmosferische stikstofdepositie en overwoekering door
aangeplante exoten (o.a. Ontariopopulier)
Procesparameters:
aanwezigheid van grazers (o.a. konijnen; plaatselijke indicatie voor begrazing)
indicatie voor afuemende stikstofdepositie: blijkt uit depositiemetingen en toename van
depositiegevoelige (dikwijls ook kalkminnende) soorten
aanwezigheid van Wasplaten (Hygrocybe-soorten; naast de doelsoorten is de mycofimgasamenstelling belangrijk, met name de Wasplaten)
aanwezigheid van broedvogels (plaatselijke indicatie voor rust)
Doelsoorten:
Hogere planten: Aarddistel, Absintalsem, Bevertjes, Blauwe bremraap, Bokkenorchis, Buntgras,
Cipreswolfsmelk, Draadklaver, Driedistel, Duinroos.ie. Duinviooltje, Dwergviltkruid, Echte
kruisdistel, Eekhoomgra~. Cl ! !ikkruid, Geelhartje, Gelobde maanvaren, Gestreepte klaver, ~I
zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Graslathyrus, Grote centaurie, Grote muggenorchis,
Harlekijn, Herfsttijloos, Hondskruid, Klein tasjeskruid, Kleine steentijm, Kleverige reigers~k,
Lathyruswikke, Mantelanjer, Liggende asperge, Muurganzevoet, Onderaardse klaver, Overblijvende
hardbloem, Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge,
vetkruid, Wondklaver, Zanddoddegras.

fit

127

Broedvogels: Griel, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Tapuit, Veldleeuwerik.
Overige vogels: Blauwe kiekendief, Boomleeuwerik, Boompieper, Geelgors, Grauwe kiekendief,
Groene specht, Hop, Paapje, Patrijs.
Herpetofauna: Rugstreeppad.
Dagvlinders: Bruin blauwtje, Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine
parelmoervlinder.
Verder is dit vegetatietype zeer belangrijk voor terrestrische bladmossen en lichenen (o.a. Pleurochaete
squa"osa, Thuidium abietinum, Ditrichum flexicaule, Rhynchostegium megapolitanum,
Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Diploschistes scruposus, PeJtigera canina,
CJadonia div. spp.), macrofungi (Geastrum-soorten, Tulostoma brumale, Leptoglossum
muscigenum, Wasplaten, ), zeldzame loopkevers (Calathus ambiguus, C. cinctus, Harpalus
serripes, H smaragdinus, ) en zeldzame spinnen (Alopecosa barbipes, AlopecosafabriIlis. Argenna
subnigra, Pardosa monticola, Pelecopsis nemoralis, Typhocrestus digitatus, Walcenaeria stylifrons,
Zelotes electus,...).

ll.3.4.4. Natte tot vochtige voedselarme duinvallei
Dit type kan zowel in primaire als secundaire duinvalleien voorkomen. Tot dit type behoren de natte en
vochtige valleien die een minerale tot venige bodem hebben, maar nog geen successie tot struweel
hebben doorgemaakt. De vegetatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van pionierssoorten
(russen, zeggen, grassen) of dwergstruweelvonners (Kruipwilg). Deze gemeenschappen hebben over het
algemeen een hoge soortenrijkdom (o.a. rijk aan orchideen).
Binnen het gebied zorgt de geomorfologische dynamiek van de grote paraboolduinen in Ter Yde en de
Plaatsduinen voor een continue nieuwvorming van jonge, vochtige pannevloeren. De oudere stadia, zijn
vooral te vinden in het voormalige Theunis-domein.
Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel (o.a. door grondwaterwînning).
atmosferische stikstofdepositie (gevolg: verruiging).
uitdoven van natuurlijke uitstuiving.
successie naar struweel en bos.
Procesparameters:
plaatselijke kwelindicatoren en indicatoren van natte tot vochtige, mesotrofe omstandigheden
(bv. Padderus, Knopbies, Sierlijke vetmuur); grondwateruittreding plaatselijk 2 mm per dag of
meer.
indicatie voor afuemende stikstofdepositie, vast te stellen a.h.V. depositiemetingen.
bodem plaatselijk in de winter waterverzadigd, in de zomer deels waterverzadigd.
Doelsoorten:
Hogere planten: Annbloemige waterbies, Bonte paardestaart, Draadgentiaan, Drienervige zegge,
Duinrus, Dwergbloem, Dwergvlas, Dwergzegge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote muggenorchis,
Harlekijn, Honingorchis, Knopbies, Klein glidkruid, Moerasgamander, Moeraskartelblad,
Moeraswespenorchis, Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Parnassia, Platte bies, Rond
wintergroen, Sierlijke vetmuur, Slanke gentiaan, Stijve moerasweegbree, Strandduizendguldenkruid, Teer guichelheil, Vleeskleurige orchis, Zeerus, Zeevetmuur, Zilt torkruid, Zilte zegge.
Broedvogels: Grauwe kiekendief, Kleine plevier, Paapje, Porseleinhoen, Rietzanger, Slobeend,
Tureluur, Visdief, Waterral, Watersnip, Zomertaling.
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Overige vogels: Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe klauwier, Oeverzwaluw, Velduil.
Herpetofauna: Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders: Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder.
Naast de hier opgesomde doelsoorten herbergt dit type ook een aantal botanisch waardevolle blad- en
levennossen (o.a. Bryum calophyllum, B. waTneum, Campylium stellfltum, FlSsidens adianthoides,
Preissia quadrata), alsook enkele sterk bedreigde soorten invertebraten (o.a. Trechus obtusa,
Trichoce//us placidus (Carabidae), Erigone promiscua, Agroeca lusatica, Agroeca inopina,
Xerolycosa miniata, Ceratinopis romana(Araneae).

II.2.4.5. Vochtig schraalland op mineraallhumeus substraat

De 'Ecosysteemvisie' maakt geen onderscheid tussen vochtige minerale en natte venige graslanden.
Gezien het specifieke belang van het: Hannecartbos voor de laatst vennelde eenheid en het onderscheid
dat ook reeds door MAGNEL (1913) voor de beide types werd gemaakt, worden zij hier toch opgesplitst.
Deze opsplitsing kan echter voorlopig niet voor alle aspecten volwaardig worden uitgewerkt. Wel werd
bij deze nieuwe indeling het doelsoorten-assortiment geherdefinieerd, mede met behulp van \de
doelsoorten van de meest verwante habi14ts.
Onder de vochtige schraa/landen vallen de hooilanden en begraasde graslanden op
grondwaterbeïnvloede, zelden of nooit overstroomde, maar periodiek wel oppervlakkig uitdrogende,
minerale of humeuze bodem. Het grond- enJof oppervlaktewater is van goede (i.e. oligotrofe) kwaliteit
en de graslanden worden niet of slechts zeer beperkt (b.v. met vissers-afval) bemest. Dergelijke
graslanden zijn met name in de binnenduinrand, in oudere pannen en op de achterduinse strandvlakte te
vinden. Zij kunnen er in contact staan met drogere graslanden van het duinkalkgraslandtype. Dit
habitattype kan ook belangrijk zijn voor weidevog~ls.
Binnen het Ter Yde-gebied is dit natuurdoeltype momenteel vrij goed, maar slechts relictueel
ontwikkeld in enkele beheerde percelen van Ter Yde, het Hannecartbos en langs de binnenduinranq in
de Oostvoorduinen.
Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling).
bebouwing.
moderne landbouw (o.a. bemesting).
verstruweling en ver- of bebossing
Procesparameters:
minstens 10 % van de soorten is freatofyt.
aanwezigheid van verschralings- en vochtindicatoren.
tot maximaal 50 % bedekking met graslandindicatoren van minder bemeste graslanden (o.a.
Fioringras, Scherpe en Kruipende boterbloem, Gewoon reukgras, Veldzuring, Smalle
weegbree).
Doelsoorten:
Hogere planten: Aarddi I, _
rtong, Azorenaddertong, Bevertjes, Brede orchis, Draadklaver,
Drienervige zegge, Geelhartje, Gelobde maanvaren, Gewone vleugeltjesbloem, Grote muggenorchis,
Harlekijn, Herfstschroeforchis, Herfsttijloos, Hondskruid, Hondsviooltje, Honingorchis, Kamgr,as,
Kleine ratelaar, SchraaUandpaardebloem, Slanke gentiaan, Vleeskleurige orchis.
\
Broedvogels: Paapje, Tureluur.
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Foerageerders: Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief: Grauwe klauwier, Kerkuil, Patrijs,
Steenuil, Tapuit, Velduil.
Herpetofauna: Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders: Grote parelmoervlinder.

ll.2.4.6. Nat scltraalland op venig/veenachtig substraat
Onder dit type vallen natte hooilanden en extensief begraasde graslanden op venig substraat. Deze
vegetaties staan (vrijwel) permanent onder invloed van grond- enJof oppervlaktewater van goede 'i.e.
oligo- of mesotrofe) kwaliteit en worden periodiek overstroomd. T.o.V. de duinkalkmoerassen, die een
jonger stadium in de vegetatie-ontwikkeling kunnen vormen, hebben zij evenwel een meer mesotroof
karakter. Dergelijke graslanden kunnen met name ontwikkelen in het overgangsgebied met de polder, in
oude pannen met relatief beperkte grondqwaterschommelingen en op voormalige strandvlaktes. Dit type
kan ook belangrijk zijn voor weidevogels.
Binnen het Ter Yde-gebied is dit natuurdoeltype momenteel slechts zeer fragmentair ontwikkeld in
enkele natte slenken in de hooilandrelicten van het Hannecartbos, maar historisch is een zeer goed
ontwikkelde vorm beschreven van de venige kom van het huidige Hannecartbos (MAGNEL 1913).
Binnen het aangeplante bos zijn ook momenteel nog enkele relictsoorten van dit type aanwezig.
Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling).
bebouwing.
moderne landbouw (o.a. bemesting).
eutrofiëring door overstromend vervuild beekwater
verruiging, verstruweling en ver- of bebossing
mineralisatie van het veen (door grondwaterschommelingen, versterkte evapotranspiratie, ...)
Procesparameters:
minstens 25 % van de soorten is freatofyt.
aanwezigheid van o.a. Zwarte zegge, Padderus, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem
(verschralingsindicatoren).
eventueel minimaal 50 % bedekking met. indicatoren van natte graslanden (o.a. Mannagras,
Geknikte vossestaart, Valse voszegge, Fioringras, Egelboterbloem, Kruipende boterbloem, ...).
Doelsoorten:
Hogere planten: Addertong, Armbloemige waterbies, Blonde zegge, Bonte paardestaart, Brede
orchis, Drienervige zegge, Dwergzegge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote muggenorchis, Kleine
valeriaan, Klein glidkruid, Kruipend moerasscherm, Lange zonnedauw, Moerasgamander,
Moeraskartelblad, Moerasorchis, Moeraswespenorchis, Parnassia, Platte bies, Rietorchis, Sierlijke
vetmuur, Slanke gentiaan, Teer guichelheil, Trosdravik, Tweehuizige zegge, Vleeskleurige orchis,
Waterkruiskruid, Zilt torkruid, Zwarte knopbies.
Broedvogels: Paapje, Porseleinhoen, Slobeend, Tureluur, Watersnip, Zomertaling.
Foerageerders: Blauwborst, Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier,
Kerkuil, Patrijs, Steenuil, Velduil.
Herpetofauna: Boomkikke!", __:.gst. ppad.
Dagvlinders: Grote parelmoervlinder.
Het hooiland in het Hannecartbos bevat op arachnologisch vlak nog waarschijnlijke reliceten van het
vroegere groot, onbebost venig hooiland (o.a. de zeer zeldzame soort Ceratinopsis stativa).
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11.3.4.7. Duinbeek

Dit type omvat stromende wateren, die zoet duinwater afvoeren naar het achterliggende poldergebied of
zoals in andere duingebieden in West-Europa, water afvoeren via de zeereep naar de zee. In het
I
Hannecartbos vinden we één van de drie duinbeken langs de Vlaamse kust terug. Weliswaar is de
Waterloop-zonder-Naam geen 'natuurlijke' duinbeek, maar waarschijnlijk door de mens gegraven om
oppervlakkig kwelwater afte voeren naar de polder. Dat afgevoerd kwelwater is van nature uit
voedselann en door uitlogingsprocessen meer of minder aangerijkt met kalk en ijzer.
Knelpunten:
de waterkwaliteit laat in het Hannecartbos zwaar te wenc:en over, door rechtstreekse
verontreiniging vanuit de woonwijk Mariapark (nu opgelost door de aanleg van rioleringen) en door
bladafval
niet optimale (te steile) oeverstructuur
sterkebescbaduwing
onderbreken van het vrije verval
Procesparameters:
voldoejde basisafvoer; het gehele jaar watervoerend
watertemperatuur maximaal 15°C, 80 tot 120 % zuurstofverzadigd
goede waterkwaliteit
indicatoren van stromend water, zoals de Ijsvogel
Doelsoorten:
Hoger planten: Klimopwaterranonkel, Teer vederkruid
Vogels: Ijsvogel

11.3.4.8. Duinplas
Tot dit type behoren zowel de groter duinmeren als de kleine stilstaande wateren met oeverbegroeiing.
Aan onze kust ontstaan geen duinmeren meer op natuurlijke wijze (gevormd door kustaangroei omdat
bij duinverbreding van het duinlichaam een opbolling van de grondwaterspiegel optreedt) en zijn ze
allemaal gegeraven (veedrinkpoelen, zandwinning). Natuurlijke duinplassen rbergen een hele reeks
bijzondere dieren en planten, vanwege het voedselarme, heldere water en de rust (Bronmoss,en,
Kranswieren, Fonteinkruiden, libellen, waterkevers, ...).
Kleinere duinplassen treffen we momenteel aan in de Oostvoorduinen (alhoewel de meeste ervaI\ in
slechte staat vertoeven door vertrappeling en bemesting), het weiland bij Hannecart (zelfde opmerking
als bij de Oostvoorduinen), het Hannecartbos (windworpputten en recent gegraven) en Ter Yde (recente
gegraven en afgeplagde pannen).

Knelpunten:
rechtlijnige en steile oevers
eutrofiëring door bladafval. bemesting (zowel rechtstreeks door vee als onrechtstreeks door
bemesting van weiland), tamme eenden, ....
vertrappeling door vee, met dischtslibben van de plas als gevolg
recreatie
Procesparameters:
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pennanente aanwezigheid van zoet water
P-totaal tussen 0,01 en 0,5 mgIl, niet meer dan 1 mg/l; N-totaal tussen 0,01 en 0,5 mg/l, niet
meer dan 2 mg/l
indicatoren voor oligotroof water: Bronmos, Kranswieren
Doelsoorten:

Hogere planten: Draadgentiaan, Dwergb1oem, Dwergzegge, Galigaan, Grote boterbloem, Klein
blaasjeskruid, Kleverige ogentroost, Kransverderkruid, Lidsteng, Moeraskartelblad, Naaldwaterbies,
Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Ongelijkbladig fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig
fonteinkruid, Sierlijke vetmuur, Stijve moerasweegbree, Teer guichelheil, Teer vederkruid, Watergentiaan, Weegbreefonteinkruid, Witt~ waterranonkel, Wonelloos kroos, Zilte waterranonkel,
Zomerbitterling
Broedvogels: Baardmannetje, Dodaars, Ijsvogel, Kleine plevier, Oeverzwaluw, Paapje, Pijlstaart,
Rietzanger, Roerdomp, Snor, Waterral, Wouwaapje
Doortrekkers en overwinteraars: Baardmannetje, Dodaars. Roerdomp, Waterral
Amfibieën: Boomkikker, Rugstreeppad, Kamsalamander

11.3.4.9. Struweel + mantel- en zoombegroeiing
Dit type omvat struwelen en zoomvegetaties verspreid over de breedte van het duin, maar vooral in het
middenduin, het binnenduin en de duinzoom. De meeste struwelen zijn geëvolueerd uit de beginfase van
de successie, nl. Duindoornstruweel. Een vermeldenswaard onderdeel is het natte duinstruweel dat
ontstaat in natte duinvalleien of op plaatsen met een beperkte afwatering.
Binnen het Ter Yde-gebied zijn zowel de struwelen als de zoomvegetaties momenteel zeer goed
ontwikkeld. Onder de struwelen komen zowel jongere (Duindoornstruweel), middeloude (DuindoqrnVlierstruweel, Duindoorn-Wilde ligusterstruweel) als oudere stadia (gemengde en aftakelende
struwelen) voor. Wegens het pionierende karakter wordt verwacht dat in de toekomst steeds Il\eer
struwelen zullen openvallen en evolueren naar Duinrietsteppes of gemengd loofbos.
'
Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel (o.a. door grondwaterwinniog).
atmosferische stikstofdepositie (gevolg: verruiging).
successie naar Duinrietsteppe.
successie tot bos.
Procesparameters:
niet te sterke bedekking van indicatoren van atmosferische stikstofdepositie: Gewone
hennepnetel, Straatgras, Vogelmuur, Gewone vlier, Drienerfmuur, Bramen (deze soorten
kunnen ook voorkomen in natuurlijke storingsmilieus in de duinen).
voor de natte struwelen: plaatselijk zeer natte bodems: substraat vochtig tot nat als gevolg van
aanvoer van mesotrooftot eutroofbasenrijk water ofvan stagnerend neerslagwater.
bodem plaatselijk in de winter waterverzadigd, in de zomer deels waterverzadigd.
Doelsoorten:

Hogere planten: Bilzekruid, Borstelkrans, Fijne kervel, Hondskruid, Muurganzevoet, Ruige
scheefkelk, Soldaatje, Stofzaad, Viltroos.

Broedvogels: Boomleeuwerik, Boompieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Hop, Kleine
barmsijs. Patrijs, Paapje, Roodborsttapuit.
Herpetofauna: Boomkikker, Kamsalamander, Rugstreeppad.
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De oudere, aftakelende struwelen (in het bijzonder Gewone vlier) zijn bovendien bijzonder interessant
voor epifyt:ische blad- en levennossen en lichenen (o.a. Orthotrichum lyellii, 0. pulchellum, Cryphaea
hett!l'omJllla, Raduia compianata, Frullan;a dilatata" Leptodon smithii, Tortula laevipila, Ulota
phyllantha, Zygodon viridissimus, Parmelia periata, Physcia a;polia, Cliostomum griffithii, J
Macentina stigonemoides, e.a.) en voor lignicole fungi.

1l.3.4.10. Spontaan (verjongend) Duinbos
Dit type omvat bosgemeenschappen van kalkrijke tot enigszins ontkalkt.e, droge tot vochtige,
voedselanne tot matig voedselrijke duinen. Het gaat om bossen met een zo natuurlijk mogelijke (maar
niet noodzakelijk spontane) soortensamenstelling. Dit zijn voornamelijk vochtige types zoals E1zen-,
Berken- ofWilgenbroek en in de binnenduinrand plaatselijk Elzen-Eikenbos. Op mesofiele en drogere
gronden kan Duin-Berkenbos, Duin-Eikenbos en Berken-Zomereikenbos voorkomen.
Binnen het Ter Yde-gebied is vrijwel alle bos in oorsprong aangeplant. Er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen zich niet spontaan (Canadapopulier, Zwarte els) en zich wel spontaan verjongend bos
(Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Ontariopopulier). Verder zijn er in toenemende mate natuurlijke
bosvormingsprocessen waar te nemen waarbij Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en lokaal Ruwe
berk en Grauwe wilg een belangrijke plaats innemen. Op lange termijn, en zonder enige beheersmatige
bijsturing (kappen, invoeren extensieve begrazing) kan een vrijwel volledige successie naar bos voor
een groot deel van het reservaat verwacht worden.
Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel door waterwinning en polderdrainage.
zure neerslag.
bebossing met exoten (o.a. Canadapopulier, Ontariopopu~er).
pestsoorten (o.a. Amerikaanse vogelkers).
houtige adventieven uit de sierteelt.
ontbreken van zaadbomen van te verwachten boomsoorten (Quercus robur, Fraxinus
excelsior, __ .)
Procesparameters:
niet gewenste verrijkingsindicatoren door zure depositie: Gewoon struisgras, Schapezuring,
Rankende helmbloem.
plaatselijke indicatie voor ontbreken of afuame van grondwateronttrekking: bodem plaatselijk
in de winter verzadigd, in de zomer deels waterverzadigd.
Doelsoorten:
Hogere planten: Azorenaddertong, Geschubde niervaren, Moerasvaren, Muursla, Tongvaren.
Vogelnestje, Wilde narcis.
Broedvogels: Boomleeuwerik, Boompieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht,
!!QR, Kleine barmsijs, Steenuil, Wielewaal.
Herpetofauna: Boomkikker, Kamsalamander.
Oudere hosaanplantingen zijn verder interessant voor epifytische lichenen (o.a. Parmelia periata,
Bacidia robella, Opegrapha cinerea, 0. atra, 0. niveoatra, Usnea subjloridana, U. filipenduia),
lignicole fungi (Ramariaf/accida, Cortinarius bibulus, ...) en talrijke houtbewonende insectensoorten
(haantjes, boktorren e.d.).
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11.3.5. Abiotische patroondoelstellingen
Onder de abiotische patroondoelstellingen worden die abiotische factoren (geomorfologische,
pedologische, hydrologische en klimatologische kenmerken) geformuleerd waarvan het behoud en/of
herstel binnen het Ter Yde-gebied van prioritair belang is, hetzij voor het behoud van de factor zelf,
hetzij als noodzakelijke voorwaarde voor het behoud of de ontwikkeling van de hierboven
geformuleerde natuurdoeltypes.

II.3 .S.1. Klimatologische doelstellingen
Zowel op macro-, meso- als microklimatologisch vlak wijkt de kust in veel opzichten aanzienlijk af van
het binnenland. Hierbij vertoont de Belgische Westkust, waartoe het Ter Yde behoort, de meest extreme
kustgebonden karakteristieken, o.a. hoogste waar.cien qua deficit aan bodemwater en qua ariditeitsindex
en de laagste qua werkelijke evapotranspiratie (DE RAEVE 1991: SO). De biotische en een deel van de
abiotische diversiteit hangt in grote mate samen met het voorkomen van een breed gamma aan micro- en
mesoklimaten, en dit gamma hangt op zijn beurt samen met het voorkomen van extreme
landschappelijke constellaties van diverse schaalgroottes. Onder meer reliëf: expositie t.o.v. de
inkomende zonnestraling, bodemsamenstelling en hydrologische toestand zijn verantwoordelijk voor de
(vaak grote) microklimatologische verschillen tussen noord- en zuidgerichte hellingen, vochtige pannes,
zeereepduinen, bosaanplantingen, ... Het zijn nu net die extreme verschillen die het voorkomen van
enkele voor de duinen zeer karakteristieke fauna- (bv. onder de sprinkhanen, loopkevers, spinnen) en
flora-elementen (bv. mediterrane thermofiele soorten naast boreaal, circumpolair geöriënteerde soorten)
verklaren. Een homogene ontwikkeling naar struweel of bos, met een meer gematigd worden van het
microklimaat tot gevolg, zal, op Belgische schaal bekeken, nivellerend werken (DE RAEVE 1991: 53),
m het verdwijnen van die 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 maatregelen genomen worden om een verdere tatal r ivellering van het
meso- en microklimaat (onder invloed van verstruweling, verbossing, verdroging, ...) in het Ter Ydegebied tegen te gaan.

II.3.S.2. Geomorfologische doelstellingen
Alhoewel het Het Ter Yde-gebied op verscheidene plaatsen onderbroken wordt door wegenissen, vinden
we er toch nog, naar Belgische context bijzondere interessante micro- en macromorfologische
duinvormen, o.a. macro- en mesoparabolen, zandribbels, barkanen, vrije dwarsduinen, ketelduinen,
windkuilen, .. Volgens De MOOR (1991) is het strand één van de breedste van de Vlaamse kust en
was het in de periode 1982-1987 onderworpen-aan een residuele aan
Aangezien de zeereep in het T~. Y ç-gebied (Zeebermduinen) niet door bebouwing is aangetast,
kunnen geomorfologische processen hier min of meer vrij hun gang gaan. Door het voorkomen van
diepe windgeulen vertoont de zeereep hier een gekerfd karakter, in tegenstelling tot het gesloten
karakter van de zeereep in de andere Westkust-duinen. De aanwezigheid van embryonale duintjes aan
de duinvoet wijst hier eveneens op een positief strandbudget.
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De paraboolduingordel strekt zich in het Ter Yde-gebied uit van de zeereep tot de Plaatsduinen en
loopt naar Nieuwpoort verder in de Simli-ill-duinen. De paraboolkem in Ter Yde is nog steeds actief,
en zouden zich verplaatsen met een snellieid van ongeveer 5 m per jaar (DE CEUNINCK, 1992).
Volgens deze laatste auteur behoren een deel van Ter Yde en de Karthuizerduinen tot het chaotisch
duinlandschap, door hun meer bewogen uitzicht en minder uitgesproken paraboolstrueturen en
det1atiedepressies. Toch worden ze bij het paraboolduinlandschap gerekend
Het zandmassief in
de Karthuizerduinen kan als een loopduincomplex beschouwd worden (DE CEUNINCK, 1992).
Landinwaarts wordt het begrensd door een steile lijzijde, waar actieve progradatie plaatsvindtt.
Ten zuiden van het paraboolduin komt een lager gelegen duingebied voor dat als kopjesduin gekarteerd
werd op de geomorfologische kaart. De grens met de paraboolduingordel verloopt abrupt en is vp sommige plaatsen sterk afgevlakt als gevolg van ingebruikname duor vroegere bewoners. De
kopjesduinen van de Oostvoorduinen onderscheiden zich morfografisch niet, maar genetisch wel van de
meer westelijke kopjesduingordel te Koksijde. Volgens DE MOOR & MOSTAERT(l993) zijn d~ze
gevormd op een haakwal (spits) van het vroegere Ijzerestuarium. Deze haakwal, zorgde voor de
aflsuiting van het estuarium (na een oostelijke migratie van de getijdengeul), waardoor er zich een min
ofmeer afgesloten strandvlakte ontwikkelde. Ten noorden van deze strandvlakte (Nieuwlandpolder)
komt een reliefarme overgangszone voor die waarschijnlijk is ontstaan door overstuiving van ~n
fossiele estuariene strandvlakte vanuit de op de noordelijke haakwal ontwikkelde jonge duinen.

Deze grote geomorfologische verwevenheid maakt van het Ter Yde-gebied verklaart tevens de grote
biologische waarde ervan. Toch worden geomorfologische processen (paraboolverschuiving van Ter
Yde naar Karthuizerduinèn, van zeereepduinen naar Ter Yde) en geomorfologische eenheden
(kopjesduin, strandvlakte) belemmerd door de aanwezigheid van enkele kleinere en grote
verkeerswegen. Voor het herstel van het landschap en de kenmerkende geomorfologische processen is
het wenselijk om de kleinere wegen te ontharden en eventueel op te geven. Vooral voor de
Noordzeedreefter hoogte van de Karthuizerduinen en de Polderstraat ter hoogte van het Hannecartbos
lijkt dit een haalbaar voorstel aangezien er reeds alternatieve verbindingswegen aanwezig zijn die rond
het gebied lopen. Voor de Koninklijke Baan tussen Ter Yde en de Zeebermduinen kan eventueel F
versmalling naar twee rijvakken en het opgeven van de parkeerplaatsen zorgen voor een betere
continuering van zandtransport tussen beide duingebi~en.

11.3.5.3. Hydrologische doelstellingen
De natuurlijke waterhuishouding is voor de flora van de Vlaamse duinstreek, en van het Ter Yde-geb\ed
in het bijzonder, één van de belangrijkste differentiërende abiotische factoren (DE RAEVE et al. 1983,
1991). Wegens de vaak geringe dikte van de biologisch actieve laag (bewortelde zone), met name ~ de
jonge pannemilieus, werkt een reeds vrij geringe grondwaterstandsdaling of een verbreding van het
fluctuatietraject al snel floristisch verarmend (DE RAEVE 1991). De hydrologische toestand heeft ook
een ingrijpend effect op de geomorfologische dynamiek: de ligging van de grondwatertafel bepaalt nl. de
diepte van uitstuiven, en daarmee de ligging van een toekomstige pannevloer. Het beheer van kwetsb~re
vegetatietypes uit de hygroserie kan binnen het gebied niet losgekoppeld worden van de hydrologische
toestand. Daarom dient binnen het Ter Yde-gebied gestreefd te worden naar het behoud en/ofherstel
van een zo natuurlijk mogelijke hydrologie. Concreet kan dit betekenen dat bvb. de Waterloop-zonderNaam beter gestuwd dient te worden. Ook het behoud van de natuurlijke grondwaterkwaliteit (nqtrintenarm, kalkrijk) di
~ls doeL lling geformuleerd te worden. Bij toename van het nutriëntgehalte
(bv. na infiltratie met eutroof (rivier)water) zullen de zeldzame, voor het schrale karakter van de duinen
typische soorten, immers al snel verdrongen worden door voedselminnende, hoog-eompetitieve, vaak
algemenere en voor het duingebied weinig karakteristieke soorten (DE RAEVE 1991, CUPERUS &
MESTERS 1992).
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11.3.5.4. Bodemkundige doelstellingen
De zeer grote bodemvariabiliteit binnen het Ter Yde-gebied is deels tot stand gekomen onder invloed
van natuurlijke processen (eolische werking, fixatie door vegetatie, grondwatertafelfluctuaties, ...), deels
onder invloed van antropogene invloeden (beakkering, beweiding, bemesting). De grote variatie aan
bodems, die in pedologisch opzicht zeer interessant is, dient behouden te blijven. De kwetsbare bodems
van de oude, voormalig begraasde systemen frer Yde, Hannecart, Oostvoorduinen), van de venige zone
en de acbterduinse strandvlakte (Hannecart) en van de jonge pannes moeten maximaal gevrijwaard
worden. De sterk antropogeen beïnvloede, verstoorde bodems (voormalige genivelleerde akkers en
weilanden) zijn als weinig waardevol te beschouwen.

11.3.6. Procesdoelstellingen
Onder de procesdoelstellingen worden een aantal natuurlijke processen besproken die binnen het Ter
Yde-gebied op biotisch of abiotisch vlak een belangrijke (potentiële) waarde vertegenwoordigen. \

11.3.6.1. Natuurlijke kustvorming
De kust vóór de Zeebermduinen heeft momenteel het karakter van een gekerfde zeereep, met een
overgang van hoog strand via de embryonale duintjes naar zeereep. Door overrecreatie, niet
selectieve strandreiniging ontstaan de embryonale duintjes slechts in beperkte mate of worden ze in het
hoogseizoen onder de voet gelopen door massa's recreanten. De aanwezige vloedmerkvegetaties bestaan
vooral uit Zeeraket en Stekend loogkruid. Uiteraard is er geen ruimte meer voor zeldzame, maar
typische broedvogels zoals Strandplevier en Dwergstem.
natuurlijk~

Optimalisatie van dit milieu kan enkel door het weren van alle menselijke activeit in deze zone. In
huidige tijden, waarbij toeristische belangen hoger worden aangeschreven dan ecologische, lijkt dit
echter niet haalbaar. De inrichting als strandreservaat wordt eveneens bemoeilijkt doordat het gebied
ingesloten ligt tussen twee florerende badplaatsen (Oostduinkerke-bad en Nieuwpoort-bad).

1l.3.6.2. Geomorfologische dynamiek (vrije verstuiving)
Verstuiving is één van de meest wezenlijke en karakteristieke eigenschappen van een duinlandschap
(DE RAEVE 1991: 84). Het merendeel van de regeneratie en nieuwvorming van
landscbapscomponenten verloopt obligaat via verstuiving tot op het grondwater. Het Ter Yde gebied
staat bekend als een uiterst dynamisch systeem, waarvan het complex Plaatsduinen-Ter YdeKarthuizerduinen-Zeebermduinen de grootste oppervlaktes stuivend zand bevatten. Het is daarenboven
onderltevig aan een behoorlijk hoge recreatiedruk. Ondanks dit alles is dit stuifzandareaal in vlot tempo
aan het slinken, en met name de kleinere vlekken erin, waal nder de actieve paraboolduinen, zijn louter
spontaan aan het uitdoven. ut: (reiatlet) zeer grootschalige verstuivingen binnen het Ter Yde-gebied
moeten niet alleen op zich (als complex van louter-natuurlijke processen) als uiterst waardevol
beschouwd worden, maar dienen ook vanuit het oogpunt van diversiteit als één van de
hoofdinstrumenten aanzien worden voor (subspontane) regeneratie en natuurontwikkeling. De dynamiek
van de paraboolduinen en het loopduin zorgt immers voor een voor Vlaanderen unieke,
landschapsverniewing. Het (op lange termijn) voortbestaan van jonge vochtige deflatiekuilen, met de
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daaraan gebonden (zeer) zeldzame flora- en fauna-elementen (o.a. Bryum warneum, Bryum
ca/ophyllum, Dwergbloem (Centuncu/us minimus), Strandduizendguldenkruid (Centaurium minus),
Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa), Rugstreeppad (Bufo ca/amita), Strandplevier (Charadrius
a/exandrinus), ...) is intrinsiek verbonden aan het behouden van de grootschalige geomorfologische
dynamiek binnen het Ter Yde-gebiedt. Daarnaast zijn ook een aantal zeldzame insecten (graafwespen,
zandloopkevers) en vegetatietypes (Helmduinen, Kruipwilg-Wintergroen-struwelen) rechtstreeks
afhankelijk van verstuivingsprocessen. Het beheer zal er dus op gericht moeten zijn om zowel de
grootschalige (paraboolduinen, loopduin) als de kleinere (zeereepduinen, duinruggen, kleinere
secundaire verstuivingen in de kopjesduinen) verstuivingen binnenhet gebied zoveel mogelijk te
behouden.

11.3.6.3. (Sub)spontane vegetatie-ontwikkeling (struweel- en bosvonning)
Met het wegvallen van de, op het duinecosysteem ingrijpende en successievertragende, agropastorale
invloeden (beweiden, branden, kappen, ...) vanafWOI, werd het startsein gegeven voor een toenemende
struweel- en bosvorming. De struweeluitbreiding had aanvankelijk een relatief beperkt en/ofplaatselijk
karakter: het open, stuivende en grazige duinlandschap evolueerde naar een mozaïekvegetatie van
mosduin, duingrasland en struweel. Deze evolutie werd in de jaren '60-'70 als een verrijking ervaren.
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig gingen Duindoorn en enkele andere struiksoorten (Gew(;me
vlier, Wilde liguster) sommige kustduinen echt overwoekeren. Het Ter Yde-eomplex is tegenstelling tot
andere duingebieden aan de kust slechts beperkt verder verstruweeld. In de Oostvoorduinen viel het
agrarisch gebruik pas in de jaren '80 terug op de centrale percelen, terwijl andere percelen
tegenwoordig nog steeds beweid worden. Hierdoor is de verstruweling slechts de laatste jaren st,erk
toegenomen en blijft het totale areaal ervan eerder beperkt. In de Plaatsduinen, Ter Yde en de
Zeebermduinen, werden vooral de natte pannen geïnvadeerd door zich sterk uitbreid~d
Duindoornstruweel.

In het Ter Yde-gebied blijft de natuurlijke spontane bosvonning voorlopig voornamelijk beperkt to1i de
oude, voormalig begraasde pannes in de Oostvoorduinen en de pionierende pannes van de Plaatsduinen.
Spontane bosvorming in de voormalig begraasde pannes gebeurt voornamelijk door Zomereik (QuerFs
robur) en/ofEenstijlige meidoorn (Crataegus monostigma). Daarnaast is er Î1 de Plaatsduinen
vorming van pionierbossen met o.a. Schietwilg (Sa/ix a/ba), Ratelpopulier (Popu/us tremuia) en RJ,lwe
berk (Betu/a pendu/a) vanuit de jongste ontwikkelingsstadia in vochtige valleien. Nabij de
binnenduinrand in de Plaatsduinen valt er verder vegetatieve uitbreiding te noteren van in oorsprçng
aangeplante soorten zoals Ontariopopulier (Popu/us candicans), Grauwe abeel (Popu/us canescens) en
Ratelpopulier (Popu/us tremu/a). Het.in..oorsprong aangeplante Hannecartbos ondergaat eveneens
spontane verjonging. Op de drogere delen komt deze verjonging practisch volledig op rekening van de
Gewone esdoorn (A. pseudop/atanus), terwijl de esbestanden zich enkel verjongen langs de jaarlijks
gemaaide dreven. Ook treedt er op beperkte schaal spontane verjonging op met Eenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna).
Het natuurlijk proces van spontane struweel- en bosvorming verloopt in het Ter Yde-gebied niet zo
spectaculair als in andere duingebieden (Westhoek, Homsaegerduinen). Daarom is het voorkomen van
zeldzame flora- en fauna-etementen (Ruig viooltje (Vio/a hirta), Welriekende salomonszegel
(Po/ygonatum odoratum), epifytische blad- en levermossen en lichenen, lignicole fungi, bosvogels als
Wielewaal (Orio/us orio/us), Groene specht (Picus viridis), ...) nog steeds beperkt tot het Hannecartbos
en enkele verboste kernen in de Plaatsduinen. Behoud van verjongend bos lijkt in het gebied enkel
zinvol in de Plaatsduinen en het Hannecartbos, gezien haar huidige en potentiële waaarde. In de open
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deelgebieden (Ter Yde, Oostvoorduinen) lijkt een evolutie naar duinbos niet in overeenstemming met het
behoud van de huidige natuurwaarden (mesofiele graslanden, grazige duinpannen). Ook in het
Hannecartbos lijkt een behoud van bos niet altijd de meest gunstige optie. Op het venig gedeelte
degradeert het elzenbos sterk en is er geen sprake van verjonging. Een herstel van het open grasland op
veen kan hier op korte tennijn betere natuurwaarden opleveren dan het behoud van het niet-verjongend
elzenbos. Herstelkansen van dit habitat kunnen enkel onder de voorwaarde dat de hydrologische
toestand nog intact is (mineralisatie mag niet verder gevorderd zijn), positiefworden ingeschat.

11.3.7. Cultuurhistorische en archeologische doelstellingen
Het feit dat de volledige Ter Yde-gebied tot begin deze eeuw vrij ingrijpend door de mens werd
gebruikt, heeft op zich een belangrijke cultuurhistorische waarde (cf. foto's MASSART). De oude
omwalde, en later met loofhout beplante akkers, waarvan verspreid binnen het gebiedfragmenten
voorkomen, hebben in die zin een historisch belang en moeten als dusdanig bewaard worden. Niettemin
is hun ecologische waarde eerder beperkt. Ook het perceelpatroon, dat voorkomt in het Hannecartbos
wijst op dit vroegere agrarische gebruik. De pedologisch sterk verstoorde en cultuurhistorisch minder
bewaarde genivelleerde terreinen (huidige beweide genivelleerde graslanden in de Oostvoorduinen)
komen, mede gezien hun geringe ecologische waarde wel in aanmerking voor vergraving, en herstel van
jonge duinvalleiën.
Door de geringe graad van verstruweling in het Ter Yde-gebied, kan een herstel van het open Massartlandschap hier mooie perspectieven bieden voor een optimalisatie van zowel het cultuur- als
natuurhistorische patrimonium.

D.3.S. Doelstellingen van recreatieve en educatieve aard
Het Ter Yde-gebied heeft, wegens de uitzonderlijke landschappelijke, ecologische, geomorfologische en
historische waarde een belangrijke sociale en educatieve functie. Er dient echter bij een recreatiefeducatieve uitbouw van het reservaat rekening gehouden worden met het feit dat de natuurfunctie in de
deelgebeiden met als hoofdfunctie 'natuur' steeds prioritair blijft t.O.V. de recreatieve functie. Educatiefrecreatieve doelstellingen bestaan er dan ook in de recreantJbezoeker te doen besr ffen wat de natuur- en
andere waarden van het betreffende gebied zijn. Het educatieve luik dient naast aandacht aan de
concrete biologische waarde van het gebied, vooral aandacht te besteden aan het kennis nemen van de
relatie tussen beheersmaatregelen en de beheersdoelstellingen. De recreatieve doelstellingen ligt in de
passieve natuurbeleving, waarbij aan de bezoeker duidelijk gemaakt wordt wat de regels zijn binnen het
reservaat, wat de belangrijkste natuurwaarden zijn, welke mogelijkheden er zijn tot natuurbeleving,
maar ook waarom bepaalde beheers- en/of afschermingsmaatregelen nodig zijn voor het behoud van die
natuur- of andere waarden.

11.3.9. Wetenschappelijke doelstellingen
Het Ter Yde-gebied heeft, als één van de meeste gave duingebieden van onze kust, een uitzonderlijke
wetenschappelijke betekenis, en is als dusdanig reeds het onderwerp geweest van tal van
onderzoeksprojecten (cf. Hoofdstuk I. Inventaris). Met de uitvoering van het beheersplan in het
vooruitzicht, doet zich een unieke kans voor om een gecombineerd wetenschappelijk onderzoek te
verrichten in onder meer de volgende domeinen:
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pedologie:

=
=
=

effect beweidinglbemesting op bodem;
studie humusprofielen;
studie oppervlakkige verzuring;

hydrologie:
=
evolutie waterpeilen;
=
evolutie waterkwaliteit;
=
effecten afbouwen waterwinning;
geomorfologie:
=
evolutie Centraal Wandelduin/paraboolduinen;
=
evolutie kusterosielzeereepduinen;
ecologie:
=
effect van beweiding op fauna en flora;
effect afbouwen waterwinning op fauna en flora;
evolutie jonge deflatiekuilen;
evolutie struweelaftakeling/bosontwikkeling;

Bij het vaststellen van de kennislacunes betreffende het Vlaamse kustecosysteem bleek onder meer dat
het vooralsnog meestal onmogelijk is om een geïntegreerde relatie te leggen tussen de geomorfologische,
(eco)bydrologische of pedologische toestand en de levensgemeenschap. Met andere woorden het biotoop
is vaak wel te beschrijven maar niet het ecotoop. Bovendien ontbreekt. grotendeels de kennis aangaande
de relatie tussen vegetatiesamenstelling en -structuur en de fauna. Met het relatief grote oppervlak
aaneengesloten duingebied en de grote diversiteit aan ecotopen leent dit gebied zich tesamen met de
andere grotere duingebieden aan de Belgische kust (Westhoek, Houtsaegerduinen, Lombardsijde,
Zwinbosjes) om de bestaande kennislacunes betreffende bet Vlaamse kustecosysteem in te vullen.
Er is vanuit biologisch-ecologisch oogpunt duidelijk nood aan een gedegen vegetatietypologie van de
duinen. Verder dient de relatie tussen ongewerveldenfauna en de vegetatiesamenstelling en -structuur
bestudeerd te worden. Daarbij dienen eveneens populatiedynamische vraagstukken aan bod te komen
aangezien deze fundamentele en intrinsieke gegevens leveren (bv. de rol van andere nabijgelegen
ecosystemen voor de aanvoer van diasporen van zeldzame organismen in de Belgische duinen,
populatie-tumover van invertebraten en flora-doelsoorten in de duinen, verspreiding en
kolonisatiemogelijkheden van ongewervelden, ...). Daarnaast verdient verdere kennisverwerving
betreffende de impact van hogere trofische niveaus (bv. herbivore invertebraten en vertebraten (o.m.
konijn, maar ook te introduceren grote grazers) de nodige aandacht.
Tenslotte dringt zich een muhidisciplinaire, geïntegreerde studie van vegetatie, bodem, hydrologie en
geomorfologie op. De studie van de abiotische factoren zou daarbij dienen te gebeuren in functie van
een ecologische vraagstelling (welke abiotische factoren zijn determinerend voor het voorkomen enJof
de ontwikkeling van welbepaalde biota of levensgemeenschappen 7).
Het is duidelijk dat bij een ingrijpend veranderende beheersvorm, waannee binnen de Belgische duinen
is gewerkt, een intensieve monitoring van de beheerseffecten noodzakelijk is.
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11.4 KNELPUNTE

Om de gebiedsvisie te kunnen realiseren zijn een niet onaanzienlijk aantal knelpunten, die de visie en de
daaruit voortvloeiende natuurbehoudsdoelstellingen belememeren of limiteren, te onderscheiden. We
proberen deze hier zo bondig mogelijk te omschrijven, zonder daarbij te stellen dat er binnen deze visie
en het beheersplan van het Hannecartbos ook iets gedaan kan worden. Veel knelpWlten zijn van externe
aard en moeten via andere kanalen opgelost worden. Anderzijds zijn zeker niet alle knelpunten van dien
aard dat de gestelde natuurbehoudsdoelstellingen niet geheel ofgedeeltelijk kunnen gerealiseerd worden.

11.4.1. Versnippering
De urbanisatie heeft geleid tot een duinlandschap gekenmerkt door een hoge graad van versnippering.
Grote aaneengesloten blokken natuur zijn zeldzaam. Met de landschapsecologische samenhang werd
helemaal geen rekening gehouden. De ligging van infrastructuren is dus amper in relatie te brengen met
de gesteldheid van het terrein (reliëf, waterhuishouding, ...). Bij de opmaak van de gewestplannen in de
zeventiger jaren bleven dan ook slechts 'toevallige' duinsnippers over om te beschermen.
Ecologisch betekent versnippering vooral het opdelen van van de leefgebieden van planten en dieren in
kleinere, meer geïsoleerde eenheden, wat tal van nadelige effecten heeft op de overlevingskansen van
flora en fauna.

LijnvornUge infrastructuren (Koninklijke Baan, Noordzeedreef, Nieuwe Yde-laan, PolderstriUlt)

Wegen en andere lijnvormige structuren zoals zeedijken, waterwegen en spoorwegen vormen een
fijnmazig netwerk in het landschap. Naast het biotoopverlies dat daaraan gekoppeld is, veroorzaakt
deze structuur een aantal specifieke problemen.
Verstoring:
Wegen kunnen op verschillende manieren (geluid, geur, trillingen, vervuiling) een verstoring
veroorzaken voor de omgeving. Afhankelijk van de intensiteit kunnen meer of minder
verstoringsgevoelige soorten niet meer voorkomen in bepaalde zones rond de storingsbron.
Barrièr werking:
Vooral voor dieren vormen lijnvormige infrastructuren grote barrières. Soorten die binnen gebieden
een uitgesproken migratie- en zwerfgedrag (grotere zoogdieren zoals Bunzing, Wezel, Egel, Hennelijk,
Vos) vertonen ondervinden daar sterke hinder van. Getuigen daarvan zijn de grote aantallen
verkeersslachtoffers langs vooral de Polderstraat en de Koninklijke Baan. Ook de migratie tussen duin
en polder is voor veel soorten niet meer evident door de aanwezigheid van de Nieuwpoortsesteenweg.
Voor deze soorten is de barrière op zich geen echt probleem, doch we het ermee samengaande drukke
verkeer. Kleinere dieren ondervinden dan weer op een andere manier hinder van de aanwezigheid van
wegen, omdat ze dit verhard 'biotoop' niet kunnen kruisen door haar breedte.
Ook voor een aantal abiotische processen zoals zandverstuiving kunnen lijnvormige elementen als een
barrière werken. Aan de Noordzeedreefbereikt het stuivende duin de rand van de bebouwing. Op
deze plaatsen wordt het zand ofwel afgegraven of gefixeerd.
Oppervlaktevermindering:
Naast het isolerend effect (zie verder) heeft de oppervlaktevermindering een direct effect op het
voorkomen van organismen met een groot leefgebied zoals predatoren en grote herbivoren. Deze
soorten kunnen in kleinere gebieden slechts in lage dichtheden leven, waardoor hun stochastische kans
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op uitsterven sterk vergroot. Ook voor de continuatie van dynamische processen is oppervalktevennindering nefast. Verstuivingsprocessen hebben immers veel meer ruimte nodig, waardoor ze in
kleinere gebieden gedoemd zijn om uit te doven.

Isolatie
Door de sterke urbanisatie (villawijken, appartementen, vakantiehuisjes) is het Ter Yde~uingebied
sterk in oppervlakte afgenomen. Dit heeft voor gevolg dat grote eenheden momenteel van elkaar
gescheiden zijn. Zo is de verbinding tussen het open duinlandschap van Ter Yde en de Oostvoorduinen
volledig teniet gedaan door de inplanting van residentiële wijken.
Naast een verhoging van de stochastische kans op uitsterven van kleinere populaties door extreme
milieu-cmstandigheden leidt isolatie ook tot inteelt en een degenerntie door genetische erosie, waardoor
ze uiteindelijk eveneens zullen uitsterven.
Eens de soorten met een gering dispersievermogen zijn uitgestorven, zorgt de isolatie van de
verschillende deelgebieden ervoor dat ze moeilijk geherkoloniseerd kunnen worden.

11.4.2. Planologische bestemming
Alhoewel de Oostvoorduinen op het gewestplan als natuurgebied zijn ingetekend betekent dit concreet
niet dat de natuurwaarden daar zonder problemen geöptimaliseerd kunnen worden. Alhoewel er een
vergunningsplicht noodzakelijk is voor vegetatiewijzigingen (Vl. R., 16 juli 1996), betekent dit niet alle
problemen van de baan zijn.
Om een duurzame instandhouding van het ecosysteem te garanderen is een offensievere aanpak
noodzakelijk. Zo legt het agrarisch gebruik (beweiding, maisteelt) van enkele percelen momenteel een
zware ypotheek op de instandhouding van waardevolle mesofiele graslanden en natte duinvalleitjes.
Tevens kan er niet aan natuurbeheer gedaan zonder medewerking van de eigenaars.

11.4.3. Landbouw
Zoals eerder aangekaart wordt een groot gedeelte van de Oostvoorduinen en een perceel in in het
IWVA~omein momenteel gebruikt als landbouwgrond.
dc
dc
Uit het 18 en 19 eeuws kaartmateriaal valt afte leiden dat het grootste gedeelte van deze zone toen
uit grasland, waarschijnlijk vochtig hooi- en weiland bestond. De natuurwaarc.en zijn er gedurende de
laatste eeuw vermoedelijk zeer sterk op achteruitgegaan, hoofdzakelijk ten gevolge van verdroging
(drainering), bemesting en in mindere mate scheuren van grasland.
Hoewel de actuele natuurwaarden van enkele percelen in de Oostvoorduinen zeer laag zijn, hebben de
meeste gronden hun potenties voor natuurontwikkeling grotendeels behouden. In Nederland heeft men
met het omvormen van bollenvelden tot (micro)reliëfrijke graslanden reeds enige successen geboekt (zie
o.m. Van der Hagen & Kramer 1995).

0.4.4. Bebossing
Vooral vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werden in het (reliëfrijk) duingebied een aantal kleinen grootschalige bebossingsprojecten uitgevoerd. In het studiegebied gebeurde bebossing vooral in het
domein van Hannecart (Elzen), de Oostvoorduinen (Elzen, Canadapopulieren) en in beperkte mate in
het domein Theunis (Den, Witte Abeel).
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Niet elke bebossing kunnen we a priori als knelpunt voor het natuurbehoud bestempelen. Onder meer
dank zij deze bosaanplanten is de kust een groot aantal soorten epifyten, vogels, fungi, enz ... rijker
geworden. Toch veroorzaakten de beplantingen een absoluut verlies aan mecifieke duinhabitats
(mosduin, open duingraslanden, nat grasland op venige ondergrond) wat een aantasting van de
biologische diversiteit in een breder kader (bv. op gewestelijk niveau) met zich mee brengt.
Verder heeft bebossing nog een aantal indirecte negatieve gevolgen. De toegenomen verdamping (vooral
bij naaldhout) en eventuele aanleg van drainerende sloten veroorzaakt een mogelijke grondwaterdaling.
Door het tegengaan van verstuiving en milderen van het microklimaat vermindert de specificiteit van het:
duinmilieu. Een specifiek probleem voor de Elzenaanplant in het Hannecart-domein is de toegenomen
stikstofrijkdom, enerzijds door de toegenomen mineralisatie (gevolg van verdroging), anderzijds dVUi áe
actieve N-fixatie door wortelknollet:jesbacteriën, geassocieerd met d~ wortels van Els. Inderdaad blijken
de C/N verhoudingen in de bodem niet (meer) te wijzen op echt venig substraat, hoewel nog altijd
sprake is van organisch rijk bodemmateriaal (cf. 13.5.6.). In hoeverre voor de aanplant van Els en voor
de verdroging wel sprake was van veen is onbekend.

11.4.5. Verstruweling

Door het uitdoven van de agrarische druk op het duingebied na W.O. II, de landschappelijke impact van
de urbanisatie en het: ineenstorten van de konijnenpopulatie door de virale ziekte myxomatose sinds de
eerste helft van de jaren vijftig, evolueerden grote delen van de kruidachtige valleivegetaties en lage
duingraslanden naar (soms verbossend) struweel en ruigte. Ondanks de recreatiedruk blijkt de globale
dynamiek dus sterk verminderd te zijn. De oppervlakte kaal (stuivend) zand in de duinen is na W.O. 11
ongevee . 5 maal kleiner geworden terwijl het oppervlakte aan begroeid duin, ondanks de inkrimping van
het totale duinareaal, min of meer stabiel is gebleven.
Momenteel wordt ongeveer 55 % van de duinvegetaties door hoge struwelen en bos ingenomen. De
verstruweling gaat soms ten koste van, omwille van andere biota, hoog gewaardeerde vegetaties. Het
actueel nog voorkomen van kalkrijke duinvalleivegetaties bijvoorbeeld, is grotendeels te danken aan het
gevoerde natuurbeheer sinds de tweede helft van de jaren zeventig.
Het is onduidelijk in welke mate deze evolutie een ingrijpende invloed gehad heeft op de natuurlijke
grondwaterstand van het kustgebied (zie verder, IV.6.).
Verder wordt de verstruweling ook gekenmerkt door een nitrofilisatie van de vegetatie; vaak in de hand
gewerkt door een daling van de grondwatertafel, atmosferische N2-depositie en bladval afkomstig van
plaatselijke boomaanplanten. Over het: stikstofaanrijkend vermogen van de Nrfixeerder Duindoorn
bestaat nog onduidelijkheid. De stikstoffixatie bij volwassen planten oplopen tot 180 kg Nlhaljaar
(Becking 1970). Het is echter nog onduidelijk in hoeverre deze uit de lucht gehaalde stikstofvoor
andere planten beschikbaar wordt. Vermoedelijk komt deze stikstofpas na het afsterven van de
moederplanten in het: systeem terecht.

11.4.6. Verdroging

De gemiddelde grondwaterstand!:d~ling die zich momenteel in een groot aantal van onze duingebieden
laat merken, is één van de belangrijkste knelpunten voor het: behoud van kenmerkende, waardevolle
flora- en fauna-elementen aan de kust. Belangrijke oorzaken van de verdroging zijn
(drink)waterwinning, (polder)drainering ten behoeve van de landbouw, de afuame van de infiltratie van
regenwater door de toegenomen oppervlakte aan verhard substraat, afvoer van neerslag en grondwater
via riolering en de toegenomen evapotranspiratie door verbossing en verstruweling van de duinen.
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Een rechtstreeks gevolg van de daling van de grondwaterstand is het verdwijnen van
grondwaterafhankelijke organismen. Wat de hogere planten betreft, maken zij in het duingebied een
belangrijk deel uit van de op Vlaamse schaal bedreigde flora. Door DE RAEVE et al. (1983) werd
een studie verricht naar het vroegere en het huidig voorkomen van freatofyten in de Belgische
kustduinen. Tussen 1850 en 1983 werden in het duingebied tussen Oostduinkerke en Lombardsijde
een 190~1 freatofyten genoteerd. Hiervan werden er in 1983 een 160-tal teruggevonden. Hiermee
scoort dit duingebied beter dan de Doompanne van Koksijde, waar 75 % van de fraatofyten verdween,
en zelfs beter dan de Westhoek, alwaar 25% van alle freatofyten verdween...
Verder treden in voormalig natte zones, waar een accumulatie van organisch materiaal heeft
plaatsgevonden, mineralisatieprocessen op ten gevolge van de v oogde bodemaëratie, wat resulteert in
verruiging van de vegetatie (veelal vervihing met Zandzegge enlofDuinriet).
Naast de algemene daling van het freatisch vlak hebben ook veranderingen in het fluctuatietraject een
belangrijke invloed op het ecosysteem. Organismen die niet aangepast zijn aan de verhoogde (of
verlaagde) schommelingen zijn gedoemd om, althans lokaal, te verdwijnen.

Drainering polders
Het grondwaterreservoir onder de duinen wordt gevoed door een neerslagoverschot van gemiddeld 280
mm/jaar. De stroming is vooral horizontaal, zowel naar zee als naar de polders toe. Deze stroming kan
plaatselijk gestoord zijn door slecht doorlatende lagen. Omdat de gemiddelde grondwaterstand vanwege
de getijdenwerking hoger is onder het strand (4,3 m TAW) dan aan de poldergrens (2,8 m TAW),
stroomt er meer water naar de polder (ca. 59 % van het neerslagoverschot) en ligt de
grondwaterscheidingskam niet langs de lengteas van de duinen, maar meer naar de zee toe. Door de
aanleg van het Langgeleed (volgens LOPPENS (1932) reeds vanaf de achtste eeuw gestart), met een
betere drainering van de polder tot gevolg, is dat aandeel nog toegenomen (ca. 62 %), en is de
waterscheidingslijn verder zeewaarts verschoven.
Bebouwing
De omgeving van het Ter Yde-gebied is lange tijd gespaard gebleven van dichte bebouwing. Slechts de
laatste decennia is er een toename van de bebouwde oppervlakte te noteren (Mariapark, villawijken
Oostduinkerke Groenendijk, vakantiepark Sunparks, ...). Door de bebouwing van het duingebied neemt
de infiltratie af. Een gedeelte van het regenwater wordt rechtstreeks opgevangen. Het regenwater wordt
ofwel opgeslagen in regenputten, ofwel uit het gebied weggevoerd door de riolering.
De infihratiesnelheid van een wegdek met betonklinkers, dallen of kasseien . gt naarmate het
oppervlakte-aandeel van de voegen in het wegdek toeneemt (MARTENS & WALRAEVENS 1995:
89). Daar waar het wegdek bestaat uit een gesloten asfalt, treedt geen infiltratie op.
Indien riolen onder de grondwatertafelliggen, bestaat de mogelijkheid dat grondwater door lekke
buisverbindingen ofbreuken in de riool dringt. Aangezien een goed riool waterdicht is, zijn er geen
standaardcijfers te geven voor de te verwachten hoeveelheden lekwater. Soms wordt echter wel
gerekend met een waarde van 0,5 lIs.km rioolleiding (VAN DEN BOSSCHE 1994 cito in MARTENS
& WALRAEVENS 1995: 90). In de steden wordt de regenneerslag zo vlug mogelijk afgevoerd langs
berekende riolen. Gemiddeld 60 % van de neerslag, tot zelfs 85 % in het stadscentrum, worden op deze
wijze onttrokken aan de bodem. Omdat in de stad zo weinig water effectief in de bodem kan dringen en
omdat dit gedeelte overeenkomt met neerslaghoeveelheden onder de 200 mm - de neerslaggrens voor
woestijngebieden - wordt de stad al eens vergeleken met een steenwoestijn.
Tijdens de aanleg van riolen kunnen tijdelijk grote hoeveelheden grondwater verwijderd worden. Zo
werd tijdens de aanleg van de riolering in de Veumestraat ten zuiden van de Houtsaegerduinen tussen
1981 en 1983, meer dan 1.000.000 m 3 water opgepompt en naar zee afgevoerd (LEBBE, monde!.
meded.). Dit is nagenoeg de helft van de huidige jaarlijkse drinkwaterproductie in het Calmeynbos.

143

Waterwinning
De aanwezigheid van het waterdistributieceotrum van de IWVA betekent op dit moment geen gevaar
voor waterwinning. De bestemming van Ter Yde als waterwingebied is immers geschrapt op de
gewestplannen.
In de nabijheid van het Ter Yde-gebied bevinden zich echter enkele kleinere grondwaterwinningen: een
vakantiepark en een bedrijfvoor herstel van scheepsmachines. Deze bevinden zich in de kwartaire
lagen op een diepte van 8 tot 11 meter. Het winningsdebiet. is echter beperkt: 80 ml/dag (AMINAL
1991 in MAHAUDEN ET AL. 1991). In vergelijking met de commerciële drinkwaterwinningen is dit
echter klein bier (ter vergelijking: drinkwaterwinning in de Doompanne te Koksijde: ca. 2000 ml/dag).
VerstnlWeling en verbossing
In een periode van ongeveer zeventig jaar is de vegetatie van het Ter Yde-gebied geëvolueerd van open,
ijle mosduin- en graslandvegetaties naar soms dichte struwelen en bos. Het is onduidelijk in welke mate
dit een ingrijpende invloed gehad heeft op de grondwaterstand van het gebied. BAKKER (1981: 83)
publiceerde verdampingswaarden voor zeven begroeiingstypes in het Nederlands duingebied (tabel 7).

Tabel 7 - Verdamping in mm/jaar van begroeiingstypes in Nederlands duingebied (ontleend aan BAKKER (1981)

Begroeiingstype
Onbegroeid duinterrein
Vochtige valleivegetatie
Droge duinvegetatie
Vochtig loofbos
Droog loofbos
Vochtig naaldbos
Droog naaldbos

Verdamping (mm1jaar)
180
550
360
550
400
700
550

Opvallend is dat het verschil tussen droge duinvegetatie (360 mm1jr) en droog loofbos (400 mm1jr) vrij
gering is. Wanneer we bv. 340 ha droge duinvegetatie vergelijken met. 340 ha droog loofbos, dat
betekent dit een jaarlijks verlies van amper 136.000 m3/jaar neerslag. Ter vergelijking: in het
Calmeynbos wordt jaarlijks ongeveer 2.000.000 m3 drinkwater gewonnen.

11.4.7. Kustverdediging

De aanleg van duinvoetversterkingen (niet het geval in het studiegebied) en rijshoutbeplantingen
(beperkt in het westelijk deel van de Zeebermduinen) belemmeren de natuurlijke geomorfologische
processen (spontane kustaanwas, -afslag, zeedoorbraken,...).
Het. is vanuit het oogpunt van de kustverdediging zelfs te betwijfelen of deze processen aan de dicht
bevolkte kust nog enig vrij spel kunnen krijgen. Op langere tennijn komt het grootschalig zandtransport,
een essentieel kenmerk van het duinecosysteem, hiermee in het gedrang. Achter gefixeerde zeerepen
kunnen enkel nog valleien ontstaan, de aanvoer van zand IS lmmers te beperkt om nieuwe stuivende
duinen te voeden. Op tennijn zullen actueel nog actieve loop- en paraboolduinen echter ook
landinwaarts vastgelegd worden omdat zij de grens van de reservaten hebben bereikt. Grootschalige
dynamiek is in de huidige omstandigheden dus gedoemd te verdwijnen.
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11.4.8. Milieuvervuiling

Een milieu-inventaris maakt gem deel uit van deze studie. Vennoedelijk is de kwaliteit van bodem,
grond- en oppervlaktewater in het (reliëfrijke) duingebied vrij goed. De waterkwaliteit in van de
Waterloop-zander-Naam in Oostduinkerke (zie o.m. De Meulenaere 1992) laat echter de wensen over.
Sanering van deze wateren is een essentiële voorwaarde voor natuurontwikkeling in deze gebieden.
Zure regen is een milieuprobleem van de 1aatste decennia. De natuurlijke zuurtegraad van regenwater
bedraagt bij de huidige C02~centratie van de lucht naar schatting 5,65 (wat eigenlijk allicht zuur is;
Dams & Moens 1994). Een pH lager dan 5,65 betekent dat er verzuring is opgetreden. De belangrij~i,.ç
stoffen die in terrestrische omstandigheden verzuring veroorzaken zijn zwaveldioxide (S02),
stikstofoxiden (NOJ en ammoniak (NH3) (De Blust 1989). Electriciteitscentrales en olieraffinaderijen
zijn de belangrijkste bronnen van zwaveldioxide. Stikstofoxiden zijn vooral afkomstig van
verbrandingsprocessen: industriële verbranding, verkeer en huishoudelijke verwarming. Ammoniakuitstoot tenslotte is haast uitsluitend aan de intensieve veeteeh te wijten. Behalve bodemverzurend
(onder invloed van het gevonnde zwavel- en salpeterzuur), werkt de depositie van ammoniak bovendien
ook eutrofiërend. Er is immers een grotere beschikbaarheid van stikstof in de vonn van ammoniwn. Een
bekend gevolg van deze verzuring, gepaard gaande met andere negatieve factoren zoals het wegvallen
van begrazing en een verlaging van de grondwatertafel, is de toegenomen vergrassing van
natuurgebieden. In kalkrijke duinterreinen kunnen dominantie van bijvoorbeeld Duinriet en Zandzegge
mogelijks door de atmosferische depositie gestimuleerd worden. Ook de zogenaamde 'vennossing' met
de neofyt Grijs kronkelsteehje (Campylopus introflexus) in sommige dUIDterreinen zou aan een
toenemende verzuring kunnen toegeschreven worden (Hemerik 1992).
Kwantitatieve metingen i.v.m. zure neerslag zijn voor de Vlaamse duinen niet voorhanden. Wel blijkt
uit het voorkomen van bepaalde bio-indicatieve lichensoorten, zowel S02-vervuiling als NH3-belasting
geringer te zijn in de Westhoek dan in gelijk welk ander deel van Oost- en West-Vlaanderen (Hoffinann
1993). Dit zou mogelijks te wijten zijn aan de dominante zeewinden, die relatief weinig belast zijn met
in hoofdzaak op het land geproduceerde verzurende stoffen. Over de impact van de industriegebieden
van Duinkerke en Zeebrugge zijn geen concrete gegevens bekend maar de emissie-inventaris van de
Vlaamse regio (EIVR) toont aan dat langs de kust weinig belangrijke emissiebronnen aanwezig zijn.

Restanten van voonnalige bebouwing kunnen als een vonn van, weliswaar chemisch inerte,
milieuverontreiniging beschouwd worden. In veel duingebieden is veel puin aanwezig afkomstig van
ontmantelde verdedigingsstrueturen (bunkers, tankweringen, ...) van de 'Atlantlkwall'. Het belangrijkste
knelpunt hierbij is de belemmering van verstuiving. Verder kunnen grotere brokstukken, naast hun
visuele vervuiling, als 'aantrekkingspolen' in het landschap fungeren waardoor recreanten zich over het
terrein verspreiden (cf. resten in de Westhoek, Leten 1994).

8.4.9. Jachtproblematiek
In de Oostvoorduinen wordt heden nog steeds gejaagd. Dit gebeurt niet alleen op de traditionele
manier (shoot to kilI), maar eveneens met behulp van Fretten (Konijnenvangst). Dezejachtbezigheden
zorgen niet alleen voor een emsti . verstoring van de rust van het gebied, maar tevens
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11.4.10. Recreatie
In Vlaanderen is het kustgebied de toeristische trekpleister bij uitstek. Naast de met de ontwikkeling van
het toerisme geassocieerde verstedelijking, brengt recreatie in de duinen onder meer ook overbetreding
en rustverstoring met zich mee. Secundaire gevolgen van het kusttoerisme zoals verkeersstromen,
parkeeroverlast, vervuiling, ... hebben eveneens een meestel negatieve invloed op het kustecosysteem.
Rustverstoring
Door het gebrek aan afsluitingen en (officieel) bewegwijzerde paden kunnen recreanten het Ter Ydegebied (uitz. Hannecartbos en domein Ter Yde) vrij en overal rondlopen. Voor veel diersoorten is die
druk te hoog. Vooral dieren die afhankelijk zijn van grotere rustgebieden hebben het aan de kust zeer
moeilijk en zijn dan ook vaak uit het gebied verdwenen (zoals bv. Grauwe kiekendief). Lokaal zijn in
hoofdzaak soorten van open terreinen het slachtoffer van overrecreatie; dichte struwelen worden immers
veel minder betreden. In het eigenlijke duingebied denken we aan bodembroedende vogels als Tapuit of
Strandplevier die recent verdwenen zijn. De overgangszone tussen strand en duin worden zeer sterk
door recreatie verstoord. Soorten als Dwergstern en Strandplevier zijn als broedvogel verdwenen,
terwijl de Kuifleeuwerik nog amper tot broeden komt. De functie van het strand als (inter)nationaal
belangrijk overwinteringsgebied voor arctische en subarctische steltlopers, zoals Steenloper, Paarse
strandloper en Drieteenstrandloper is ook moeilijk te verzoenen met intensief strandbezoek. Vooral bij
hoogtij zijn deze soorten genoodzaakt om rustige plaatsen op te zoeken (hvp's in de Ijzermonding en het
strand van Lombardsijde).

Overbetreding
Een aantal habitats zijn erg gevoelig voor mechanische verstoring of kunnen na beschadiging onder de
heersende milieu~mstandigheden moeilijk of niet regenereren. Mosduinen, pioniervegetaties van
valleien en bepaalde droge duingraslanden zijn hier treffende voorbeelden van. Vooral de meer
intensieve ontspanningsvormen (paardrijden, mountain-bike, 4X4 cross, ...) kunnen een ernstige bodemen vegetatiedegradatie veroorzaken. Vooral de mosduinen in Ter Yde hebben hieronder sterk te leiden.
Zo houden ruiters zich niet aan het uitgestippeld ruiterpad en brengen mountainbikers en veldrijders
grote schade toe aan de fragiele mosduin- en graslandvegetaties.
Het mechanisch reinigen van het strand ten behoeve van het kusttoerisme zorgt bovendien voor een
verwijdering en beschadiging van organisch materiaal en kiemplanten van vloedr erkflora; hierdoor
wordt de vorming van embryonale duintjes en vloedmerkvegetaties verhinderd.

Veel van deze problemen zijn grotendeels op te lossen door de aanwezigheid en het efficiënt optreden
van één of meerdere permanente terreinbewakers (natuurwachters van de Vlaamse Gemeenschap en
gemeente Koksijde). De huidige situatie, waarbij slechts één technisch beambte met politionele
bevoegdheid voorhanden is voor de drie staatsnatuurreservaten langsheen de Belgische Westkust
(Westhoek, Houtsaegerduinen, Hannecartbos & Ter Yde~omein, totale oppervlakte ± 450 ha), is
absoluut onvoldoende. In de opengestelde natuurgebieden zou er minstens één permanente bewaker met
politionele bevoegdheid permanent aanwezig moeten zijn. In drukke vakantieperioden en in de
weekends kunnen meerdere personen ingeschakeld worden. Deze extra-personeelsbezetting kan zoals
eerder vermeld gedragen wUllien äoor de plaatselijke gemeentepolitie (natuurpolitie, analoog aan
bijvoorbeeld preventie- en milieupolitie). Momenteel wordt er immers veel te weinig opgetreden tegen
overtredingen. Dit heeft wellicht veel te maken met het feit dat enerzijds de huidige beambte er alleen
voorstaat, en anderzijds de meeste proces-verbalen automatisch geseponeerd worden, wat uiteraard
sterk demotiverend werkt op de aanwezige terreintoezichter.
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11.4.11. Uitbreiding vao exoten

Eén van de ongewenste neveneffecten van de urbanisatie van de kust is de uitbreiding van uitheemse
planten in de natuurgebieden. Tijdens de voorbije 50 jaar is het aantal niet inheemse wilde
plantensoorten gestegen van 25 naar 115. Zij maken ongeveer 15 % uit van de huidige hogere flora. De
planten verwilderen uit siertuinen, tuincentra ofgroenstortplaatsen. Heesters of bomen worden ook,
vaak ten behoeve van duinfixatie, aangeplant. Een aantal soorten breidt zich vrij snel uit (soms ook
vegetatief) waardoor zij vaak een bedreiging vormen voor streekeigen vegetaties. Voorbeelden zijü U.Ul.
Rimpelroos, Witte abeel, Mahonia en Witte winterpostelein.

Gewone esdoorn wordt binnen de Nederlandse ecosysteemvisie (Janssen & Salman 1992) verketterd als
een uit te roeien exoot. Deze stelling is echter voor discussie vatbaar. Binnen de kalkrijke Vlaamse
kustduinen blijkt deze, oorspronkelijk uit ravijnbossen in het montane gebied afkomstige boomsoort.,
zich op talrijke plaatsen spontaan uit te breiden, vooral in de onmiddellijke omgeving van aanplantingen
(Hannecartbos). Momenteel stellen zich nog geen noemenswaardige problemen. Door de uitbundige
verjongings- en vestigingstendens zal deze soort in de toekomstige duinbossen wellicht een belangrijke
(zoniet dominerende) plaats gaan innemen. De mogelijke effecten hiervan op de lokale fauna en flora
(terrestrisch en epifytisch) zijn nog onduidelijk. Oudere esdoorns (onder meer aangeplante exemplaren
in de kustgedeelten van de Boulonnais in Noord-Frankrijk) staan in ieder geval bekend als rijke
epifytendragers (zie ook 14.5.3.1). Ook het effect van begrazing met grote herbivoren (de Gewone
esdoorn is vermoedelijk een preferentieel begraasde soort) is nog onbekend.. Een eventuele bestrijding
van de soort aan onze kust lijkt ons verder weinig realistisch gezien de snelheid waarmee de soort zich
vestigt en uitbreidt.

n.4.12. Natuurbeleid
De momenteel nog resterende onbebouwde duinen genieten een relatief goede planologische
bescherming, ook omwille van bijkomende beschermingen in het kader van het duinendecreet. De
concrete invulling van deze 'papieren' bestemming laat vanuit oogpunt van natuurbehoud echter vaak te
wensen over.
Terreinverwerving
De aankoop en bescherming van duingebieden door de overheid heeft lange tijd op een laag pitje

gestaan. Tot enkele jaren geleden bleef het natuurreservaat de Westhoek (reeds opgericht in 1957) het
enige staatsnatuurreservaat (gewestelijk NR) aan de Vlaamse kust. Daarna kwam er een duidelijke
kentering, onder meer met de aankoop van de Houtsaegerduinen, het Hannecartbos, het domein Ter Yde
en de voonnalige marinebasis van Nieuwpoort-Lombardsijde.
Verwerving van de resterende duinterreinen door een natuurbeherende instantie is de beste garantie voor
optimalisatie van de natuurwaarden. Voor het Ter Yde-gebied is de aankoop van de Oostvoorduinen
duidelijk prioritair. Enkel indien dit gebied eigendom is van een natuurbeherende instantie, kan de
huidige overbeweidin~ en hem . g aan banden gelegd worden, en kunnen enkele urgente
natuurherstelmaatregelen genomen worden. De hoge grondprijzen aan de kust vormen hierbij echter
een specifiek probleem. Verder zijn ook de relatiefhoge schattingen van het aankoopcomité van het
Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de geringe terreinverwerving aan de kust. Deze
instantie beroept zich in geval van onteigeningen op art. 31 van de stedebouwwet van 29 maart 1962
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om bij de bepaling van de prijzen geen rekening te houden met de waardevermindering voortvloeiend uit
de gewestplanbestemming van de gebieden.

Beheer
Uiteindelijk is het gevoerd natuurtechnisch beheer en de recreatief-educatieve inrichting van een gebied
belangrijker dan de eigendomsstructuur en het juridisch statuut ervan.
In de terreinen beheerd door de AMINAL afdeling Natuur bestaat dit vooral uit botanisch relictbeheer,
met name maaien van een aantaI verruigde of verstruweelde vochtige terreindelen. Het huidige beheer
blijkt echter niet in staat de achteruitgang van natuurwaarden volwaardig te compenseren. Daartoe zijn
meer ingrijpende en grootschalige vormen van natuurbeheer noodzakelijk (natuurtechnisch herstel van
afgevlakte enlof overbemeste landbouwterreinen, ontstruweling, hooien, extensieve begrazing,...). In
de Oostvoorduinen heeft het gebrek aan beheer geleid heeft tot het verdwijnen van talrijke
plantensoorten uit de Oostvoorduinen (Slosse 1996).

Een ander probleem stek zich bij de huidige bezetting, begeleiding en opleiding van het personeel van de
afdeling Natuur. Voor alle gewestelijke natuurgebieden langs de Vlaamse Westkust (Westhoek,
Houtsaegerduinen, duingebied Ter Yde, Hannecartbos en Uzermonding; totale oppervlakte ca. 525 ha)
zijn er momenteel maar twee natuurarbeiders beschikbaar. Dit is, met de uitvoering van grootschaliger
vormen van beheer in het vooruitzicht (struweelontginningen, invoeren begrazing, educatieve inrichting,
...) een sterk ondermaatse bezetting. In de Westhoek, het grootste beheerde duingebied aan onze kust, is
er bovendien vaak geen of amper bewaking!
Daarbij komt nog de blijkbaar vrij stugge organisatiestructuur. Door de geringe technische kennis
inzake natuurbeheer van de eigenlijke terreinbeheerders worden de meeste beslissingen momenteel op
hoger niveau genomen, wat aanzienlijke administratieve vertragingen kan opleveren. Er dient evenwel
gesteld te worden dat vanaf december 1997 het aantal arbeiders voor de gewestelijke domeinen
verdubbeld wordt.
Natuureducatie
De modale Belg staat nog steeds niet bekend om zijn natuurminnende aard, ondanks de opbloei van
'groene' gedachtenstromingen vanafhet einde van de zestiger jaren. De achterstand op bv. Nederland is
nog steeds groot. Zo heeft de grootste Nederlandse natuurvereniging Natuurmonumenten meer dan 20
maal meer leden dan de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (B.N.V.R.).
De westerse mens heeft eeuwenlang tegen de natuurelementen gestreden (overstromingen, droogtes,
ziekten,...) en blijkt dat vaak nog steeds te doen, zelfs al is daar niet steeds een noemenswaardige reden
toe (onkruidbestrijding in tuin, doodtrappen van 'vieze beestjes', ...). Het bijbrengen van respect vereist
dus een mentaliteitswijziging. Natuurbehoud krijgt op school en in de media echter relatief weinig
aandacht. Belangstelling impliceert niet noodzakelijk respect maar is meestal de eerste stap in die
richting (zie o.m. Kuijken 1989).
Aan de kust staan voorzieningen voor natuureducatie nog in de kinderschoenen. Met de bouw van een
gewestelijk natuureducatief centrum in De Panne zullen de natuureducatieve voorzieningen in de regio
zeker uitbreiden. Tevens is de goede bewegwijzering en eductaive begeleiding van de wandelpaden
(ontwerp WVT) een stap in de goede richting.
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In. CONCRETE BEHEERSMAATREGELEN
111.1. Inleiding
Het natuurbeheer in de Vlaamse duinen bevond zich tot voor kort nog steeds in een experimentele fase,
waarbij voornamelijk aandacht geschonken werd aan vegetatiebeheer gericht op het behoud van
relictpopulaties en -begroeiingen. In de Vlaamse natuurreservaten 'De Westhoek' en 'De
Houtsaegerduinen' te De Panne werd pas in 1996 gestart met de inrichtingsfase van het in datzelfde
jaar goedgekeurde beheersplan (HOYS et al. 1996a, 1996b). Dit behelsde plaats lijke grootschalige
ontstruweling (enkel Westhoek) gevolgd door begrazingsbeheer met grootvee, lokaal gecombineerd met
maaien, dit laatste al dan niet in een overgangsfase. Veel ervaring hiermee is er dus voorlopig niet Min
of meer equivalente ingrepen werden in een verder verleden nochtans regelmatig toegepast, zij het om
landbouwkundige redenen en niet omwille van het natuurbehoud. Een sterk veranderde
ecolandschappelijke context maakt het echter moeilijk om de impact van vroegere ingrepen rechtstreeks
naar de huidige situatie over te plaatsen.
Aan de hand van buitenlandse (vooral Nederlandse) ervaringen (zie Ecosysteemvisie voor de Vlaamse
Kust: PROVOOST & HOFFMANN 1996) kunnen we een beter idee krijgen van de impact van diverse
beheersmaatregelen. Voor meer informatie verwijzen we verder ook naar Hoys et al. (1996a, 1996b).
De Vlaamse duinen zijn nochtans niet zomaar vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Vooreerst
vinden we in Nederland slechts in oorsprong kalkrijke duingebieden ten zuiden van Bergen-aan-Zee (DE
BRUYN 1992). Verder is er een groot verschil in oppervlakte: in Vlaanderen meten de grootste
duingeb' eden enkele honderden hectaren, in Nederland zijn er niet zelden aaneengesloten terreinen van
enkele duizenden ha. Dit geeft uiteraard verschillen in mogelijkheden en kwetsbaarheden op het vlak
van recreatie, begrazing, bufferzones, enz.
Ook op het vlak van landschap en vegetatie zijn er duidelijke verschillen: jonge, kalkrijke, sterk met
Duindoorn, Gewone Vlier en Wilde Liguster verstruweelde duinen zijn in Nederland eerder zeldzaam.
Met maaien van vochtige duinvalleien is hier wel al jarenlange ervaring, maar extensieve beweiding
(enkel de duinen van Oostvoorne en een zeer beperkt deel van de Zepeduinen op chouwen) is ook daar
nog niet veel verder dan het experimenteel stadium. Met begrazingsbeheer op 'vroongronden' (oude
kopjesduinlandschappen: o.a. Schouwen, Goeree) en in sinds lang gestabiliseerde, matig kalkrijke of
licht ontkalkte duingebieden (Meyendel, Noord-Hollands Duinreservaat, Amster~amse
Waterleidingduinen) is meer ervaring. Over grootschalig ontginningsbebeer in Nederlandse kalkrijke
duinen is ons weinig bekend.
De kalkrijke duinen van van de Franse "Cête flamande" (Gravelines tot de Belgische grens) vertonen op
historisch, geomorfologisch en ecologisch vlak wel sterke gelijkenissen met de duingebieden langs de
Vlaamse Westkust. Ze behoren immers tot één eenheid, namelijk de Vlaamse Duinen. Tot voor enkele
jaren was hier geen sprake van een actief vegetatiebebeer. De laatste jaren werd er echter in een aantal
duingebieden gestart met een grootschalige ontginning van verstruweelde jonge duinvalleien en
jaarlijkse maaibeurte:n van vochtige pannen. Lokaal wordt geëxperimenteerd met vormen van
(extensieve) begrazïng. Het monitoringprogramma dat sinds 1996 van start ging en dat de invloed van
verschillende bebeersvormen (met nadruk op begrazingsbeheer) nagaat op verschillende biotische (o.m.
flora, vegetatie, spinnen, loopkevp~, '.'og Is, dagvlinders) en abiotische (pedologie, hydrologie)
elementen (BoNIE et al. 1997c, in druk) laat voorlopig nog niet toe om tot eensluidende conclusies te
komen omtrent het effect van het nieuw gevoerde begrazingsbeheer.
In het volgend deel worden de concrete beheersmaatregelen voor het Ter Yde gebied (vertaling van de
gebiedsvisie) en het staatsnatuurreservaat 'Hannecart' (gedetailleerde beheersvoorstellen) voorgesteld

150

en besproken. Voor een bespreking van de verschillende beheersvonnen verwijzen we naar de
Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust (PROVOOST & HOFFMANN. 1996).

111.2. Vertaling van de gebiedsvisie voor Ter Yde naar concrete beheersmaatregelen.

111.2.1. Keuze van een landschapsdoeltype
Door de ruimtelijke beperkingen, zijn we genoodzaakt om als landschapsdoehype te opteren voor een
duinlandschap met halfuatuurlijke eenheden (kortweg: een halfuatuurlijk duinlandschap), gecombineerd
met elementen uit een gedempt-dynamisch duinlandschap (zie hoofdstuk 11.3). Gezien het relictuele of
zelfs verdwenen karakter van veel van de elementen (soorten zowel als geomorfologische processen,
bodems, enz.) zal er niet enkel in een eerste fase gekozen moeten worden voor zeer gerichte, lokale
vonnen van patroonbeheer (relietbeheer via maaien, verhinderen van opslag, schonen van poelen en
sloten, ...), maar zullen ook tijdens de inrichtingsfase nog op grote schaal patroongerichte maatregelen
moeten getroffen worden (omvormingsbeheer van bosaanplant naar nat grasland, maaien van
graslanden en kaalslagvegetaties, hercreatie van open water, verwijderen van aanplant en wortelopslag
van bomen, ....). Geleidelijk kan de nadruk verlegd worden van patroon- naar procesbeheer, waarbij
zowel gebruik kan worden gemaakt van de momenteel reeds aanwezige, maar eventueel te versterken
processen (verstuivingen, 'spontane vegetatie-ontwikkeling) als van nieuw geïntroduceerde processturende elementen (grootvee, eventuele zaadbomen van ontbrekende boomsoorten, ...). Beperkend
hierbij is de versnipperde eigendomsstructuur die een geïntegreerd beheer voorlopig onmogelijk maakt.
Het blijft voorlopig onvoorspelbaar wanneer en hoe deze belangrijke beperking zal kunnen worden
opgeheven. Het heeft daarom ook nog niet veel zin om reeds in dit stadium concreet uitgewerkte
plannen voor een meer geïntegreerd beheer op punt te stellen of een tijdsplanning uit te werken die meer
dan 5 à 10 jaar overspant.
Er wordt geopteerd voor een vrij ingrijpend beheer in die deelgebieden waar momenteel de bijzondere
vegetaties en de daannee samengaande fauna-elementen (mesofiele duingraslanden, hooilanden in
duinvalleien en op de fossiele strandvlakte, al dan niet op venige ondergrond) een relictueel karakter
hebben en potentieel de mogelijkheid hebben om zich te herstellen en uit te breiden. In de eerste plaats
dient op deze plaatsen het huidige relietbeheer (patroonbeheer) te worden verdergezet. Door het
vrijwaren van grote oppervlakten potentieel geschikt habitat (door ontbossing, ::mtstruweling) en het
instellen van een extensief begrazingsbeheer kan dan na een zekere termijn overgeschakeld worden op
een procesgericht beheer, waarbij nog steeds de nodige bijsturing mogelijk is (regelen van
begrazingsdichtheid, aanvullend maaien, ...). In enkele deelgebieden wordt niet ingegrepen teneinde de
spontane landschapsecologische processen zoals grootschalige verstuiving, natuurlijke kustvorming en
bosvorming) ongestoord te laten doorgaan.

m.2.2. Creatie van de verschillende deelzones in functie van het te voeren beheer binnen het Ter
Yde-gebied
Algemene opmerking: ae mdeLing en de realisatie van het beheer in de verschillende deelzones is
momenteel gestoeld op de vooropgestelde visie. Concreet kunnen deze verschillende maatregelen nog
niet overal worden uitgevoerd, aangezien enkele deelgebieden (plaatsduinen, westzijde Ter Yde,
Oostvoorduinen) geen eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap. De realisatie van deze
beheersopties kan bijgevolg enkel geschieden als alle deelgebieden effectiefeigendom zijn en als het
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JWVA-domein ingeschakeld wordt binnen het systeem. Aankoop van de resterende terreinen en
inschakeling van het IWVA-domein binnen het complex van de gewestelijke domeinen Ter YdeHannecart zijn bijgevolg van primordiaal belang voor de realisatie van de voorgestelde
beheersopties. In het licht hiervan zijn ook enkele beheersmaatregelen binnen de huidige periferie
van het Hannecartbos. die noodzakelijk worden op het moment dat een integraal beheer voor het
gehele Ter Yde duinencomplex gerealiseerd kan worden. momenteel nog niet opgenomen binnen de
beheersmaatregelen die nu worden voorgesteld binnen het Hannecartbos (cf IJ1.3).

m.l.l.I. Deelzone I
Binnen deelzone I ligt de nadruk op vrij of geleid procesbeheer, met spontane geomorfologische en
vegetatitHXltwikkeling en passief recreatief medegebruik (Zeebermduinen, Karthuizerduinen,
Plaatsduinen).
Vooral het jongere, dynamische duingebied komt hiervoor in aanmerking. Het vrije verloop van de
natuurlijke processen staat hierbij centraal. Dit betekent dat de grote geomorfologische dynamiek
(verstuiving) van de parabool-loopduinen centraal staan, waarbij in het kielzog spontane struweel- en
duinbosontwikkeling ongestoord kan doorgaan. Toch kunnen hier enkele beperkte maatregelen genomen
worden om een aantal negatieve fenomenen te neutraliseren: kappen van exoten, vastlegging van
stuifduinen met Hehn omeventuele bebouwing te beschennen (bufferbeheer), opruimen van storende
puinresten, ... Ook zullen sturende maatregelen nodig zijn op het vlak van het recreatief medegebruik:
beperking en nauwgezette planning van de ingangen, geleiding van de bezoekersstroom via
uitgestippelde paden, eventueel tijdelijke afsluiting van sterk aangetaste zones, enz.

m.l.l.l. Deelzone n
De nadruk ligt hier op patroon- en geleid procesbeheer, met deels gestuurde vegetatie-ontwikkeling en
beperking en geleiding van de recreatie (Ter Yde, Hannecart, Oostvoorduinen)

In een deel van de jongere duinen, de oudere duinlandschappen en de achterduinse strandvlakte kunnen
de huidige en potentiële natuurbehoudswaarden niet worden gegarandeerd, resr>. gerealiseerd zonder
ingrijpende sturende maatregelen op het vlak van vegetatie-ontwikkeling (patroonbeheer) en zonder
meer stringente beperkingen van de recreatie. Het beheer zal hier vooral gericht zijn op het actief
instandhouden en uitbreiden van lokaal en (inter-)nationaal bedreigde habitaten (mesofiele graslanden,
natte hooilanden, jonge duinpannen). Dit kan gebeuren via gepaste ingrepen die gaan van het instellen
van een extensief begrazingsregime met grootvee, het maaien van de huidige relicten (eventueel met
nabegrazing), het ontginnen van struwelen en het: rooien van bosaanplant (opgevolgd door maai- en
begrazingsbeheer) tot het herstellen van jonge duinvalleien via natuurtechnische ingrepen zoals afgraven
ofplaggen van beplante of geëgaliseerde terreinen. Door de aanwezigheid van relictpopulaties en een
gunstige abiotische situatie, kunnen hier zeer goede gevolgen verwacht worden.
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111.2.3. Concrete beheersmaatregelen voor het Ter Yde duinencomplex

m.2.3.1. Maatregelen ter behoud en herstel van een zo breed mogelijke contactzooe tussen de
verschillende geomorfologische entiteiten.
Omwille van de barrière-werking van enkele wegen die in het Ter Yde-gebied gelegen zijn is een
herinrichting ervan noodzakelijk om de verschillende deelgebieden opnieuw in contact te brengen. In
totaal doorkruisen vier verkeerswegen het gebied: de Koninklijke baan, de Noordzeedreef, de Nieuwe
Ydelaan en de Polderstraat. Voor het optimaal herstel van de contaetzones is het opheffen van deze
structuren uiteraard het beste.
Dat dit voor de Koninklijke Baan momenteel niet mogelijk is, is duidelijk gezien haar functie als
primaire verbindingsweg tussen de badplaatsen van Nieuwpoort en Oostduinkerke. Met de A18 als
doorgangsweg in het achterland kan wel onderzocht worden of op langere termijn een schaalverkleining
(minder baanvakken, beperkende maatregelen voor snel doorgangsverkeer) van deze de weg niet
mogelijk is. Dit zou in elk geval het recreatief gebruik (fietsers, voetgangers) van deze as en van de
aangrenzende duinen ten goede komen. Tussen Koninklijke baan en strand dienen doorsteekroutes (vaak
kan een simpele lage, gladde draad volstaan) gemarkeerd te worden, die de strandtoerist geleidt naar het
strand, en voorkomt dat intensieve, diffuse betreding van de Zeebermduinen het gebied verder zou
aantasten.
Voor de drie overige, seclIDdaire wegen zou een dergelijke lokale opheffing veel minder problemen
mogen opleveren: door de-ligging van de Nieuwpoortsesteenweg op de duin-polderovergangszone blijft
alle verkeer tussen Oostduinkerke-dorp en Oostduinkerke-Sunparks mogelijk. Het toenemend gebruik
van de Polderstraat als vluchtroute tussen beide locaties versterkt de idee dat een ontharding of een
lokale barrière tussen de wijk Monobloc en de Noordzeedreef deze recente ontwikkeling zal keren. Voor
de woonwijken Monobloc en Mariapark zou dit een aanzienlijke ontlasting betekenen, zonder dat de
bewoners onoverkomelijke problemen krijgen met verplaatsingen naar dorpscentrum en/ofgrotere
verbindingswegen. Ecologisch resulteert dit in een herstel van de corridor Hannecart-Oostvoorduinen,
waardoor het hele studiegebied een grote, logisch aaneengeschakelde begrazingsentiteit zal vormen; op
recreatiefvlak is een plaatselijk ontharde, van veeroosters voorziene Polderstraat een aangename
aanwinst als fiets- en wandelcorridor.
Ook de Nieuwe Ydelaan en de Noordzeedreef dienen onthard te worden ter hoogte van de contactzone
tussen enerzijds de Plaatsduinen en Ter Yde en anderzijds de Karthuizerduinen en Ter Yde.
Verkeerstechnisch en sociaal lijkt dit geen onoverkomelijk probleem, daar door de plaatselijke
ontharding de woonwijken Mariapark en Groenendijk niet worden geïsoleer :311 winkels of grote
verbindingswegen. De drie ontharde wegen dienen dan ingericht te worden als half-verllarde fietspaden
waardoor het hele gebied recreatief opgewaardeerd wordt.
De parkeerplaatsen langs de Koninklijke Baan tussen de duingebieden Ter Yde en Zeebermduinen
zouden best geherlocaliseerd worden. Deze parkeermogelijkheid zorgt immers voor een extra en diffuse
betreding van de Zeebermduinen tijdens het toeristisch seizoen door badgasten die er doorsteken naar
het strand.

m.2.3.2. Maatregelen ter behoud en herstel van de ongestoorde ontwikkeling van het hoogstrand en de
embryonale duintjes.
Door de afwezigheid van onverharde duinvoetversterkingen is de overgang tussen het strand en de
zeereepduinen hier nog intact en één van de best ontwikkelde van de Vlaamse kust. Een ecologische
optimalisatie van deze habitat kan enkel gebeuren door het kanaliseren van recreatie en het achterwege
laten van mechanisch ruimen van aanspoelsel. Slechts onder deze omstandigheden krijgen
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vloedmerkorganismen een vestigings- en overlevingskans. Om de terugkeer van bedreigde kustvogels
zoals de Strandplevier en de Dwergstem te realiseren, is het noodzakelijk om het (hoog-)strand en de
zeereepduinen buiten het broedseizoen (maart-juli) afte sluiten voor het grote publiek.

m.2.3.3. Maatregelen voor het behoud en herstel van mosduin en graslanden door ontbossing en
ontstruweling.
Binnen de deelzone II werden buiten het Hannecartbos nog op verschillende plaatsen bomen aangeplant.
Om eutrofiëring, overschaduwing en antropogenisatie (ruderalisatie door habitatvreemde soorten) van
de mosduinen te vennijden dienen de resterende Canada- en Ontariopopulieren en Witte & Grauwe
abelen gekapt te worden. De opslag van uitlopers dient preferentieel manueel gewied te worden. Waar
dit niet mogelijk is, moet ze jaarlijks gemaaid worden in de zomer (voor de bladval).
De Elzenaanplant in het Hannecartbos en de natte kom van de Monoblocduinen gebeurde relatief recent
en verhindert de ontwikkeling van hooilanden op een venige ondergroei (unieke habitat voor de
Belgische kust). Bij hydrologisch herstel (zie ID.3.2.1.) van de venige depressie en bij ontbossing krijgt
dit habitat hier alle ontwikkelingskansen. De ontbossing zorgt evenwel enkel voor de creatie van een
gunstige uitgangssituatie. Een opvolging door het instellen van maaibeheer is noodzakelijk voor een
gunstige ontwikkeling. De ontbossing van de zones ten noorden en ten zuiden van de venige kom (zie
fig. 48) zorgt ervoor dat er een corridor wordt gecreëerd tussen het open kopjesduinlandschap van de
OostvoorduinenlMonoblocduinen en dat van Ter Yde, waardoor typische "open habitat" soorten
kunnen migreren tussen beide zones. Op zijn beurt zal de ontbossing bijdragen tot een plaatselijke
vermindering van de grondwaterfluctuaties (en mineralisatie van de venige bodem) door een sterke
afname van de evapotranspiratie.
Door het ontbossen van een zone rond de Waterloop-zonder-naam en enkele aftakkingen ervan, zal een
verhoging van de lichtinval de ontwikkeling van de aquatische vegetatie en de begeleidende fauna
positiefbemvloeden. Dit kan ook het herstel van de waterkwaliteit in de momenteel vervuilde beek ten
goede komen.
Zowel in de natte duinvalleien als in de mosduinen breiden de huidige Duindoornstruwelen zich zonder
ingrijpen sterk uit. Het ontstruwelen is bijgevolg noodzakelijk om de soortenrijke graslanden en
mosduinen op die plaatsen te herstellen. Vooral in de natte duinvalleien zal Duindoorn zonder ingrijpen
dominant blijven, waardoor een aanvullend maaibeheer noodzakelijk zal zijn (ve verder). Het ontginnen
van de Duindoornstruwelen zorgt tevens voor een sterke vermindering van de aiasporen van deze soort
in het gebied, waardoor de herkolonisatie na verloop van tijd zal wegebben.

ID.2.3.4. Instellen van een regime van integrale, extensieve begrazing in Ter Yde-HannecartOostvoorduinen
Het herstel van deze vroegere en deels nog bestaande beheersvorm in het jonge duinlandschap, de
strandvlakte en het kopjesduinlandschap, bevordert de biotische en structurele diversiteit. Voor dit
gebied is een begrazing met grote grazers die nog een zek r "natuurlijk gedrag" vertonen (gemengde
bezetting met winterharde e!! ~!frcdaIDe paarden (evt. pony's) en runderen) aan te raden. Een
menselijke bijsturing is mogelijk door het bepalen van de veekeuze, de begrazingsdichtheid en de
begrazingsperiode. De drie deelzones dienen daarbij op tennijn dus als één begrazingseenheid volledig
afgerasterd te zijn. De bezoekersingangen op de ontharde Polderstraat en de bestaande of voorziene
wandelpaden moeten voorzien worden van veeroosters om het recreatief medegebruik van het gebied
niet te belemmeren.
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In een overgangsfase kan lokaal ook gebruik gemaakt worden van andere grazers (schapen, ...).
Het instellen van een begrazingsbeheer impliceert eveneens dat er maatregelen dienen getroffen te
worden voor drinkwatervoorziening voor de grazers. Daartoe kunnen bestaande drinkpoelen geruimd en
nieuwe putten aangelegd worden op momenteel sterk verruigde wof geëgaliseerde terreinen. Voor het
behoud van relictpopulaties van bijvoorbeeld orchideeën en omwille van een goede inschatting van de
(positieve en eventueel negatieve) effecten van deze beheersvorm is het in de inrichtingsfase zeker
noodzakelijk dat bepaalde percelen uit de begrazing worden gehouden door de aanleg van enkele
'exclosures' (zie ll.2.3.S.).

III.2.3.S. Maatregelen ten behoeve van specifiek vegetatie- ofsoortenbeheer.
Zoals al eerder aangehaald zal het minstens in de aanvangsfase noodzakelijk zijn om op bepaalde
plaatsen de huidige beheersvormen aan te houden. Het behoud van maaibeheer ofwiedbeheer is inuners
noodzakelijk voor het behoud van vegetatietypes met relictpopulaties van belangrijkse soorten
(voorbeeld Herminium, Moeraswespenorchis) of voor de creatie en handhaving van habitats voor
doelsoorten van hooilanden (voorbeeld Harlekijnorchis in grasland ten noordoosten van het
Hannecartdomein). Ook als opvolgend beheer na ontstruwelingen en ontbossingen kan het noodzakelijk
zijn een periode terug te vallen op mechanische beheersvormen.

Ill.2.3 6. Maatregelen ten behoeve van de creatie en instandhouding van open water
Om het habitat "open water" in stand te houden zijn natuurteehnische ingrepen noodzakelijk. Buiten het
Hannecartbos kunnen veedrinkpoelen of natte duinpannen met permanent open water worden
uitgegraven op geëgaliseerde (Oostvoorduinen) wof sterk verruigde terreinen (cfr. dennenaanplant Ter
Yde). De huidige sterk geëutrofieerde poelen (Oostvoorduinen, Weide IWVA-domein) kunnen geruimd
worden en eventueel voorzien van een raster om al te sterke vertrappeling en vermesting te vermijden.
Door de te realiseren ontbossing komen in het Hannecartbos een reeks van greppels vrij te liggen. Deze
dienen tevens geruimd te worden om hen van permanent water te voorzien (zie verder ill.3.2.6). Na het
ruimen en uitdiepen mogen deze grachten evenwel geen drainerende werking hebben. Daarom dienen ze
niet geruimd te worden op de overloop naar de Waterloop-zonder-Naam. Op deze laatste moeten tevens
regelbare stuwen geplaatst worden om het afwaterend effect van de beek te controleren.

ill.2.3.7. Maatregelen ten behoeve van natuureducatieve en recreatieve inrichting
De gewestelijke of intercommunale domeinen in het onderzoeksgebied zijn nog maar relatief recent door
de overheid verworven of overgedragen aan AMINAL-Afdeling Natuur en hun publieke
toegankelijkheid is nog grotendeels geënt op de vroegere situatie: het gewestelijk natuurreservaat
Hannecartbos, het IWVA-domein Hannecartbos en het gewestelijk domein G. TheuniS zijn niet vrij
toegankelijk, terwijl in het gewestelijk domein Karthuizerduinen geen enkele vorm van
toegangsbeperking wordt opg 1 d. De eerste maatregelen van natuureducatieve en recreatieve aard zijn
hier de uitbouw van een deel van het Ter Yde-wandelpad doorheen het Hannecartbos en de organisatie
van geleide wandelingen door domein G. Theunis, Hannecartbos en de aangrenzende duinen. De andere
deelgebieden, die zonder uitzondering in private handen zijn, zijn in de praktijk meestal vrij
toegankelijk, grotendeels zonder enige vorm van recreatieve sturing. Niet toegankelijk zijn de
Monoblocduinen en een aantal door de landbouw gebruikte percelen in het Oostvoorduinencomplex.
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Met de inrichting van de grote begrazingseenheid Ter Yde-Hannecartbos-Gostvoorduinen in het
achterhoofd zal het natuur-attractieve aspect van het gebied sterk in belang toenemen. Daarom dienen
er enkele belangrijke maatregelen genomen te worden om het publiek op een verantwoorde manier
kennis te laten maken met het gebied.
In eerste instantie moeten de in de toekomst ontharde wegen aantrekkelijk gemaakt worden voor
doorgaand fietsverkeer door het bannen van alle gemotoriseerd verkeer en moeten er een beperkt aantal
ingangen komen in de Zeebermduinen en de Plaatsduinen om diffuse penetratie van deze deelzones te
beletten.
In de begrazingseenheid moeten enkele wandelwegen permanent opengesteld worden voor het publiek.
Daartoe behoren het inmiddels in gebruik genomen Ter Yde-wandelpad en een nog in te richten
wandelpad in de Oostvoorduinen. In het Hannecartbos bestaat tevens de mogelijkheid om een extra
wandelpad toegankelijk te maken voor het publiek buiten het broedseîzoen om verstoring te vermijden.
Uiteraard dienen er aan alle ingangen en op enkele plaatsen langs de paden zelf infopanelen geplaatst te
worden met informatie omtrent het gebied en de in acht te nemen gedragscodes. De permanente
aanwezigheid van een natuurwachter moet de naleving van de gedragscodes garanderen (afwijken van
de paden, aktieve recreatie buiten de daarvoor voorziene paden zoals moutainbiken en paardrijden
buiten de onverharde verbindingswegen, honden,...).
Door middel van geleide wandelingen kan het publiek eveneens kennis maken met de meer kwetsbare
delen van het gebied. In kleine groepjes (10-20 mensen) kunnen dan op voorhand vastgelegde
wandeltracé' s gevolgd worden, waarbij de deelnemers met alle aspecten van het gebied kunnen kennis
maken, zonder daarbij een te grote verstoring te vormen. Voor de vorming van een bekwame
gidsenkring zal het wel noodzakelijk zijn om een gebiedsspecifieke opleiding te organiseren.

m.3. Hannecartbos

m.3.1. Zonering van het beheer

1II.3.l.!. Globale zonering (Fig. 49)

In het Hannecartbos worden drie deelzones onderscheiden, waarin de klemtoon resp. op patroonbeheer
(zone ij, procesbeheer (zone Il) en bufferbeheer (zone lIl) komt te liggen.
Zone 1: nadrukpatroonbeheer
Met behulp van deels mechanische middelen wordt in deze zone actief gestreefd naar behoud en creatie
van een aantal specifieke, in Vlaamse context zeldzame of bedreigde habitats met hun kenmerkende
soorten en abiotische componenten. Het gebied dat hiervoor het meeste in aanmerking komt is het
zuidwestelijke derde van het reservaat, waar in aansluiting op het reeds aanwezige open mosduin- en
duingraslandgebied, hoge potenties aanwezig zijn voor de vorming van graslanden op vochtige tot natte,
minerale tot venige/veenachtige bodem. Dit veronderstelt o.a. het ontbossen van de elzenaanplant in een
deel van deze zone en een opvolgbeheer van maaien en/ofbegrazen, het schonen van sloten, het kappen
van geïsoleerde bomen en boomgroepen in het duingrasland. Daarnaast is deze beheersoptie ook van
toepassing op de reeds bestaande wei- t)fhooilanden en hun directe omgeving in het oostelijk deel het
reservaat (behoud en uitbreiding graslanden op vochtige, eerder mineraallhumeuze bodem).
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Zone 11: nadrok procesbeheer

In het centrale en oostelijke deel van het reservaat wordt geopteerd voor continuering van het huidige
beheer van nietsdoen (spontane processen), bijgestuurd door (bos)begrazing met grootvee. Het al dan
niet introduceren van zaadbomen, zoals gesuggereerd door Koop et al (1992) staat nog open voor
discussie.
Zone lil: bufJerbeheer

Het reservaat heeft een relatief lange grens gemeen met bebouwd en bewoond gebied of met wegen. Dit
kan specifieke maatregelen vergen, enerzijds gericht op beveiliging van omwonenden en verkeer tegen
vallende bomen, anderzijds gericht op het veilig stellen van de natuurbehoudswaarden en beheersoptie.~
in het gebied (o.a. beletten van bijvoederen grazers).
Corridors

De gebiedsvisie voor het Ter Yde-eomplex voorziet in de uitbouw van een ecologische verbindingszone
tussen de open duingebieden van OostvoorduinenlMonoblocduinen enerzijds en Ter Ydeldomein G.
Theunis/Spelleplekke anderzijds. Voor het Hannecartbos kan dit op termijn de creatie impliceren van
extra te ontbossen stroken tussen de IWVA-boswachterswoning en de wijk Mariapark in het noorden en
langs de Polderstraat in het zuiden. De realisatie hiervan hangt echter af van de mogelijkheden voor een
integraal natuurbeheer in deze zones.

m.3.1.2. Uitwerking (Fig: 50)
Op enige tijdelijk (vroege vooIjaar tot eind juli) uitgerasterde hooiweidepercelen en eventuele
wetens.:happelijke 'exclosures' na wordt het gehele gebied jaarrond beweid door grootvee.
Bestaande (haIf-)open terrreingedeelten:

In en aan de rand van het mosduinlduingraslandgebied in de ZW-hoek van het terrein worden alle
exotische bomen (aanplant van populieren, aanplant en wortelopslag van abelen, uitzaai van
Amerikaanse vogelkers) verwijderd. In sterk verstoorde terreingedeelten (door overbegrazing en
vergraving gestoorde zones, door abelen overgroeide zones) kunnen kleinschalige verstuivingen
(stuifkuilen tot op het grondwater) bevorderd worden om bij te dragen tot het vegetatieherstel. In de
beide oostelijke graslandenclaves zal de verwijdering van enkele geïsoleerde elzen en populieren nodig
zijn. De huidige overbegrazing van een aantal delen van zowel het mosduincomplex (grotendeels door
konijnen) als het weiland achter de boerderij Leyre kan enkel opgelost word :Ioor de verhouding
tussen begraasbaar en onbegraasd terrein bij te stellen.
Te ontbossen elzenaanplant:

In de zone met nadruk op patroonbeheer wordt aanbevolen om op korte termijn ca. 5 ha elzenaanplant
(lokaal gemengd met enige populieren) te ontbossen en om te zetten in grasland. Dit vergt niet enkel het
kappen en afvoeren van de bomen, maar ook een aanvullend maaibeheer. De te ontbossen
terreingedeelten werden uitgekozen op basis van de bodemeigenschappen (voldoende grote oppervlakte
grasland op venig/veenachtige bodem, zand-op-veen en vochtige mineraalrijkere bodep1), de resterende
vegetatierelicten die kunnen wijzen op hoge graslandpotenties (Kleine valeriaan, Moerasspirea, Grote
boterbloem, zeggen en russen), de voorgeschiedenis (preferentieel grasland boven akkerland) en de
ruimtelijke context (bijdragend tot de voorziene corridor tussen de open duingebieden, aansluitend op
bestaand grasland). Naast bet centrale blok (grotendeels ten zuiden van de Waterloop-zonder-Naam),
wordt daarom ook de uitbreiding voorzien van de beide huidige vochtige hooilandpercelen. Tenslotte
wordt ook voorzien om een smalle strook (max. lOm) langs de Waterloop-zonder-Naam te ontbossen
(vnl. zuidelijke kant) om het herstel van de watervegetatie en -kwaliteit mogelijk te maken.
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Reservatiezones
In het gebied werden een drietal zones aangeduid die, op grond van de beheersresultaten in de
aansluitende ontgonnen terreindelen of omwille van externe evoluties, op termijn in aanmerking kunnen
komen voor uitbreiding van het open graslandgebied. Aangenomen moet echter worden dat voor het
grootste deel van de betreffende oppervlakte de nood tot verdere ontginning zich niet zal voordoen.

Corndorzones
In het vooruitzicht van een toekomstig integraal beheer van het gehele duinencomplex van Ter
Yde/Oostvoorduinen kan nu al aangeduid worden welke zones in aanmerking komen voor gedeelteliike
ontbossing ten behoeve van de creatie van een corridor tussen het zuidelijke en het noordelijke open
duingebied. Hierrond kunnen echter slechts concrete beslissingen en maatregelen genomen worden
wanneer dit integraal beheer (gedeeltelijk) gerealiseerd zal worden. Evenmin kan nu al gezegd worden
onder welke vorm deze ecologische corridors dan best ingericht worden.

10.3.2. Fasering van het beheer
De hierna voorgestelde beheersmaatregelen dienen gedurende de termijn van de inrichtingsfase (vijf
jaar) uitgevoerd te worden. Deze inrichtingsfase behelst:
J. Infrastructurele ingrepen t. b. v. natuurtechnisch beheer

• aanleg van beheerswegen en -paden
• aanleg knuppelpad op deel van tracé Ter Yde-wandelpad
• inrichting beheersingangen
• constructie van interne afsluitingen ten behoeve van bufferbeheer en hooiweidebeheer
• onderhoud en evt. aanpassing buitenafsluiting
• constructie van oversteekplaatsen over de Waterloop-zonder-Naam
• plaatsen van regelbare stuwen op de Waterloop-zonder-Naam
• heraanleg/schonen van beek en sloten
• graven/schonen van poelen
• (inrichting en) onderhoud van vleermuizenbunker
• (fac.) constructie van een materiaaldepot annex werk- en schuilhok voor de arbeiders
• (ver-)plaatsen van schuilhok voor vee
2. Maatregelen in het kader van vegetatiebeheer
• kappen van geïsoleerde bomen (populieren, abelen, Amerikaanse vogelkers) en
boomgroepen in en rond het zuidoostelijke duingrasland
• rooien van elzenaanplant en eventueel vervolgbeheer met het oog op hooilandherstel
• introductie/continuering extensieve begrazing
• hooilandbeheer
• (fac.) regelmatig onderhoud van sloten en poelen
3. Maatregelen in het kader van ecosysteemherstel
• (indien nodig) stimuleren van kleinschalige verstuivingen in mosduin/graslandcomplex, b.V.
door weggraven van boomstobben en wortels 1aIl gekapte abelen
• verwijderen väii V~;l vuüä slIb uit Waterloop-zander-Naam
• verwijderen van 'boswachtershuisje' en 'kijkhut'
4. Educatief-recreatieve inrichting
• inrichting en onderhoud van nieuw wandelpad (open buiten broedseizoen)
• inrichting toegangen
• plaatsen van infopanelen
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•

organisatie van geleide wandelingen

De genomen maatregelen in de inrichtingsfase worden na vijfjaar geëvalueerd, waarna tijdens de
consolidatiefase continuering ofbijsturing van het gevoerde patroonbeheer mogelijk is, b.v. door het
aanpassen van de begrazingsdicbtheid en de verschillende maairegimes, verplaatsen of verwijderen van
exc1osures, enz.

111.3.3. Intern beheer

ID.3.3.!. Plaatsen van regelbare stuwen (Fig. 51)
De achterduinse strandvlakte van het Hannecartdomein is sterk onderhevig aan kwelwerking vanuit de
omliggende duinmassieven. Deze bijzondere hydrologische situatie gaf aanleiding tot het ontstaan van
uniek habitat aan de Belgische kust: hooiland en bos op een venige ondergrond. Optimalisatie van beide
habiaten is enkel mogelijk door een herstel en bijsturing van de hydrologie.
De aanleg van de wijk Mariapark en twee vakantieparken (vermindering watercaptatie) en de aanplant
van bos op de achterduinse strandvlakte heeft er immers voor gezorgd dat het grondwaterpeil in de loop
der jaren gedaald is. Alvorens over te gaan naar natuurtechnisch herstel van enkele typische en unieke
habitaten is een herstel van de hydrologie onontbeerlijk.
Omdat we echter geen zicht hebben op de hydrologische schommelingen is het niet aan te raden om
vaste stuwen te plaatsen op de drainerende Waterloop-zonder-Naam. Door middel van regelbare
constructies kan de grondwaterstrand permanent bijgeregeld worden zodat de hydrologische situatie
binnen het domein optimaal is, zonder daarbij voor overstromingsgevaar te zorgen voor de omliggende
woonwijken (Mariapark). Door de plaatsing van twee regelbare stuwen (stuw bestaande uit houten
balken) op de Waterloop-zonder-Naam kan deze doelstelling gerealiseerd worden: één op de grens van
het domein bij de Noorrlzeedreef (bijsturing van de huidige stuw) en één op de oostelijke grens van de
venige kom, nabij de grote dreef

ID.3.3 .2. Beheersinfrastructuur (Fig. 51)
Om de beheerswerken in de toekomst efficiënt uit te voeren is het aanleggen van enkele beheerswegen
onvermijdelijk. Deze wegen kunnen het best gesitueerd worden op de huidige grote dreven die het
gebied doorkruisen. Een nieuwe en betere ingang dient gesitueerd te worden op het einde van de grote
Dreef, bij de Polderstraat.
De huidige omheining volstaat momenteel om een extensieve begrazing toe te laten. Bij een toekomstige
vervanging ervan is het evenwel niet nodig om een zelfde omheining te plaatsen. Een lichtere veekerende
afrastering is lokaal zeker voldoende en ontwikkeh tevens minder het "concentratiekampgevoel" bij de
omwonenden. In de zuidwestelijke hoek, rondom het mosduin kan de dubbele afrastering worden
opgeheven. Op enkele andere plaatsen zal een dubbele afrastering dan weer noodzakelijk zijn om
bijvoedering van de grazers door omwonenden te beletten. De situering van deze dubbele afrastering zal
in de toekomst moeten blijken, naar gelang de ligging van de eventuele voederplaatsen.
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1II.3.3.3. Extensieve begrazing binnen het domein
Omtrent de voor- en nadelen van deze beheersvorm, eigenschappen van de verschillende types grazers,
de nodige voorzieningen en verzorgingen en mogelijke veedichtheiden verwijzen we naar de
Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust (PROVOOST & HOfFMANN, 1996).
Er is in ieder geval nog weinig ervaring opgedaan in verband met extensieve begrazing in de duinen en
zeker in een speciaal biotoop zoals de graslanden en het bos van het Hannecartdomein. Het
monitoringprogramrna dat sinds 1996 van start ging en dat de invloed van verschillende beheersvonnen
(met nadruk op begrazingsbeheer) nagaat op verschillende biotische (o.m. flora, vegetatie, spinnen,
loopkevers, vogels, dagvlinders) en abiotische (pedologie, hydrologie) elementen (BONfE et al. 1997c,
in druk) laat voorlopig nog niet toe om tot eensluidende conclusies te komen omtrent het effect van
begrazingsbeheer. In de inrichtingsfase moet het dan ook mogelijk zijn om bij te sturen wanneer
noodzakelijk.

Als mogelijke effecten verwachten we alleszins:

• Een toename van de soortenrijkdom in zowel de droge, mesofiele als de natte graslanden, de ontboste
vegetaties en in het bos zelf door het ontstaan van begrazings-, betredings- en bemestingsgradiënten.
Met name voor tredplanten, zoomplanten, coprofiele fungi en insecten kan dit positief zijn.
• Een toename van broedvogels van open terreinen (Tapuit, Paapje, Graspieper) door het meer open
worden van struweel en ruigtes via betreding en begrazing
• Een af- oftoename van welbepaalde plantensoorten ten gevolge van het selectieve graasgedrag. Uit
Nederlandse ervaringen blijkt dat o.a. Riet, zeggesoorten, Lijsterbes en Kardinaalsmuts preferentieel
gegeten worden, terwijl soorten als Kruipwilg, Pitrus en Ruwe Berk venneden worden. Het vak
uiteraard nog afte wachten wat het effect van het selectief grazen in venige situaties zal zijn.
• Ten gevolge van het open stellen van open water kan ook een toename verwacht worden van
amfibieën en wateraihankelijke ongewervelden.
In de inrichtingsfase van het beheer wordt geopteerd voor jaarrondbegrazing met winterharde
middelgrote paarden (Fjordenpaard) ofpony's (Shetland, Welsh). Daarbij moet absolute prioriteit gaan
naar een goede selectie van de dieren. Er kan in dat verband gedacht worden aan samenwerking C.q.
uitwisseling met andere natuurbeherende instanties, die inmiddels goed uitgebouwde kudden beheren
(v.b. Wielewaal (Liereman, Oud-Turnhout), stichting Ark, Nederland, Natu
onumenten, Nederland,
... ). Voor het hele gebied (al dan niet ontgonnen bos, kopjesduinen, nabegraasde gemaaide hooilanden
en graslanden bij hoeve Leyre) wordt in de beginfase gestreefd naar een veebezetting van ca. 1 dier/6 à
8 ha. Dit komt neer op 4 paarden (1 hengst, 3 merries of veulens) in de aanvangsfase. In de verwachting
van een integrale begrazing van het hele Ter Ydegebied, kan de kudde verder uitgebouwd en aangevuld
worden met nmderen, waarbij in principe aan een gelijkaardige bezettingsgraad wordt gedacht.

lli.3.3.4. Ontbossing en vervolgbeheer van zones met voornamelijk Zwar.te en Grauwe Els met het oog
o.p graslandherstel op een al dan niet venige ondergrond (Fig. 50)
Voor de bebossing van de 5ttewuvlakte door Dhr. Hannecart werd het gebied gekenmerkt door
soortenrijke hooilanden. Momenteel wijzen de gehooide perceeltjes in de noordoost- en noordwestzijde
van het domein op de enonne natuurherstelmogelijkheden (orchideeënrijke hooilanden met Padderus en
Kleine Ratelaar). Deze hooilanden bevinden zich echter buiten de venige kom. Door de goede
hydrologische situatie van het gebied zal ontbossing in en buiten de venige zone leiden tot het herstel
van soortenrijke en open graslanden.
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Voor de uitbreiding van de aanwezige relictpopualaties is de uitbreiding van het hooiland in de
noordwestzijde van het domein noodzakelijk. Indien het aangrenzende weiland van de IWVA binnenkort
niet onder de beheerseenheid van het Ter Yde-gebied komt en alle biologische waarde verliest zal een
uitbreiding van het hooiland in zuidwestelijke richting noodzakelijk zijn voor het behoud van de
bedreigde flora- en fauna~lementen. Momenteel zijn de randeffecten vanuit het aangrenzende bos,
onder meer door inwaaiend bladstrooisel te sterk om op termijn een zinvol hooibeheer te rechtvaardigen.
Tussen de te ontbossen venige kom en de Polderstraat zou een schermzone van 15 meter behouden
moeten worden. In de venige zone kan de ontbossing niet gebeuren met zwaar materiaal teneinde
bodemverstoring te voorkomen. Om analoge redenen is het niet opportuun om de boomstronkresten uit
te takelen. Daarom opteren we voor het machinaal ontbossen met kettingzagen, waarbij de omgezaagde
bomen verwijderd worden uit de venige kom door gebruik te maken van paarden. De resten van de
boomstronken dienen vervolgens uitgeboord te worden, om directe opslag op de stronken te vermijden.
Om de lichtinval in de Waterloop-zonder-Naam te vergroten in de niet~ntboste zone, dient een strook
van 5-10 meter ten zuiden van de beek ontbost te worden. Zonder deze maatregel kan de aquatische
flora en begeleidende fauna zich immers niet ontwikkelen (zie verder)
Na de grote ontbossingsingreep zal een nabeheer noodzakelijk zijn. In de twee jaren volgend op de
ontbossing moet de zone tweemaal per jaar gémaaid worden (vroege en late zomer) om wortelopslag
van voornamelijk Zwarte els te onderdrukken en een graslandstructuur te ontwikkelen
De huidige hooilanden dienen tot na de maaibeurt geëxcludeerd te worden voor de grazers, zodat de
relictpopulaties niet in gevaar komen door selectieve begrazing ervan. Na de maaibeurt mogen de
exclosures opengesteld worden voor nabegrazing. Voor de venige zone is een exclosure in de eerste
jaren waarschijnlijk niet noodzakelijk aangezien er dan nog geen gevaar is voor selectieve begrazing.
Wel zal moeten geëvalueerd worden of de betreding door het vee geen sterke verstoring van de zode
veroorzaakt, wat tot verdere mineralisatie van de venige bodemcomponent kan leiden. De ontgonnen
zones kunnen bijgevolg in de inrichtingsfase waarschijnlijk ingeschaard worden binnen de
begrazingseenheid, waarbij ze daarenboven eerst twee maal per jaar, daarna jaarlijks gemaaid worden.
Wanneer de integrale begrazing van het hele Ter Yde-gebied gerealiseerd wordt, kan de ontboste zone
naar het noordwesten worden uitgebreid (inclusief IWVA-domein) om zo de beoogde corridor tussen de
open duinen van Ter Yde en de Oostvoorduinen te realiseren.

III.3.3.5. Ontbossing van zones met Canadapopulier, Grauwe Abeel en Amerikaanse Vogelkers met het
oog Oj> herstel van mosduin en duingraslandvegetaties <Fig. 50)
In en rondom het kopjesduin in de zuidwesthoek van het domein zorgt bladafval van de aanwezige
Canadapopulieren en Grauwe Abelen voor een ruderalisatie van de waardevolle mosduinen en
kortgrazige mesofiele graslanden. Vegetatieve uitlopers van de Grauwe Abeel en de uitbreiding van de
Amerikaanse Vogelkers in het mosduin leiden eveneens tot de inkrimping van het oppervlak aan
oorspronkelijke vegetatie.
Ontbossing door het kappen van deze soorten is bijgevolg noodzakelijk voor het voortbestaan van de
mosduinen en de korte graslanden. Na het vellen is het aan te raden de stronken in te smeren met
Round-up teneinde nieuwe opslag te vermijden.
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1lI.3.3.6. Herstel van open water door ruimen van greppels en beek <Fig. 50)
De ontbossing zal ervoor zorgen dat het open-waterbiotoop in het Hannecartdomein alle
ontwikkelingskansen krijgt. De ontbossing volstaat echter niet alleen: door bladafval zijn vele greppels
dichtgeslibd waardoor er geen permanent water meer aanwezig is.
Daarom moeten enkele greppels in het ontboste deel geruimd worden (zie fig. 50~ hierop staan echter
enkel de grotere sloten en de beek aangeduid, de vele kleinere greppels zullen slechts aan het licht
komen na de ontbossing). Het slib dient na de ruiming afgevoerd te worden buiten het domein. Enkel bij
de ruiming van enkele kleinere verbindingsgreppels kan het slib diffuus op de oevers gedeponeerd
worden.
Bij het ruimen van de greppels mag geen verbinding tot stand komen met de Waterloop-zonder-oNaam
teneinde de drainerende werking ervan niet te verhogen.
Ook een ruiming van de Waterloop-zonder-Naam dringt zich op. Daarmee wordt best gewacht tot na de
in gebruik name van de riolen in de wijk Mariapark, waardoor er zeker geen vervuild afvalwater meer
in de beek zal terechtkomen. Het vervuild slib dient dan eveneens buiten het domein afgevoerd te
worden.

1II.3.3.7. Afbraak van storende constructies (kijkhut. boswachtershut. schuilhut vee)
De aanwezigheid van diverse houten constructies midden in het gebied nis absoluut onverzoenbaar met
het streven naar een optimale landschaps- en natuurontwikkeling. Zeker met het oog op de openstelling
van het domein buiten het broeclseizoen is het aan te raden de boswachtershut en het konijnenkijkhutje
afte breken (gevaar op vandalisatie). De boswachtershut kan eventueel geherlocaliseerd worden naar de
periferie van het gebied, om als schuilplaats en bergruimte te dienen voor de nieuwe arbeiders en
natuurwacbter. Het is onduidelijk in hoeverre een schuilhut voor het vee in de toekomst nodig zal zijn.
De huidige, langs het voorziene publieke wandelpad in het zuidwesten, wordt in elk geval nooit gebruikt
door de momenteel aanwezige pony's. Indien zij noodzakelijk is, is het in elk geval nodig haar te
herlocaliseren naar een minder voor het publiek bereikbaar deel van het gebied.

1lI.3.3.8. Inrichting van nieuw wandelpad (open buiten broeclseizoen) (Fig. 52)
Recent is het Hannecartbos dankzij het publieke Ter Yde-wandelpad gedeeltelijk opengesteld. Door de
aanleg van deze wandelweg kan het publiek het IWVA-domein en het gewestelijk domein doorkruisen
van de Noordzeedreef naar de wijk Mariapark en omgekeerd. Gezien de geringe kwetsbaarheid van het
Hannecartdomein buiten het broeclseizoen stellen we de inrichting voor van een extra wandelpad binnen
het domein, waardoor het mogelijk wordt een wandeling te maken via een circuit in het domein zelf.
Bij de aansluiting van het nieuwe pad met het Ter Yde-wandelpad dienen evenwel voorzieningen
getroffen te worden om het vee binnen het gewestelijk domein te houden (klapdeuren, veeroosters,
overstaptrappen, ...). Ten zuiden van de IWVA-boswachterswoning is de constructie van een
knuppelpadtracé nodig vanwege de plaatselijk nogal moerassige bodem.
Indien de huidige reigerkolonie zich ook na de herinrichting van het reservaat handhaaft, kan langs het
Ter Yde-wandelpad een ~t~j~l.nform met zicht op de kolonie worden ingericht.
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Ill.3.3.9. Organisatie van geleide wandelingen
Tijdens het broedseiz.oen moeten geleide wandelingen in het gebied eveneens toegelaten zijn. De
organisatie en de planning van deze wandelingen kan best gecoördineerd worden in het Natuur
Educatief Centrum "De Nachtegaal" te De Panne. Zoals al eerder uiteengezet in de concretisatie van de
algemene gebiedsvisie, is het zeker aan te raden om de natuurgidsen verder op te leiden door het
organiseren van gebiedsspecifieke vorming.

1Il.3.3 .1 ij Plaatsen van infQPanelen
De inrichting van een natuureducatief wandelwegennet moet eveneens gekoppeld worden aan de
plaatsing van infopanelen. Deze moeten de bezoeker inlichten omtrent het volgende:
•
•
•
•
•
•

grootte, eigendomsstructuur en toponiem van het gebied
ontstaansgeschiedenis en geomorfologie
fauna en flora
verantwoording beheer
gedragscodes
agenda van geleide wandelingen

Bij de gedragscodes dient de nadruk gelegd te worden op het wandelen met honden aan de leiband op
het Ter Yde-wandelpad, terwijl ze verboden zijn op het intern circuit in het gewestelijk domein (o.a.
voor de verstoring van de grazers).
Infopanelen moeten geplaatst worden aan de ingang van het gewestelijk domein langs het Ter Ydewandelpad (ingang Mariapark-Loze Vissertjespad en grens IWVA-domein-gewestelijk domein)

ill.3.3.11. Bewaking
Bewaking moet er voor zorgen dat de bezoekers zich effectief aan de gedragscodes houden. Tevens
moet: de aangestelde bewaker de grazers en de veekerende afsluitingen minstens driemaal per week
controleren. Aangezien de huidige taakinwlling van de natuurwachter reeds li:13ximaal is, is het echter
onmogelijk om voor een permanente bewaking in te staan.
Door de ligging van een gemeentelijk wandelpad doorheen het gebied, is het niet onlogisch dat de
gemeente Koksijde eveneens inspanningen zou leveren om de bewaking te verzekeren. De aanstelling
van "natuurpolitie" naar analogie van bijvoorbeeld parkeer- of preventiepolitie lijkt daarvoor ideaal.
Door samenwerking met de gewestelijke natuurwachters kan zo een permanente bewaking van de
natuurgebieden in Koksijde gegarandeerd worden.

ID.3.4. Extern beheer

ill.3.4.1. Waterkwaliteit van de Waterloop-zonder-Naam en aangrenzende greppels
Het extern beheer van het Hannecart-domein richt zich in eerste instantie erop om een zeer goede tot
uitstekende waterkwaliteit van de Waterloop-zonder-Naam te garanderen. Dit is enkel mogelijk wanneer
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het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit het Mariapark stopt. Door de aanleg van de riolering en
de toekomstige aansluiting van het net op de hoofdriolen (afvoer naar waterzuiveringsstation
Nieuwpoort) zal de vervuiling in de nabije toekomst stoppen. Na het verdwijnen van deze
vervuilingsbron, kan de beek geschoond worden met het oog op het herstel van het open-watemabitat.
Ook de sporadische lozing van huishoudelijk afval vanuit omringende bewoning in het gebied (via
slangen die onder de afsluiting worden geschoven) moet aan banden gelegd worden.

m.3.4.2. Opstuwen grenssloot langs de Noordzeedreef
Deze sloot, die enkele jaren geleden werd uitgediept en regehnatig wordt geschoond, voert potentieel
veel grond- en kwelwater af aan de oostgrens van het reservaat. Momenteel wordt hij mee gestuwd door
de debietstuw op de Waterloop-zonder-Naam. Om verdroging in het oostelijk deel van het reservaat te
vermijden (vnl. in het noordoostelijke hooiweideperceel) is het essentieel dat deze stuwing blijft bestan
en misschien zelfs versterkt wordt door de plaatsing van bijkomende stuwen meer stroomopwaarts.
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Pionierstrvweel van Hipprham en/ofSambnigr

I

Vegetaties gedomineerd door Rosa pimp

J1

Pioniersvegetaties van nane pannen meloverbli]W!1lde kalkmoeraslOOrlen (hncarti.Juncmbn-Agrostol- ... )

J4

Vegetaties van vnL wortelstokgeofYten in middeloude natte pannen (Hydrwig-Lysivulg-Ophivulg-Ep/ppalu, ...)

N2

Naaldbosaanplant van P,nuS nigra

01

Kaal stuifd/lin. wind1alil

02

Kunstmatig vegetatieloos opperv14k tgv recreatie enlofbetreding (d"CwijlJ-lijnvormigJ

P

Gemengde en afwijkende struwelen

P1

Struweel van Prunus spmosa

R

Dtmwbraamvegetal/es en droge kalkminnende zoomvegetaties

Sg

KruipWIlgstrllwekn met gras14ndekmenten

St

Vochtige kTIlipwllgstruwelen

Tl

Mosd/lin; jonge, dynamISche fase/n kalkrijke duinen, met vooral Tortrura-Bracalbi en een vrij open structuur

T3

Mosd/lin; fase van meer gestabiliseerde ofbeschune duinen, met Hypncupr optimaal, in opperv14k1cig ontkalke duinen

W

Watervegetaties

X

Cultuurgrasland

Z

LoojhOlllaanplant

Z1

Aanplant van Populus x canadensis

Z8

Aanplant van Alnus incana en Alnus-gilltinosa

Z8b

Aanplant van Alnus incana en Alnus glutinosa met spantane opslag van Acer pseudop14tanus

Z18

Combinatie van Z1 en Z8

N.T.

niet geko.rteerd
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Het "TER YDE"-duinencomplex:
één van de weinige overblijvende locaties met een gradiënt van zee tot polder

E

Situeringskaart
(Basiskaart: N.G.I.-topografische kaart, Schaal 1125000, uitg. 1985)
1.
2.
3.
4.
5.

Home Georges Theunis
de Zeebennduinen (hoogstrand, zeereep en paraboolduinen)
de Plaats-, Ter Yde- en Kartbuizerduinen (loop- en paraboolduinlandschap)
het Hannecartbos (fossiele strandvlakte)
de Oostvoorduinen (vroegmiddeleeuws kopjesduinlandschap)

~ "

~.

\

Fig. :; - cr,'er::ichtskaart van het Ter rde duinencomplex met sdituering van de verschillende deelgebieden;
basiskaart tafkaart 11 7- . 1:25.000. .vCI.

NIEUWPOORT-AAN-ZEE

OOSTDUINKERKE -BAD

15c. Binnenduinrand tussen Oostduinkerl

Fig. 3. - Overzichtskaart van het studiegebied (Ter rde duinencomplex) met toponiemen van de deelgebieden
en omringede duingebieden.
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Fig. 4 - KadasterkLzart van het staatsnatuurreservaat Hannecartbos,

,:~

.

,
1t ".

51', . Jv

u

.-

c

(JJ

\

-..::

C
(JJ

0

\

\

\

=-

c..9

\

\
\

...s::.

'.
'.

'.
".
'.
".
'"

".

'"

".

C

".
".

Q)

~

.:.....

~

Q)

0:""'_;;;

~

'::.
'::.

0)

Q).3

~

•••••••

Q)

....
2'5
•.....
0
~

'"..... 3:;
..-- c

.... ë"E
...,... .'. al"

:.', i j oe:(

...... ~~
• '.Q) Q)

':;~

3

.~ Q)

'PO)

ti '41

Ë:Ë~

g~:;>:.

I

..

55·~.

mQj b):

.

l.c.cû .
c cc'::.'
I 0 0 0 · ..

Q)Q)Q)

0)0)0)

'ij) 'ij) Qj

'0

ccc

8."ccc

:'

. \..! ~,. ~

> > > '"

~ 88
-g-g-g

:

. / tot
'11"
;.-\..
\~/

'"

..:.:-..... . .

,

-' ...
..
'

..
..

'"
e ••
'

I

.

,

.'

...

::

-OCl)CI)Q)

~ Cl.!;;.f.f;

cQjQ)~~

Ó>

u::

0 - t -.-.

32.!~~

C"
rlg.

)- _

Ei.flendomsstrLlclUlIr
van het swdieflebied.
,
_

--

",

,
~

,.:,.
i.:;"

o

Gemeente KOKSIJDE

Gewestplan en goedgekeurde afwijkingen

Legende

~
Ê&'.:;:;a

woongebieden
woonuilbreidingsgebieden

cm

woongebieden met landelijk karrakter

[-E3

parkgebieden

f ..n--d

natuurg~bieden

[-:Jr-J

natuurreservaten

~

agrarische gebieden

~

landschappelijk waardevolle gebieden

~

ge:>ied voor dagrecreatie
gebied voor verblijfsrecreatie
gebieden voor gemeenschapsvoorziening
en openbare nutsvoorzieningen
gebieden voor gemeenschapsvoorziening
en openbare nutsvoorzieningen m.et nabestemm
natuurgebied met wetenschappelijke waarde
of natuurreservaat
miltair

-'..1-

waterwinningsgebied

beschermd duingebied

duingebied belangrijk landbouwgebied

wrtab
Baron Ruzenelaan 35
8310 Brugge

Fig. 6 - Gewestplan en goedgekeurde afwijkingen voor het duinencomplex Ter Yde (bron: W1TAB 1996,
gewijzigd naar HERRJER, pers. med.)

SomIIII
Gerangsdukllindsc:hap

T.,Yde

K.B

16/0311978

G.ran;ld"Itk! landschap om ,ltden
Vin W.I~pe

" histortsche

en eltl'\etlsd'le ....rele

KB

021()8/1992

"t,

Baron Ruzenelean 35
8310 Brugge

Fig. 7- Situering van het Gerangschikt landschap om reden van wetenschappelijke. historische en etherische
waarde (K.B. 02.06.1992) en situering van de duingebieden tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort die in het
kader van het Duinendecreet (Besluit Vlaamse regering 16.11.9-1) planologisch werden beschermd.
Honzontaal gearceerd = beschermd duingebied: verticaal gearceerd = voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied (bron:WITAB 1996).
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Fig. - Afbakening speciale beschermingszone inzake het behoud van de Europese vogelstand (schuin
gearceerd = ~ ogeinchtlijngebled;B. ~ 1. Ex. 17. I 0.88).
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Fil!. 1-1- Traject van het Kruwerswandelpad (8: punljeslijn) en het Spelleplekwandelpad (9: streepjeslijn)
(bron: lfïTAB 1996:fig. 2.6)
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Fig. 21 _ Kwartairgeologische doorsnede doorheen de Oostvoorduinen (bron: DECEUNYNCK 1992)
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Fig. 22 - Reconstructie van het dertiende-eeuwse landschap in de Westkust, met localisatie van de
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Fig. 23 - Duinvorming aan estuaria: evolutie van een estuarium waarbij F de kustdrift, V de successieve
binnendringende vloedstromen, Af de positie van de musoir en P de positie van de interne en externe pouliers
zijn (bron: BRIQUET 1930).
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Fig. 26 - Ligging van de verschillende profielen in Oostduinkerke en ieuwpoort (bron: NfARTENS &
WALRAEIEVS 1996:fig.
-1.1.9).
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lijn: buitenraster; fijne streepjeslijn: mogelijke interne rasters; 7TJ'-lijn: interne veekerende afsluiting Ter;
7TJ'-lJjn: interne veekerende afsluiting Ter Ydepad: ... : beheersingang groot materieel; .... : kleinere ingang;
• :overbrugging Waterloop-zonder-naam; . : regelbare stuw.
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Fig. 52 - Beheer Si R Hannecartbos. Wandelpaden. Dikke, gestreepte lijnen: permanent wandelpad ([er
rdepadJ, jaarrond toegankelijk; stippellijn :tijdelijk wandelpad, toegankelijk buiten het broedseizoen en
tijdens geleide wandelingen. • : hoofdingang; o6: ingang tijdelijk wandelpad; • : gepaalde kijkhut Blauwe
reigerkolonie; verticale streepjes: knuppelpad. Eventuele publieksingangen na realisatie van de gebiedsvisie
zijn aangegeven in gestippelde symbolen.
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ONDERZOEK NAAR DE GRAAD VAN DE MINERALISATIE VAN HET
VEENACHTIGE GEDEELTE IN HET HANNECART BOS

1. DOEL VAN DE STUDIE:
Vraagstelling :
Wat zijn de potenties voor het herstel van soortenrijk vochtminnend grasland rekening
houdend met volgende:
• C/N-verhouding van de bodem
• verwijdering van de bomen
• verhoging van het grondwaterpeil door opstuwing Beek zonder Naam

2. METHODE:
2.1 TERREINWERK :
Een bodemkartering (rooster van 40 x 40 m2) met als doel de localisatie en dikte van het
veenachtige gedeelte van het Hannecart bos te bepalen, werd uitgevoerd door De Meulenaere
(1993). De resultaten van deze studie werden als eerste richtlijn gebruikt bij de selectie van de
bemonsteringsplaatsen. Op aanwijzing van Marc Leten werden twintig bemonsteringsplaatsen
(BP) geselecteerd. Volledige vegetatieopnames van deze plaatsen zullen opgemaakt worden
door Marc Leten. Op elke BP werd een mengmonster genomen gesteund op 5 monsters.De
bemonstering werd uitgevoerd op twee dieptes: 0-5 en 15-20 cm diepte. Op de diepte van 0-5
cm werd met een scherp mes een blokje van 3x3 cm2 tot een diepte van 5 cm uitgesneden.
Voor de bemonstering tussen 15 en 20 cm diepte werd gebruik gemaakt van een gutsboor.

2.2 LABORATORIUMWERK :
•
•
•
•

•

•

Monsters werden eerst gedroogd (luchtdroog) en grotere fragmenten zoals hout, bladeren
en wortels werden verwijderd~ erna werden de monsters gezeefd.
Bepalen van het ovendroog gewicht: 25 gr luchtdroog monster werd gedroogd gedurende
24 uur op 105°C.
Bepaling van de pH water 1:2.5 (te veel organisch materiaal om een lagere verhouding te
gebruiken).
Nemen van een subrnonster : de luchtdroge monsters vertonen een duidelijke seggregatie
van de minerale en zandige fractie enerzijds en de organische fractie anderzijds. Om tot een
representatief subrnonster te komen werd een splitter gebruikt. Hierbij wordt het
bodemstaal door de splitter gegoten waarbij telkens het monster gehalveerd wordt. Dit
proces wordt herhaald tot men de gewenste hoeveelheid bodem bereikt.
Bepaling van het OM-gehalte volgens de methode van het branden: 5 gr luchtdroog
bodemmonster werd gebrand op 500°C gedurende 8 uur. Het bekomen gewichtsverlies is
de hoeveelheid OM. Een correctie werd doorgevoerd voor de hoeveelheid water aanwezig
in het luchtdroge monster. Het OC-gehalte werd berekend met de formule:
OC = OM/I. 724. Deze methode wordt in de tekst verder vermeld onder OC(brand).
Bepaling van het OC- en N-gehalte met de Carlo Erba elementanalyser (dry combustion droge verbranding methode) (werd uitgevoerd door de vakgroep Morfologie, systematiek
en ecologie). De analyseprocedure bestaat uit een initiële oxidatie. De bodemstalen (10 gr
verkregen met de splitter) werden beschouwd als homogene stalen. Met een microspatel
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werd ongeveer 20 à 30 mg genomen voor de analyse. De stalen worden hierbij verbrand bij
1020 °C onder invloed van zuurstof en de katalysatoren chroomoxide en verzilverd
cobaltoxide. Hierbij ontstaan o.a. N2, NxO y gassen. De gassen worden gereduceerd tijdens
een doortocht door een reductie-oven waarbij de vrijgekomen NO x gassen gereduceerd
worden tot N 2 . N 2 en CO2 worden daarna gescheiden over een chromatografische kolom.
De hoeveelheid N 2 en CO 2 wordt bepaald met een thermische conductiviteitsdetector, die
een electrisch signaal geeft in verhouding tot de concentratie N 2 , CO2 . Deze methode
wordt in de tekst verder vermeld onder OC(Carlo), N (Carlo). De hoge temperaturen die
bij deze methode gebruikt worden, veroorzaken ook een decompositie van de CaCO, er;
eigenlijk wordt er totale C bepaald.

2

11allllecarf
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3. TERREINGEGEVENS
De bemonstering werd uitgevoerd op 13 en 14 mei 1997.
nr

Vegelatle

Profiel

1

Brandnelel, op;chietend Riet, zwarte
Els

2

Braam, Els.

3

zeer veel Brandnetel, Kleefkruid, 2
dode Elzen, Braam in mindere mate
dan in 2
Gele lis, grassen, Brandnetels nogal
ijl

0-10 : veen. structuur
10-25 : veen
25--W : veen + redoximorfe vlekken
HO : zand met schelpfragm
-n-·l) : slib
0-11 : zeer humeus veenachtig zand
11-18 : humeus zand met stukken hout
l8-olol : bruin zand - beakkerd?
Hol : zand met rode roestvlekken
O-Jol : veenachtig. zeer humeus zand
+olol : zand met zeer uitgesproken
roestvlekken
0-20 : zeer humeus veenachtig zand
20-ol0 : veenachtig humeus zand, droger
olO-56 : veenachtig maar zandiger humeus
zand (schelpen)
+56 : gereduceerd zand + schelpen
0-37 : zeer humeus veenachtig zand
37-44 : zand met uitgesproken oranje/ rode
roestvlekken. schelpfragmenten
olol-72 : zeer Humeus veenachtig zand,
roestvlekken
+72 : gereduceerd zand
0-28 : zeer humeus veenachtig zand
28-37 : bruin zand, roestvlekken en
schelpfragmenten
37-J3 : donkerbruin humeus zand,
roestvlekken
ol3-55 : zeer humeus veenachtig zand

ol

5

6

V1il~r

Opmerkingen

3

benaderende
grondwaterstand

profiel ziet er relatief zandig uil, lijkt niet het
"veen"gebied, dikke LFH van dode stengels
van Braam. Els
reigers (excrementen)

zeer nat profiel

roest in veen vanaf 30 cm

site lijkt sterk verstoord, sporen van boomval
regenworm

op 6 cm van hel opp

lIannecart
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7

8

9

lagc Brandnetcl, j~rassen ,
Smcenvortcl, KIe ~fkruid, Elzen,
verderop meer afsten'ende Els
relatief open plaats met lage
Brandnetel, Braam, Kleefkruid, Els,
Riet

JO

veel Vlier, Rode bessen, Brandnetel
en Braam

II

Els, Smeenvortcl, Brandnetel, Vlier,
veel dood hout

12

55-60 : humeus zand. grijzer dan
bovcnliggende horizont
0-18 : zeer humeus veenachtig zand
18-37 : zeer humeus veenachtig zand met
oranje roestvlekken
37-64 : zeer humeus veenachtig zand,
zwartbruin
+64 : gereduceerd zand
0-55 : zeer humeus veenachtig zand
55-70 : gereduceerd zand
57-57.5 : slibbandje in het gereduceerd zand
0-19 : zeer humeus veenachtig zand
19-37 : humeus veenachtig zand. roodbruin,
roesl\'lekken
37-44 : zandiger dan bovenliggende
44-53 : humeuzer dan bovenliggende
+53 : gereduceerd zand
0-12 : zeer humeus veenachtig zand
12-38: veenachtig zeer humeus zand,
bruiner, roestvlekken
+38: geel zand met lichte roestvlekken
0-63 : zeer humeus veenachtig zand. met
hout tot 37 cm diep
63-75 : zeer humeus veenachtig zand met
een zandig bandje, 0.5 cm dik op 63 cm
+75 : gereduceerd zand
0-11 : zeer humeus veenachtig zand, losse
structuur
11-24 : zeer humeus veenachtig zand,
bruiner
24-38 : humeus veenachtig zand. zandiger
dan bovenliggende, roestvlekken
38-41 : licht humeus zand. geelgrijs,
roesl\'lekken
41-44 : geclgrijs zand met duidelijke
roesl\,lekken

4

op 10 cm van het opp

profiel nat aan het oppervlak, in het midden
droger, onderaan terug nat
regenworm

op 13 cm van het opp

op 20 cm van het opp

op 27 cm van het opp

/lamlecart
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~~-50

13

grassen en Brandnetel, meer open wat
betreft grondvegetatie, ook Gele lis

I~

Brandnetel, Kk~fkruid, Riet,
volledige bedek.!:ing, zeer veel Rode
bes

15

minder dicht begroeid met
Brandnetel, Rode bes, grassen,
Kleefkruid, opschietende Esdoorn

16

17

Gele lis, vlakbij Els

18

Padderus

: bruingrijs zand, licht humeus,
roestvlekken, schelpfragmenten
+50 : geelgrijs zand met duidelijke
roestvlekken
0-28 : zeer humeus veenachtig zand
28-53 : humeus veenachtig zand, bruiner,
zwakke roest
53-63 : donkerbruin humeus veenachtig zand
+63 : gereduceerd blauwgrijs zand,
schel pfragmenten
0-20 : zeer humeus veenachtig zand
20-30 : humeus zand, bruiner, roestvlekken
30-39 humeus zand
39-50 : geelgrijs zand, roestvlekken,
schelpfragmenten, zwarte humeuze vlekken
0-24 : zeer humeus zand veenachtig
H-38 : humeus zand veenachtig, bruiner
38-~7 : humeus veenachtig zand,
donkerbruin; tussen 41-43 : zandige lens
H7: grijs gereduceerd zand, roestvlekken
0-28 : zeer humeus veenachtig zand
28-50 : oranje bruin zand, uitgesproken
roestvlekken, schelpfragmenten vanaf 23;
zwart humeus bandje tussen 32-35 en 4~-50
+50 : geelgrijs zand, roestvlekken,
schelpfragmenten
0-10 : zeer humeus veenachtig? zand, losse
structuur
10-20 : zwartgrijs zand, lichtjes peper en
zout
20-41 : humeus zand met rode roestvlekken,
bruiner
~ 1-50 : gereduceerd zand met enkele oranje
rode roestvlekken
0-12 : zeer humeus veenachtig zand, lichtjes
peper en zout, losse structuur

5

nat profiel

op 7 cm van het opp

op 26 cm van het opp

op 23 cm van het opp

I regenworm

wormen
aantal submonsters waren al zandig vanaf 13
cm : dikte van de humeuze laag is zeer
variabel!

lager dan 17
dikte van de humeuze laag is sterk variabel,

op 30 cm van het opp

-

I

1

Ham/ecart

19

,\ linemli.mlie veen

2 Orchideëen

I

20

open plekje met Braam, Kleefkruid en
Brandnetel, errond Vlier en Els

12-26' humeus zand, peper en zout,
roestvlekken
+26 : geel zand met uitgesproken
roestvlekken
0-9 : zeer humeus zand, lichtjes peper en
zout
9-30 : zeer humeus zand, roestvlekken vanaf
14
+30 : geel zand met uitgesproken
roestvlekken
0-24 : zeer humeus veenachtig zand
24-41 : roodbruin zeer humeus zand,
roestvlekken
41-47 : peper en zout?
H 7 : licht geel zand met uitgesproken
roestvlekken

6

zandig substraat wordt op sommige plaatsen
reeds bereikt op 16 cm dIepte
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4. LABORATORIUMGEGEVENS
De analyseresultaten worden voorgesteld in tabel 1. De ruwe gegevens van de Carlo Erba
elementanalyser worden voorgesteld in appendix 1.
Tabeli: Analyseresultaten voor de monsters genomen tussen 0-5 en 15-25 cm diepte
BP

diepte

O/OWW

OM (brand)

OC (brand)

pH

OC(Carlo)

I
1

0-5
15-20

2740
182.0

37.3
25.8

21.6
15.0

7.1
7.4

20.1
11.0

_········_···ï.. _············O~:s············ïïi8····_··
2

15-20

43.3

N(Carlo) C(Carlo)IN

1.78
1.03

C(brand)IN

11.3
10.7

··············~ïÖ:6···················"2is············· ·····i·9·················ïï·. ï)·················ö·."7ï·················Ï6:8"···············

6.6

3.8

4.2

3.7

········_····"3················0~:s··············i4§····················ï4:"9························ii:7··················6·.·S···················sj·

0.29

12.9

12.2
\tlf,

..·"3iÏ

13.3

..··············Ö·."7Ö·················ï"ïX··············..··Ü·:4

3
15-20
54.2
10.3
6.0
7.4
4.5
0.38
12.0
15.8
................................................................................................................._
.
4
0-5
266.8
33.9
19.7
7.5
15.8
1.25
12.6
15.7
15-20
61.9
12.0
7.0
7.9
7.2
0.57
12.7
12.3.
..........._ 4
5
0-5
106.7
21.1
12.2
75
7.7
0.66
11.6
18.5
5
15-20
109.3
17.4
10.1
7.6
8.2
0.69
12.0
14.7
6
0-5
121.8
19.2
11.1
7.5
8.2
0.64
12.8
17.4
6
15-20
80.5
13.2
7.7
7.9
6.4
0.48
13.3
16.0
....... ..
.
7
0-5
276.1
35.9
20.8
6.7
15.2
1.21
12.5
17.2
7
15-20
117.1
18.9
11.0
6.5
10.2
0.87
11.7
12.6
8
0-5
334.7
52.3
30.3
6.6
21.1
1.68
12.6
18.1
8
15-20
188.2
28.1
16.3
7.3
10.2
0.96
10.6
16.9
...•..................................................................................................................................................................................................................................................
9
0-5
188.5
28.0
16.3
7.1
11.5
1.02
11.3
15.9
9
15-20
119.8
18.5
10.7
7.8
5.6
0.53
10.7
20.3
.............................................._._
_
.
10
0-5
202.3
47.2
27.4
5
16.8
1.17
14.4
23.5
10
15-20
129.8
23.1
13.4 _
7
0.68
10.5
19.7.
............ _
_ 7.2
11
0-5
228.3
33.0
19.1
6.9
14.8
1.18
12.5
16.2
11
15-20
112.9
16.3
9.5
7.4
5.0
0.46
10.8
20.5
............................................................................................................................................................................................................................................... _
.
12
0-5
128.6
26.4
15.3
7.5
11.5
0.95
12.1
16.1
15-20
74.0
13.1
7.6
7.9
5.7
0.47
11.9
16.0.
........... _12
_................................................................................................................................
... _
13
0-5
236.7
30.6
17.8
7.7
13.4
1.13
11.9
15.7
15-20
116.9
17.3
10.0
7.9
7.6
0.64
12.0
15.7.
................13_
14
0-5
152.2
29.0
16.8
6.9
12.0
0.95
12.7
17.8
14
5-20
170.8
21.7
12.6
7.7
9.4
0.,0
13.3
17.9
............. u

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-._ -

•••••••• _

•••••••••••

_~

• • • • • • • • • • • • • • _ _ • • • • • • •~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _

•• u

•••

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

~

·····_····-ï5···.. ···········Ö·~:s··- .·····lïi4···....·············iö:s·····················ïiÖ··..··············..:,. .S···················sj·················ö5ï······ ··········ïi:ö·········..·········"ï"iö
15

15-20

··········_·ï6····_··········0~S

16

93.2

11.8

6.8

7.8

6.0

0.52

11.4

13.1

65.9

9.6

5.6

7.8

4.3

0.40

10.9

14.0

..···········7.:;:6·····················ï"S:·S························9:Ö··················7·.·4···················S·..8················ ·Ö34·················ÏÖ·:8"···················ï6:6

15-20

·············ï7················ö"~5···········15·ö:ï··· ··············_··iï:i····················Tiï·········· ········7·.'1···········································

17

15-20

······_······ïs····_·······..
18

·O~:s

81.1

13.9

8.1

51.0

13.2

7.7

15-20

..

15-20

54.5

·············ïö················ö"~S············ïis:i····

20
gem.
gem.

std
std

15-20
0-5
15-20
0-5
15-20

94.0

7.2

.

..··········

.

..···············3"ï:4·····················Ï"8:ï···················]·.·4·······································

.

·············ï9················0~S···········ï ï8::s··· ··················ï·ï:ï···········_·········ïï:"9·······

19

7.9

..··········ïs4:9····················2s:0····················ï4:S··················6·.·7"··············..····························

.

···········6·.ï~···························

8.0

4.6

7.2

14.1
30.4
16.5
10.81
6.07

8.2
17.6
9.6
6.27
3.52

7.8
6.8
7.3
1.02
0.92

7

12.7
7.0
4.45
2.27

1.0
0.6
0.36
0.21

12.5
11.7
1.42
0.97

17.7
15.8
4.82
2.65
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5. DISCUSSIE
Lokalisatie van de bemonsteringsplaatsen en resultaten zijn weergegeven op kaartjes 1 tot 9.

,.....

5.1 OC-GEHALTE
• monsters van 0-5 cm : gemiddelde OC(brand) : 17.6%, standaard deviatie 6.27 (20 BP);
gemiddelde OC(Carlo) : 12.7%, standaard deviatie 4.45 (16BP) (fig. 1).
• monsters van 15-20 cm: gemiddelde OC(brand) : 9.6%, standaard deviatie 3.52 (20 BP);
gemiddelde OC(Carlo) : 7.0%, standaard deviatie 2.27(16BP)(fig. 2,3).
• De resultaten bekomen met de OC(brand) methode liggen hoger dan deze bekomen met d~
OC(Carlo) methode zowel voor de monsters genomen tussen 0-5 (gemiddeld 5 % OC) en 15-20
cm (gemiddeld 2.6% OC) diepte uitgezonderd voor BP 4 tussen 15-20 cm. De correlatie tussen
beide bepalingsmethoden bedraagt 0.9051 en 0.8294 voor monsters tussen 0-5 en 15-20 resp.
(fig. Sen 6)
• Voor de monsters genomen tussen 0-5 cm liggen de waarden voor OC volgens de methode
brand, gemiddeld 1.83 maal hoger dan voor de methode Carlo, voor de monsters genomen
tussen 15-20 cm liggen de OC waarden gemiddeld 1.81 maal hoger voor de methode brand dan
voor de methode Carlo.
• Een probleem bij de OC-bepalingen is dat bij deze monsters in luchtdroge toestand de organische
fractie zich seggregeert van de inorganische fractie. Daarom werd bij de methode van het
branden, bij het nemen van het submonster (5 gr) een splitter gebruikt zodat de organische en
inorganische fractie evenredig in het monster aanwezig is. Bij de Carlo methode werden zeer
kleine h('eveelheden materiaal (20 à 30 mg) met een microspatel genomen uit een submonster
van ongeveer 10 gr (bekomen met een splitter) gebruikt voor de bepaling. De bepalingen werden
3 maal herhaald (zie appendix 1). Ook worden bij de verbranding bij de hoge temperaturen van
de Carlo methode de aanwezige CaC03 omgezet in CO2 en werden geen correcties aangebracht
voor de hoeveelheid water aanwezig tussen lucht en oven droog. Deze beide factoren zouden tot
hogere aC-gehalten moeten leiden wat hier echter niet het geval is. Grondige vergelijking van de
twee bepalingsmethoden werd tot nu toe niet teruggevonden in de literatuur. In het rapport
"Forest Soil Condition in Europe (1997)" werden 5 methoden ter bepaling van OC met elkaar
vergeleken waaronder de droge verbranding methode bij T> 900°C en het verbranden bij
T<500°C. Deze laatste methode resulteerde ook in lichtjes hogere waarden voor OC maar enige
voorzichtigheid is hier geboden daar slechts 3 monsters door 1 labo weraen geanalyseerd met de
methode branden <500°C.
5.2 N-GEHALTE

•
•
•
•

Stikstofgehalten variëren tussen 0.05 en 2% (Fitzpatrick, 1980, pp. 119). De bekomen waarden
voor het Hannecartbos zijn dus vrij hoog.
monsters van 0-5 cm : gemiddelde N-gehalte: 1.0%, standaard deviatie 0.36 (16 BP).
Zeer lage N-waarden voor BP 5,6, 16; zeer hoge waarden voor BP 1 en 8 (fig. 4).
monsters van 15-20 cm: gemiddelde N-gehalte: 0.6%, standaard deviatie 0.21 (16 BP) (fig.
4).Zeer lage N-waarden voor BP 2, relatief hoge voor BP 1, 7 en 8.
Het N-gehalte neemt tee ~ ...t de d~c:pte behalve voor BP 5.

5.3 CfN- VERHOUDING

•

monsters van 0-5 cm : gemiddelde C(Carlo)/N: 12.5, standaard variatie 1.42;
gemiddelde C(brand)/N : 17.7, standaard deviatie 4.82.
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•

•

•
•

De correlatie voor de C/N-verhouding voor de twee methodes bedraagt 0.6295 (fig. 7).
monsters van 15-20 cm: gemiddelde C(Carlo)/N : 11.7, standaard variatie 0.97~
gemiddelde C(brand)/N: 15.8~ standaard deviatie 2.65.
De correlatie voor de C/N-verhouding voor de twee methodes bedraagt -0.3126 (fig. 8).
De C/N (Carlo) van de 0-5 monsters is
groter dan deze van de 15-20 cm voor BP 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 15,
kleiner voor BP 3, 5, 6 en 14 en
ongeveer gelijk voor BP 4, 13 en 16.
De C/N (brand) van de 0-5 monsters is
groter dan deze van de 15-20 cm voor BP 2, 4,5,6, 7, 8, 10, 15 en 16~
kleiner voor BP 1,3, 9 en 11 en
ongeveer gelijk voor BP 12, 13 en 14.
De trends zijn dus slechts dezelfde voor BP 2, 3, 7, 8,10, 13 en 15.
De methode waarbij C bepaald werd door branden levert hogere C/N verhoudingen wat te
verwachten was, vennits het C-gehalte door branden hoger is dan door de C(Carlo).
Door de tamelijk uniforme waarden voor de C/N-verhoudingen - C/N(Carlo) zijn nog meer
uniform dan deze bekomen met C/N(brand) - kunnen deze niet goed gebruikt worden om een
variabiliteit aan te duiden in het bodemlandschap.

5.4 PH
•

•

•
•

•

•

monsters van 0-5 cm: gemiddelde pH: 6.8, standaard deviatie van 1.02.
Zeer zure waarde van 3.9 werd gemeten op BP 2, een zure waarde van 5 voor BP 10. Alle
andere BP hebben een pH-waarde tussen 6.5 en 7.7 (fig. 9).
monste s van 15-20 cm : gemiddelde pH: 7.3, standaard variatie van 0.92.
Hier is het enkel site BP 2 die een lage pH van 4.2 vertoont, alle andere BP hebben een pHwaarde tussen 6.5 en 7.9 (fig. 9).
De pH-waarden voor 0-5 monster reeks zijn lager dan deze voor de 15-20 reeks (uitgezonderd
BP 7) wat binnen de lijn van de verwachting ligt.
De correlatie tussen de pH en C/N verhoudingen worden samengevat in onderstaande tabel :
. tu ssen p.H en C/N verhou d'mgen
T abe12 : corre1atles
C/N Carlo
C/N oven
diepte (cm)
15-20
0-5
0-5
15-20
pH
0.3421
-0.3770
-0.0328
-0.3696
Fig, 10 en fig. 11 tonen het verband tussen de pH en de C/N-verhoudingen. Voor de monsters
genomen tussen 0-5 cm hebben de monsters met lage pH (BP 2 en 10) een relatief hoge C/N
verhouding, ongeacht de bepalingsmethode voor Oe. De andere monsters liggen erg goed
gegroepeerd: rond de gemiddelde C/N-waarde 12 (CarIo) en 16 (brand) en pH tussen 6.5 en 7.7.
Voor de monsters genomen tussen 15-20 cm is deze trend niet te merken. Ook is de spreiding
van de C/N-waarden veel groter, vooral voor de C/N-waarden bekomen met de Carlo methode.
pH zou een goede indicator kunnen zijn om de verscheidenheid van het bodemlandschap aan te
tonen. De gebruikte maaswijdte van ± 40 m die in deze studie toegepast werd, is hiervoor echter
te groot. Een pH-karterine m~t maaswijdte lOm zou hier waarschijnlijk wel tot resultaat leiden.

5.5 CRITERIA VOOR CLASSIFICATIE VAN VENIG MATERIAAL EN VEENBODEMS
5.5.1 Samenvatting van de criteria voor de classificatie van venig materiaal en veenbodems.
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Belgische bodemkartering: Naargelang de aard van het moedermateriaal worden de bodems in 3
groepen onderverdeeld. De groep van de venige bodems zijn hier van belang (de twee andere
groepen zijn bodems op losse sedimenten met minder dan of meer dan 5% aan grove sedimenten).
Voorwaarden zijn: een oppervlakkige laag van minstens 40 cm dik, waarvan het gehalte aan OM
meer is dan 30% (Maréchal et al, 1974).
Stichting voor Bodemkartering (Nederland)(De Bakker & Schelling, 1964) : grondsoortenindeling is
een indeling van de grond op basis van minerale delen (textuurindeling), organische stof(organische
stofklasse) en koolzure kalk. De indeling in organische-stofklassen wordt getoond in onderstal'll'!de
driehoeksgrafiek (fig. 12). Elke organische stofklasse wordt bepaald door de massafracties
organische stof, kleigehalte (lutum) en de overige bestanddelen bestaande uit silt+zand+carbonaten.
Bij 0% kleigehalte varieert het %OM tussen 15 en 22.5% voor venig zand (Cl), tussen 22.5 en 35%
voor zandig veen (BI), en bedraagt ze meer dan 35% voor de klasse veen (A)(Lochner et al., 1994).
Veengronden bestaan voor meer dan de helft van de dikte uit moerig materiaal tussen 0 en 80 cm
diepte. De organische stofklassen veen, zandig veen, kleiig veen, venig zand en zandig veen worden
als moerig materiaal beschouwd.
Fil(.
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Soil c1assification for England and Wales (Avery, 1980): organische bodemmaterialen, waaronder
ook veen valt, hebben meer dan 12% oe (20% OM) indien de minerale fractie geen klei bevat, meer
dan 18% oe (30% OM) indien de minerale fractie 50% of meer klei bevat, een proportionel~
hoeveelheid oe, indien het kleigehalte van de minerale fractie tussen de 12 en 18% oe bedraagt.
Venige horizonten: 0 : verzadigd met water voor ten minste 30 opeenvolgende dagen in de meeste
jaren (Of: fibrous peat, Om : semi-fibrous peat, Oh : humified peat).
De diagnostische oppervlaktehorizont "peaty topsoil" is 7.5-40 cm dik, ligt op minerale bodem of
rots; ligt onder een L,F; kan onderverdeeld worden in verschillende subhorizonten; kan begraven zijn
onder een niet organische laag tot 30 cm dik. Deze horizont is equivalent aan de "Histic" in de
USDA classificatie, maar kan dunner zijn.
De belangrijkste criteria voor venige bodems zijn de aanwezigheicl 'fan meer dan 40 cm organisch
bodemmateriaal (zoals hierboven gedefineerd) binnen de bovenste 80 cm, of meer dan 30 cm
organisch bodemmateriaal indien het materiaal onmiddellijk rust op de bedrock (moederrots) of zeer
stenig materiaal. Eveneens ligt er geen "non-humose mineral" horizont, met een kleur value van 4 of
meer en dikker is dan 30 cm, op de organische horizont.
Soil classification of the Federal republic of Germany (Working Group on Soil Systematics of the
German Society ofSoil Science (ed.), 1985) : H horizont bevat meer dan 30% OM (gewichts%) met
als origine veenvormende planten, onderhevig aan grondwater en of perched watertafel. Verder
worden verschillende A-horizonten onderscheiden waarvan de Ah (tot 15% OM) en de Aa (tussen
15 en 30% OM, dikker dan 10 cm, gevormd aan het oppervlak en beïnvloed door grondwater of
stuwwatertafel) hier van belang kunnen zijn. Venige bodems zijn meer dan 30 cm dik en bevat meer
dan 30% OM. Indien de bodem minder dan 30 cm dik is, wordt de bodem beschreven als een peat
gley soil (" 10orgley").
Franse classificatie (Référentiel Pedologique, 1985) : histic H horizont: worden gevormd in milieus
die verzadigd zijn aan water gedurende meer dan 6 maand per jaar en bestaat vnl. uit
afbraakproducten van hygrofiele of sub-aquatische vegetatie. Hoeveelheid OM bedraagt 50%
(gewichts) na gloeiverlies op 600°C. (dikte criterium?)
Classificatie: Histosols, Organosols
USDA, 1996 : Organische bodemmaterialen moeten voor lange perioden waterverzadigd zijn en
12% ofmeer oe (gewichts) bevatten indien de minerale fractie geen klei bevat, meer dan 18% oe
indien de minerale fractie 50% of meer klei bevat, een proportionele hoeveelheid oe, indien het
kleigehalte van de minerale fractie tussen de 12 en 18% oe bedraagt. Indien de bodem nooit
waterverzadigd is dan moet het materiaal 20% of meer oe (gewichts) bevatten.

5.5.2 Discussie:
1. In de classificatiesystemen wordt het begrip "veen" niet algemeen gebruikt, wel het begrip
"organisch bodemmateriaal".
2. Er moet een onderscheid gemaakt worden in de criteria die gelden voor het definiëren van het
organische moedermateriaal enerzijds en de criteri:i voor de organische bodems anderzijds.
3. Organische moedermc1Lt:;Iic1a1 . uiteenlopende gehalten aan Oe%, OM%.
• Stichting voor bodemkartering (Nederland) : de organische stofklasse werd afgeleid voor
de monsters van het Hannecart bos. De grenzen voor de verschillende stofklassen werd
afgeleid van de driehoeksdiagram. Hierbij werd een maximum van 5% lutum (=k1ei)
aangenomen (wat waarschijnlijk een zeer ruime veronderstelling is). Onderstaande tabel
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toont de resultaten :
Tabel 3 : aantal monsters behorend tot bepaalde organische stofklasse
klasse
klasse OM oven,
OM
OM
grenzen 0-5
Carlo,
oven,
% OM
0-5
15-20
>39 3 (2,8,10)*
A veen
2 (l,8)
BI zandig veen
24-39 10
6
C 1 venig zand
D humusrijk

16-24
9-16

(lA,7,9,1 1.12,

(I,~, 7.8,10.

13.1~.18,20)

ll)

5

5 (2.9,12,

7

4

(5.6.15,17,19)

13,I~)

(5.7,9.10.
11.13.14)
9
(3A.6.12.1
5.16,17.18,
20)
2 (2.19)

(1.7.8.14)

2(3,16)

5
(3.5,6.15.1

6)

E zeer humeus

OM
Carlo,
15-20

5.5-9

8
(-l.5,6,9,1O.
12,13.15)

4 (2.3.11,
16)

* : bemonsteringsplaats
r

De monsters genomen tussen O-S cm behoren meestal tot klasse van het zandig veen en
het venig zand; de monsters van 15-20 cm zijn venig zand, humusrijk of zeer humeus.
• Engeland en Wales en USDA gebruiken dezelfde criteria wat betreft de hoeveelheid
organisch materiaal bij het definiëren van organische bodemmaterialen. Volgens de
methode van OC (brand) hebben bijna alle BP tussen O-S cm voldoende OC om tot
organisch bodemmateriaal te behoren uitgezonderd BP 3, 6, en 16; volgens de methode
OC (Carlo) voldoen enkel BP 1,4, 7, 8, 10, 11, 13, 14. Van de monsters genomen
tussen IS-20 cm hebben BP I, 8, 10, 14 volgens methode OC(brand), geen enkele BP
volgens methode OC (Carlo) organisch bodemmateriaal.
4. Diagnostische horizont - venige/organische bodem: uiteenlopende dikten van organisch
bodemmateriaal moeten aanwezig zijn.
• Volgens de Belgische bodemkartering behoren de bodems van het Hannecart bos niet tot
de veenbodems De bodems bevatten te weinig OM tussen 15-20 .;m en zijn dus te
weinig dik.
• Nederland: Afhankelijk van de bepalingsmethoden voor oe behoren ofwel BP I, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 13 en 14 (OC brand) ofwel BP I, 7, 8 en 14 (OC Carlo) tot de veengronden
wat betreft het critrium voor de organische stofklasse (slechts bepaald tot 20 cm diepte).
Wat betreft het criterium van de nodige dikte van het moerig materiaal, toegepast op
bovenstaande BP, zijn waarschijnlijk BP I, 7, 8, 11 en 13 volgens OC(brand) ofBP 1, 7,
8 volgens OC (Carlo) voldoende dik om tot de veengronden gerekend te kunnen
worden.
• Engeland en Wales: van de 4 BP met voldoende OM (brand) tussen 15-20 cm heeft
enkel BP 1 en 8 een voldoende dikte.
• Duitsland: H horizont: onvoldoende OM% uitgezonderd voor BP 1,2,4, 7, 8, 10, 11,
13,20 (aC brand 0-5 cm), en BP 1,8 (aC Carlo O-Scm). Tussen 15-20 cm heeft geen
enkele bodem voldoende OM%; venige bodem: alle BP hebben onvoldoende dikte van
H-horizont; meeste bodems komen waarschijnlijk terecht in de "Anmoorgley" en enkele
in de "Moorgley".
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• Frankrijk: H horizont: enkel BP 8 (OC brand 0-5 cm) bevat voldoende OM, geen
sleutel in de classificatie?
• USDA, 1996 : Histosols
• Hebben organisch bodemmateriaal: zie § 3
• Waterverzadiging voor lange periode (6 maanden of meer) : d.w.z.
grondwaterzone + vol-capillaire zone is voldaan
• dikte is 40 cm of meer indien het OM bestaat uit sapric ofhemic materiaal,... , BD,
vochtig van >= 0.1g/cm3 : enkel voor BP 1 en 8 met OC (brand)
• Histic epipedon : BP 10 en 14 : 20-40 cm dik met voldoende OC (brand)
BP 1 en 8 : Histosols, Saprists, Medisaprists, Typic Medisaprists;
BP 10 en 14 : Inceptisols : Aquic conditions voor bepaalde duur van het jaar in de
meeste jaren: Aquepts, Endoaquepts; andere BP vallen in de Entisols.

5.6 DISCUSSIE
1. Vanuit bovenstaande discussie is het duidelijk dat het bodemmateriaal slechts in uitzonderlijke
gevallen als ''veen'' omschreven kan worden. BP 8 is het meest venige profiel. De andere BP
bestaan uit "veenachtig materiaal", volgens de Nederlandse grondsoortenindeling vallen de meeste
BP tussen 0-5 cm in de klassen zandig veen en venig zand, de monsters tussen 15-20 cm in de
klassen venig zand, humusrijk en zeer humeus zand. De bodems van het Hannecart bos behoren
dan ook slechts uitzonderlijk tot de organische bodems (Histosols - BP 1 en 8); de andere bodems
behoren tot de Inceptisols en Entisois.
2. C/N verhouding: Deze verhouding wordt gebruikt om de humificatiegraad uit te drukken en kan
zeer uiteenlopende waarden aannemen: van >100 tot 8. Deze hoge waarden worden terug
gevonden in vers en weinig afgebroken OM zoals in strooisel en veen, de lage waarden komen
voor in horizonten waarbij het OM goed gehumificeerd en vermengd is met mineraal materiaal.
Decompositie van OM wordt bepaald door temperatuur, pH, vochtigheidsgehalte,
zuurstofhoeveelheid, anorganische voedingsstoffen, enz. Hogere temperatuur, aërobische
omstandigheden, versnellen het afbraakproces door microbiële activiteit.
• Temperatuur: bij hogere temperatuur is de mineralisatiesnelheid groter zodat OCgehalte afneemt
• pH: nitrificatie mineralisatie is optimaal onder zwak zure tot zwak basische (pH 6 tot
8) condities (Klijn, 1981, pp. 147). Wanneer de pH zeer laag is, kan het OM-gehalte
weer toenemen door de verminderde activiteit van de micro-organismen (minder
vlugge afbraak).
• Vochtigheidsgehalte : Nitrificatie is maximaal bij pF van 3-3.5(d.w.z. tussen
verwelkingspunt en veldcapaciteit); in een bodem volledig verzadigd met water kan
enkel ammonificatie optreden. Ook wordt denitrificatie belangrijk zodat een deel van
de N als N 2 het systeem verlaat.
• Zuurstofgehalte : bij te hoge grondwaterstanden en vooral bij stagnerend water kan de
gebrekkige zuurstofvoorziening limit H:nd wt:rktn voor de microbiologische
activiteit
• Bodemgebruik : OM-gehalte onder grasland is meestal hoger dan onder bos, omdat
de jaarlijkse aanvoer van nieuw OM groter is dan onder bos. Gras heeft namelijk
eveneens een grote ondergrondse drogestofproduktie. De C/N-verhouding onder
weide is meestal lager dan onder bos (Van Hove, 1969 in Locher & Bakker, 1994).
13

Afinera/isatie veen

Hannecart

De monsters van het Hannecart bos met gemiddelde C(Carlo)/N 12.5 en 11.7 voor monsters
tussen 0-5 en 15-20 cm resp. en met gemiddelde C(brand)/N 17.7 en 15.8 voor monsters tussen
0-5 en 15-20 cm resp vertonen lage CIN-waarden, wat wijst op een goede mineralisatie van het
organisch materiaal.
3. Bij een CIN-verhouding groter dan 30, treedt immobilisatie op, d.W.Z. het OM levert te weinig N
voor de opbouw van de micro-organismen die het OM afbreken. De micro-organismen nemen het
N-tekort op uit de bodem. Is de hoeveelheid beschikbaar N in de bodem onvoldoende dan wordt
de afbraak van het OM geremd (Locher & de Bakker, 1994). De huidige hoeveelheid beschikbare
N is in het Hannecart bos geen probleem (aanwezigheid van talrijke nitrofielen), gezien de
symbiose tussen stikstofbinders van het geslacht Frankia (actinomyceet) en de Els. De
stikstoffixatie in de wortelknollen kan per jaar voor een elzenbos wel 26 tot 300 kglha/jaar (Paul
& Clark, 1989), 60-130 kglha/jaar bedragen (Locher & Bakker, 1994). Bij het verwijderen van de
Elzen zal deze extra input van N wegvallen en zou althans op langere termijn de CIN verhouding
moeten toenemen.
De CIN verhouding neemt meestal af met toenemende diepte. CIN neemt af met toenemende
diepte tot ± S te wijten aan de aanwezigheid van gefixeerde NH4+-ionen
Ook heeft de CIN verhouding de tendens om toe te nemen met toenemende zuurtegraad van de
bodem (Fitzpatrick, pp. 118).
Koper-tekorten: koper vormt organische complexen. In veen met pH 3. S is 60-90% van de koper
gecomplexeerd met een organische verbinding; bij toenemende pH tot 6, bedroeg de
complexatiegraad meer dan 98%. Deze complexen zijn zeer stabiel vnJ met fulvische zuren. Koper
tekorten treden op wanneer veen gronden onder cultuur gebracht worden gepaard gaande met
drainage en bekalking (Wild, 1988).
I

4. Verdamping door Elzenbos versus grasland: Nauwkeurige gegevens ontbreken hieromtrent.
Bakker et al., 1979, tabelS : (zeer grof benaderd)
verdamping door vochtige valleivegetatie : SOO à 600 mm, verdamping door nat loofbos (d.w.z.
bos dat gebruik maakt van het grondwater) : SOO à 600 mm
Groot deel van het jaar staat de GWT dicht bij de oppervlakte. In de zomer kunnen tekorten
optreden indien de grondwatertafel daalt beneden een diepte van de voormalig bewerkte
horizonten + de capillaire stijgingshoogte wat waarschijnlijk het geval is in de zomer.
Eigen waarnemingen hebben aangetoond dat de grondwaterstand onder de Els systematisch een
10-tal cm lager staat dan onder grasland zo'n 10 m verder gelegen (Van Haesebroeck, 1994, P 1
en 2). Dit fenomeen lijkt gebonden te zijn aan het soort wortelstelsel dat de Els bezit: de wortels
van de Els lijken zich niet verder uit te spreiden in de bodem dan de projectie van de kruin van de
boom. Het kappen van het bos kan dan wel een lokale grondwaterstijging veroorzaken.
S. Opstuwing veroorzaakt vematting, vertraagde afbraak van het OM kan verwacht worden met een
stijging van de CIN verhoudingen voor gevolg. Verlaging van de grondwatertafel leidt tot
versnelde afbraak van het met afuame van de CIN-verhouding en met een toename van de
nitrofiele vegetatie (brandnetel).
6. Het bodemsysteem is onderhevig aan verschillende soorten inputs van water:
1. kwelwater dat kalkrijk is;
2. water aangevoerd door de beek, ten dele gevoed door kwelwater en dus kalkrijk is, ten
dele bestaat uit rioolwater en vervuild is;
3. regenwater dat op zich zuur is.
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Onze waarnemingen hebben aangetoond dat een (beperkt) aantal bemonsteringsplaatsen duidelijk
zuur zijn. Waarschijnlijk zijn deze plaatsen iets hoger gelegen en/ofworden ze minder beïnvloed
door de aanvoer van kalkrijk kwelwater. Om dit te verifiëren zouden gedetailleerde topografische
opmetingen moeten uitgevoerd worden. Zoals eerder aangetoond, is de zuurtegraad een goede
indicator van de verscheidenheid in het bodemlandschap (is dit te zien in de vegetatie?). Indien
men deze variabiliteit wil behouden en eventueel het areaal van zuurdere plaatsen verhogen is het
noodzakelijk dat de inputs vanwege 1 en 2 beperkt worden en de input van regenwater
gemaximaliseerd wordt om verdere verzuring te veroorzaken. Vanuit dit oogpunt zou het kappen
van de Elzen leiden tot een vermindering van de EVPT en hogere waterstanden door input van
(zuur) regenwater. Dit impliceert echter ook dat de grondwaterstand door I en 2 niet té h00g
mag worden anders is de aanvoer van kalkrijk water te sterk.
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Appendix 1

Appendix 1 : Meetgegevens van de Carlo Erba elementanalyser

monster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
• gegevens

Gewicht (mg)
diepte
G1
G2
0-5
22.019
36.645
15-20
38.214
31.349
0-5
22.079
26.534
15-20
31.838
36.224
0-5
~.767
34.482
15-20
39.401
25.31
0-5
27.376
18.735
15-20
29.149
27.407
D-5
33.165
24.821
15-20
24.633
19.22
D-5
34.281
23.154
36.96
28.733
15-20
D-5
18.412
20.152
15-20
25.446
30.93
D-5
15-20
D-5
15-20
D-5
15-20
D-5
15-20
D-5
20.100
21.631
23.244
15-20
36.495
0-5
26.501
27.029
28.647
25.947
15-20
0-5
26.697
19.921
15-20
32.745
26.134
36.722
D-5
32.014
15-20
42.106
26.773
27.074
34.933
0-5
33.97
31.906
15-20
D-5
15-20
D-5
15-20
D-5
15-20
D-5
15-20
niet beschikbaar

.

N%
G3
22.646
33.475
17.683
26.906
24.919
29.645
26.376
25.17
20.727
18.43
31.159
24.966
18.345
23.154

N1
2.0061
1.1664
0.6766
0.3367
0.8006
0.283
1.1166
0.4868
0.6916
0.7611
0.5188
0.4138
1.4427
0.7557
1.8&:.6
1.182
1.0649
0.5102
0.7893
0.7272
1.3692

27.843
32.419
23.705
30.877
21.541
27.352
32.631
27.929
27.666

0.0014
0.6526
1.1785
0.6919
0.7453
0.7002
O.EeOO
0.6349
Ó.6al:t
0.3824

0.~7

~.934

N2
1.6752
1.0428
0.6671
0.232
0.5618
0.4716
1.3363

%C

0.'~:J77

N3
1.6511
0.8732
0.7868
0.2935
0.6756
0.381
1.2916
0.7183

0.6817
0.7009
0.7393
0.57
1.1216
1.0293
1.€066
0.9796
0.9178
0.63471
1.4336
0.5102
1.1465
0.5284
0.9491
0.4833
1.0432
0.&:.63
1.2629
0.7196
0.7544
0.478
0.436
0.4122

0.5931
0.6667
0.4525
1.0701
0.8273
1.5€05
0.7254
1.0084
0.4385
1.2724
0.8071
1.0195
0.46763
0.9009
0.289
1.1621
0.6176
0.8366
0.0036
0.6765
0.4505
0.5268
0.3002

0.~4

avg
1.78
1.03
0.71
0.29
0.70
0.38
1.25
0.57
0.66
0.69
0.64
0.48
1.21
0.87
1.68
0.96
1.02
0.53
1.17
0.68
1.18
0.46
0.95
0.47
1.13
0.64
0.95
0.70
0.71
0.52
0.54
0.40

std
0.196
0.147
0067
0.<153
0.151
0.004
0.116
0.131
0.045
0.006
0.112
0.001
0.202
0.142
0.162
0.229
0.002
0.009
0.335
0.154
0.177
0.069
0.041
0.182
0.074
0.047
0.276
0.004
0.040
0.009
0.113
0.015

Page 1

C1
22.8396
12.00
11a586
4.5492
8.4471
3.3583
13.5716
6.2049
8.1431
8.5716
6.7163
5.5847
17.8061
8.2395
22.4677
12.5225
12.1000
5.444
10.2674
7.4462
17.2214
4.2001
12.2554
7.7682
14.2693
8.1268
9.6405
9.2001
8.2749
6.ססOO

7.1131
4.0555

C2
18.6535
11.3913
104882
2.8753
7.1612
5.7367
16.5642
6.3912
7.6911
8.9013
9.3117
7.4181
14.1435
10.9078
20.162
10.357
10.6762
6.7637
18.4935
5.0014
14.2363
5.7257
11.5867
5.6624
12.5561
7.3526
15.~

8.7423
8.9607
5.6249
4.7729
4.7738

C3
188a55
9.4152
141464
3~

8.7458
4.5024
171073
89551
7.2203
7.1814
8.6836
6.1286
13.6447
11.4912
20.6175
7.7015
11.8631
4.7231
21.7397
8.1039
12.7003
5.0196
10.7241
3.5353
13.3662
7.4384
10.7457
10.1600
8.2539
5.2699
5.6551
4.1736

avg
20.10
10.97
11.90
3.71
8.12
453
15.75
7.18
7.68
8.22
8.24
6.38
15.20
10.21
21.00
10.19
11.55
5.64
16.83
7.18
14.75
496
1152
5.'56
13..l0
7.64
12.00
9.37
8.50
5.96
5.85
4.33

std
2.374
1.387
1.968
0.837
0842
1.189
1.904
1.537
0.461
0913
1.354
0942
2.272
1.734
1.221
2.415
0.763
1.035
5.914
1.001
2.256
0.759
0.768
2.116
0857
0.424
3.175
0.726
0.414
O.~

1.182
0.385

OCO-5

Fig.

OC bepalingen met methode branden en Carto Erba elementanalyser
voor monsters tussen 0-5 cm.
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OC bepalingen met methode branden en Carlo Erba elementanalyser
voor monsters tussen 15-20 cm.
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OC-gehalte (branden) voor monsters 0-5 en 15-20 cm diepte
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Verband tussen OC-gehalte (branden) en (Carfo)
voor monsters tussen 0-5 cm
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Verband tussen OC-gehalte (branden) en (Carto)
voor monsters tussen 15-20 cm
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C/N verhouding met methode branden en Carlo Erba elementanalyser
voor monsters tussen 15-20 cm.
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BIJLAGE 6 LIJST VAATPLANTEN TER YDE DUlNENCOMPLEX
WAARNEMINGSPERJODEN: 1980-1985 en 1995-1997

,eg: wclCH!Cologuche groep
JIN: md/gemtelu,tatlu : 1: md/geen: N: mgeburgerd; A:adventle[. aangeplant, verwilderd
UFK:uurhokfrequentreJclD.ue (zeldzaalmheid33tabl' Vlaanderen. rang,chikking volgens afnemende zeldzaamheid
Bm: bedrelgmgsmdlca(je (obv voorlopIge interne rode lijst IN)

1986-85

1~97

nr. WetenschappeUJR naam

lief

IIN

92

I/A

1

1 Aoec campeslre L
Aoec negwl<lo L

1

3 ACi!:C pseudoplatanus L

92

5 AdliI1ea JJÛUe:folium L

72
82

N/A
I
I

1

I
1
1

14 Aegopodium podagraria L

UFK R!n

Spaanse aak

9

Gewone esdoorn

10

Gewoon duizmdblad

10

Zevenblad
Paarddca&anje

Vederesdoorn

A

Aesculus hippocamun L.

A

15 Afthusa cynapium L

41

16 Agrimonia eupatoria L

83

20 Agrostis capilIaris L
21 Agrostis gigantea R~.

76

22 Agrostis stolonifern L

7L

25 Airs praeoox L

76

1

26 Ajuga replans L.
31 Alisma plaotago-aquatica L

32

1

32 Al1iaria petiolsta (Bieb.) Cav. do Grande

82

1

36 Al1ium vineale L
37 Alnus g1utinosa (L) Gaertn.

82
91

38 Alnus incana (L) Moench

93
71

1

49 Amrnophila armaria (L) Link

1

50 AnaClllqltis pyramidalis (L) LC.M Rich
51 Anagallis arvensis L subsp. arvensis

75

53 AnagaUis tmella (L) L
54 Anchusa officinalis L

34

59 Angelica sylvestris L
65 AnthoXlllrthum odoratum L

73

I
I
I
I
I
I
L
N
1
I
L
I
I
1
L
1
I
I
1
N
I
I
I?
I?
I
I
I

7

1

41 Alopecurus geniaJIatus L
42 Alopewrus myosuroides Huds.
43 Alopewrus pnnensis L

I
1
1
1

1
1
1
1

I
1

I
1
1

I

66 Anthrisws caucalis Bieb.
67 Anthrisws sylvestris (L) Hoffin.
68 Anthyllis vulneraria L
76 Apium nodiflonun (L) Lag.
77 Apium repens (Jacq.) Lag.

53

73·

41

72
11
41
53

72
82

82
74
32
61
63

1

78 Arabidopsis thaliana (L) Heynh.
80 Arabis himJt.a (L) Soop. subsp. birsuta
82 Ardium minus (Hili) Bemb.

1

86 Arenaria serpyllifolia L

63

1

1
1
1
1
1
1
1
1

I
1
1

74
54

89 Annoracia rusticana Gaertn., B. Mey do St 54

92 Anbenatberum e1atius (L) Beauv.
95 Artanisia wlgaris L
96 Arum italiaun MilJ.
98 Asparagus officinalis L "Uhsp. officinalis
99 Asparagus officinalis L subsp. prostratus t
100 Asperula cynanchica L
104 Asplenium soolopendrium L
A!Ai% salif?1lus Willd
109 Alhyrium filix-femina (L) Redt
110 Atriplex g1abriuswla Edmon.st..

72
54
82
85
74
74
94

L
1
I
1
L
I
1
1
L
1

8

Hondspeterselie

7

Gewone agrimonie

9

Gewoon struisgras

7

Hoog struisgras

9
6

Fioringras
Vroege haver

8
8

Kruipend zenegroen
Grote waterweegbree

7
7

Look"zooder-look
Kraailook

I/A.

lD

Zwarte els

N/A

7

Witte els
Geknikte vossestaart

8
8

11

1
I

Duist
Grote vossestaart

4

Ze Helm

2

2a Hondskruid

7
3

Rood guichelheil
2b Teer gwdlelheil

3

Gewone ossd.oog

9

Gewone engelwortel

9
4
9

Gewoon rwkC!;ras

Ze Fijne kervel
F1uit.ekruid

3

2a Wondk1aver

7

Groot moerasscherm
la Kruipmd moerasscherm

2
8
3

Zandrakdo
2b Ruige scheefkelk

7

Kleineldit

8

Zandmuur

4

Mierikswortel

10

Glansbaver

10
3
6
2

Bijvod.

Zb Italiaanse aronskelk
Tuinasperge
Bb Liggende asperge

2

2a Kalkbedstro

4

3a TongvareIl
Wilgaster

A
92

ederianclse naam

6

8
2

Wijfjesvaren

Zb Kustmelde

112 AUiplex Iit10raIis L
lIJ AUipIex patula L
114 AUiplex pro!lnIIa BoudJcr ex

II

oe

52

117 AVCllula pubesans (Huds.) Dom.
121 BalkUnigaL

74

I
I
I
I

124 Barbaree vulgaris R
126 BeJIis perennis L

52

Br.

54

1

7

I

6

Gewooo barbaralcruid

72
J2

I

19

Madelidje

I
L
IIA

29

RuweberX

1

7

Zaàl1eberX

1

85

1

65

N

11
31

I

75

151 Bromus hordeaoeus 1..
153 Bromus racemosus 1..

72

74
73
82
53

164 Cakile maritima SaJP.
165 CaI8Dl8grostis canesoens (Web.) R~
166 CaI8Dl8grostïs epigeios (L) ~
179 Calyst.egia sepium (L) RBr.

81

L
I

180 Calyst.egia soldanelia (L) RBr.
190 Capsella btma-pastoris (L) Med.

11

I

51

I

52

1

72

L
1
I
1

199 Carduus talUiflorus Cwt..
200 Carex aaJIa 1..
202 Carex armaria 1..

1

64

I
L
I
I
I
I
1
1
1
I

146 BrW media 1..
149 Bromus ereáus Huds.

193 Cardamine hirsuta 1..
194 Cardamine pratensis 1..

I

?

53
31

63
208 Carex aJprina (Sandor ex. Heuff.el) Nendv 71
214 Carex disticha Huds.
73
221 Carex f1a0C3 Schreb.
75
223 Carex hiJta L
71

1
1
1

1
1

229 Carex nigra (L) Reichard
232 Carex panioea L

33

I
I
L

77

1

31

1

236 Carex pseudocypaus 1..
241 Carex riparia Cwt.

1

243 Carex spicata Huds.

82

I
I
L

1

246 Carex trinervis 0egI.
248 Carex viridula Michaux 5.1.

33

1

77

1

1
1
1
1

1
1

250 Car1ina vuJgaris L
251 Carpinus bau1us 1..
261 Ceotaw-ea subg. Jaoea

1
1
1

262 Ceotaurium aythraea Rafu
263 Ceotaurium minus MOEIlch

1
1

74

I

92
72

1IA.

75
62
62

269 Cerastium di1fusum Pas.
270 Cerastium footanum Baumg.

11

72

1

271 Cerastium g101I1C1l1tum Thuill.
273 Cen!ll;um
UUlL

63

1

Cerastium tomartosum L

1

280 <lJelidooium majus 1..
281 <lJEnopodium album L
289 <lJEnopodium polyspcnnum 1..

1

1

1

1

31

264 Ceotaurium pulchel1um (Sw.) Druce
268 Cerastium &rVEDSe 1..

1

1
1

I

63

52

I
I
I
1
1
I
I
I
1

1

la Platte bies
2a Gelobde mallllvarm

3

Zb Gevinde kortsteel
3a- Bevertjes

43
9
3
8
6
3
7
3
3
6
7
10
3
10
8
9
2
7
6
6
7
5
8
6
5
6
6
5
3
4
3
8
10
6
3
4
7
3
10
8
6

82

1

9
10

10

61

1

75

1

300 Cirsium arvat.se (L.) SaJP.

54

I

41

Kleine waterqJpe

Zb Strandbiet

2

52

290 <lJEnopodium rubrum L
299 Cirsium aC3ule SaJP.

1

5

A

1
I
1
I

1

Stinkmde ballote

8

81

129 Berula ereà.lI (Huds.) CoviJle
130 Bda vuJgaris L subsp. marilima (1..) Ara- 11
IJl Betula pEIlduIa R~
95
IJ2 Betula pubesam EiutJ.
95
139 Blysmus ~rcssus (L) PlIIlZer ex Link 71
140 Bcbychium IlIII8ria (L) Swartz
75
143 Brachypodium pinnatum (L) Beauv.
74

156 Bromus stfrilis L
157 Bromus tectorum L
158 Bromus thominei Hardouin
159 Bryooia dioiC3 Jacq.
160 Budleja davidii Franch.

4

Zb StIandmelde
Uitstaande melde
Spiesmelde
3a Zadrt.e haver

3
8

7
6
2

Zb Bergdravik
Zachte dravik
2b Trosdravik
Ijle dravik
Zwenkdravik
Zb Duindravik
Heggerank
V1inderstruik

Zb Zeeraket
Hennegras
Duinriet
Haagwinde

Zb Zeewinde
Gewooo herderstasje
Kleine veldkers
P.inlc.steriJloem
2a TEngere distel
Schelpe zegge
Zandzegge
Valse voszegge
1\veaijige zegge
Zeegroene zegge
Ruige~e

Zwarte zegge
A

Blauwe zegge
Hoge cype.rzcgge
Oev~

Gewooe bermzegge

Zb DriEnervïge zegge
3a Dwergzegge
2a Driedistel
Haagbeuk.
Knoopkruid
Echt duÎZaldguldenkruid

Zb StrandduÎZaldguldenkruid
Ze Fraai duizEDdguldenkruid
AkkedIoornbloem
Zb Scheve hoornbloem
Gewooe hoornbloem
KlI..wmhoornbl~
Zandhoornbloem
VJhige hoornbloem
StinkEnde gouwe
Melganzevoa
Korrelganzevoa
Rode ganzevoa
2a Aarddistel
Akkerdistel

304 Cirsîum palUlilre (L.) Scop.
306 Cinium wlpe (Savi) Tm.

73

]

1

308 Claytailil pafoliá Doon.ex. Willd..

82

]

309 ClaJIItis vitaIba I..

85

1
I
N
I

I
I
I

310 Cod1leuia dmica I..

13

]-

314 Coldliaam aululmale I..
3]5 Colut.ea arboresans I..

73

1
N
I
N
N

1

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

52

IIA

S
6
44
3
9
9
4
7
7
9
6
3
]0

52

L

10

72

I

4

53

]-

4·

72
72

I
L
1
I
1

85

320 CaovolwJus arvCllSÎS I..
52
32] Caoyza canadensis (L.) Cronq.
51
322 Corispamum 1qJtopterum (Aschers.) Ujir: 53
323 Cornus sanguines I..
85
325 Cormopus didymus (L.) Smith
5]
331 Corylus avellana I..

I
I
1
1
1

1

I
1
1
1
1
1
1
1

]-

N

92

IIA

332 Cor)nepbarus canesoens (L.) Beauv.

76

333 fuoneasta" horizontalis Decaisle
337 Crataegus monogyna Jaoq.

85
85

I
N

340 Crepis capillaris (I..) Wallr..
343 Crepis polyrnorpha Pourr.
353 Cynoglossum officinale I..
354 Cynosuros aistatus I..
358 Dactylis glomrrata I..

360 Daáylorbiza fud1sü (Druce) Soo
73
361 Dactylorbiza incarnata (I..) Soo
34
363 Dactylorbiza majalis (Reichmb.) P.F. HID: 73
364 Dactylorbiza praete.nnissa (Dmce) Soo
73
367 Datura stramanium I..
52

1

368 DauaJS carota L.

72

374 Desc:urainia sophia (I..) Webb ex Prantl
377 Digitalis purpurea L.

84

53·

378 Digitaria isdtaemum. (Schreb.ex Sdiwl:ÏgE. 51
381 Dipl«axis muralis (L.) oe
53
382 Diplotaxis tenuifolia (L.) De
53
391 Dryoptais carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 95
393 Dryoptais dibtata (HoffiL) A. Gray
95
394 Dryopt.eris filix-mas (I..) Smot1
92
395 EchinochJoa aus-ga1li-(L.) Beauv.
43396 EdIium wlgare L.

53

403 EJeocharis palustris (1...) Roem. et. SdmlL
405 Eleocharis uniglumis (Link) SdlUhes

3271

408 Elymus arenarius L.
H409 Elymus atheriaJS (Link) Kerguéll2l
11
411 Elymus farctus (Viv.) Rlmemark ex Meld< 11
412 Elymus repms (L.) Gould

52
Elymus xobtusillSQl]us-(Lmge)-MeItieris-et- Mee

413 Epilobium angustifolium I..
414 Epilobium cililltum Rafin.
415 Epilobium hirsutum I..

84

418 Epilobium mootanum 1:..
421 Epilobium parviflorum Schreb.

82

423 Epilobium tetragonumI..
425 Epipaáis heUeborine (L.) Crantz.
426 Epipaáis palustris (L.) enmtz
428 Equisetum arvcme I..

71
35
63
64
11
81
74
41

BUIltgJ'as
Vlakke dwergmispe1
Ecmtijlige meidoorn
KJein.streepzaad

Ze Paardebloernstreepzaad
Ze Veldhcodstong

5

Bosorchis

3

2b Vleeskleurige orchis

4

3a Brede orchis
Zb Rietorchis
Doornappel
Po:eo
Sofiekruid
Gewoco vingerhoedskruid
Glad vingergras
Kleine zandkool
Grote zandkool
Smallestekelvaren
Bredestekelvaren
Mannetjesvarm
Hanepoot
Slangekruid

6
3·
6
6
5
6
8
8
9
g.
6
6
4

Ze
Ze
Ze
Zb

Gewcoe waterbies
Slanke waterbies

I

10

Kwed<.gras

9

Bastaardkwed<.
Wilgeroosje

9

Beldier.de basterowederik.

)f

1
- I
1
I
I
I
I
L
I
I
1
I
I

63

Kleine varkmskers
Hazelaar

3

83

439 Erigcron aeer I..
441 Eriophorum angustifolium Hondt.
445 Erodium ciaJtarium (L.) L'Herit.

Rode kornoelje

L

L

52

Smal vlieszaad

44

?
34

Akkerwinde
Canadese fijnslraal

I

81

81

31

453 Euphorbia cyparissias I..
458 Euphorbia heliosoopia I..

1

Blaunstruik

Kamgras

10

L

3a HerfSUijloos

Gewcoe kropaar

N
I

I
N
1
L
I

SpeenJist.e1
WItl.e wiotaposteIein
Bosrank
Ze Dems lepelblad

7

3

N
IIN
L
1
1
I

Kalejookrr

10

L

I
N
I
I
I

54

429 Equisetum fIuvi.atiIe I..
431 Equisetum palusare I..

446 Erodium 1ebe1ii Jord
449 Eryngium maritimum I..
451 Eupatorium cannabinum I..

9
10

Zandhaver
Strandkwed<.

Biestarwegr.'lS

9

Harig wilgeroosje

1

Bel'gbast.erdwederik.
VJhige basterdwederik.
Kantige basterdwederik.

7
6
8
3

Brede wespmordlis
2a Moeraswespmorchis

10

Heermoes

7

Holpijp

9

Lidrus

5

Scherpe fijnslraal
Vel2lpluis

5

A

8

Gewcoe reigersbek
Zb Kleverige reigersbek
Zb Blauwe zeediste1
Koninginnekruid
2b CipreswolfSmelk
Kroootjeskruid

3
3
8
3

8

I
L
I
I

460 Eupborbia pan1ias L
461 Eupborbia JIl:PIUI L
464 Eupbruia lÛ'Îda WoI1fex1.dJm.
46S EWllymus europaeus L
466 Fapsylvalica L
468 Featuca arundinaoea SdIRb.
469 Featuca filifonnis Poumt
471 Felltuca juncifolia Sl-Amans
472 FelIluca pralalsis Hu.
473 FelIluca ruin L s.1.
478
480
481
482
486

I
I
l
I

JJA
I
l
I
I
I

FelIluca trachyphyl1a.(Hadc.) Krai- anmd KJ:aj..
FilipaJdula uhnaria (L) Maxim.
73

A
I

9

Moerasspirea

Fngaria vesca L
Frangll1a amus Mill.
Fraxinus excelsior L
Fumaria officinalis L

83
91

I
I

6-

Bosaardbei

8

Sporicei10llt

92

UA

I}

41

I

6

93

A
N

Gewone es
Gewone duivekervel
GailJardia
Gewoon sneeuwklokje

8-2
41
43
82
72

1
N
N
1
I

33
33

1

63
34

1

GailJardia spet:.
490 Galaothus nivalis L
49S Galeopsis tetnhit L
496 Galinsoga ciliata (Rat:) Blake
497 Galinsoga parvillora Cav.
498 Galium aparine L
499 Galium moUugo L
SOO Galium palustre L

SOS Galium uliginosumL.
S06 GalÎllJD venun L
Sl1 GartianeUa amarel1a. (L) Bömer.

7S
8S
92
71
76
11
72
72

SIS GalmÎl1ID dissemJm L
SI6 Galmium moUe L
S20 Geranium pusillum L
S21 Geranium pyrenaicum Burm. f.

41

S22 Geranium robertianum L

82

Geranium sanguineum L
Geum urbanum L
Glaux maritima L

S2
S2
54

l
l
I
1
1
N
1

S31 Glyc:eria maxima (Hartm.) Holmb.
Gnaphalium luteoalbum L
Gnaphalium uliginosum L

31
62
62

I
I

Heden helix L

92

HeliaothElDUDl nununularium (L) MilJ.
Hecacleum DllIIIIegazziam-Som.. et Lev.
Herac1eum sphondylium L
Henninium mmorchis (L) R Br.
Hieracium piloseJla L
Hieracium umbellatum L

74

Hippophae mumoides L

Hirschfddia ineaoa (L) Lagrêzo-Fossat
S71 HolalS lanatus L
S76 Hordeum murinum L
S79 Humulus lupulus L
Hyacinthoides hispanica (MilJ.) R~
Hyclroc«yle wlg;aris L

S83
S90 Hypericum perloratum L
S92 Hypericum quadrangulumL
_.
S94 lij
a.weata L.

602 Inula OOIlyzae (Griesselich) Meikle

Iris gamanica L
603 IrispseudaoorusL
60S JasiOllemootanaL
606 1unalS aaJtiflorus Ehrh. ex Hoffin.
609 1unalS artiwJatus L

S
9
8
7
10
8
8
6
6
2
8
9
8
)

8

A

S2S
S27
S28 Glechoma hedenoea L
S29 Glyc:eria declinata Bréb.
S33
S3S
S4S
S46
S49
SSO
SSI
S63
S66
S68
S70

Z& Zeewe1fimelk

37
4
6
8
8
7
3
7
10

11
41

1

8

13

I

82
32

1
1

4
10
6
8

82

Tuinwolfsmclk
3. Stijve ogentroost
Wl1de kardinaalsmuts
Beuk
Ridzwenkgras

Fijn schapegras
Ze. DuinzwenkgJ'llS
Becmdlandbloan
Rood zwenkgras

Gewone heonqmetel
Harig knopkruid

Kaal knopkruid
Kleefkruid .
Glad walstro
Mocraswalstro
Ruw walstro
Geel walstro

2a Slanke gentiaan
Slipbladige ooievallBbdc
Zachte ooievaarsbek
Kleine ooievaarsbek
Bennooievaarsbek
Robertskruid
Bloedooievaarsbek
Geel nage1kruid
Ze. Melkkroid
Hondsdraf
Getand vlotgras

IiesgJ'llS

S

Bleekgele droogbloan

1

8

82

1

9
3
4
10

Moerasdroogbloan
Klimop

S4

I
I
N

7S

I

2

63
84

1

8

I
I
N
I
I
L

8
4
4

8S
S2
72

SI
81.

10
9
9

A
33
76
73
63
83
31
76
77
71

1

I
1

6
10

ï

1

10

1
A

4

I
I
1
I

8
7
7
7

Zb Geel zoonenosje
~Jauw

Gewone bereklauw
28* Honingorchis
Muizeoor
Schen:nhavikskruid

Ze. Duindoorn
Grijze mostcnt
Ge5treepte witbol
Kruipertje
Hop
Spaan..; e hyacint
Watemavel
Sint-Janskruid
Gevleugeld hertshooi
Gewoon biggekruid
3a Donderkruid
Duitse lis
Gele lis
Zandblauwtje
Veldros
Zomprus

610
611
621
625
632
636
637
643
644
647
652
659

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

660

661
663
669
672
676
679
681
685
686
689
691
693

1
I
I
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1
1
I

697
703
704
708
709
711
713
714
715
717
719
720
721
723
724
725
726
728
729
732
733
736
739
740
743
744
746
752
754
758
759
761
762
763
764
765
768

JunaJS bufonius 1-1Ubsp. ambigJws (Gus:.
JunaJI bufonius I- IUlJsp. bufooius
JunaJS inflexua IJunaJS IUmodulOlUS SdJnID1c.
Koelcria a1be1cens oe.
Laállca sariola ILamium album ILamium pwpureum ILapsana <lOII1IDUIlÏs ILathyrus latifolius ILathyrus pratmsis ILama minor ILama trisulca ILeontodm autwmalis ILeontodon saxatilis Lam.
Leucanthanum vulglU"e Lam.
Iigustrum vulgare ILinaria vulgaris Min.
Listen ovata (I-) R Brown
Lithospermum officinale ILolium muhiflorum Lam.
Lolium perenne ILonioera pt'riclymenum ILotus oomiaJ1atus I- sulJsp. oomiallatus
Lotus uliginosus Schkur
Limaria lIIIIIua lLumla campestris (1-) De.
Lydmis llos-alaJli ILycium barbarum ILyoopsis arvensis ILyoopus europeus ILysimachia oummularia lLysimaàlia vulgaris ILythrum salicaria IMahonia aquifolia (Pursb) Nutt.
Malus sylvestris (1-) Mill.. Sol
Malva mosdJata IMalva oegleáa Wallr.
Malva syIvestris IMatricaria discoidea. oe.
Matricaria maritima IMatricaria recucita IMedicago arabica (I- )-Huds:Medicago lupulina IMedicago minima (I..) Bartal
Me1aodrium album (Mill.) Gardce
Melaodrium dioiauo{L. )-0lss~ el·Gam:
Melilotus alba Med
Meotha aquatica IMeotha arvensis IMeotha ~icata I- s.l
Meotha suaveolens Ehrh. (+ x villosa Hud
Merauialis lIIIIIua IMoebringia trioecvia (1-) Clairv.
Molinia caeculea (1-) Moench
MU8CarÎ botrymd"'" fT_ J ••1ilI.
Muscari oomosum (1-) Mill.
Myosdis arvensis (I-) Hill.
Myosdis oespitosa C.F. Sàluhz
Myosdis discolor Pees.
Myosdis ramosissima Roebel ex Sàlultes
Myosdis soorpioides IMyosoton aquatiauo (I-) Moenàl

62
61
71
34
64
53
82
41
82
54
72
21
21
71
63
72
85
52
92
84

S2
51
95
H
73
76
73
85
43
31

1
1
1
1
1
1
1

4
9
S3
3
6
10

1

la

1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
N

9
4
8
9
6
9
6
9
4
9
6
3
6
10
9
Ir
9

r
1
1
1
A
I
I
N
1
1
L
1
1
N

92.
82
52
52

llN
1
1
1

8
8
4
5
9
8
8
9
4
5.
3
8
8

5.1

111

10

52
41
72
72
64
52

1
N
I1
L
1
l11
1
1

8
10
5
9
3
7
7
6
9
7
3
6
9

n
73
81
85

~

52
31
7l
54
7l
41

92
78
96
53
82
71
43
63
32
61

111
IIN
1
1
I
N
N
1
1
1
I
I
I

8
8
3
2

8
7
6
6
7
7

ü; Zilte gteppelrus

GreppeJJUs
Zeegroale rus
2b Paddcrus
Zb Duinfakkelgras
K~assla

Witte dovenetel
Paaae dovenetel
Akkerltool
Brede lathyrus
Veldlathyrus
Klein kroos
Puntkroos
Vertalde leeuwdand
Kleine leeuwdand
Margriel
ü; Wilde liguster
Vlas1lekje
Grote keverorchis
2b Glad parelzaad
haliaans raaigras
Engels raaigras
Wilde kamperfoelie
Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Tuinjudaspaming
Gewone veldbies
Echte koekoeksbloan

Boksdoorn
Kromhals
Wolfspool
Penningkruid

Gr<Xe wederik
Gr<Xe kattestaart
Mahooia
Appel(wild + gekweekt)
2b Muskuskaasjeskruid
Klein kaasjeskruid
Grool kaasjeskruid
Schijfkamille
Reukeloze kamille
Echte kamille
Gevleide rupsklaver
Hopklaver
Zb Kleine rupsklaver
Avondkoekoeksbloem
Dagkoekoeksbloem
Witte honingklaver
Watennwrt
Akkermwrt
Groenemwrt
Witte mwrt + hybriden
TuinbingeUcruid
Drienemnuur
Pijpeslroolje
Blauwe druifjes
Kui1hyacint
Akkecvergeet-mij-nielje
Zompvergeet-mij-ilielje
VeelkJeung vergeet-mij-ilielje
Ruw vergeet-mij-nielje
Moerasvergeet-mij-nielje
Watennuur

m

1
1
1
1

I
1
1
1

I
1

I
1
1
1

I
I
1
1
1
1
1
1

I
1
1

MyriapbylJum lpiClllum 1..
21
1
Naràssus podialS 1..
A
NlII'CÏImI pseudmamplJs L..SIp. majoc(Curt.) E ~
776 NIJ'ciaus peeudmarcissus 1.. suhlp. psald 92
I
NlII'CÏImI xin~arabili5A
779 Nalurtium miaophylium (Boamindt.) R 32
1
188 Omaothe fistulosa 1..
32
1
189 Oc:n8llthe 1adJenalü C.C. Gmd.
13
I
192 Oc:n~cn biennis 1..
53
N
193 Om~cn crythrosqlala &.bas
53
N
196 Ononis rq>a1S 1..
63
I
198 Ophiogiossum wlglltUm 1..
11
1
806 Orchis morio 1..
15
I
812 Omithogaium umbeIlatwn 1..
82
1
814 Orobanche caryophyllaoea Smith
64
I
811 Orobanchepwpurea Jaoq.
64
I
825 Papaver dubium 1..
43
1
826 Papaver rboeas 1..
41
1
Papaver sonmifa-um 1..
A
830 Pariáaria officinalis 1..
82
1
832 Parnassia palustris L.
34
I
Parthenocissus inserta (A. Kemez:) Fri1sch
~
833 Pastinaca sativa 1.. subsp. sativa
12
I
831 Pentaglottis ~ (L.) Tausch ex I 82
N
846 PhJeum areoarium 1..
64
I
841 Pbleum bertelonii OC.
63
L
848 PhJeum pratmse 1..
12
I
849 Phragmites australis (Cav.) Steud.
I
31
Pioea abies (L.) Karst.
A
856 P~inel.la saxifraga L
63
1

8

Timot.eegras s.s.

9

Riet

6

Kleine bevernel

Pinus nigra Amold ssp. nigra
859 Plantago coronopus L

4

Zt:. Hertshoornweegbree

5

'IroIqldnarcis
4
6

860 Plantago lanceolata L.
12
861 Plantago major L suhlp. inttnnexlia {Gilil 62
862 Plantago major L. suhlp. major
51
861 Poaannua 1..
51
868 Poa bulbosa L
64

I
I
L
I
I

Zt:. Wtldenarcis
Narcis-hybride
Slanke watericers

6

Pijptortcruid

2

2a Zihtorbuid

6
5

Middelste teunisbloem
Grtte teunisbloem

4

Zt:. Kruipend stalkruid

4

3a Addertong
la Harlekijn

2

6

Gewooe vogelmelk

3

2b Walstrobremraap

2

2a Blauwe bremraap

6

Bleke klaproos

9

Grote klaproos

Slaapbol
3

2b Groot glaskruid

2

la Pamassia
WiJde wingent

6
3
4
4

Gewone pastinaak
Overblijvende ossetong

Zt:. Zanddoddegras
Zt:. Klein timoteegras

Fijnspar
ÛOSlfllrijkse den

A

13

Aarvcdaiuuid
Witte narcis

la

Smalle weegbree

5

Getande weegbree
Grtte weegbree
Straatgras

10

la

17

3

Zb Knolbeemdgras

6

Plat beemdgras
Veldbeemdgras

810 Poa~ressaL
813 Poa pratensis L
814 Poa trivialis L

14

877 Polygala wlgaris L

15

880 Polygonum aJqlhibium..L
881 Polygonum aviculare 1..

11

L
I
1
I
I

51

1

10

Varlcensgras

883 Polygonum cxmvolvulus 1..
884 Polygonum wspidatum Sieb. et Zucc.

41

I

9

Zwaluwtong

54

N

1

Japanse duizendknoop

881 Polygonum lapathifolium..L
890 Polygonum pa-sicaria L

61

9

Beklimle duizendknoop

10

Pernkkruid

893 Polypodium vulgare L s.L

95

L
I
I

1

Eikvaren

896 Populus alba L (+ P. x canesoens (Ait.) SI 96

Ns

6

12

71

41

Populus candicans Ait.
891 Populus tRmula L

10
9
4
8

A.
95

Populus xcanadensis Moendt

IIA

Ruw beemdgras
3a Gewone vleugehjesbloem
Veenwortel

Wrt1eIGrauwe abeel
Ootariopopulier

8

Ratelpopulier

A

Kultuurpopulier

903 PCWnogtton aispus 1..
919 Pot.entilla anserina 1..

21

I

6

Gekroesd fonteinkruid

71

1

921 Pot.entilIa creáa (L) RAuschei
923 Pwmilla oeumannil"' R'dtenb.

18

,

10
7

Tonnmtil

3

12

I
I
I
I

9

Gewone brunei

92

IIA

7

Zoete kers

926 Pot.entilIa rept.ans 1..
930 Primula va-is L
932 Pnmel.la vulgaris L
933 Pnmus avium (L.) L.

14
11
15

Pnmus oerasifcn EIub:
935 Pnmus sa-otina F.Juh.

95

N

Zb Voorjaarsganzerik

8

Vijfvingerkruid

5

Gulden sleutelbloem

Kerspruim

A
A

Pnmus insititia L

ZiJva-sdtOOl1

Kroosjes
8

Amerikaanse voge1k.ers

1
I
I
I
I
1
I
I

1
I

936 Prunus Ipinou 1..
9<42 Pulicuia ciyIad.rrica (L.) Bcmh.

I
I
1

9<46 Pyrola rotlmdifolia 1..
948 QucraJs robur 1..
9S1 Rmuoa1lus aais 1..
9S6 RanIllJa1lus buJbolus 1..
958 Ran\lllQ1Ius ficaria 1..
959 Ran\lllQ1lus DammuJa 1..
962 RanIllJa1lus lînp 1..
966 RanUllCU1us rqMm 1..
967 RanlDlaJ1us an10us Crmtz
968 RanlllJal1us lIOC1cntus 1..

1

I
I

1

I
I
1

I
I
I
I

971 RanIDla1lus tridlopbyllus Ghaix
976 Rhlllmusadhartial5L.
979 Rhinanthus minor 1..
983 Ribes awaun Pursb
984 RibesnignunL.
985 RibesrubrumL.

1

I
I
I

I
I
I
1

I
I
I
I
1
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
1
1

I
I
1
1

I

I

1

1

I
I
I
I
I

I
1
1
1

1

I
I
I

1
1

I

I

I

1

Ribes sanguineum Pursb
986 Ribes uva-aispa 1..
987 Robinia pseudacacia 1..
988 Rorippa ""bia (L.) Besscr
994 Rosa canina 1.. s.1.
995 Rosa p~inellifolia 1..996 Rosa rubigjnosa 1..
997 Rosa rugosa ThlDlb.

998 Rosa tomartosa Smith
999 Rubus caesius 1..
1000 Rubus fiutioosus 0011.
lOOI Rubus idaeus 1..
1003 Rumex acetosa 1..
1004 Rumcx aatosdla 1..
1005 Rumex OODglomentus Murray
1006 Rumex aispus 1..
1007 Rumex hydrolapathum Huds.
1009 Rumex oIXusifolius 1.. subsp. obtusifolius
1011 Rumex palustris Smith
1018 Sagjna apetala Ard.
1019 Sagjna maritima G. Don
1020 Sagjna nodosa (L.) Fenzt
1021 Sagjna proaunbens 1..
1024 Salix alba 1..
1027 Salix caprea 1..
1028 Salix cinerea 1.. (+ S. x muhinelVis 0011)
1029 Salix fragilis 1.. (+ S. x rubens Schrank)
1032 Salix repens 1..
1033 Salix triandra 1..
1034 Salix viminalis 1..
1035 Salsola kali 1.. subsp. kali
1036 Salsola kali 1.. subsp. ruthenica (Iljin) Soo
1040 Sambual5 nigra 1..
1042 Samolus valerandi 1..
1043 Sanguisorba minor Soap.
1046 Saponaria officinalis 1..
1047 Samhamnus sooparius (L.) Wunm. ex Ko
1049 Saxifraea trida
L
1060 Scirpus setaoeus 1..
1067 Sa-ophu1aria auriaJ1atA 1..
1068 Saopbularia nodosa 1..
1070 SaJtellaria gll1erial1ata 1..
~.

1072 SedumaaeL.
1073 Sedum album 1..
1080 Senecio ~cifolius 1..

85
71
83
95
72

1.
1
1

I1A
1
1
I

63
92
33
31
71
71

1

L
1
1
1

61
21

85

82

NJA.

32

I
I

93

85
83
85

1

31
54

I
N
I
I
I
I
I
I
1
1
1
I

61
62-

r
r

t3

I
I

85
85
82
85
84
72
76
71
71

62
5i
91
82
91
81
84
81
81
11
II

82
62
74
53
84
63
62
32
92
31

64
63

72

9
7
3
10
7
7

1

I
I
N
IIN
IIN
A
IIN

85
75
85
91

9
8
3
9
10
7

1

I1A
I
1

6
3
4
2
5
7
6
7
7
8
2
4
3
4
9

3a Kleine ratelaar
(Gele ribes)
Zwarte bes
Aalbes
Kruisbes
Robinia
Gele waterkers
Hondsroos
2a Duinroosje
Ze Egelanti~
Rimpelroos
Ze Vihroos

Kru1zuring
Watenuring

10
6

Riddernuing

5

Tengere vetrnuur

:t
3
8
8
9

6
7
3

I
1
1.

Kleine w8lemlDankel
Lb Wegedoorn

9
7

6

1

Behaarde boterbloem
Blaartrdckmde boterbloan

Sdlapemring
Kluwcnzuring

1.

1

Egelboterbloem
2a. GrUe boterbloem
Kruipende boterbloem

10
8

I1A
I1A

1

Knolboterbloem
Spcmkruid

Dauwbraam
Gewone braam
Framboos
Veldzuring

8
7

I
1
I
I

Zomereik
Sd1crpe boterbloem

9
8
10

I1A

I
1.
I
I
I

S1fedoom
Hcelblaadjes
Zb Rondwintergroc:o

3
10
4
4

M~ZlIrÎI1g

Zb Zeevetrnuur
2b Si~jke vetrnuur
Liggende vetrnuur
SchietwilG
Boswilg
Grauwe wilg
Kraakwilg
Kruipwilg
Amandelwilg
Katwilg
Zb Stekend loogkroid
Zb ZadJ1loogkroid
Gewonevli~

Ze WaterplDlge
Ze Kleine pimpcmel

6
8

Zeepkruid
Brem

5
5

Kandelaartje
Borstelbies

7
9

Geoord helmkruid
Knopig helmkruid
Blauw glidkruid

6
7
4
5

Muurpq>~

Ze Wit vetkruid
Viltig kruiskruid

1083 Scoecio jacoblel 1..
1088 Scoecio visCOllus 1..
1089 Scoecio w1garis 1..
1096- Sieglingïa dec:umbcm (L.) Bemh.

63

6483

I

1098 Silene ocnica 1..
1100 SilClienUlans 1..
1102 Sinapis arvmsis 1..
1106 Sisymbrium officinale (L.) Soep.

I

1108 Solanum dulcamara 1..

81

1

1109 Solanum ni8J'UDl 1..
1110 Solanum triflorum Nutl.

4l

1
1
1
I
1
I
1
1
1
1

53

1112 Solidago gigaut.ea Ait..

54

1114 Sondlus arvensis 1..
1115 Sondlus asper (1..) HilI.

41

1
1
I
I
I
I
I

I
I
1
I

52
41
78

41
52

9-

JI1c.~iskruid

6

Kleverig kruiskruid

10

K.\einhuiskruid

6

Tandjesgras

3-

2b Kegelsilene
2b NadltsilClie

3

s.l

8
10

Herik
Gewone raket

8
9

Bitter7.oet
Zwarte nadJlsdJade 5.1.

N

4

Driebloemige nadrtsdlade

N

5

Late guldenroede

8

Akkermelkdiste1 5.1.

10

Gekroesde melkdistel

10

Gewone melkdistel

1116 Sondlus oleraoeus 1..
IU8 SOfbus aucuparia 1..
1121 Sparganium ereállm 1..

41

1
1
1

95

IJA

8

Wildelij~

31

6

Grot.e egelskop s.l.

1138 Stadlys sylvatica 1..
1139 Stellaria graminea 1..

92
72

1142 StelIaria media (1..) ViJL subsp. media
1144 Stellaria pallida (Duw.) Piré

41

USO Suocisa prataJsis Momdl
1151 SyrqJhoricarpus albus (L.) S.f. Bll1c.e

77

1
I
I
1
I
I

96

N

6

Sneeuwbes

81

1

9

Gewone smeerwortel

I

1153 SyrqJhytum officinale L
Syringa vulgaris 1..
Tarnarix gallica (c{)

I

1156 Tanaoetum vulg;ue 1..

54

I

I
1
1
I
I
I
I
1
I
I
1

41

?

9

Bosandoom

9

Grasmuur

LO

Vogelmuur

4

Ze Duinvogelmuur
Blauwe knoop

6

Sering

A
A
10

Tamarix
Boerenwormkruid

I

1157 Taraxaaun s. Erythrospeona.

64

1

5

Duinpaardebloem

1

1160 Taraxaaun s. Taraxacum
1164 Thalidrum tlaww 1..

72

10

Paardebloem

6

I
1

1165 Thalidrum minus 1.. subsp.dun.me(Dum- 83
1167 Thesium humifusum DC.
74

I
I
I-

1

2

1

1168 ThJaspi arvmse 1..

41

L

7

Poelruit
Zb Kleine ruit
Za Liggend bergvlas
Witte krodde

I

1170 Thymus pulegioides 1..

63

6

Grot.etijm

I
1
1
1
1

1175 T orilis japooica (Houtt.) DC.
Tragopogon dubius Scop.

~

1
I-

9

Heggedoorn.uad

7

Kleine morgenster

6

Ha~je

73

3

Bleke morgenster

1177 Tragopogon prat.ensis 1.. ssp. minor.~ 72.
76
1179 Trifolium arvmse 1..
1180 Trifolium campestreScbfeb.

~

1181 Trifolium dubium Si~.

72

1

1182 Trifolium fragiferum 1..

71

L
I
II
1

1

1186 Trifolium prataJse 1..

72

1

I

1187 Trifolium repens 1..

Wltteklav

1194 Trisetum tlavesoms (L.) Beauv.

L
I

10

1

71
72

6

Goudhaver

1

1197 Tussilago farfara 1..
1199 Typha latifolia 1..

52

1
1

9

Klein hoefblad

31

8

Grot.e lisdodde

1

1202 Ulmus minor Mill

93

L

8

Gladde iep

1

1203 Urtica dioica 1..

82

10

Grot.e brandnetel

I

1204 Urtica urens 1..
1215 Valeriana dioica 1..

41
77

1
1
1

42
53

1

I
1

1218 Valerianel1a locusta (L.) Lal1er.
1224 Vcrbascum thapsus 1..

I

1229 Verooica anagallis-aquatica 1.. subsp. aqw 32

I

1230 Verooica arvensis 1..

63

I

32

I
I
I

1231 Verooica becx:abunga b.
1232 Veronica d1amaedrys 1..

Tl

1234 Vea....;.... ücoöenl:oba L

43

1240 Veronica per5ica Poir.

41

I

I

1243 Veronica scutellata 1..

I

1246- Vibumum lantana 1..

33
85

I
I

1247 Vibumum opulus 1..

92

1248 Vicia aaoca 1..

72

I

1249 Vicia hirsuta (1..) S. F. Gray

41

6

Liggend.- klaver

9

Kleine klaver

5

Aarbeik1aver

10

Rode klaver

9

Kleine bran<k1etel

4

3a Kleine valeriaan

l-

S

Gewone veldsla

1
L
1
1

6

Konin~

6

Rode waler"ereprijs

8

Veldereprijs

7

Bedq>uoge

1

9

Gewone ereprijs

1
1
1
I?
1
1
I

8

Klimopereprijs

8

Grot.e ereprijs

5

SdIildereprijs
Zb WoUige sneeuwbal

3
9

8

Gelderse roos
Vogelwikke

8

Ringelwikke

1:150
1:151
1:156
1259
1:160
1:161
1:164
1270
1:172
419

438

Vici. lathyroides L
Vici. sativa L suhlp. ni8J8 CL) fluh.
VmcamajorL

Viola arvensis MlUT1IY
Viola canina L
Viola autisii E. forsta"
Viola odonta L
ViswrD album L
Vulpia cilillta Dum. suhlp. ambigua (Le C

64
63
96
43

78
64
8:1

91
64

4

9
Ns
1
I
I
1
1
I

3

Ze Lathyroswikke
Smalle wikke s.s.

Gtûe maagdepalm

8

Akkerviooltje

4

3a Hondsviooltje
Zb DuÎDvioohje

3
6
5
3-

Maarts viooltje

Maretak
Zb Duinlangbaardgras

BIJLAGE 7 LUST BRYOPHYTA (MOSSEN) TER YDE DUINENCOMPLEX
RECENTE WAARNEMINGEN rna 1980)

RJ,Ndl: vermeld op Nederlond~ Rode bJst
uldzJumrheld: ob" Ho/fmtmn (1993). persoonlijke inzichten en voorlopIge rode bJst (intern document)

A. BLADMOSSEN
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Amblystegium riparium

Beek-pluisdraadmos
Gewoon pluisdraadmos
Gewoon knopjesmos
Gewoon smaragdsteeltje
Bleek dikkopmos
Gewoon dikkopmos
Fluweelmos
Net-knikmos
Zilvermos
Gedraaid knikmos
Groot nerf-puntmos
Gewoon puntmos

Amblystegiwn serpens
Aulacomniwn androgynwn
Barbula convoluta
Brachytheciwn albicans
Brachytheciwn rutabulwn
BrachytheciWD ve1utinwn
Bryum algovicum
Bryum argentewn
Bryum capillare sj.
Calliergon gigantewn
Calliergonella cuspidata
Campyliwn stellatwn
Ceratodor; purpureus
Climaciwn dendroides
Cryphaea beteromalla
Dicranoweisia cirrata
Dicranwn scopariwn
Ditrichwn flex:icaule
Drepanocladus aduncus
Eurhynchium praelongum
Funaria hygrometrica
Homalotheciwn lutescens
Homalothecium sericewn
Hylocomiwn splendens
Hypnum cupressifonne
Hypnwn cupressifonne var. laCUDoSlDIl
Hypnwn jutlandicum
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Ortbotricbum teneUum
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium nemorale
Platygyrium repens
Pleurocbaete squarrosa
Polytrichum juniperinum
Rhynchostegium confertum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rbytidiadelpbus triquetrus
Scleropodium pW1lJll
Thuidium abietinum
Tortella flavovirens var. glareicola
Tortula calcicolens

RL-Ndl zeldzaamheid locatie

VZ
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
VZ
Z1
ZA
A

Y
Y/O/H
Y
Y/OIP/Z/H
Y/OIP/H
YIP
OIP/H
OIP

0

ZA

Y/H

ZZ
Purpt:rsteeltje
Boompjesmos
Vliermos
Gewoon sikkelsterretje
Gewoon gaffeltandmos
Kalk-smaltandmos
Gewoon sikkelmos
Fijn snavelmos
Gewoon krulmos
Smaragdmos
Gewoon zijdemos
Gewoon etagemos
Gewoon klauwtjesmos
"Duinklauwtjesmos"
Heide-klauwtjesmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Slanke haarmuts
Rondbladig boogsterremos
Gerimpeld boogsterremos
Glanzend platmos
Groot platmos
Kwastjesmos
Hakig kronkelbladmos
Zand-haarmos
Boom-snavelmos
Gewoon haakmos
Pluimstaart-haakmos
Groot laddermos
Sparremos
Duin-kronkelbladmos
Klein duinsterretje

ZA
VA
2

Y/OIP/H

ONIP/H

ZZ
ZA

VA
VZ
ZZ

A
ZA
A
VZ

O/H
Y/H
Y/O

ONIP/H

ZZ

A
ZA
VZ
A
ZA
2

OIH/PN
OIP/ZN/H
O/H

ZZ

VA
VZ

OIHtPtY

0
0

ZZZ
ZZZ

4

3

Z
A
VA
VA

Y (1983)

0
O/H

ZZ

VA

ONIP/H

ZZ

VZ
ZA

Y
Y/O/ZIH/P

BIJLAGE 8 LIJST LICHENES (LICHENEN, KORSTMOSSEN) TER YDE DUINENCOMPL
RECENTE WAARNEMINGEN (fIQ 1980)

EcoL code: substTtIIltUnmerlcen : c: corticool; s:sQJQcool; t: terrutrisch; n: n#!Utrofytisch; z: acidofytisch

RL-Ndl : Yer-rneld op NederÛJlldse Rode lijSt
uldzDamheid: obv Hoffmann (1993) en persoonlij1ce Inzichten

C.LlCHENEN
Wetenscbappelijke naam
Buellia punctata
Candelaria concolor
Candelariella aurella
Candelariella vitellina
Candelariella xanthostigma
Cetraria pinastri
Chrysothrix candelaris
C1adina portentosa
Cladonia ebloropbaea s.s.
Cladonia coniocraea
Cladonia fimbriata
Cladonia foliacea
Cladonia furcata ssp. furcata
Cladonia pyxidata
Cliostomum griffithii
Diploicia canescens
Diploschistes muscorum
Evernia prunastri
Hyperpbyscia adgJutinata
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lecania cyrteUa
Lecania fuseeUa
Lecanora carpinea
Lecanora ehlarotera
Lecanora conizaeoides
Lecanora dispersa
Lecanora muralis
Lecidella elaeocbroma
Lepraria incana
Leptogium Iicbenoides
Opegrapba atra
Opegrapba cinerea
Opegrapba niveoatra
Opegrapba rofescenll
Opegrapba varia
Parmelia acetabulum
Parmelia caperata
Parmelia g1abratula
Parmelia perlata
Pannelia revoluta

EcoL rode Rl-Ndl

zeJdzaamh locatie

cs

ZA

en
sc
sc

ZZZ

en
cz
e
t
t
te
te

ZA
VA
VA
2

VZ

VA
A
A
VA
A
VA
VZ
A
VZ
A

t

tz
t
e
sc
lp

et
en
cz
cz; t
cz
en

4

Y/OIH
YIP/OIH
YIH

Y

ZZZ

ZZZ

A
ZZ
ZZZ
ZZZ

CD-

4

VZ
A
A
ZA
A
A
ZA
VA?

Y

3

ZZ
ZZ
ZZ
ZZZ
ZZZ

Y

en

en
cz

sc
s

en
e
t
en
en
en
e
en
en
e
c
e
e

ZZZ
ZZZ

VZ
VZ
VZ
4

ZZ

Z

Tortul.IHVtpU.

Boomsterretje

Tortula mmalis

Gewoon muursterretje

Tortul. p.plOos.

Nertbroedkorrelsterretje
Groot duinsterretje
Trompet-kroesmos
Broedkorrel-kroesmos

Tortula ruralis var. ruraliformis
UIot8 crisp.
UIot8 pbylluth.
Zygodoo viridissimus var. viridissimus

3
3
2
3

Gewoon iepemos

VZ
ZA

O/H

ZA

Y/OIZJWP

zz

ZZ?
ZZ
ZZ

B. LEVERMOSSEN
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Cololejeunea minutissima var. minutissim (-)
Helm-roestmos
Fl1IlIania dilatata
Gewoon kantmos
Lophocolea bidentata
Gedrongen kantmos
Lophocolea heterophylla
Parapluutjesmos
Marchantia polymorpha
B1eekboomvork:je
Metzgeria furcata
Schijfjesmos
Kadula complanata
Kristal watervorlcje
Riccia cavernosa
Gerand blaasjesmos
Sphaerocarpus texanus

RL-Ndl
4

UZ

3

VZ
VA
VA
VA

3
3

ZZ
ZZ
ZZ
x?

Y
? (1983)

Pannelia subaurifera
Parmelia subrudecta
Parmelia sulcata
Peltigera canina
Pbacophyscia orbicularis
PbJ di argena
Physcia adscendens
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia grisea
P1atismatia glauca
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Ramalina fruiDea
Usnea filipendula
Umea subfloridana
Usnea sp.
Xanthoria calcicola
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

c
c

A
A

c

ZA

t

VA
ZA

cs

ZZ
ZA

c

sc
en
cs
cs
c
c
c
c
c
ct
t

sc
cn
cs

cs

Y

ZZZ

ZA
VA
ZZZ

VA
VZ
1
3

ZZ
ZZ
ZZ

?

ZA
A
ZA
A

0

BIJLAGE 9. LIJST VAN NIET-GELICHENISEERDE FUNGI TER YDE
DUINENCOMPLEX

Deze bijlage omvat een gedocumenteerde soortenlijst van de in het studiegebied aangetroffen
Ascomyceten en Basidiomyceten (cf 1.4.2.2). Achteraan werd ook een niet-gedocumenteerde
soortenlijst van de in het Hannecartbos aangetroffen Myxomyceten toegevoegd (met dank aan Ern.
Prof Dr. P. Van der Veken.).
De waarnemingen zijn gebaseerd op:
- een globale vindlijst van excursies in het staatsnatuurreservaat Hannecartbos in de allerheiliQenweekends 1984-1995 van de Koninklijke Antwerpse Mycologi$che Kring en de Oostvlaamse
Mycologische Werkgroep (opgesteld door P. Van der Veken, aangevuld met de FUNBEL'-lijst 1992
en determinaties van B. Declercq en H. Mervielde)
- de gegevens van FUNBEL (periode 1985-nu)
- WALLEYN(1995)
- eigen waarnemingen tijdens het veldwerk (augustus-november 1996)

Wetenschappelijke en Nederlandse naam

De naamgeving gebeurt volgens ARNOLDS et al. (1995) (Standaardlijst van de Nederlandse
Macrofungi). In bepaalde gevallen ('nieuwe' ofkritische soorten, Myxomyceten) wordt deze
aangevuld met de naamgeving volgens VANDEVEN et al. 1996 (meest recente aantekenlijst van de
Antwerpse Mycologische Kring).

Freguentiestatus studiegebied

Frequentiestatus voor het kustgebied (naar LUST, mond. med.) :
aa
al
va
vz

z
zz

?

zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
voorkomen in het studiegebied twijfelachtig

Freguentiestatus Vlaanderen

Frequentiestatus voor Vlaanderen (naar LUST, mond. med.) :
aa
al
va
vz
I

zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
vrij zeldzaam

Ft 'BEL IS het gegevensbestand van de Antwerpse Mycologische Kring v.z. w.

z
Z2

?

zeldzaam
zeer zeldzaam
voorkomen in Vlaanderen twijfelachtig

3.1. Naaldbossen op matig vochtige tot droge. kalkarme. voedselanne zand- of leembodems
3.2. Naaldbossen op vochtige tot natte. kalkarme, voedselanne bodems
3.3. Naaldbossen op (matig) droog, (matig) kalkrijk of voedselrijk zand en lemig zand
3.4. Naaldbossen op vochtige tot droge. (matig) kalkrijKe of voedselriJKe klei en leem
3.5. Jeneverbesstnmelen (Dicrano-Juniperetum.. Squarroso-Junipereturn)
3.6. Gemengde loof- en naaldbossen op matig vochtige tot droge. kalkarme. voedselanne zand- of
leembodems (.
3.7. Gemengde loof- en naaldbossen op vochtige tot natte. kalkarme. voedselanne bodemr:
3.8. Gemengde loof- en naaldbossen op (matig) droJg.. 'wdUg) kalkrijK zand en lemig zand

39. Gemengde loof- en naaldbossen op "ochtige tot droge. (matig) voedselrijke of kalkrijke klei of leem
~.o.

Houtwallen (opgew0'1)en aarden wallen met bomen of struiken), houtsingels (vlakke smalle stroken met
bomen of struiken), houtkaden, lanen (inel met bomen beplante wegbennen) en bosranden
4.1. Houtwallen op vochtige en natte bodems
·U. Houtwallen op (matig) droge bodems
·U. Loofhoutsingels en bosranden op nat tot droog voedselrijk zand.. leem ofklei
~.·t Loofhoutsingels en bosranden op vochtig tot nat voedselann veen, zand ofleem
·U. Loofhoutsingels en bosranden op droge. voedselanne zand- of leembodems
4.6. Lanen op \ochtige tot natte (matig) kalkrijKe of \'oedselrijke bodems
4.7. Lanen op matig vochtige tot droge. (matig) kalkrijKe of voedselrijKe bodems
~.8. Lanen op vochtige tot natte. kalkarme, voedselarrne bodems .
4.9. Lanen op matig vochtige tot droge, kalkanne. voedseLanne zand- of leembodems

5.0. Heiden, heischrale graslanden, zandverstuivingen
5.1. (Matig) droge heidevelden in het binnenland (Genisto-Callunetum) (vergraste heideIL zie 5.3 en 5.9)
5.2. Vochtige tot natte heidevelden in het binnenland (Ericetum tetralicis)
5.3. Pijpestroo~esvelden (Molinia-velden)
5.ol. (Matig) droge duinheiden (Empetrion nigri)
5.5. Vochtige tot natte duinheiden (Empetro-Ericetum)
5.6. (Matig) droge heischrale graslanden (Viotion caninae p.p.)
5.7. Vochtige heischrale graslanden (Viotion caninae p.p.)
5.8. Binnenlandse zandverstuivingen (Spergulo-Corynephorion; voor open zand in de duinen ZIe 8)
5.9. Vergraste (matig) droge heidevelden in het binnenland
6.0. Venen, moerassen, oevers
6.1. Levende hoogvenen (met Sphagnum.. meestal in veenputes en langs vennen)
6.2. Uitgedroogde hoo~enen. afgegraven veen. turfwanden
6.3. Voedselrijke rietlanden en andere kruidachtige oevenegetaties (phragmiteta1J.a. Filipendulion)
6~. Voedselanne Veerunos-rietJanden (pallavicinio-Sphagnetum.. Sphagnetum palustn-papIIlosi: alleen in
oude laag\'eenmoerassen)
6.5. Zeggemoerassen (Magnocaricion)
6.6. Trilvenen (Caricion curto-nigrae p.p.. Caricion davallianae p.p.)
7.0. Graslanden (heischrale gr3! landen en zand\'erstuÎ\ ingen,.lÏe 5; wegbennen, zie 9)
71. Grasbr,d;:.. UjJ ·~lel1. bemeste natte tot droge bodems. intensief beweid en/of gemaaid
(Agropyro-Rumicion crispi pp.)
7.2. Weilanden op vochtige tot droge. matig bemeste bodems (Lolio-Cyn~tum)
7.3. HOOilanden op matig vochtige tot droge. matig bemeste klei of zavel (ArrhenatJleretum elations

Rode lijst ederland
Bedreigingscategorie volgens de Rode lijst voor de Nederlandse Macrofungi (ARNOLDS 1989) :

o
1
2
3
4

(waarschijnlijk) uitgestorven in Nederland
met uitsterven bedreigd in Nederland
sterk bedreigd in Nederland
bedreigd in Nederland
potentieel bedreigd in Nederland

Habitatcode
Habitatcode volgens ARNOLDS et al. (1995), opgesteld voor Nederland (in sommige gevallen
minder toepasbaar voor Vlaanderen).
O.O. Kapvlaktes, recreatiebosjes, bossen op veen
0.1. Kapvlaktes van naaldbos
0.2. Kapvlaktes van gemengd bos
0.3. Kapvlaktes van loofbossen op min of meer arme bodems (als in 1.7)
0.4. Kapvlaktes van loofbossen op min of meer rijke bodems (als in 1.4. 1.5, 1.6)
0.5. Jonge bosaanplant rond recreatieterreinen e.d. op arme bodems ("rommelbosjes. recreatiebosjes")
0.6. Jonge bosaanplant rond recreatieterreinen e.d op rijke bodems ('rommelbosjes, recreatiebosjes")
0.7. Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd laagveen (vgl. i.2. 1.3)
0.8. Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd hoogveen (vgl. 1.2, 1.3)
1.0. Opgaande loofbossen Oanen en houtwallen, zie 4) .
1.1. Wilgenvloedbossen op natte kleibodems (Salicion albae p.p., vrnl. langs de grote rivieren: voor grienden
zie 2.1: voor wilgenstruwelen met Grauwe of Geoorde wilg zie 2.2)
1.2. Elzenbroekbossen op natte tot vochtige bodems (Alnion glutinosae)
1.3. Berkenbroekbossen op natte tot vochtige bodems (Betulion pubescentis)
1.4. Loofbossen (meest Eik, Els Es. Iep) op (matig) vochtige, voedselrijke klei (Alno-Padion p.p., vrnl. langs
de grote rivieren en in de polders: "kleibossen")
1.5. Loofbossen (meest Eik, Es, Iep) op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (AlnoPadion p.p.. vrnl. binnenduinrand, polders, beekdalen)
1.6. Loofbossen (meest Eik, Haagbeuk, Beuk) op matig droge tot droge, kdlkrijke leem of klei (Carpinion
betilli
.
1.7. Loofbossen i.meest Eik. Beuk. Berk) op matig vochuge tot droge, kalkarme. voedselarme zand- of
leembodems (Quercion robori-pet.r<leae. vrnl. op Pleistoceen)
1.8. Opgaande populieren- en wilgenbossen met grazige of kruidenrijke ondergroei Cboomweiden". vgl. 1.1
en 2.1)
2.0. Loofhoutstruwelen en hakhout

2.1. Wilgengrienden (Salicion albae p.p.)
2.2. Sporken-Wilgenbroekstruwelen (meest Geoorde en Grauwe wilg, Vuilboom. Gagel) op vochtige lot nalle
bodems (Salicion cinereae)
2.3. Sleedoorn-Meidoomslruwelen builen de duinen {Rubion subatlanticum
2.·t Duindoorn-struwelen. eventueel met Vlier of Liguster (Sambuco-Berberidion p.p.)
2.5. Kruipwilgs+...-..;;-"J"J1 'Sallclon arenariae)

2.6. Overige struwelen in de duinen (Meidoorn. Kardinaalsmuts, Wegedoorn, etc.) (Sambuco-Berberidion
p.p.)
2.7. Eikenhakhout
2.8. Essenhakhout
2.9 Overig hakhoul
3.0. Naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen

Soortenlijst

ASCO- EN nASmlOI\lYCF,TEN
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r:T

\\'ctcnsrhal'l'cliJkc naam

Nederlandse naam

:\chroom~'c. s pel1lophorac

Alnicola alnelonlln (= Naucoria alnctonlln)
Alnicola cscharoides (= Naucoria escharoides)
AJnicola luteolofibrillosa (= Naucoria luteolofibrillosa)
AlnÎcola scolecina (= Naucona scolecina)
Alnicola suocon!,pcrsn (= Nnucorin subconspersn)
!\nthoslomclln I1Ilida
ArnclUlopeziza aurnta

:\scotremella fnginea
.-\thelia arachnoiden

z

z

Q

:t:i

"

Cl:

:I:

3

93
lU

10

z

Agroc)'be pediades (= A sellliorbicularis)
Agrocybe pusiola

,-\SCOcOf)11e sarcoidcs

r:T

l-

I:.

Q

E

z

Pareihoenchnlllpignoll

Agrocybe dura

A.scocof)'nc c)'lichnium

..J

........

Fijnvezelige champignon

Agnricus silvicola

Arrhenia spatlllilata (= Leptoglossnmmuscigenum) •
Ascobohls denndatus

Z-

:~

Zeeduinchampignon

.-\garicus Illclcagris (= A placomyces vnr. mcleagris)
Agnricus pracciaresqualllOSUS

Annillnria mellea s.s.

.... -..
5 .
.'" ...
!!

I:.

Kleine champignon

Agaricus dc\ onicnsis (" Leucoagaricus arenicola)
Agaricus fuscofibri Ilosus

Annillaria ostoyac

Ë

...
ï:
.....ê

Wasgeel trilkorstje

Agaricus cOllltulus

Annillnrin lutcn

I-

ê
5="

Slanke Anijschalllpignon

al

al

Barstende leemhoed

zz

zz

Grasleemhoed

va

va

Dwergleemhoed

zz

zz

Rossige elzezompzwam

va

va

Bleke elzezompzwam

al

al

Vlokkige zompzwam

z

z

Donkere elzezompzwnm

z

z

Fijnschubbige elzezompzwarn

z

z

1.6
9,8
3

1.2
1.2

3

1.2

3

1.2

1.2

Beukespinrngschijfje

.,..,.

9.3
7,7

1.0

Knolhonirlgzwam
Echte honingzwam

aa

aa

1.4

Sombere honingzwam

aa

aa

3.1

Gesteeld mosoortje

z

z

Glad spikkelschijfje

4

8.2
9.0

Grootsporige paarse knoopzwam

va

va

Pnarse knoopzwam

an

na

1.5
1.0

al

al

~.O

Znkjcslrilzwalll
Tweesporig vliesje

1.5

Athelia neuhoOii

Kortsporig gespen v! icsje

Auriculariopsis nmpla (=Cytidia /locculcnta)'

Vals judnsoor

\'Z

vz

1.4

Gcel schijfzwammctjc

\'a

"n

1.0

z

!3asidiorndulum rnduln

1.0

8clonopsis grnlllinca
8crtia Illorifonnis var. lat isporn
l3isporclla citrina
8isporclla connucns

P?

plZ

7.4. Hooilanden op vochtige tot natte. zwak of matig bemeste bodems (C'l1thion palustris~
I.~. r1oo11anden op vochtig~ tot natte. onbemeste veen- of zandbodems (Blauwgraslanden: Junco-Molinion)
7.6. Graslanden op onbemeste krijthellingen (Koelerio-Gentianeturn;
7.7. Graslanden op niet ofzwak bemest. (matig) droog zand in de duinen (Galio-Koelerion)
7.8. Graslanden op niet of zwak bemest. (matig) droog. kalkhoudend zand of lelnig zand
(Medicagini-Avenerum. Sedo-Cerastion;·

7.9. Graslanden op niet of zwak bemest. (matig) droog. kalkann zand of Iemig zand (Dlero-Airion'
8.0. 0l)en duinen, kwelders, zandplaten; muren en gebouwen
8.1. Buitenste zeeduinen (Helmduinen; Anunophiletea)
8.2. Droge. zandige of met mos begroeide plekken In
de kustduinen (Violo-Corynephoretum. Tortulo-Phleetum)
8.3. Kwelders en zilte graslanden (Asteretea tripolii)
8A. Niet of schaars begroeide zandplaten(vrnl. Deltagebied. Lauwersmeer)
8.5. Binnen gebouwen. uitgezonderd kassen (zie 8.7.8.8)
8.6. Buiterunuren (b.v. grachtmuren). beschoeiingen
8.7. Onverwannde kassen
8.8. Verwanude kassen
8.9. Steenstorten. puinhellingen. mijnafval
9.0. Akkel's, ruigten, bermen, dijken, stedelijk gebied (lanen zie -t)
9.1. Akkers. stoppelvelden. bollenvelden. braakland (Secalietea. Polygono-Chenopodietalia)
9.2. Sier- en moestuinen. erven
9.3. Stadsparken. plantsoenen., boomgaarden. kerkhoven met geboomte
9.4. Droge ruigtevegetaties vuilnisbelten (Sisymbrietalia Arction)
9.5. Spoorbemlen, emplacementen etc.
9.6. Boomloze wegbennen op droge. voedselanne zand- ofleembodems
9.7. Boomloze wegbermen op vochtige tot natte, voedselanne bodems
9.8. Boomloze wegbermen of dijken op matig vochtige tot droge, voedselrijke bodems
9.9. Boomloze wegbermen ofdijken op vochtige tot natte, voedselrijke bodems

Voorkomen
Zoals reeds in 1.4.2.2 werd uiteengezet, hebben de meeste waarnemingen enkel betrekking op het
Hannecartbos. In andere gevallen wordt het voorkomen als volgt aange Juid:
M: Mariapark
0: Oostvoorduinen
P Plaatsduinen
Z: Zeebermduinen
O/H: Oostvoorduinen én Hannecartbos (etc.)

BisporelIa sulfunna
I3jerknndera adusla

lwawlgeel scllljfzwa"lIl1~I.l~
Grijze huisjCS7.wal11
Rookzwam

I3jcrkandera fUl110sa
Bolhilius vilellinus

Vl

\Cl

1,5

410

na

na

na

aa
lIa

1.0
1.4
7.1

TlIinknolkelkje
Melige hovist

zz

Zl

Grauwgeel dwergkorslje

al

al

Dooiergele mcslzwam
Geel trosvl ies

130tryohasidiull1 aur~lIll1
BOlryobasidium conspcr~lIll1

Grijswit trosvlies

OOlryolina filckeliana
Bovisla aeslivallS (2 13. pol\l11orpha)
Brevicellicium clivascclI'
Bulgnria inquinnns

8.2
1.0

Zwarte knoopzwam

Caloccra COntea
Calvalia excipulii"on11is
Calycellina alniella

Gcel hoonttie

aa

na

Plooivoelstuifzwam

1.0

va

va

1.5

9.0
9.0

Elzepropschotellje

Calycellina ullllariac

Spircakerriekelkje

Calycina cnlenlala
Cal~'cina discreta

Calycina herbanllll (= H)111Cnoscyphus herhanllll)
Calyplella capuia
Camarops lutea
Call1arops microspor.l

Ccrocorticilllll connu~ns
Cheilymenia gramtlata (~ Coprobia granlliala)
Chondrostereum purpllrculll
Ciboria conformata

Clitocybe ditopa
Clitocybe melachroa (= C. dicolor)
Clilocybe nebularis
Clilocybe phaeophthah11a (= C. hydrorralllllla)
Clitocybe phyllophila
Collyhia connuens
ColI~'bia

cookei

Collybia dryophila
Collyhia ef)1hropus (= C. l11araslllioidcs)
Coniophora arida

7.2.

7:L.

na

aa

1.0

3
3

1.2
1.2

Oranje mestzwalllllleije

al

al

Paarse korstzwalll

al

al

7.1
\.0

vz

vz

1.2

vz

vz

7.0
3.0

Eizenstrolllakelkje

Ciboria viridifilsca

Clitocybe candicans

vz

Ziekenlluisboonlkorsl
Zwarte viltzwalll

Chaeloshaerella phac )~lroll1a

Clitocybe agrestis

va

vz

Kussenvonnige kogelzwalll

Ccrcophora calldata

Claviceps microcephala

va

Brandnelelklokje
Maggikogelzwam

Camarops polyspenm

Cistella sp.

Gewoon poederkelkje

-

EJzenpropllluOlmiekelkje
Pijpestrootjesmoederkorcll
Bleke veldtrechterzwalll
Kleine bostrechterzwalll
Kleinsporige trechterzwalll

z

va

Tweekleurige trechterzwalll
Nevelzwam

aa

aa

\.0

Spieringtrechterzwanl

zz

vz

1.5

Grote bostrechterzwnlll

vz
al

al

1.5

BlIndelcollybia, Harige tllailing

al

Okerknolcollybia, Okerknolldjc
Eikebladzwanu11elje

vz

al

vz

aa

1.0
1.0
1.0
1.0
3.0

Kale roodsteelcollybia
Dunne kelderzwal11

1.7

72

V7.

V:t

va

ConlOphora pute:ana

Dikke kelderzwam

Conocybe arrhenii
Conoc~'he

blaltaria
Conoeybe ti Inris

al

10

Gekraagd breeksteeltje
Klein breeksteeltje

C:olllle~'he kue:hncriana

15

Grasbre:e:kste:eltje

Conoc~'bc macrocephala

Parkbree:kslee:ltje

Conoc~'he pub~~ccn~

9J

Donzig bree:ksleellje

Cnnoeylll: riek miana
Conoeybe: tene'a
Conoc~'be

al

Geringd brecksteeltje

ve:stila

Roeslbnlin brceksleeltjc

al

al

7.0

Kaneelklcurig bree:kslee:ltje

va

Vil

7.0

aa

aa

9.0

Kleibosbreolksle:dtje

Coprinus nlramenlariu~

Kale inktzwam

Coprinus COmalllS

14

Geschubde inktzwam

Coprinu5 dissel1linalu5

al

al

9.0

Zwenllinktzwam

Coprinu5 domeslicus

na

na

Grote viltinktzwam

v/.

\7.

IA
I 5

Hazepootje

V7.

al

9.0

Coprinus lagopl!'
Coprinus Ic:iscephailis

Gedbnlin plooirokje

Coprinus micaceus
Coprinus plicatilis
Coprinus radians

Gewone: gliJllmerinktzwam
Plooirokje

an

na

15

aa

aa

9.0

Rosse viltinktzwam

vz

vz

9.3

C:Oprollis sp.
Cortinarills ainctonlill

Gegordelde clzegordijnzwam

Cortinarills cnsimin

1

1.2

Grootsporige gordijnzwam

Cortinarills sertipes

Siersteelgordijnzwam

Cre:opus gelatinoslls

Weke kussentjeszwam

zz

zz

1.4
1.0

Crepidotus mollis

Week oorzwammetje

Cre:pidotus \'ariabi"~

va

va

1.0

Wit oorlwRlllllletje

al

al

1.7

Piekhaarzwanunetje

va

z

8.1

Crinipellis scabellus (= C. slipitaria)
Cudoniella clavus
C\'athicula coronala
C~'athiclila cyathoidc:a

..

WaterkJloopje
Gekroond geleikelkje
Gewoon geleikelkje

C~'lindrobasidium laeve: (= C. e\'olvcns)

Donzige korstzwam

C~'slodenlla

aa

aa

1.0

Okergele korrelhoed

va

va

70

amianlinum

Cystokpiola seminunda (: C. sIsirata)

Kleine poederparnsol

Dael~m~'ees stillatus

zz

vz

1.5

Oranje dnlppelzwam

na

Ril

Dacdaleopsis confragosa

3.0

Roodporie:houtzwalll

Daldinia concentrica

na

aa

1.0

Kogelhoulskoolzwam

vz

vz

U

z

z

IA

Datronia mollis

Wijdporiekurkzwam

Delicatula inlegrella

Plooiplaatzwammetje

Diaporthe eres
Diaporthe sinIIllelIa
Dialrype stigma

Korstvonllig schors.<chijfje

lIa

Diatrypclla fa\'acc:a

aa

1.0

Berkcschorssehijfje

\'(1

\'11

1.7

H~llhodcnna salllblici
Ilyphodenna scligcnll11
1I~'phodonlia argula
lIyphodonlia aspcrn
II"phodonlia ncspori
11~'Phodonlia pnilidlila
H~'phodonlia spllhlllata
1I~"phodonlia sanbllci
H)'P0chnella vic lacea
Hypocrea allreo"iridis (= Chrolllocrea nllreoviridis)
Hypocrea mf.,
Hypodennn sp.
HYPQmyces auranlills
HYPolllyces roseIlIIS
Hypo,,)'lon fragifcnnc
Hypo:\)'lon fllscllm
H)'P0:\)'lon Illllltifonne
Hypo,,)'lon nabiginoslllll
Hypo:\)'lon serpens
11)'sterilllll angllslahlln
Ifyslerographillmlllori
lnocybe aenaginascens
Jnocybe dlilcamnrn
Inocybc gcophylla v,lr gcophyllll
lnonotlls rndialus
KllelUleromyces 1ll1l1abilis
Laccaria alllethyslina
Laccaria laccala 5.1.
L.,chnllm virginelllll (= Dasyscyphlls virginells)
L.,clarills obscurallIs
Lactarills omphalifonnis
L.'llZia 11Itcovirescens
Lasiosphaeria hirnllta
Lasiosphaeria hispida
L.,siosphacria ovina
Lasiosphaeria spennoides
Leccinlllll scabnam
LepiOIR nlba •
Lepiota cristala
Lepiota sllbalba
Lepiola slIbincamala (= L. ,iosserandii)
J...:piola lomenlelIa

Barslend harskorsljc
Priemlandjeszwalll
Ruwe landjeszwam
Penseellandjeszwam
Kleinsporige wrattandjeszwam
Wine vlierschornzwalll
Violeltroskorntie
Gele kllssentjeszwam
Rossige kussenljeszwalll
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Oranje zwameter
Roestbruine kogelzwum
Gladde kogelzwalll
Vergroeide kogelzwam
Rode korntkogelzwalll
Grijze komtkogelzwam
Schompleetlipkogelzwam
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Groenverklellrende vezelkop
Gewone viltkop
Witte satijnvezelkop
Elzeweernchijnzwnnl
Stobbezwammetje
Alllelhistzwolll
Gewone fopzwalll
Gewoon fronjekelkje
Groenige eizenllleikzwalll
Rossige elzerunelkzwRIll
Esdoornstromakelkje
Harig naigkogeltje
Echt naigkogeltje
Eivonnig migkogeltje
Stronkruigkogeltje
Gewone berkenboleet
DuinparRsolzwam
Stinkpnrasolzwam
Bleke parasolzwalll
Vaalroze parasolzwalll
VillparnsolzwRm
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~l

Encoelia f"rftlrncea
Entolollla hdlCS
Enloloma plcopodiulll
Enloloma rhodopoliulll
Erysiphe C)11oglossi
Erysiphe hcraclei
Erysiphc urticac
Eutypclla scopar a

Hazelaorschijfz\volll
DUllsteelsalijnzwoln
Citroengele satijnzwom
Grauwe bossotijnzwom
Smeerwortell1lecldauw
Schennbloenuneeldall\v
Brandnelelllleeldauw
Harig sehorssehijJje

Flagelloscypha n inutissillla
FlamJ1lulina \'du ipes

Galerina marginall
Galc:rina viltncfonnis var. ntkinsoniana
Ganodcnna lipsicnsc (= G. applanalulll)
Gnolllonia sp.
Godronin rihis
Hebc:lollla IllcSOphaC1l11l
lIehcloma pusillulll
Hchclollla sacchariolens
Hebelol1la versipelle

Tweekleurige vaalhoed
Wilgevaalhoed
Oranjebloesemzwalll
Zomervaalhoed
Echt judasoor

Himeola auricula-jlldre (AurieulHria ouricula.judae)
HUlllaria hC:lllisphaerica
Hyaloscypha hyalina

Hygrocybc virginca var. virginea (=Calllarophyllus niveus)
H)lnCnoscyphus ealyculus
HYlllcnosc)'PhuS calldalllS
IIYlllenoscyphus consohrinus
11)'Il1cnosc)'phus illlbcrbis
1fYlllcnoscyphus il1lmutabilis
HYJ1lcnoscyphus sculula
H)'111cnOSC)'PhuS suspectus
If)'l1lcnoscyphus vilellinus
Ifypbodcnna argiliacclIlll
If)'phodenna praetennisslIlll
II)phlldel111O pubcrculll
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Klellle bruinèbekerzwal1l
Doorschijnend watcrkelkje
Puntmlltswasplaat

Hygrocyhc acutoconic.l (= H. pcrsistens)
Hygrocyhc coniea
11)'grocybe gilltinipes

H)'groc)'be mssocoriacea

U
9.3

Klein zweephaarsehijfje
Gewoon fluweeJpootje
Groot mosklokje
Grasmosklokje
Bundelmosklokjc
Bamsleenl1losklokje
Platte tonderzwalll

Galerina clavata (= G. heterocY~1is)
Galerina lacvis

Hygrocyhc insipida
Hygrocybc psittacina
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Zwartwordende wasplaat
Kleverige wasplaat
Kabouterwasplaat
Papegaaizwamme~e

Geurende wasplaat
SneeuwzwonUlletje
Geel houtvlieskelkje
Gewoon vlieskelkje
Geelwit vlieskelkje
Verkleurend vlieskelkje
Ruitsporig vlieskelkje
Wimpersporig vlieskelkje
Groolsporig vlieskelkje
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Fijnharig harskorsljc
Kransbekerharskors~ie

Fluwelig harskordtjc
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1\/veenn ~pclrea

Kleine breedplantrn)Ce'ln
Bundelch/oonnyecna
Schijfsteelmycenft
Papilm)'ccnn
Grijs tanisteel~ie
Bleke stekdkorslzwam
Bnlinzwnrte slekc:lkorstzwam
Gele siekelkorslzwam

1\1~'cllna ~Iipaln

Mycllna slylobate~
l\I\ccna vitilis
Myeenlliln mnrgantrspora
I\lvcoacia nurea
I\lycoacln fmcoatra
I\/yconcia ud I
Myxarium gr lIetii
Myxarium nucleatum
Myxarium suhhyalinul1l
Neetria cinnaiarinn
Nectria purton ï
Niplera sp.
Nitsehkia grcvillei
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1.0
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Klontjestri Izwnm
Gewoon meniezwnnullelje

1.5

aa

na

1.0

(-)

Oligoponls fragilis (= Postin frngilis)
Ohgoponls suhcaesius (= Postin subeaesia)
Oligoponls lephroleucus (= Postla tcphrolcuca)
Ol1lbrophila pura var. foliaeea
Ol1lphalina galcrieolor
Orbilia alnea (= O. xantho~tigl1la)
Orbilia delicaluia
Orhilia sarraziniana
OX~'pOniS popuhnus
Pacci IOI1l~'ces r.1rinosus
I'anncolus ncuminatus
Panaeolus fil1licoln
Panacolus sphinctrinus var. sphrinctrinus
Panellus scrolinus
I'ancllus stipticus
Paxillus involulus
Peniophora cinercn
Peniophora incamata
Pcniophorn Iyci i
Pcniophora quercina
Pen iophora sp.
Peziza cerea
Pezizella alnielln
Pezizze1a pnrilis
Phnlhas hadrinni •
Phallus il1lpudicus
I'hnnemchnclc ~"rdidn
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'ti'

lwnrt pokzwnmmdje
Vlekkende knllszwnl1l
Vaalblauwe kanszwam
Asgrauwe knaszwal1l
Roze knoopzwam
Duinmoslrechtertjc
Rood wasbekertje
Niersporig wasbckcrtje
Dool7.ichlig washckertjc
Witte populicrzwnl1l
Gewonc n1psenzwal1l
Spitse vlekplant
Grauwe vlekplnnt
Franjevlekplaal
Groene schelpzwam
Scherpe schelpzwnl1l
Gewone mllzoom
Asgrauwe schorszwnl1l
Oranjerode schorszwam
Berijpte schorszwam
Paarse eikeschorszwal1l
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Wnsgele bekerzwal1l
Elzepropschoteltje
Duinstinkzwam
Grote slinkzwam
Groezelig huidje
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1.2
4

8.1
1.0
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Lllplsta f1accida (Ind 1Il\'llr,,,)
I,,:p"la nnda
Lepista panallohls ( I.. lUSIlIllIl)
Leplospom mbdla

IhlOdhminc schijnrjll,lcr~\\'mn
I'aarsll schijnridderzwal1l
Valse schijnridderzwam

Leucoogaricus crocllovcllllinus (ä Leucocoprinus croceovellilinus)
l..eucoagaricus scriccus
L~'c()pcrdon li\'idum •

Lycopcrdon pe 'Ialulll
Idacrol~'phula lislulosa

l\/acrolyphula j UlClla

DrnodknolszwaOl
TakJ1litertje
Duintaailing

Maraslllicilus r; Illcalis
Marasmills anol 18lus (~~l IJlornlis).
MarasOlius ClIrrl yi
Maraslllius orlladcs

Oranje grostaailing
Weidekringzwam

Maraslllius quercophilus ( I'd. splachnoldcs)
l\/egalocyslidiulll Inclllscllns
Mclanolcuca cincrcifolia •
Melanoleuca griseolillnosa
Melanolcuca mcla/eucn
Mclano/euca poliolcuca
Melanol1ll1la pulvis-pums
Mllrismodes anol1lala
Mcmliopsis coriulll
Ment/ius IremelloSll~
Mollisia alllenlicola
l\lollisia henesllada
M011 isia cinerea
Mycena aciclila
Mycena adscendens
Mycena alcalina s.1.
l\1~'cena arcange/iana (~ "I. oortiana)
"/~'cena Iilopes

Mycena flavoa/ba
"l~'cena galcriculala
J\Jyccna galopus

Mycena haelllatopus
~/ycena hicl1laJis
"l~'cena

leptocephala
Myccna l1Ictala
"I vccna pum
M~'cena

sanguinolcnta

l\l~'ccna sepia (~ "I. \'itrca )

Verkleurende chol1lpignonparasol
Zijdcchompignonparasol
MelIge stuifzwam
Parelsluifzwam
PijpknotszwaOl

WiNe paardehaartnailing
Gcwone melkkorslzwllm
Duinveldridderzwam
Kale veldridderzwalll
Zwartwilte veldridderzwalll
Zwarte knlitzwam
Brecdsporig hangkommelje
Papierzwammetje
Spekzwoerdzwam
Elzenpropmollisia
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Gedrongen Olollisia
Oranje dwergmycena
Suikennycena
(- )

Bundehnycena
Draadsleehnycena
Bleekgele mycena
Helnunycena
Melksleclmycena
Grole bloedsteelmycena
Stronkmycena
Stinkmycena
Dennel1lycena
Gewoon elfenschennpje
Kleine bloedsleellllycena
Donkerbminc Ill)'cena
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Pil

Psnthyrelln lephroph\lIil
PSllocybe acmginosil ( Strophnna nenlgmosn)
Psilocybe caemlcn ( Slrophnria cynnen)
Psilocybe fnsclI;ulnris \'nr. f.,sclculnris (. lIypholoma fasciculare)
Psilocybe inquilinn
P<ilocybc inuncutn ( Stroplmrin inuncln)
Psilocybc mcrdnnn
Psilocybc scm glohnln ( Strophnrin sellligiobaln)
Puccinin mng! usinnn
Puccinin phmfmilcs
Puccinia viola.
Pyrcnopczlza pol~'gonl
Pyronenm dOIll''Sli,:ulll
Rnmnrin nnccidn
Rhodocyhc gcmll1n
Hho<locybc 11IIcilinn
RhodolU< paltnnlus
Rhytisma acerll1UIl1
Rickenella fibuln

Sistrotrcma brinkmnJmii
Sislotrcma coronifemll1
Sphnerobolus slellnlus
Spincllus fhsigcr
Stcccherinum ochrnccull1
Slcrcllln hirsulum
Slereum ochraceOnavllll1
Stercum mgosum
Stereull1 sublomenlosull1
Sliclis stellaln
Tarzelta cupulnris
Tramctcs gihlJosa
TramcIcs hirsuln (= Coriolus 11Ir5Ulus)

Witsteelstropharin
MestSlrophnria
Kleefsleelstroplmrin

Oranjegecltrcchtertje
Paarsharttrechlertje
Lentelepelkogellje
Glad lepel kogeltje
Duivelsbroodmssuln
Waaiertje
(-)
Gele Mrdnppelbovisl
Waslandjeszwnm
~
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Grootsporig kuddeschijfjc
Slnppc komalzwnlll
Vleeskleurige znlll1plilln
Omnjc zalmplnal
Zalmzwam
Inktvlekkenzwam

Rickcnella swartZI (= R. <Clip.:.)
Rosellinia aquila
Rosellina manunifomm
Russuia drilllein (= R. snrdonin)
Scltizophyllum comll1une
Schizopora raduln
Sclcrodcnnn citrinull1
Scopuloidcs hydnoafcs (= S. rilllo<a)
Scutellinia sculellntn
Simocybe mbi

Konische franjehocd
Echte kopergroenzwam
Valse kopergroenzwam
Gewone zwavelkop
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Gewone wimperzwnm
Gewoon matkopje
Melige umkorstzwall1
Sneeuwwitte umkorslzwnll1
Kogelwcrper
Myccnaschinunel
Roze raspzwam
Gele korstzwam
Twijgkorstzwam
Gerimpelde korstzwall1
Wanierkorslzwam

vz

Klein lecmkelkje
Witte bullzwam
Ruig elfenbankje
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I'han~rochR.:I.:

11Ibcrclliaia
PhdllllllS conllglllls

Ph.:llinlls

Wratlig huidje

fcrr~lIs

I'hdlinus fcmlginosllS
Phlchia radiatR
1'hlcbia nafa
Phlchidla filicinR
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L.1ngsporige korslVllllrl\l'am
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Gewone korstVllurzwRm
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Oranje nderzwam
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Porieaderzwam
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Vnrenwasje

Phlebi,:Ila pseu( olsugac

C' :\cnasllla filiclIlUIll)

Phlebidla vaga \~ Trechispora vaga)

Zwavelschorszwalll

Phleogcnia fagillea
Pholiola popuhll'a

Wollige bundelzwam

Phrngmidiulll violaceulll
Physisporinus sanguinolentus

Bloedende buisjeszwam

Physisporinus vitreus

Glazige buisjeszwam

1'leurotllS dryinus

zz

vz

1.7

Schubbige oesterzwam

Pkurolus ostrcalus
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Gewone oesterzwam

PIUlcus cervillUS
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Gewone hertezwam

Pluteus cinereofilscus
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Grondhertezwam
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Pluleus nanus
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Dwergbertezwam
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Knolvoethertezwam
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z
va

1.4
1.4

Pluteus plaulus
Plutcus podospileus
Pluteus romellii

r. millutissimus (= P. Illinutissimus)

Pluteus salicinus
Polydeslllia

Grauwgroene hertezwam

pnainos~
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Kcmzwamkopjc

Polyponas hnalllalis

Winterhoutzwalll

Polyponas ciliatus

Voorjaarshoutzwam

Polyponas varius

Waaierbuisjeszwam
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Psathyrella candolleana

Bleke franjehoed
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Psathyrella capitalocystis

Knopcelfrnnjehoed

I'rotodontia subgelatinosa
~

1'snthyrella cemlla

Verblekende franjehoed
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Psalhyrella eomlgis (= P. gracilis)

Sierlijke franjehoed
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Psalh~'I'ella

filsea
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Beukenfranjehoed

Psathyrelln globosi\'e1ala

Korreltjesfronjehoed

Psathyrdla hirta

Vlokkige meslfranjehoed

Psathyrella mierorrhiza

Kortwortelfranjehoed

Psalhyrella panaeoloides

Bemuranjehoed
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Psathyrella prona

Kleine grasfranjehoed

Psath~'l'ella pseudograci Iis
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Dubbelgangerfranjehoed

Psath~'l'ella pygma~a
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Dwergfral~ehoed

Psalh~'l'ella
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Dadelfrnnjehoed
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Vroege franjehoed
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Soortenlijst van de in het Hannecartbos aangetroffen Myxomyceten (Slijmzwammen)

Wetenschappe1jjke naam
Arcyria cinerea
Arcyria denudata
Arcyria incarnata
Ar0Tia minuta
Arcyria oerstedtii
Ar0Tia stipata
Badhamia panicea
Badhamia utricu1aris
Brcfeldia maxima
Ceratiomyxa fruticu10sa
Ceratiomyxa fruticu10sa var. porioides
Comatricha nigra
Craterium leucocephalwn
Crnteriwn minutum
Cribraria argilIacea
Cribraria aürantica
Cribraria fenuginea
Diachaea leucopodia
Dictydiaethaliwn plumbewn
Dtdenna donkii
Didenna hemisphaeriewn
Didenna umbilicatum
D'd)mium applartatum
Didymium baltiense
Didymium cIavus
Didymium diffonne
Didymium squamulosum
Didymium venucosporum
Enteridiwn Iycoperdon
Hemitrichia cIavata
Lamprodenna sp.
Leocarpus fragilis
LycogaIa epidendrum
Mucilago crustacea
Perichaena corticalis
Physarum bitectum
Physarwn bivalve
Physarum leucophaeum
Physarum nutans
Stemonitis fusca
Stemonitis typltina
Trichia florifonnis
Trichia persitnilis
Tricltiascabra
Tricltia varia
Tubifera fenuginosa

Nederlandse naam
Asgrauw netwalje
Kannijnrood netwalje
Grootmazig netv..atje
Fopnetwatje
Stekelnetwatje
Worstnetwatje
Rocdvoetig kalknetjc
Troskalknetje
Zwart reuzenkussen
IjS'ingertjes
Langstelig kroeskopje
Schuimkalkbekertje
Gewoon kalkbekertje
Gewoon lantaarn~je
Goudgeel la11laarntje
Roestkleurig lantaarntje
Witpootje
Loodplaatje
Vuil kalkschaaltje
Scltijfvonnig kalkschaaltje
Robuust kalkschaaltje
Wit kristalkopje
Zwart kristalkopje
Glad kristalkopje
Variabel kristalkopje
Knikkend kristalkopje
Zilveren boomkussen
Doorscltijnend langdraadwatje
Parelmoerkopje sp.
Druivenpiljes
Bloedweizwam
Ka1ksclluim
Dekselgoudkussentje
Niervonnig kalkkopje
Afgeplat kalkkopje
Witgrijs kalkkopje
Knikkend kalkkopje
Donkerbruin netpluimpje
Zilveren scltijnpluimpje
Roodsteeldraadwatje
Goudgeeldraad~~tje

GezelIig draadwatje
Fopdraadwatje
Ros buiskussen

Trameles pllhe'~<lls

fluweelelfenhakje

rrilmclcs "crsi~olor (~ Coriolus versicolor)
Trechispora cohnerens
Trcchisporn fannacea
TremelIa mesenlenca
Tremelln obscura
DasyscyphllS 111011 issilllus)
Trichopeziza S Ilphurea (; Dasvscyphus sulphureus)
Trichophae wcolhopeia

Fraai franjekelkje
Zwavelgeel franjekelkje
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Bleek pelsbekertje

Triehophaeops s hiscuspis

Gespeerd pelsbekertje

Tllharia conspc"5a

Zemelig donsvoelje

Tuharia fllrfura:ea

Gewoon donsvoetie
Lila waaszwam

Tulasnella violea
Tuloslollla bnnllale

Gesleelde sluitbal

Tulosloma Illdanocycillm

Donkerslelige sluilbal

TVlllpauis .1lnea

z

z

:la

aa

zz
\IZ

zz
vz

z

7

1.0
:I

8.2
7.7

F.lzcnbundelbekertje

Ty phula ef)1hropus

Roodvoelknotsje

Ty'phula phllCOrrl1l711
Typhulll SclJpes s,l

Linzeknolsje
Wil poedersleelknolsje

Vascellulll pralensc
Volvariella gloiocephala ""r. gloiocephala (= V. speciosa var. gloioccphala)
Vuillcminia alni
Vuilleminill com~(klls

lil

U

VI.

U

I.

l

U

\-1.

vn

7.2

Gewone beurszwam

\'Z

\-l

9.0

"Z

~7

1.0

Z

ai'

1.0

Gcweizwam

aa

aa

1.0

Esdoomlloulknotsz\vanl
HOlltknolszwam

z

z

U

al

al

1.0

Elsschorsbrckcr
Beukwortelzwam

Xy'laria carpophila

\IZ
VI.

Afgeplalle sluifzwam

Schorshreker

XenJla radicala

EsdoomhoulknOlsz\\'am

Xy'laria hy'po~~'lon
Xy'laria longipes
igl1oi!lIa ovoidea

na

G1adsporig dwergkorslje
Melig dwergkorstie
Gele lrilzwam
Verborgen lrilzwam

Trichopczlza lllollissimR (

Xylaria pol)'l1oflJha

Gewoon elfenbankje

....

:.

W~ppeIIJIr.r

_

Fako vespertlmu
FicedulD 1JypolGca
Fn"8"lD coe~bs
Frll'lg,llD montifnng,llD
Gallerida cnupidakJ
GaUinago gallinago
GaUilfJllD chloropus
Gamllus glDndarius
HrppolDis icterna
!Anu argenkJtus
!Arus cachinans
!Anucamu
!Arus fim:lls
lArus marlnus
!Arus ridrbundlu
LocllStellD nama
LIlI~la arborea
Luscinia megarhvnchos
MotacillD alba
MokJcillD flDva
Muscicapa striata
Numenius arquata
Oenan/he oenanthe
Onolus oriolus
Panu monJamu
Parus caeruleus
Parusmajor
Passer domesticus
Passer montamu
Perdix perdix
Phananus colchicus
Phoenicunu ochrunu
Phoenicunu phoe",curus
Prylloscopus collibita
P I)IlloscoJNS sibilDtrix
Phylloscopus trochllus
Pica pica
Picus viridis
PrunellD modJdoris
Regulus ignicapillus
Reguoo reguoo
Saxicola rubetra
Saricola torquata
Scolopar nuticola
Sennus serinus
Si/la europaea
Sterna a{bifrons
Sterptopelia tIlTtur
Streptopelia decaocto
StIlrnus vulgorls
Sylvia atricapillD
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Tadoma kJdoma
Tringa nebularia
Tringa ochroJNS
Troglodytes troglodytes
Tll.rdus i{jacus
Tllrdlu merula
Tll.rdlu philomelas
Turdus torouaoo
Tll.rdus V1scivonu
Uer/pa epaps
Vanellus vanellus

NedertlaMbe _

ZBD

R~va1k

Boole vliegmVlll1g«
Vmk
Keep
Kuifleeuwerik
Wacnnip
Wat.edtoen
Vlaamse gllAi

W
W
W,B(Z)

SpOCvogd
Zilvermeeuw

GeeIpoOOneeuw
Stormmeeuw
KleiDe mantelmeellw
Grote mantelmeeuw
Kokmeeuw
Sprinkhaanrietzanger

Z
Z
Z
Z
Z
Z
P

Booml~

NadJtegaal
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Grauwe vliegenvanger
Wulp
Tapuit.
Wielewaal
Matkop

Z
Z
Z
P

~
Koolmees
Huismus
Ringmus
Patrijs

z,B(~)

Fazant

B(4)

Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Tjiftjaf
F1uil.er

Fitis
Ekstec
Groene specht
Heggemus
Vuurgoudhaantje
Goudhaantje
Paapje
Roodbor.;U.apuit.
Houtsnip
Europese kanarie
Boomklever

z,B(Z)
Z
Z

PLO

DAN

OVD

P
W
W
W,B(I)

P
W

P
W,B(Z-3)

P
W,B(I)

P
B(Z-3)
P,B(I)
B(2-3)

P
B(3)
P
B(4)
Z
Z
Z
Z
Z
Z
B(2-3)

B(4)

B(7)
Z
Z
P,B(I)
Z
P,B!(Z)
Z

P
B(1)
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
P
Bm
Z,B(I)
Z
P
Z
B!(Z)

P

Z,B(Z)
Z,B(3)
Z
Z
B(1)
B(6)
B(3)

Z,B(I)
Z,B(I)
Z
Z

B(Z)-

8(7)

B(3)
z,B(Z)
Z
B(3)

B(19)
z,B(S)
B(Z)
8(7)
Z
Z
P
P,B(S)
W

P
P,B(I)

Dw~

Tortel
Turbetortd
Spreeuw
Zwartkop
Tuintluil.er
Grasmus
Braamsluiper
Bergeend
GroaIpootruil.er
Witgatje
WiDterlconing
Koperwiek
Merel
Zanglijster
Beflijster
Grote lijster
Hop
l(i-.'!t

TY
Z

B(2}
B(1)
Z
P
P,B(I)
P
Z

W,8(Z)W
z,B(Z)
Z
P
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z

B(6)
Z
Z
P
Z
P

B(Z)
B(1)
P
B(6)
P
B(IS)
Z,B(3)
B(1)
B(Z)
Z
Z
P
P,B(S)
W
P
Z

P
B(4)
Z
P,B(Z)
P
P,B(I7)
P,B(4-)Z
P
P
W,B(S)
W
z,B(S)
z,B(Z)

P
z,B(S)
Z
Z

Z
P,B(I)
P
P,B(9)
P,B(Z)
Z

W,B(Z)
W
z,B(Z)
z,B(Z)
P
Z,
Z

Z
P,B(I)
P
B(S)
B(0-1)
z,B(4-6)
Z,B(IO-IZ)
Z
Z
B(8-10)
B(1-Z)
B(17)
B(1-Z)
B(S~)

z,B(S)
B(Z-3)
B(4-6)
Z
Z
P
P
W,B(O-I)
P
B(0-1)
B(3-4)
B(1)
Z
P,B(31-3S)
P,B(Z)
P
P,B(Z)

W,B(ZI-Z3)
W
z,B(7-10)
Z,8(7-8)
P
Z,B(4)

Z,B(I)
Z,B(I)
Z
Z
B(1)
B(S)
B(Z)
B(1)
B(9)
P
B(ZI)
z,B(S)
B(2)
B(4)
Z
Z
P
P,B(S)
W
B(1)

B(S)
B(3)
P,B(13)
P,B(I)
P,B(18)
P,B(4)
z,B(1-3)
P
P
W,B(4)
W
Z,B(6)
Z,B(3)
P
Z,B(I)
Z
z,B(Z)

BULAGE 10: LUST AVIFAUNA (VOGELS) TER YDE DUINENCOMPLEX

Afkortingen van de plaatsnarnen:
ZBO:

Zeebennduinen
TY:
Ter Yde (voormalige Theunis+lWVA)
PLO: Plaatsduinen
HAN: Hannecart
OVO: Oostvoorduinen
Ondersteepte soorten: belangrijk.voor het natuurbehoud

A.

AVIFAUNA - vogels

Legende bij de soortenlijst:
B(x)
B!(x)

W

P
Z

broedvogel met x aantal territoria in censusjaar (zie tekst)
voormalige broedvogel
overwinteraar
pleisteraar in trekperiode
zwerver

WdmlchappellJke DlWIl
/ ccip/er nisus
AcilU hypoleucos
Acroceplwbu pa/us/ris
Aegi/halos caudatus
AlaJIda arvensis
Mas pUzJyrhynchos
An/hus pralens!s
An/hus trivialJs
ArdtUI cinertUI
Asio (lammeus
Aslo otus
Buteobuteo
Ca/idrisa/pina
Caprimulgus europaeus
Cardue/is cannabina
CarduelJs cardueis
Carduelis chloris
Carduelis (lammeus
Carduelis spinus
Certhia brachydactylo
Charadriusarexandrius
Charadnus dubius
Circus aeruginosus
Circus CVQl!eHS
Coccothraustus cocco/hraustus
Colwrtba oenas
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedulo
Crexcre::c
Cuculus canorus
Dendrocopas major
Dendrocopus minor
Embertza citrine/lo
Embertza schoeniclus
Erithacus rubeculo
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco tinnuncu/us

Nederlarube naam
Sperwer
Oeverlopec
Bosrietzanger
Staartmees
Veldleeuwerik.
Wilde eend
Graspieper
Boompiepec
Blauwe reiger
Velduil
Ransuil

ZBD
W
P

Groenling
Barmsijs
Sijs
Boomkruiper
Strandplevier
Kleine pleviec
Bruine lciekendief
Blauwe lciekendief
Appelvink
Holenduif
Houtduif
Kraai
Kauw
Kwartelkoning

W,P
P

HAN
8(1)
P
8(0-1)
W,B(l)

Z
W

Z

8(15)

8(5)

8(3)

Z
W
8(1)
P
Z

Z

8(0-1)
8(22)

P

8(2-3)
B(1)

W,8(6)

W

8(3)
P
W,P

B(8)
P
W,B(2)
Z

8(5)
P
W,P
'L

1:3(2)
P
W,B(l)
Z
P
B(3)

OVD
W,P
P
Z
W
W,B(2)
BI)
8(1)
Z
8(1)
8(2)
P
8(1-2)
8(7)
B(1)
W,B(l)
P
B(1)

B!(11)

P
Z
W

W,z
W,z

P
Z
W
Z
W
W,B(2)
W,z
W,z

Z

Z

Z
W

W,B(2)
W,B(l)
W,z
W,z

W,8(1-2)
W,8(6-10)
8(l),W,z
W,z

W,B(l)
W,8(3)
W,z
W,z

8(1)
Z,B(2)

8(1)
Z

8(2-3)
Z,B(5-7)
8(1)

8(1)
Z,B(2)

Z
P
W
W
P
Z

P
W
W
P
Z

P
W,8(7-8)
W
P,8(1-2)
Z,8(1)

P
W,8(3)
W
P,8(O-I)
Z,8(I)

Z

.~v<:Î<.oek

GrOOl bonte spedrt
Kleine bonte spedl1
Geelgors
Rietgors
Roodborst
Smelleken
Boomvalk.
Torenvalk

P

PLD

P

Buizecd
Bonte strandloper
NadJlzwaluw

Kneu
Puttee

TV
W,P

W
Z

BIJLAGE 11: LIJST MAMMAUA(ZOOGDIEREN}TERYDE DUINENCOMPLEX

w......,peIQIr.e ApotkIrnu $}'lwniCILS
CktlrriOllO"'Y' glDreollU
Crocidllra "iJnilo
Ebo1ff)'l qIleTCi~S
EptLfiCILS serotiflllS
Ennocas auopoeus
Lepus ellropaas
MiCTOmyS mirrJllJlS
Microtll.s agre.stis
Microtll.S arvalis
Muslela ermineo
Muslelo nivabs
NyctallU noctII.lo
O"datra zibetievs
Oryctologus ev"ievlus
PipistreUIU pipistrellus
Pitymys nlbterranells
Pillorius p1àorius
Rottus rIOrwIg/evs
Sorew areneus
Sara ",inutll.s
TaJpa auopaeo

NedertlmdJeBomwis
Roae woelmuis
HuÏSlpitsmuis
Eikelmuis

ZBD

TV

PLO

X
X

X

Lutvli~

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Egel
Haas
DwergJDuis
Aardmuis
Veldmuis

Hermelijn
Wezel
ROIiSC vleermuis
Musa1snIt
Konijn
Dwergvleermuis
Onder'groodse woelmuis
Bunzing
Bruine rat
Bosspitsmuis
Dweqwitsmuis
Mol

BAN

X
X
X
X
X-

OVD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

BIJLAGE 12: LUST HERPETOFAUNA (AMFIBIEËN EN REPTIELEN) TER YDE
DUINENCOMPLEX
Wd'W±appellJlle _

N_rIaDlbe_

BlI[o Intfo
Bwfo caJa"IIW

GewOllepad
Rug!lreqlpad
Levmdbare hagedisGroaJe kikkaBruine kikka"
KarnsaJarnander

1Acerta yjyjpora

&110 uClIlenlo
&na temporOTia
Trihmu criltah41
TntMnll VIIIgarll

K1einewatena~

ZBD

TY
X
X
X-

PLD
X
XJ

'l

'l

BAN
X

?
X

X-

?
X-

X

OVD
X
X
X
X
X
X
X

BIJLAGE 13: LUST ORTHOTOP'IERA.(SP.RINK.BANEN) TER.YDE
DUINENCOMPLEX
Wee-ilappellJlre _

Nededw"""_

Cltorfhippus albomargi"atIU
ChOT1hipfJIU blggJItlllus
ChortJupfJIU bnmf!Us
ChoT1hipfJIU paralkbu
Conocephabu discolor
Conocephabu dorso/is
Leplophyes pII"ctahssima
Meeo"entO thalassinum
Myrmeleotettbc maClllatus
Oedipode coeru1escens
Platvc1eis albopunctato
Stenobothrus shgmohCllS
TetriJt:ceperol
Tetrix SIlbulata
TetriJc u"dulato
TethgollJa Viridissima

Kwtsprinkhaan
Ratelaar
Bruine sprinkhaan
Krast;a-

Zuidelijk spitskopje
Ridllprinkhaan
Stroiksprinkhaan

ZBD
X
X

X
X
X
X

TY.
X
X
X
X
X
X
X

BAN
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X-

Boomsprinkhaan.
Knopsprietje
Blauwvleugelsprinkhaan
Duinsabelsprinkhaan
Sdlavertje
Zanddoomtje
Zeggedoomtje
Gewoon doorntje
Grote gJ'Oa1e sabelsprinkhaan

PLD
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

OVD
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

BIJLAGE 14: LIJST LEPIDOPTERA (DAGVLINDERS) TER YDE
DUINE COMPLEX

w~_

AglalS JUticae
Anthocharis cardam",u
AplumtofJlls hyperantus
ArascItrUa lewma
Aricia agestis
Celanrlna arglolus
Coenonymplta pampltilus
Cobas crocea
Cobas Ityale
Gonepteryx rltamn'
Hipoarcltia semele
[nachisio
[Sloria latltonia
lAsiommata maera
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Ochlodu Yenata
Parorge aegeria
Plens brassicae
Pierisnapi
Piens ropoe
Polygonio c-album
Polyommatus icarus
Pyronia titltomu
Tlrymebcru bneola
Thymebcru sylvestris
Vanessa atalanta
Vanusa cardui

N.............. - .
Kleine vos
Onnjdip
Koevinkje
Landkaartje
Bruin blauwtje
Boomblauwtje
Hooibeestje
Onnje luzemevlinder
Gele luzernevl.inder
Citroartje
HeivIinder
Dagpauwoog
Kleine pare1Jnocnrlinder
ArgusvIindcr
Vuurvlinder
Bruin 7JIIldoog.
Grool dikkopje
Boot 7JIIldoogje
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Gehakkelde aurelia
Icarusblauwtje
Oranje 7JIIldoog
Zwartspric:tdikkopje
Geelspric:tdikkopje
Alalanta
Distelvlinder

ZBD

TI':

PLD

BAN

X

X
X

X
X
X

X

?

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

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

OVD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

,

BIJLAGE 15: LIJST ODONATA-(LIBELLEN)-TER-YDE DUINENCOMPLEX

w~Symo«ma fu.fCQ
Chakolestu Vlndi.f
I.shnllra ekgan.f
EnaUagma c;yathigerum
Erytromma VlrldelJllm
Ae.fhna nwcta
Anar Imperator
LibelluIa depru.fa
l.Ibellula quodrlmaculata
Orthetnun cmteelJatllm
SlImpetrllm ikJnae
Sympetrllm fIaveolllm
Sympetrllm .fanguineum
Sympetrum .Jtrlolatllm
Sympetrllm vulgatllm

ZBD

TV

PLD

BAN

OVD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

BIJLAGE 16: LUST CARABIDAE (LOOPKEVERS} TER--YDE DUINENCOMPLEX
w~ppdlJIIe-

ACIqHJ1pru dKbllU
Agomllll fuliglllOSIlIII
Ago/fJtlll /IIOUtJlm
Agonum vidJllUft
Amaraaeneo
Amara anthobia
Amara bifrons
Amara communis
Amaracurta
Amara euryrrota
Amara familiarts
Amara blClda
Amara lunicolbs
Amara bbialis
Asaphid/on jlDvipes
Badister bipustulatus
Badister lacertoSllS
Badister sodalis
Bardycelbls harpalinus
Bemblbion lampros
BembidlOn assimile
Bembidion blnulatum
Bembidion minimum
Bembidion tetracolum
Bembidlon Iln/color
Bradycelbls distinctus
Calathus erraticus
Calathus erythroderus
Calathus fuscipes
CJlathusmelan~habls

ç alathus mollis

CliYina collaris
Cl/vina fossor
Demetrtas monostigma
Drom/lU lineorts
DrOm/lU melanocephabls
Drom/lU quadrtnotatus
Dvschirtus Dnmtatus
Dysch/rtus globoSllS
Dyschirtus thorac/cus
Elaphrus cupreus
Harpalus anrius
Harpabls servus
Harpalus tardus
Harpalus vernalis
Leistus ferrugmeus
Leistus nifescens
Liclnus depressus
Loricera p/licornis
Masoreus wetterhalli
Metablus foveatus
Metablus rnmcatellus
Nebria breYicollis
Nebria salina
Notiophibls aquaticus
Notiophilus b/guttatus
Notiophilus substrlatus
OdocantD melanura
Panogaeus bipustulatus
Pterosächus diligens
Pterostichus minor
Pterostichus nigrtta
Pterostichus strenuus
Pterosbchus vernal/s
Stenolophus mixtus
Syntompus foveatus
Trechus obtusus

TY
X
X
X

BAN
X

OVD
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

ZBD

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

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

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
J

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

BIJLAGE 17: LIJST ARANEAE.(SPINNEN) TER YDEDUINENCOMPLEX
w~_

Ach..era".. simulBns
Agelene IBbyrinthIcB
AalOtCB CUP!8e

ZBD

BAN

OVD

X
X
X

Aqroecf lusBtks
AQI08Çf DfD1áma

Agynete conigera
Agyneta ramosB
AIopecosa bBrbioes
AIgpecosa cuneetp

X

x
x

X
X
X
X

AIooecos8 "Iris

AJopecosa pulverolente
AneIosimUs llittatus
Araneus cfedematus
A18nie1e cucurbitinB
Araniele opisthographB
An;tpsa 1eoDardUS
Arctoss oertte
AnlennB subnigra
Attulus seltetor
BarvDhvma mf9nse
Bethyphentes nigrinus
Bethyphentes graclis
BethyphBntes pBNUlus
CentromeritB bicoIor
c.ntromerita concinna
C8ntromeros prudens
c.ntromeros syfvaticus
c.ratinela brevipes
c.ratinela brevis
CeratineIB scabf'0S8
c.ratinoosis romana
Ceratinoosis stativa
Cheiracanthium virescens
Clubiona brevipes
C1ubiona compta
Clubiona lutescens
Clubiona neglecta
C1ubiona palidula
Clubiona reclUSB
Clubioa8 similis
C1ubion8 subtiis
Cneph81ocotes obscuros
Dicymblum nigrom
Diplocephalus pemixtus
DipIocephB1us picinus
Diplostyla concolor
Disrnoácus bifrons
DraPÖSC8 sociajs
Drassodes CUDl9US
DIISsodes IBpidosus
DYsdera crocata
Enoplognatha oV8ta
Enoplogn8thB thoracica
EDisinus 8nauIBtus
Erigone 8tTa
Erigone dentipelpis
Ero8DhBnB
Ero cambridegei
Era furcata
Euophrys frontaIs
Euryopis flavomaCUl8t8
Roronia bucculentB
GnBtfJon8fiUm den aWIII
Gon8tÎUm robBns
Gongyfdelum vivum
GongyIdum rutipes
H801odrassus d81mBtensis
H8DIodllSSlJS signifer
HeIoph8nus cupreus
Heiophora Ïtlsignis

TV

X

x
X

X
X

X

X
XX
X
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Lepthyphantes ericHus
Lepthyphantes flBlIipes
Lepthyphantes minutus
Lepthyphantes palldus
Lepthyphantes tenuis
Lepthyphantes zimmermanni
LeDtottJrtx htnM
Unyphia clathnJta
Unyphia horlensis
Unyphia montana
Unyphia triangularis
Lophomma punctatum
MacnJf(lus ndus
Marpissa muscosa
Masoq8lcus
Maso sundeva.
Mastigusa arietina
Meionata moIfs
Meioneta rurestris
Meioneta saxatE
Metelfna mengei
Metelfna segmentata
Metoeobactrus oroninulus
Miearia romana
MicnJrgus herbignJdus
Microneta varia
Monocephalus fuscipes
Nereine clathnJta
Nereine peltata
Oedcihorax fuscus
Oedothorax retusus
Oxyotia atomaria
Oxyptla praticola
OXvotlt sanctuaria
OXYlXla simPlex
Pachygnatha clercki
Pachygnatha degeeri
Parr10sa amentata
Pardosa mooticola
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Parrlosa palustris
Pardosa pulata
Pelecoosis nemora6s
PeJecopsis panJleIa
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PhIeara fasciata
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Roberlus fvidus
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Svnaqels venator
Talusia experta
Tapinocyba praecox
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Tegenaria agrestis
TetTagnatha ext&nsa
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Thanatus striatus
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Theridion pictum

X

X

BAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ovo

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X-

X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

x
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

BIJLAGE 19. LIJST VEGETATIEKARTERINGSEENHEDEN TER YDE DUINENCOMPLEX
Het betreft hier een MmrenwJtting, woarbij W!T3ehillende itlgere eenheden werden geblUJdeld tot globale eenheden

eenheid
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308925
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71957
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107278
58521
193781
57960
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375031
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43531
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12995
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86442
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