
Spoorzoeker kort

LIFE-Natuur is een programma van 
de Europese Commissie om bedreigde 
natuurlijke habitats te herstellen en Europese 
soorten te beschermen in het NATURA 2000-

netwerk. Dat laatste is een samenhangend 
netwerk van beschermde natuurgebieden in de 
Europese Unie. In het Vlaams Natuurreservaat 

‘De Zwinduinen en –polders’ is zo’n LIFE-
Natuur-project aan de gang.
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Operatie  ZENO gestart

‘De Zwinduinen en –polders’ – niet 

te verwarren met het gewestelijk 

natuurdomein Het Zwin! – liggen in 

Knokke-Heist, tussen ‘Het Zoute’ 

en het Provinciaal Natuurpark ‘Het 

Zwin’. Al valt de rijkdom van dit 

complex van duin, bos en weide 

moeilijk te evenaren, toch heeft de 

natuur het hier hard te verduren. 

Evy Dewulf van het ANB: “De 

mens heeft een duidelijke stempel 

op het gebied gedrukt. Voordat 

‘De Zwinduinen en –polders’ 

beschermd werden als Vlaams 

Natuurreservaat, werd dit gebied 

voor allerlei doelen gebruikt. Zo 

waren er o.a. wegen en bunkers 

te vinden, een jumping en een 

golfterrein, een vliegveld,… Met het 

LIFE-Natuur-project Zeno worden 

deze knelpunten aangepakt. Het 

project bundelt beheermaatregelen 

uit het beheerplan voor het 

natuurreservaat.” 

Opnieuw vochtig
Het ANB zal de typische habitats 

herstellen in de duinen, en op de 

overgang tussen duin en polder. 

Op die manier wil ze de bescherm-

de planten en dieren opnieuw meer 

kansen geven. Afgelopen najaar 

werd gestart met de eerste grote 

natuurherstelwerken. 

Evy Dewulf: “Door het kappen 

van populieren, het plaggen 

van de bodem en het aanleggen 

van een nieuwe poel willen we 

de vochtige duinvalleien en 

poelen herstellen. We hebben 

goede hoop dat hierdoor de 

kamsalamander en de boomkikker 

zullen terugkeren naar het gebied. 

In het noorden, het eigenlijke 

duinengebied, werden duindoorn- 

en wilgenstruiken weggekapt, zodat 

het er opnieuw vochtiger wordt. 

Een eerste begrazingsblok is klaar: 

Shetlandpony’s en misschien zelfs 

geiten helpen binnenkort mee 

aan het herstel van mosduinen, 

duingraslanden en vochtige 

duinvalleien.”

Internationale workshop
In het Europese project gaat veel 

aandacht naar communicatie met 

de omwonenden en de recreanten. 

Tijdens de werken houden 

informatieborden voorbijgangers 

op de hoogte. Het publiek wordt 

ook over Zeno geïnformeerd via 

een informatieavond, brochures, de 

website www.lifenatuurzeno.be en een 

tentoonstelling. Bij het afsluiten van 

het project in 2010 organiseert het ANB 

nog een internationale workshop, met 

als doel de ervaringen uit het project uit 

te wisselen. 

i evy.dewulf@lne.vlaanderen.be
tel. 050 45 42 50, www.lifenatuurzeno.be

Zeldzame vondsten
Vogelaar Geert Spanoghe van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

vind je regelmatig in  de Waaslandhaven, waar hij het vogelbestand 

nauwgezet opvolgt. Groot was zijn verbazing toen hij op z’n buik in het 

gras een heel ander natuurwonder aantrof: een plek met maar liefst 150 

exemplaren van de groenknolorchis. Dit plantje  – één van de meest 

zeldzame Europese orchideeën – werd in Vlaanderen tot nog toe enkel 

in de Kempen gesignaleerd. De soort is in heel Europa beschermd door 

de Habitatrichtlijn. Hij staat zowel op de Belgische als op de Nederlandse 

Rode Lijst van planten als sterk afgenomen en vrij zeldzaam. Een ander record was de 

vondst van een groepje 

ANB-arbeiders in het domein De Volharding 

in Rijkevorsel. Zij troffen in een maaiselhoop 

larven (zogenaamde engerlingen) aan van de 

neushoornkever. Dit is zowat de grootste kever die 

in Vlaanderen kan voorkomen. Dit diertje profiteert 

zeker mee van de inspanningen die het ANB levert 

om meer dood hout in onze bossen te laten liggen.

Steenuil 
         IDOOl �008
Vogelliefhebbers hebben de steenuil verkozen tot de vogel 

van 2008. De steenuil haalde 574 stemmen, goed voor bijna 

28 % in de verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen. 

Ook in Wallonië kaapte de steenuil de eerste plaats weg. Op 

de tweede plaats met 161 stemmen staat de merel, de meest 

voorkomende broedvogel van Vlaanderen. Vogelbescherming 

Vlaanderen organiseerde de verkiezing voor de tweede keer 

op rij in de herfst van 2007. Uit een lijstje van twintig bekende 

en minder bekende vogelsoorten kon het grote publiek zijn 

favoriete vogel kiezen. Meer dan 2.000 mensen brachten een 

stem uit.

West-Vlaanderen herbergt heel wat mooie 

wandelgebieden die echt de moeite waard zijn. De zes 

nieuwe wandelfolders van het ANB leiden je rond in 

het Hellegatbos, de Douvevallei en het Eeuwenhout 

(Heuvelland), in het Vagevuurbos en het Lippensgoed-

Bulskampveld (Ruiselede-Beernem), in het Polygoonbos 

(Zonnebeke), in de Assebroekse meersen (Brugge), in 

het Koekelarebos (Koekelare) en Wijnendalebos. Ook 

voor de IJzer en Handzamevallei is een recreatiefolder 

beschikbaar.

Je kunt deze wandelfolders gratis krijgen bij het ANB 

West-Vlaanderen via anuschka.bryon@lne.vlaanderen.be, 

tel. 050 45 41 76. 

Op stap in West-Vlaanderen
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