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Ontstaan van 'De Baai van Hleist': nieuwe ncatlrur tussen lend en xee 

In de eerste helft van de iaren 1970 bezat Heist-west een slechts zeer smal strand. Bii 
hoog tii sloegen de golven tot tegen de voet van de zeediik. Van 1977 tot 1985 werd de 
oosteliike strekdam van de voorhaven van Zeebrugge gebouwd en tussen 1 977 en 1 979 
werd het strand van Knokke-Heist voor de tweede maul grootschalig met zand opgespoten 
en opgehoogd. Benevens deze kunstmatige aanvoer van zand, zorgde de oosteliike 
strekdam voor een buffering van het strand van Heist-west ten opzichte van de 
zeestromingen. In de luwte tussen de strekdam en de zeediik bezonk en bezinkt ten 
gevolge van de vertraagde stroming relatief veel slib. Deels door strandsuppletie en deels 
door natuurliike sedimentafzetting ontstond hier een verbrede strandvlakte. De vrij grote 
afstand tot de zee en het 'sliikerig' aanvoelend, slibriik zand maakten dat het strand in de 
nok tussen strekdam en zeediik van bii haar prille ontstaan minder aantrekkeliik leek voor 
de module badgast. Toen een geesteliike met een helicopter bii riizend tii uit het 'driifzand' 
moest geevacueerd worden, werd de kwaliike reputatie van het strand van Heist-west als 
een vuile en zelfs gevaarlijke hoek nogmaals bevestigd. Een minder intensief recreatief 
gebruik hield minder betreding in en liet de kieming en groei van pionierplanten en 
vervolgens duinvorming toe. 

Historiek van de juridische bescherming 

Aan de Vlaamse kust is spontane duinvorming op het strand een zeldaam verschiinsel, wat 
meteen de aandacht van wetenschappers op het strand van Heist - west aantrok. Spoedig 
verruimde de belangstelling van natuurwetenschappers en -beschermers zich tot het (epi- 
)benthos van het nut strand. De iutters van de strandwerkgroep vonden hier immers tal van 
bijzondere mariene en strandorganismen, waaronder het zeer zeldzaam Wadslakie. 
Natuurreservaten vzw vroeg de bescherming van het strand van Heist-west als 
natuurreservaat (Rappe, 1 992). 
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Echter lieten niet enkel natuurbeschermen, maar ook vastgoedontwikkelaan hun oog 
vallen op de mogeliikheden van het gebied. O p  het in 1994 door het Provinciebestuur 
van West-Vlaanderen publiek gemaakt vooronhverp van structuurplan voor de kust werd 
het strand naast de Zeebrugse oosteliike strekdam getipt als mogeliike locatie van een 
nieuwe iachthaven. Dat de aanleg van een iachthaven op die plaats het fysisch bestaan 
van het strand en biigevolg van de strandrecreatie bedreigde leek toen niemand Bcht te 
beroeren ... 

Tijdens de door de Kustwerkgroep van de NGO1s Natuurreservaten vzw en Wereld Natuur 
Fonds op 18 iuni 1994 te Wenduine georganiseerde studiedag omtrent kustzonebeheer, 
had de vertegenwoordiger van de toenmalige Vlaamse leefmilieuminister Norbert De 
Batselier het beleidsvoornemen aangekondigd longs de Vlaamse kust zes 
strandnatuurreservaten aan te wijzen. De strandvlakte van Heist -west werd hierbii als BBn 
van de prioritair als natuurreservaat te beschermen strandzones vernoemd. In uitvoering 
van de decreten van 7 4 juli 7 993, 2 7 december 7 994 en 29 november 7 995 houdende 
maatregelen tot bescherming van de kustduinen werd de strandvlakte van Heist - west bii 
besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 7 995 grotendeels definitief aangeduid als 
'beschermd duingebied'. Deze bescherming werd bekrachtigd door het Vlaams parlement 
zodat de immobilienontwikkelaars hun plannen voor een iachthaven konden opbergen. 

In 1995 hadden het lnstituut voor Natuurbehoud en de AMINAL-afdeling Natuur een 
rapport omtrent de natuurwaarden en de potenties voor natuurontwikkeling van het 
gebied, dat toen, op voorstel van Marc Leten, de naam 'De Baai van Heist' kreeg, 
uitgewerkt (Devos et a/., 1995). Met dit rapport, dat als titel droeg 'De Baai van Heist: 
natuur in volle ontwikkeling', werd aangetoond dat het betrokken gebied qua 
natuurpatrimoniale waarde van internationaal, minstens Europees belang is. O p  'De Baai 
van Heist' waren (planten-)gemeenschappen aangetroffen en in het bovenvermeld rapport 
beschreven die behoren tot de volgende natuurliike habitats van de biilage 1 van de 
'Europese Habitatrichtlijn' 92/43/EEG: 
- bi j  eb droogvallende slikwadden en zandplaten: het intertidaal strand; 
- eenjarige pionien/egetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere 

zoutminnende planten: Schorrekruid-verbond (Thero-Suaedion); 
- Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) : Kweldergrasverbond 

(Puccinellion maritimae), Engels gras-verbond (Armerion maritimae) en Zeevetmuur- 
verbond (Sagionion maritimae); 

- Embryonale wandelende duinen: Loogkruid-verbond (Salsolo-Honkenyion peploidis), 
Strandmelde-verbond (Atriplicion littoralis) en Biestawegrasverbond (Agropyro- 
Honkenyion peploides); 

- Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen): Helm- 
verbond (Ammophilion borealis); 

- Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen): Duinviooltiesverbond (Galio 
Koelerion). 

'De Baai van Heist' werd dun ook bii beslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 
1 996 opgenomen in de kandidaat - speciale beschermingszone 'Duingebieden met 



Herrier J.-L. 2002. De Baai van Heist: van verloren hoek tot eerste Vlaarns strandresewoat. 12 pp. In: Mees et a/. (eds). 3 
Academische studiedag: 5 iaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of 
natuurpatrimonium? Zeebrugge (B), 14 juni 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afdeling natuur - 
Vlaams lnstituut voor de Zee (VLIZ). VLIZ Special Publication 9: Oostende, Belgium. 

inbegrip van de lizermonding en het Zwin' die in uitvoering van de Europese 
Habitatrichtlijn werd voorgedragen aan de Europese Unie. 

Kort daarna gaf toenmalig Vlaams leefmilieuminister Theo Kelchtermans opdracht aan de 
AMINAL - afdeling Natuur de procedure tot aanwijzing van het gebied als 
staatsnatuurreservaat op te starten. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de AMINAL 
- afdeling Natuur organiseerden in onderling overleg op 13 mei 1997 een hoorzitting 
naar de plaatseliike bevolking toe. Ook werd het ontwerp van ministerieel besluit voor 
advies voorgelegd aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen en de Socio-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Na behandeling 
en verwerking van deze adviezen werd 'De Baai van Heist', overeenkomstig de bepalingen 

van de artikelen 6, 8, 9 en 33 van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud bii 
ministerieel besluit van 22 oktober 7 997 eindeliik aangewezen als staatsnatuurresewaat. 
De cartografische afbakening in de biilage bii het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 
was echter niet optimaal, doordat als basiskaart moest gebruik gemaakt worden van de 
topografische kaart, schaal 1/10.000, kaartblad 'Heist' 5/5, die in 1985 was uitgegeven 
door het Nationaal Geografisch Instituut. De bevoegdheidsgrens inzake leefmilieu tussen 
het Vlaams Gewest en de Belgische federale staat stemt overeen met de zeewaartse grens 
van de Provincie West-Vlaanderen en situeert zich ter hoogte van de laagwaterlijn van de 
gemiddelde laag laagwater spring (GLLWS). De laagwaterlijn van de GLLWS werd dun 
ook de zeewaartse grens van het staatsnatuurreservaat. Doordat echter op de editie 1985 
van de topografische kaart de inmiddels sterk aangegroeide (verbrede) strandvlakte niet 
overeenkomstig haar in 1997 werkelijk bestaande breedte weergegeven was, werd de 
zeewaartse grens van het natuurreservaat cartografisch weergegeven door een 
symbolische stippelliin ter hoogte van de nulwaterliin van die topografische kaart, editie 
1985. 

Krachtens artikel 32 e.v. van het decreet van 21 oktober 7997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurliik milieu keurde Vlaams leefmilieuminister Vera Dua op 13 
juli 2000 het ministerieel besluit houdende wiiziging van het ministerieel besl uit houdende 
aanwijzing van 'De Baai van Heist' als staatsnatuurreservaat goed. Hiermee werd het 
staatsnatuurreservaat overeenkomstig de bepalingen van het nieuw natuurbehouddecreet 
een Vlaams natuurreservaat en werd de cartografische afbakening van dat natuurreservaat 
verduidelijkt op de zeekaart editie april 2000, uitgegeven door de Dienst Hydrografie van 
de AWZ - afdeling Watenvegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en 
op de nieuwe editie 1995 van de N.G.I. - topografische kaart, schaal 1/10.000, 
kaartblad 5/5 'Zeebrugge - noord'. Het natuurreservaat 'De Baai van Heist' beslaat 
gemiddeld een oppervlakte van 54 hectare. Deze oppervlakte is echter veranderliik al 
naargelang de laagwaterliin van de GLLWS zich tengevolge van erosie of aanwas 
verplaatst. 
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Beheea 

Bii ministerieel besluit van 16 november 1998 werd de adviescommissie voor de Vlaamse 
natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist' ingesteld. In deze 
adviescommissie ziin, benevens wetenschappeliike deskundigen van verscheidene 
disciplines ook het provinciebestuur van West-Vlaanderen, het gemeentebestuur van 
Knokke-Heist, de federale Belgische overheid en de plaatseliike natuurverenigingen 
vertegenwoordigd. Deze adviescommissie moet de ambtenaar van de afdeling Natuur 
belast met het beheer van de bovenvermelde natuurreservaten biistaan. De belangriikste 
taak en verwezenlijking van de adviescommissie was de begeleiding van de opmaak van 
de beheersplannen die voor beide natuurreservaten in het kader van een gebiedsvisie voor 
het complex van strand, duinen en polders van Heist-west en Ramskapelle werd 
opgemaakt door de Universiteit Gent, vakgroep biologie (Cosyns et a/., 1 999). Na een 
gunstig advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud te hebben gekregen, werd 
dat beheersplan goedgekeurd bii besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Landbouw van 13 iuli 2000. 

Het goedgekeurd beheersplan beschouwt 'De Baai van Heist', ondanks haar kleine 
oppervlakte, als een begeleid natuurliik landschap. Dit betekent dat natuurliike processen 
er de voorrang kriigen, al kunnen bepaalde technische ingrepen toegelaten worden om 
bepaalde zeldzame doelsoorten en habitatdoeltypes in stand te houden. Voorbeelden van 
dergelijke natuurtechnische ingrepen zijn het wegkappen van tot takkenbosjes uitgelopen 
rijshouthagen en het manueel uittrekken van de Witte honingklaver. Hoewel de 
takkenbosjes sterk geapprecieerd werden door trekkende zangvogels, waaronder geregeld 
zeldzame soorten en dwaalgasten, vormden zii omwille van hun bladval en 
overschaduwing een bedreiging voor de natuurliike vegetaties van mosduin en 
Biestarwegrasduintjes. Bovendien werden zii gebruikt als uitvalsbasis door predatoren zoals 
Torenvalk, Zwarte kraai en verwilderde huiskat die het gemunt hadden op de iongen van 
Dwergstern, Strandplevier en Bontbekplevier. De Witte honingklaver werd, samen met 
Luzerne, als groenbemester uitgezaaid op de uitgestrekte opgespoten terreinen van het 
achterhavengebied van Zeebrugge en waaide van hieruit over naar 'De Baai van Heist'. In 
1994 waren nog maar enkele verspreidstaande exemplaren op 'De Baai' aangetroffen. In 
1998 was ruim de oosteliike helft van de duinties parallel met de zeediik nagenoeg 
volledig overwoekerd door de Witte honingklaver. De forse vlinderbloemigen veroorzaken 
niet alleen overschaduwing van de natuurliike vegetatie maar ook stikstofverriiking van de 
duinbodem. Dit laatste leidde tot de verdringing van Biestarwegras- en Mosduinvegetaties 
door een banaal voedselminnend graslandtype. Hoewel het manueel uitrukken van Witte 
honingklaver nog jaarlijks moet herhaald worden, heeft deze sinds 1998 uitgevoerde 
ingreep reeds bevredigende resultaten behaald. O p  het nabiigelegen gewesteliik 
natuurdomein 'De Sashul', een met zeezand opgespoten terrein waarop Witte 
honingklaver eveneens welig tierde, bliiken de voor het begrazingsbeheer ingeschaarde 
Shetlandpony's de Witte honingklaver, ondanks (of iuist omwille van) zijn hoog 
cumarinegehalte, sterk te lusten en doeltreffend terug te dringen. Misschien biedt het door 
het beheersplan overwogen begrazingsbeheer van de duinties een meer duurzame en 
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vooral minder arbeidsintensieve oplossing voor het Witte honingklaverprobleem. In de 
toekomst zou ook het zich zeer snel uitbreidende, uit zuideliik Afrika afkomstige, 
Bezemkruiskruid een probleem kunnen vormen en biigevolg op passende wijze moeten 
bestreden worden. 

lnzake patroonbeheer schriift het beheersplan ook het heruitgraven van een (voor de 
aanwiizing als natuurreservaat met zand kunstmatig gedempte) depressie voor. Een 
dergeliike zoutwaterpoel op  het strand vormt immers het biotoop van diverse mariene en 
strandorganismen, waaronder het Wadslakie, en trekt bovendien ook grotere 
concentraties vogels aan. Omdat deze plaats inmiddels ook opslibde en gekoloniseerd 
werd door een fraaie zoutminnende schorrepioniervegetatie met Zeekraal en Klein 
schorrekruid, werd nog geen uitvoering gegeven aan deze aanbeveling van het 
beheersplan. Het wordt nu afwachten hoe het terrein hier sinds het ontstaan in september 
2001 van een nieuwe mui dwars door de voorliggende strandwal onder invloed van de 
hogere stroomsnelheden van het zeewater zal evolueren. 

Na de aanwiizing 01s staatsnatuurreservaat, werd 'De Baai van Heist' door de AWZ - 
afdeling Waterwegen Kust tiidens het winterhalfiaar 1997 - 1998 ingericht. De oosteliike 
grens van het natuurreservaat werd gematerialiseerd door een rii massieve houten palen 
die echter niet volledig tot aan de GLLWS - laagwaterliin werd doorgetrokken. De 
naburige watersportclub vreesde immers voor de veiligheid van windsurfers bii 
noordoosterwind en werd in zijn bezwaar biigestaan door het gemeentebestuur van 
Knokke-Heist. Biigevolg werd de oosteliike grensliin van het natuurreservaat tussen de 
meest zeewaartse paal op  de strandwal en de GLLWS - laagwaterliin verder afgebakend 
met grote gele boeien. O p  40  meter afstand van de zeediik werd een tuinafsluiting op 
borsthoogte in geplastificeerde kruisdraad geplaatst. De 40 meter brede strook tussen 
deze omheining en de zeediik ligt nog binnen de afbakening van het natuurreservaat, 
maar wordt opgeofferd als voor voetgangers en badgasten volledig vrii toegankeliike 
recreatiezone. Hoewel die zone zich op een hoogte van +7 6 $8 meter T.A.W. bevindt en 
potentieel een Helmduinvegetatie zou kunnen dragen en voldoende droge 
woongelegenheid aan konijnen zou kunnen bieden, verhindert. het intensief recreatief 
gebruik hier de ontwikkeling van een natuurliike begroeiing. Als compromis tussen 
recreatie en natuurbehoud in die zone, stelt het beheersplan voor een aan de omheining 
grenzende 10 meter brede deelstrook van die zone te beplanten met Helm. Omdat 
omtrent dit beheersvoorschrift nog geen eensgezindheid kon bereikt worden met het 
gemeentebestuur, werd het nog niet uitgevoerd. 

Parallel met de oosteliike strekdam werd eveneens een omheining in geplastificeerde 
kruisdraad opgericht. Tussen deze omheining en de strekdam werd ook een plankier 
aangelegd die de vogelkiikhut ter hoogte van de gedempte en inmiddels opgeslibde poel 
verbindt met de permanent toegankeliike zone lungs de zeediik. 
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Van meetaf aan was het Vlaams natuurreservaat 'De Baai van Heist' tiidens het 
broedseizoen niet toegankeliik voor het publiek. Oorspronkeliik was het de bedoeling deze 
ontoegankeliikheid op te heffen omstreeks 15 juli. Echter rees reeds tiidens de eerste 
zomer (1 998) het besef dat het broedseizoen van de meeste strand- en zeevogels op 15 
juli nog lung niet afgelopen is (zelfs op 15 augustus 2000 werden nog niet vliegvlugge 
jongen van de Bontbekplevier waargenomen) en dat de sperperiode moest worden 
verlengd. Het strandreservaat is biigevolg jaarlijks ontoegankeliik voor het publiek van 1 
april tot en met 31 juli. Uitzondering hierop is het met een symbolische luge gladde draad 
afgebakend centraal wandelpad dat kronkelt van de zeediik tot de rii houten palen langs 
de oosteliike grens van het reservaat. In uitvoering van het op 13 juli 2000 goedgekeurd 
beheersplan ziin de centrale depressie tussen de duinties langs de zeediik en de strandwal 
alsook de voormalige 'driifzandzone' tegenaan de oosteliike strekdam het gehele iaar niet 
toegankeliik voor het publiek, omwille van het belang als rustzone voor wadvogels van 
beide deelgebieden. 

Ondanks het feit dat het periodisch ontoegankeliik natuurreservaat of haar permanent 
ontoegankeliike rustzones hoofdzakeliik slechts symbolisch is of zijn afgesloten, wordt de 
regeling van de (on-) toegankeliikheid van het natuurreservaat goed opgevolgd door de 
grote meerderheid van het publiek. Slechts onwetende occasionele bezoekers of een 
kleine minderheid door de algemene egoi'stische verzuring van onze samenleving besmette 
individuen dringen nog af en toe de ontoegankelijke zones binnen. 

De afdeling Natuur spaarde dan ook moeite noch middelen om een zo sluitend mogeliike 
bewaking van het gebied te organiseren. In 1998 stonden enkel de natuurwachters en de 
groenarbeiders van de afdeling Natuur in voor de bewaking. Vanaf 1999 werden (vooral 
tiidens het toeristisch hoogseizoen van iuli) ook iobstudenten en vriiwilligers ingezet. 
Aanvankelijk werden ook massaal strooibiljetten met de toegankelijkheidsregeling en de 
motivering ervoor verspreid in de brievenbussen van de omwonenden. Sinds september 
2000 verschiint op regelmatige tijdstippen het 'Baainieuws' in het plaatseliik 
advertentieblad 'Tam-Tam'. 'Baainieuws' is een betaalde advertentie waarmee het reilen 
en zeilen in de natuurreservaten en -domeinen van Heist - west worden bekendgemaakt. 

Globaal genomen aanvaardt de meerderheid van het publiek vrii goed tot goed de 
bescherming en periodische / gedeelteliike ontoegankeliikheid van het strand van Heist - 
west. De afdeling Natuur kreeg weliswaar af te rekenen met een klein groepie halsstarrige 
warrelnetvissers en garnaalkruiers, die ondanks het krachtens artikel 35 van het 
natuurbehouddecreet geldend verbod op het vangen van wilde dieren, hun activiteiten 
tegen beter weten in voortzetten op het laagstrand-gedeelte van het natuurreservaat. Het 
moet we1 toegegeven worden dat voor de meeste mensen de nood aan bescherming van 
het laagstrand en van mariene organismen zoals kreeftachtigen, vissen en weekdieren, 
minder evident is dan de bescherming van (begroeide) duinen, schorren en van de meer 
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aaibare vogels. Niettemin vormen die ongewervelden en vissen evenzeer als de vogels en 
de zoogdieren een wezenliik onderdeel van de fauna van het natuurliik milieu van het 
strand en hebben zii ethisch evenveel recht op en ecologisch evenveel nood aan 
sanctuaria als de warmbloedige diersoorten. O p  26  mei 2001 moesten de ambtenaren 
van de afdeling Natuur optreden tegen een in de pers aangekondigde provocatie-actie 
van warrelnetvissers die voor de gelegenheid gingen garnalen kruien binnen het 
natuurreservaat. De overtreders werden geverbaliseerd en hun netten in beslag genomen. 
De correctionele rechtbank veroordeelde de geverbaliseerde overtreders tot geldboetes en 
tot de verbeurdverklaring van hun netten. Sindsdien hebben de activiteiten van de 
warrelnetvissers zich verplaatst naar de zone net beneden de GLLWS-laagwaterlijn, dit is 
net buiten de zeewaartse grens van het strandnatuurreservaat. Uiteraard vormt de muur 
van warrelnetten ook buiten de perimeter van het strandnatuurreservaat een dodeliike 
bedreiging voor zeezoogdieren, zeevogels en een barriere voor de migratie van al dun 
niet paaiende vissen in en uit het strandnatuurreservaat. 

Wat was de aanleiding van de hierboven gerelateerde saga? Uiteraard is 'De Baai van 
Heist' meer dun alleen maar een strand, het is ook een duin-, slik- en schorgebied en als 
dusdanig een zeer biizonder geval. Niettemin heeft ook het eigenliike strandmilieu 
behoefte aan bescherming. Het nut strand en de contactzone tussen het marien milieu en 
de duinen, nameliik het droog strand, vormen immers, zoals blijkt uit de 
ecosysteembeschri~ving van de 'ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' (Provoost & 
Hoffmann (red.), 1996) natuurliike habitattypes met een eigen fauna en flora. Ten gevolge 
van de ontwikkeling van het kusttoerisme werden in de loop van de 20"" eeuw de 
kustduinen, op enkele inmiddels beschermde relicten nu, volgebouwd, terwiil de stranden 
massaal worden platgelopen door de badgasten. Tengevolge van de massarecreatie was 
het voor de aanwiizing van 'De Baai van Heist' als natuurreservaat reeds van 1962 
geleden dat de Dwergstern op een natuurliik strand van de Vlaamse kust had gebroed 
(Van Den Bossche et a/., 1995)) terwiil de Strandplevier er ook al sinds de iaren 1950 
maar sporadisch meer broedde (Rues, 1989). Aan een volgebouwde, verstedeliikte kust 
kan niet toegelaten worden dat de kustliin zich door erosie landinwaarts verplaatst en dus 
werden lungs het grootste deel van de Vlaamse kust kustverdedigingmaatregelen 
getroffen, gaande van de bouw van harde zeeweringen (stenen diiken, betonnen 
duinvoetversterkingen) tot strandsuppleties, die respectieveliik de strand-duin-overgang 
verbreken en de korrelgrootte van de strandbodem en biigevolg de infauna van het nut 
strand wiizigen. O p  plaatsen waar het strand en de duinen aangroeien, zoals te 
Zeebrugge-Bad en Oostduinkerke-Bad, worden ze dun weer afgegraven op verzoek van 
de zeediikbewoners die 'hunt zicht op zee niet willen kwijtraken en ook niet te ver willen 
stappen om tot de branding te komen. Over strandcabines en andere in aantal steeds 
toenemende koteriien die het zeezicht van op de zeedijk belemmeren wordt dun weer 
minder geklaagd ... Bovendien moet het strand er ten behoeve van de badgasten neties 
bijliggen, waarvoor nagenoeg overal het aanspoelsel door mechanische strandreiniging 
wordt verwiiderd, wat de vorming van 'riipe' vloedmerken met hun eigen fauna en 
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vegetatie alsook de natuurliike ontwikkeling van Biestarwegrasduinties verhindert. Tenslotte 
worden het laag nut strand en de ondiepe zee, die nochtans als voortplantingszone en 
kinderkamer van tal van mariene organismen fungeren, over nagenoeg de gehele lengte 
van de Vlaamse kust verstoord door allerlei (strand-) visseriiactiviteiten. Het strand is dus 
een natuurlijk milieu dat onder zware druk staat en zelfs 66n van de ooit meest algemene 
strandorganismen, de Strandvlo, dreigt zeldzaam te worden! 

Meer sfrandreservaten? 

Bii ministerieel besluit van 3 maart 1999, gewiizigd bii ministerieel besluit van 27  
september 2001, werd het strand voor de voormalige marinebasis van Lombardsiide en 
voor het schietoefenterrein van het Militair Kamp Kwartier Lombardsiide, te Nieuwpoort, 
opgenomen in het Vlaams natuurreservaat 'De Ijzermonding'. Het natuurreservaat 'De 
Ijzermonding' beslaat een totale oppervlakte van 189 hectare, waarvan 98 hectare 
(hoofdzakeliik intertidaal) strand. Dit deelgebied van het natuurreservaat 'De Ijzermonding' 
vormt dus het tweede strandreservaat van de Vlaamse kust. Ook  hier droeg de relatief 
beperkte recreatieve betekenis van dat strand (dat omwille van militaire schietoefeningen 
geregeld ontoegankelijk is voor het publiek) in niet geringe mate bii tot haar aanwijzing als 
natuurreservaat. De voortdurend uitgebaggerde Nieuwpoortse havengeul grenst 
westwaarts aan dat strandnatuurreservaat en belemmert het van west naar oost gericht 
zandtransport, zodat het strandgedeelte van het natuurreservaat 'De Ijzermonding' 
momenteel in sterke mate onderhevig is aan erosie. Enkel ter hoogte van de schietstanden 
van de luchtdoelartillerie ontwikkelde zich een gordel embryonale strandduintjes met 0.a. 
Zeeraket en Biestarwegras. In 1999 vond hier een succesvol broedgeval van 
Bontbekplevier plaats. Voor het overige bestaat het strandreservaat nagenoeg uitsluitend 
uit intertidaal strand, dat we1 betekenisvol is als foerageerzone van strand- en wadvogels 
zoals Scholekster, Zilverplevier, Bontbekplevier, Drieteenstrandloper, Kanoetstrandloper, 
Rosse grutto enz.. O p  voorstel van de adviescommissie voor het beheer van de Vlaamse 
natuurreservaten van de Westkust, bliift, gelet op het quasi-ontbreken van een als 
broedbiotoop voor strand- en duinvogels geschikt droog strand, het strandreservaat van 
'De Ijzermonding' het gehele iaar toegankeliik voor wandelaars, behalve tiidens de 
militaire schietoefeningen. Wel ziin ook hier alle verbodsbepalingen van artikel 35 van het 
natuurbehouddecreet van toepassing: er mogen geen sporten of spelen beoefend worden, 
er mogen geen dieren gevangen worden (vissen en pierensteken ziin dus verboden), het 
plantendek en de planten mogen niet beschadigd worden enz.. Een meer stringente 
handhaving van het natuurreservaatstatuut zou hier pas relevant worden, wanneer 
structurele kustverdedigingmaatregelen, zoals voorzien in het door de Universiteit Gent 
uitgewerkt natuurherstelplan voor de Iizermonding (Hoffmann ei a/ . ,  1996), het gebied op 
min of meer duurzame wiize zou voorzien van een droog strand waarop strand- en/of 
zeevogels zouden kunnen broeden en duinvorming zou kunnen plaatsvinden. 

Het is paradoxaal dat de twee aan de Vlaamse kust reeds als natuurreservaten 
aangewezen stranden uitgerekend sterk door menseliike activiteiten, zoals baggering en 
strandsuppletie, bei'nvloede, naast haveninfrastructuur gelegen gebieden ziin. Vooral aan 
de Westkust bevinden zich nog enkele strandzones met een meer natuurliike 
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geomorfologie, die nog niet door zeeweringingrepen werden herkneed. Helaas kennen die 
strandzones een relatief drukker recreatief gebruik, zodat hun aanwiizing en beheer als 
natuurreservaten op  meer tegenkanting dreigen te stoten. Het benevens 'De Baai van 
Heist' en 'De Ijzermonding' eventueel aanwijzen van nog meer strand-natuurreservaten 
vereist in de eerste plaats een drastische mentaliteitswiiziging en bewustwording van het 
breed publiek via een volgehouden en wiide sensibilisatiecampagne omtrent het belang en 
de kwetsbaarheid van strand- en zeefauna. De door de federale dienst Beheerseenheid 
Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuariurn (BMM) met medewerking 
van de AMINAL-afdeling Natuur op verscheidene plaatsen lungs de zeediiken geplaatste 
informatieborden omtrent zee en strand ziin een bescheiden, maar goede eerste stap in de 
richting van een ruimer bewustmakingsbeleid. 

O p  de drie aan de kust vigerende gewestplannen werden slechts her en der stroken droog 
strand ingekleurd als natuurgebied, terwiil het intertidual strand nagenoeg nergens enige 
planologische bestemming heeft gekregen. Ook  buiten de natuurreservaten verdient het 
natuurliik milieu van het strand met ziin eigen fauna en flora meer respect. Zo wordt het 
hoog tijd om in de strandzones die landinwaarts grenzen aan onbebouwde duingebieden 
de mechanische strandreiniging te verbannen, teneinde hier een kans te laten aan het 
vloedmerk, de vloedmerkvegetaties en de embryonale duinvorming. In de 'ecosysteemvisie 
voor de Vlaamse kust' (Provoost S. & Hoffmann M. (red.), 1996) wordt het habitatdoeltype 
'Nut strand' omschreven en worden enkele strandzones met potentieel hogere 
natuurwaarden gesitueerd. In uitvoering van de 'Europese Habitatrichtlijn' 92/43/EEG 
werden van de 2000 hectare Noordzeestrand die de Vlaamse kust riik is 400 hectare 
(waaronder ook de twee bestaande strandreservaten) bij beslissing van de Vlaamse 
regering van 4 mei 2001 voorgedragen als deel van de speciale beschermingszone 
'Duingebieden inclusief de IJzermonding en het Zwin'. Dergeliike potentieriike strandzones 
verdienen een zekere planologische bescherming en een natuurgericht beheer, zonder dat 
zii allemaal per se het stringent wetteliik statuut van natuurreservaat hoeven te kriigen. 

Tenslotte zullen de eigenliike strandnatuurreservaten pas hun functie als 
v~ort~lantingsgebieden en 'kinderkamer' van het benthos en foerageerzone van zeevogels 
volledig efficient kunnen vervullen wanneer ook onder de laagwaterlijn van de GLLWS, dit 
is beneden de zeewaartse grens van de strandreservaten, effectieve maatregelen getroffen 
worden tegen storende activiteiten zoals de warrelnetvisserii en gemotoriseerde 
watersporten. Het natuurbehoud in de territoriale zee is echter een federale bevoegdheid. 
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Scamenvatting 

'De Baai van Heist' (gemiddelde oppervlakte: 54 ha) vormt als complex van intertidaal 
strand, droog strand met schelpenvloeren, embryonale biestarwegrasduinen, slik en schor 
een voor Vlaanderen uniek gebied dat natuurliike habitats omvat die ook op Europees 
niveau belangrijk ziin. Dit gebied werd dun ook terecht aangeduid als beschermd 
duingebied, voorgedragen als Europees Habitatgebied en aangewezen als Vlaams 
natuurreservaat. De AMINAL-afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt voor het beheer van dat natuurreservaat bijgestaan door een 
adviescommissie waarin, benevens wetenschappelii ke deskundigen, ook 
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vertegenwoordigers van de plaatseliike NGO's, het gemeentebestuur, het provinciebestuur 
en de federale overheid zetelen. In uitvoering van het door de Universiteit Gent 
opgemaakt en vervolgens bij ministerieel besluit goedgekeurd beheersplan is het beheer 
gericht op het laten plaatsvinden van de voor strand- en duinmilieus kenmerkende 
natuurliike processen, het verzekeren van voor zee-, strand- en duinvogels nodige rust 
door de regulering van de publieke toegankeliikheid en de terugdringing van exotische 
plantensoorten. In de loop van de 20'" eeuw kwam het natuurliik milieu van het strand 
met ziin flora en fauna onder zware druk te staan ten gevolge van de ontwikkeling van het 
kusttoerisme en de strandrecreatie. Ook de (sport-) visserii vormt een knelpunt voor de 
strandfauna. De ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust situeert verscheidene strandzones 
met grotere potenties voor natuur(-ontwikkeling). Van de 2.000 hectare strand die de 
Vlaamse kust riik is, zijn er bijna 400  hectare in uitvoering van de Europese habitatrichtliin 
92/43/EEG voorgedragen als speciale beschermingszone. Totnogtoe is, benevens 'De 
Baai van Heist' enkel het strand voor de oude marinebasis en het nog in gebruik ziinde 
militair domein van Lombardsiide, aangewezen als Vlaams natuurreservaat, meer bepaald 
als deelgebied van het natuurreservaat 'De IJzermondingf. O m  meer ecologisch 
waardevolle strandzones als natuurreservaat of eventueel door middel van een under, 
minder stringent statuut, te beschermen en te beheren, is er in de eerste plaats behoefte 
aan de opbouw van een groter maatschappelijk draagvlak door een 
bewustmakingscampagne omtrent de waarde en de kwetsbaarheid van het strand- en het 
zeemilieu. Tenslotte zullen de strandnatuurreservaten pas optimaal hun functie van 
voortplantingsgebied en kinderkamer van mariene organismen kunnen vervullen wanneer 
ook beneden de zeewaartse grens van die natuurreservaten, dus in de territoriale zee 
maatregelen getroffen worden ten opzichte van storende visserii- en gemotoriseerde 
watersportactiviteiten. 
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