
ESHER
MILIEU - NATUUR

Ministerie van de Vtaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en infrastructuur 
Administratie Waterwegen en Zeewezen 

Afdeiirtg Waterwegen Kust

GEBÏEDSVISÏE EN 
ACTIEPLAN VOOR DE 

DUINEN TUSSEN 
WESTENDE EN OOSTENDE

Januari 2004



ESHER
MILIEU - NATUUR

VH/L ''VZW)
VLA; iTUUT V O IR  OE ZEE
FLAN D ERS MAR!NE iNSTtTUTE 
Oostende - Seigium

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmiiieu en infrastructuur 
Administratie Waterwegen en Zeewezen 

Afdeting Waterwegen Kust

Gebiedsvisie en actiep!an 
voor de duinen tussen 
Westende en Oostende

Opdrachtgever: AWZ, Waterwegen Kust 
Vrijhavenstraat 3 8400 OOSTENDE

Opdrachthouder: ESHER mitieu & natuur bvba 
Sint-Annaptein 33 9000 GENT
09/265.86.86 www.esher.be

Werkten mee: Bart Opstaete
Joachim Calcoen 
Patrick Verloove 
Ludo de Jager
Dries Tys (extern deskundige - historiek)
Fiiip Verloove (extern deskundige - ftora-inventarisatie)
Johan Broidioi (extern deskundige - dagvtinders en sprinkhanen) 
Hugo Desmet (conservator Warandeduinen)

Redactie: Joachim Catcoen en Bart Opstade

Januari 2004

http://www.esher.be


!NHOUDSOPGAVE______________________
1 StTUERtNG EN BELEiDSKADER..................................................................................... 7

1.1 SITUERING..................................... .........................................................................7
7.7. V Macro-n/veau. s/fuenng op /?ef sc/iaa/n/veau van de S//aamse /(usf.................................7
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1 SrrUEFMNG EN BELE!DSKADER________

1.1 Situering
1.1.1 Macro niveau: situering op het schaainiveau van de

V!aamse kust
Het studiegebied wordt gelokaliseerd op ^aarf f Het betreft de zeereepduinen en twee aangrenzende 
poldergebieden gelegen tussen de gemeenten Westende (ten westen van het studiegebied) en Oostende (ten oosten 
van het studiegebied). Deze zeereepduinen vormen geen aaneengestoten gehee! maar worden onderbroken door 
de woonzones van Middelkerke en van Raversijde. Deze woonzones verdeien het gebied onder in 3 
deelgebieden (zie micro niveau).

In oostelijke en westelijke richting wordt het studiegebied voornamelijk begrensd door woongebied, in noordelijke 
richting nagenoeg uitsluitend door de Koninklijke baan. In zuidelijke richting wordt het gebied begrensd door de 
Duinenweg en Duinenstraat, die aansluit op woon- en/of recreatiegebieden.

De breedte van de bestudeerde duinengordel varieert van enkele meters tot 250 meter. Dit valt, in vergelijking 
met de duinengorde) ten westen van Westende, gering te noemen. De totale oppervlakte duin in het studiegebied 
bedraagt meer dan 80 ha. De totale oppervlakte polder in het studiegebied bedraagt ongeveer 30 ha.

Het studiegebied behoort integraal tot de Middenkust, die zich uitstrekt van De Haan tot Nieuwpoort.

1.1.2 Meso-niveau: situering op het schaainiveau van de
Viaamse Middenkust

Voor de situering van het studiegebied op meso-niveau wordt hier gebruik gemaakt van de Landschapsatlas 
(Hofkens & Rosens, 2001). De nadruk ligt hierbij op de inventarisatie van de historisch gegroeide 
landschapskenmer^en van bovenlokaal belang met relictwaarde. Hierbij worden relicten en ankerplaatsen 
onderscheiden. Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds 
was. Concreet worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten ("relictzones") onderscheiden. Sommige relicten van zeer 
verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en aldus best in hun samenhang 
benaderd worden. Deze worden in de Landschapsatlas ondergebracht onder de categorie "ankerplaats ".

In wat volgt worden de relicten en ankerplaatsen beschreven die door de Landschapsatlas in het studiegebied 
worden onderscheiden. Voorde lokalisatie van de relicten en ankerplaatsen, zie fcaarf 2

V. 7.2.7 f?e//cfen
Het grootste deel van het studiegebied maakt deel uit van de relictzone "Duinen Middenkust" (R30019). De delen 
van deze relictzone gelegen tussen Westende en Middelkerke en tussen Middelkerke en Raversijde behoren 
integraal tot het studiegebied. Het deel van de relictzone "Duinen Middenkust" gelegen ten Westen van Westende 
behoort niet tot het studiegebied. Het deel van het studiegebied tussen Raversijde en Mariakerke behoort dan 
weer niet tot de relictzone Duinen Middenkust.



De reiictzone Duinen Middenkust wordt gekenmerkt door een middelmatige herkenbaarheid, een iage samenhang 
en gaafheid en bezit belangrijke wetenschappetijke, historische en esthetische waarden.

De grote wetenschappelijke, en meer specifiek biologische, waarde van deze retictzone hangt nauw samen met 
de aanwezigheid van diverse waardevoüe ecotopen (jonge duinen, smalle duingordels met typisch duinstruweel, 
kalkminnende vegetaties, . . .) in het gebied.

De historische waarde van deze reüctzone bestaat uit de verdwenen vissersnederzetting Walraversyde.

De vergezichten gericht naar de polders en de panoramische zichten gericht naar de zee vormen samen met de 
kleine compartimenten onbebouwd gebied aanwezig tussen de bebouwing en de totaalsequentie zee - polders - 
duinen de belangrijkste esthetische waarden van de reiictzone "Duinen Middenkust". De ianggerekte duinengordel 
tussen de bebouwde kernen vormt bovendien een uniek landschap met een grote herkenbaarheid.

Een groot deei van de wetenschappelijke, historische en esthetische waarden van deze reüctzone zijn aanwezig in 
het gedeelte van de reiictzone "Duinen Middenkust" die het onderwerp is van deze studie.

De tatrijke campings in en om de retictzone vormen de belangrijkste verstoring. Het behoud en de bescherming 
van de resterende natuurhistorische en geomorfologische relicten, het vrijwaren van uitbreiding van de bebouwing 
en de toeristische infrastructuur en het behoud van de vegetatie vormen de belangrijkste beleidsmaatregelen die 
vereist zijn voor het behoud van de waarden in de reiictzone en in het studiegebied.

Binnen het studiegebied wordt ook nog de Graaf Jansdiik onderscheiden als lijnrelict (L30066). Er komt ook een 
puntrelict voor, namelijk het Duinkerkie te Mariakerke (P30435) gelegen in de polders van deelgebied Hl.

V. 1.2.2 4n^erp/aafsen
Het dee! van het studiegebied gelegen tussen Raversijde en Middelkerke maakt - naast van de reüctzone 
"Duinen Middenkust" - bijna integraal deel uit van de in de Landschapsatias beschreven ankerplaats "Duinen 
Raversiide" (A30014). Deze ankerplaats strekt zich uit over het strand en de duinen gelegen tussen Middelkerke 
en Raversijde en over een gedeelte van het aansluitende Provinciaal Domein Prins Karei. De zuidelijke grens van 
de ankerplaats "Duinen Raversijde" wordt gevormd door campings en door bebouwing. Het gedeelte gelegen op 
de strandvlakte en een gedeelte van het Domein Prins Karei gelegen in de ankerplaats "Duinen Raversijde" 
maken geen deel uit van het studiegebied.

Ook deze ankerplaats bezit belangrijke wetenschappelijke, historische en esthetische waarden.

De wetenschappelijke waarde van dit gebied wordt gevormd door de zeereepduinen die begroeid zijn met een 
kalkminnende vegetatie.

Het zijn voornamelijk de begraven vissersnederzetting Walraversijde, de overblijfselen van de militaire 
kustverdediging uit de twee wereldoorlogen en het memorial Prins Karei die bijdragen tot de historische waarde 
van de ankerplaats "Duinen Raversijde". Daarnaast heeft ook de Graaf Jansdijk die de zuidelijke grens vormt van 
het domein een belangrijke historische waarde. Deze dijk wordt in de Landschapsatias dan ook aangeduid als een 
üjnrelict.

De belangrijkste bijdrage aan de esthetische waarde van de ankerplaats "Duinen Raversijde" wordt geleverd door 
de totaalsequentie van zee - duin - polders die in dit gebied aanwezig is.

De belangrijkste knelpunten in het gebied vormen de dijk en de strandhoofden, die de ruimte compartimenteren 
en de natuurlijke structuur van strand en duinen verstoren. Voorts verhindert de Koninklijke baan een natuurlijke



overgang van het strand naar de duinen, en is de duinpotderovergang niet meer gaaf en herkenbaar door de 
aanwezige campings.

1.1.3 Micro niveau: de deeigebieden, de zones en de eenheden
1. f.3.7 Dee/geb/ecfen
Van west naar oost kan het studiegebied in 3 deelgebieden ingedeeld worden. Deze deeigebieden worden 
onderling afgescheiden door woongebieden en zijn duidelijk omlijnd. Ze worden weergegeven op Raarï 3.

Deeiqebied ): "Warandeduinen"

Het door paden en wegen doorkruiste duingebied "Warandeduinen" heeft in totaal een lengte van 2,5 kilometer en 
een oppervlakte van een grote 32 ha. Ter hoogte van de plaats waar de Koninklijke baan het deelgebied 
doorkruist vertoont het deelgebied zijn maximale breedte van 300 meter, in het meest westelijke deel van het 
deelgebied wordt de minimaie breedte (enkele meters) bereikt. Deelgebied I strekt zich uit tussen de woonzones 
Middelkerke uitbreiding en Middeikerke bad. Dit duingebied vormt samen met het duingebied "Radio Oostende" 
(oppervlakte: kleine 4 ha) dat grenst aan de noordoostetijke hoek van de Warandeduinen het eerste deelgebied 
(deelgebied Warandeduinen), met een totale oppervlakte van een grote 36 ha.

Dit deeigebied wordt ten noordwesten begrensd door de Koninklijke baan. Dit geldt echter niet voor het klein 
gebied grenzend aan Middelkerke-uitbreiding, dat ten noorden van de Koninkiijke baan is gelegen en naar het 
noorden toe begrensd wordt door dijk en strand. Ten zuidoosten wordt dit deeigebied begrensd door 
recreatiezones en de Miamiwijk.

Deetgebied !!: "Middetkerke Oost - Prins Karet"

Het duingebied "Middelkerke Oost" heeft een lengte van meer dan 3 kiiometer en een oppervlakte van 33 ha. Het 
strekt zich uit tussen de woonzones van Middelkerke en Raversijde. Dit duingebied vormt samen met het 
parkgedeelte van het Domein Prins Karei (oppervlakte: een grote 14 ha), dat ten noordoosten grenst aan het 
duingebied en ten westen aan Raversijde en samen met "De Schapenweide" (oppervlakte: 1,3 ha), dat gelegen is 
ten noorden van de Graaf Jansdijk, het tweede deeigebied (deelgebied Middelkerke Oost - Prins Karei).

Ten noordwesten wordt dit deelgebied begrensd door de Koninktijke baan. Dit geldt echter niet voor het kieine 
gebied grenzend aan Middeikerke, dat omsloten ligt in een wegspiitsing van de Koninkiijke baan. Ten zuidoosten 
wordt dit deeigebied begrensd door urbaan gebied.

Deetqebied ))!: "Jam es Ensorduinen"

Het duingebied "James Ensorduinen" is 750 m tang en heeft een opperviakte van 6 ha. Het is geiegen tussen de 
woonzones van Raversijde en Mariakerke. Dit duingebied vormt samen met het achterliggende gebied (de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen en omgevende poidergebied met een oppervlakte van een grote 15 ha) het derde 
deelgebied.

Dit deeigebied wordt ten oosten, ten westen en ten zuiden omgeven door woongebied en ten noorden begrensd 
door de Koninklijke baan.



f.f.3.2 Zones
Van noord naar zuid kan het studiegebied en zijn omgeving in verschillende zones ingedeeld worden. Deze zones 
volgen elkaar in de verschwende deelgebieden op analoge wijze op. De overgangen tussen twee zones zijn niet 
attijd even duidelijk omtijnd.

Zee

De Noordzee strekt zich uit ten noorden van het studiegebied. Deze onmiddeilijke nabijheid van de Noordzee 
heeft een zeer grote invloed op het fysische en biologische kader van het studiegebied.

Strand

Declercq & De Moor (1996) omschrijven het strand als het vlakke gebied tussen de duinvoet en de laagwatertijn 
dat zich longitudinaal langs de kustlijn uitstrekt. Stranden zijn onderhevig aan zandverplaatsingen door de wind en 
sedimenttransporten door de getijdestromen. Deze morfoiogische processen zorgen voor een specifieke 
biodiversiteit en zijn belangrijk voor migrerende organismen en spontane duinvorming en -afsiag.

Het strand gelegen ter hoogte van het studiegebied is smalierdan dat geiegen ten westen van het studiegebied. 
De strandbreedte neemt in het studiegebied bovendien verder af in oostetijke richting. Het strand heeft op 
regelmatige afstand (350 m) kustverdedigingswerken (strandhoofden) wat afbreuk doet aan het open karakter van 
het strand en resulteert in een minder uitgesproken zwin - rugmorfologie dan aan de Westkust. Het strand eindigt 
op een dijk, die over gans het studiegebied de relatie strand - duinengordei verbreekt. Voor een bespreking van 
de erosieprofielen van het strand gelegen ter hoogte van het studiegebied wordt hier verwezen naar paragraaf 
1.2.B.

In het strand tussen Oostende en Middelkerke (stranden ter hoogte van deelgebieden t! en )!l) zijn 
strandophogingen gepiand. Deze strandophogingen zuilen leiden tot het aantrekken van meer badgasten, en een 
hier mee gepaard gaande toename van de toeristische en de recreatieve druk op de duinen van de deelgebieden 
I! en tü. De doorsteken in deze duinen zulten ten gevolge van deze strandophoging immers meer gebruikt 
worden.

Kustbaan

De N34, ook wel Kustbaan of Koninklijke baan genoemd, loopt door en langs het volledige studiegebied. Ter 
hoogte van het grootste deel van deelgebied I en het voiledige deeigebied tl volgt deze baan onmiddellijk op de 
zeewerende dijk die erdoor wordt afgesneden van de landinwaarts geiegen duinen.

Badptaatsen

De badplaatsen gelegen bij het studiegebied zijn, van west naar oost die van Westende-bad, Middeikerke-bad, 
Middelkerke uitbreiding, Raversijde en Mariakerke.

(Zeereep)duinen

De zeereep wordt door Dectercq & De Moor (1996) gedefinieerd als de langgerekte waterkerende duinenreeks 
langsheen het strand.

Het grootste deei van het studiegebied bestaat uit duinen. De duinengordel die het onderwerp vormt van deze 
studie voldoet strikt genomen niet aan de hierboven geformuleerde definitie van zeereepduinen. De dijk en in veel 
gevailen de Koninklijke baan verbreken immers de continue overgang strand - zeereep. De waterkerende functie 
van de bestudeerde duinengordei wordt dan ook quasi volledig overgenomen door deze dijk. De duinen van het



studiegebied kunnen dan ook omschreven worden ais iokaai vrij hoge zeereepduinen die niet meer rechtstreeks 
met het strand in contact staan en in sterke mate versnipperd zijn door bedijking, bebouwing en 
transportinfrastructuur. Ze zijn vrij goed gefixeerd door een kaikminnende vegetatie van struweel, grassen en 
kruiden.

Duinpotderovergang

De duinpoiderovergang verloopt in het studiegebied abrupt. De steiie zuidwaartse iijzijde van de zeereep - die de 
binnenduinrand vormt - gaat onmiddetiijk over in een vlak poideriandschap. Op de scherpe grens tussen duin en 
potder iigt de Duinenweg (grondgebied Middetkerke) en de Duinenstraat (grondgebied Oostende). Deze iopen 
grotendeeis op de Graaf Jansdijk, die van oudsher de duinpoiderovergang vormde. Het is pas op de plaats waar 
deze dijk stopt, nameiijk ter hoogte van het parkgedeelte en ter hoogte van een dee! van de James Ensorduinen, 
dat een gave duinpoiderovergang aanwezig is.

Potder

Binnen het studiegebied behoren het gedeelte van het Domein Prins Karei geiegen in het studiegebied (deelgebied 
II) en het gebied rond de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinen Kerk (deelgebied Hl) tot de polderstreek. Verder strekt de 
poiderzich uit landinwaarts van het studiegebied.

7.7.3.3 Eenheden
Om de kneipunten en de te ondernemen acties in het studiegebied op een geografisch samenhangende wijze te 
kunnen groeperen wordt elk deelgebied hier onderverdeeid in eenheden. Voorde afbakening van deze eenheden 
wordt rekening gehouden met de bestaande grenzen. Meesta) betreft het paden of de grens van het deelgebied. 
De afbakening van deze eenheden wordt weergegeven op haart 3 Met eike eenheid stemt een nummer overeen. 
Het Romeinse cijfer van dit nummer stelt hierbij het deelgebied voor waarin de betreffende eenheid voorkomt, het 
tweede (Arabische) cijfer is een specifiek referentienummer voor deze eenheid binnen het betreffende deelgebied. 
Zo krijgt eenheid 12 binnen deelgebied ii bijvoorbeeld het nummer it.12 toegewezen. De totale oppervlakte van 
de verschillende eenheden wordt weergegeven in tabe/ V.



Tabe/ 7. eenheden ö/nnen de du/nen fussen M&sfende en Oostende

eenheid aard oppervtakte eenheid aard oppervtakte

!.1 duinen 39a25ca Ü.2 duinen 43a58ca

t.2 duinen 83a63ca t).3 duinen 79a40ca

).3 duinen 1ha75a04ca tt.4 duinen 6ha18a74ca

).4 duinen 2ha67a84ca Ü.5 duinen 3ha60a51ca

t.5 duinen 1ha70a89ca Ü.6 duinen 1ha46a63ca

I.6 duinen 94a67ca/ tt.7 duinen 2ha00a34ca

t.7 duinen 97a11ca t!.8 duinen 86a29ca

I.8 duinen 1ha75a30ca it.9 duinen 39a54ca

I.9 duinen 64a64ca Ü.10 duinen 66a20ca

!.10 duinen 76a75ca Ü.11 duinen 2ha33a12ca

!.11 duinen 73a20ca Ü.12 duinen 2ha22a90ca

!.12 duinen 29a49ca Ü.13 duinen 1ha50a15ca

!.13 duinen 48a54ca Ü.14 duinen 1ha31a85ca

!.14 duinen 2ha84a49ca Ü.15 duinen 1ha49a30ca

!.15 duinen 1ha65a31ca Ü.16 duinen 44a90ca

!.16 duinen 66a86ca M.17 duinen 2ha48a79ca

t.17 duinen 45a43ca Ü.18 duinen 2ha6*̂ a19ca

t.18 duinen 2ha48a16ca Ü.19 duinen 3ha07a71ca

t.19 duinen 65a40ca Ü.20 duinen 51a45ca

).20 duinen 1ha77a92ca [).21 duinen 1ha06a72ca

).21 duinen 2ha84a42ca Ü.22 duinen 2ha38a06ca

t.22 duinen 2ha68a77ca Ü.23 potder 14ha49a22ca

t.23 duinen 2ha54a64ca iü.1 duinen 1ha81a03ca

!.24 duinen 3ha84a58ca i)l.2 duinen 4ha01a02ca

X.1 duinen 3ha37a52ca ÜI.3 potder 15ha75a46ca



1.2 Eigendomstructuur, beheersituatie en gebruik
Onder deze paragraaf worden de grote tijnen van de eigendomsstructuur en de beheersituatie van het 
studiegebied, die weergegeven zijn op Iraart 4 besproken. Voor een meer gedetaiüeerde weergave van de 
oppervtakte, de eigendomsstructuur, het gebruik en de ligging van aüe kadastraie perceten van het studiegebied 
wordt verwezen naar ù%/age V.

1.2.1 Eigendomstructuur
De duinen van het studiegebied zijn nagenoeg voüedig in eigendom van openbare besturen. Het grootste 
gedeette van de duinen behoort hierbij toe aan de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AW Z). Het uiterste 
oosteiijk dee! van deelgebied ! ("Radio Oostende") is echter geen eigendom van AWZ. Dit gebied behoort toe aan 
het Ministerie van Landsverdediging. Ook het oostelijke deel van de duinen van deetgebied I! is niet in eigendom 
van AWZ. Deze percelen zijn immers in privaat eigendom.

Ook de polders van deelgebied !! (Domein Prins Karei) zijn voor het grootste dee! in bezit van openbare besturen. 
De Afdeling Bos en Groen is eigenaar van het centraal gelegen parkgedeelte, dat in het oosten en westen 
begrensd wordt door perceten die in eigendom zijn van de provincie West-Viaanderen. Enkele gedeeltes van het 
park zijn ten slotte in privaat bezit.

Het centrale gedeette van het Domein dat in eigendom is van de Afdeling Bos en Groen wordt in deze 
gebiedsvisie het 'Park Prins Karei genoemd. Het oosteiijke gedeette van het Domein wordt aangeduid met de 
term "natuurontwikketingszone Domein Prins Karet". Het oostetijke deel van het Domein wordt ten stotte 
aangeduid met de term "omgeving geplande vogetasiel".

De potders van deetgebied )H zijn dan weer voor het grootste gedeette in privaat eigendom. Enkei de oostetijke 
band van dit potdergebied is in eigendom van openbare besturen. Het noordetijk deet van deze band behoort 
hierbij toe aan de Kerkfabriek, terwij! het zuidelijk deel eigendom is van de stad Oostende.

1.2.2 Beheersituatie
Voor het grootste deet van het studiegebied getdt dat de eigenaar van een bepaald perceet ook de beheerder van 
het betreffende perceet is. Dit gaat enke) niet op voor het grootste gedeette van deetgebied t, voor de 
Schapenweide (Deetgebied !!) en voor de duinen die deet uitmaken van het Domein Prins Karet. De twee 
eerstgenoemde terreinen zijn in eigendom van AWZ maar worden bij overeenkomst door vzw Natuurpunt 
beheerd. De duinen van het Domein Prins Karet zijn eveneens in beheer van AWZ. Ze worden echter via een 
erfpachtregeting beheerd door de Provincie.

1.2.3 Gebruik
Het gebruik van de duinen van het studiegebied is in hoofdzaak gericht op het behoud van de zeewerende 
functie, op het natuurbehoud en in mindere mate op zachte recreatie. Verder is er nog het gebruik van het terrein 
"Radio Oostende" als zendstation, het gebruik van de duinen van het Domein Prins Karei als openluchtmuseum 
en het gebruik van de duinen van eenheid H.22 als camping.

De polders van deetgebied !l zijn in gebruik als park.



De polders van deelgebied IH wordt voor het grootste gedeelte gebruikt als akker- en weiland. Verder wordt een 
groot deel van deze polder uitgebaat als camping. Het noordoostelijk deel van deze polder bestaat uit de 
"Duinenkerk" en het bijhorende kerkhof.



1.3 Juridisch en beieidsmatig kader
1.3.1 Wet op ruimteüjke ordening en stedenbouw
7.3.7.7 Getvesfp/annen en getvesfp/an w//z/a/noen
Het gewesfo/an voor de Middenkust werd vastgelegd in 1978. Hierin krijgen de verschiüende delen van het 
studiegebied de volgende bestemmingen (voor de groene bestemmingen telkens met de belangrijkste stedenbouwkundi
ge voorschriften) toegewezen:

Woongebieden

Het uiterste westeiijke deettje van deelgebied t! (0,3 ha) en het zuidwesteiijke deel van de poider van deelgebied III 
(12,5 ha) zijn opgenomen a)s woongeb/ed.

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

Het gebied "Radio Oostende" (3,9 ha) dat deel uitmaakt van deelgebied I is in de oorspronkelijke gewestplannen 
opgenomen onder de bovengenoemde bestemming.

Gebieden voor toeristische recreatieparken (TRP)

Het grootste dee! van het gedeelte van het Domein Prins Karei (deelgebied II) dat gelegen is binnen het 
studiegebied heeft bovengenoemde bestemming in de oorspronkelijke gewestplannen. Het betreft een 
oppervlakte van 11,8 ha.

Parkgebieden

Een smalle strook van het Domein Prins Karei (deelgebied II) is parkgeb/ed. Het betreft een strook van ongeveer 
60 m breed met een oppervlakte van 1,5 ha gelegen tegen de N318.

Parkgeb/eden moeten /n hun staaf bewaard worden of zÿh bestemd om zodan/g /ngencfif te worden dat ze hun 
soc/a/e /uncf/e kunnen vervu//en. Enke/ d/e werken en hande/zngen d/ë sfhkf noodzake/ÿk zÿh voor de opensfe//;hg, 
hef behoud, de vehraa//ng en/of de aan/eg van hef parkgeb/ëd zÿn /n geb/ëden mef een derge/ÿke besfemm/ng 
foege/afen.

Natuurgebieden

Alle overige delen van het studiegebied zijn in het oorspronkelijke gewestplan opgenomen als nafuurgeb/ed.

/Vafuurgeb/ëd /s besfemd voor hef behoud, de bescherm/ng en hef hersfe/ van hef nafuuhÿke m///ëu. Er ge/df h/er 
dan ook een bouwverbod, waarbÿ /n pnhc/pe enke/ werken d/ë gehchf zÿn op of veren/gbaar zyn mef de 
bescherm/hg, hef behoud en hef hersfe/ van hef nafuuhÿke m///eu foege/afen zÿn.

In het studiegebied vonden voorlopig de volgende oewesfp/anw//z/o/naen plaats:

o Op 13 juli 2001 werd de bestemming van het gebied "Radio Oostende" gelegen in deelgebied I gewijzigd van 
gemeenscbapsvoorz/ën/'ngen en openbare nufsvoorz/en/ng naar nafuurgeb/ëd, 

o Op 13 juli 2001 werd de bestemming van het noordelijk deel van het Domein Prins Karei gelegen in 
deelgebied II gewijzigd van 71RP geb/ed naar nafuurgeb/ed,*



o Op de nieuwste versie van de gewestptannen staat het grootste dee) van deetgebied I! bovendien gearceerd 
ais nafuufgeNed mef archeo/og/sc/ie waarde.

De meest recente versie van de gewestplannen van het studiegebied en zijn onmiddettijke omgeving wordt 
weergegeven op /faart 5.

1.3.2 Bijzondere p!annen van aan!eg (BPA)
Voor het dee! van het studiegebied geiegen in de gemeente Oostende zijn geen BPA's opgemaakt. Atle 
bestemmingen en voorschriften zijn hier vastgeiegd volgens het gewestpian.

Voor het deel van het studiegebied gelegen in de gemeente Middetkerke zijn wei BPA's opgemaakt. Deze BPA's 
schrijven echter geen concrete bestemmingen of voorschriften voor in het eigenlijke studiegebied. Van west naar 
oost gelden volgende BPA's in het studiegebied.

Deelgebied I

o BPA nr. 9, "Middetkerke uitbreiding": Goedgekeurd bij Koninklijk Bestuit van 28 augustus 1979; 
o BPA nr. 4, "Miami": Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1979; 
o BPA nr. 3: "tJzertaan": Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 augustus 2001 ; 
o BPA nr.2: "Zeedijk": Goedgekeurd bij Ministerieel Bestuit van 17 september 1985.
Deelgebied I)

o BPA nr.11 : "Watraversijde": Goedgekeurd bij Ministerieet Besluit van 22 augustus 2001.
Voor een ruimtelijke situering van het exacte toepassingsgebied van deze in het studiegebied geldende BPA's 
wordt hier verwezen naar /raaft 5.

1.3.3 Duinendecreet
Het Duinendecreet (14/07/1993) wit een wettetijke bescherming verlenen aan vanuit het oogpunt van het 
natuurbehoud belangrijk duingebied dat door de gewestptannen in onvoldoende mate beschermd wordt. Bij de 
selectie van deze te beschermen gebieden werd rekening gehouden met de criteria oppervlakte, ruimtetijk - 
ecotogische context, actuele biotogische waarde en geomorfotogie.

De door het Duinendecreet beschermde gebieden in het studiegebied worden weergegeven op Aaarf 6 Concreet 
werden het gebied "Radio Oostende" (Deelgebied I) en het grootste deel van het Domein Prins Karet (Deelgebied II) 
door het duinendecreet aangeduid ats "beschermd duingebied". Hierdoor geldt op deze terreinen een bouwverbod 
dat enket kan geschonden worden voor werkzaamheden ten behoeve van natuurbehoud, kustverdediging en voor 
stopingswerken van woningen of gebouwen.

1.3.4 Beschermde monumenten, tandschappen en dorps- of 
stadsgezichten

tn overeenstemming met de bepaling van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 
1995 zijn de eigenaars en erfpachthouders van een beschermd monument en van een in een beschermd dorps- 
of stadsgezicht gelegen onroerend goed ertoe gehouden het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, 
te beschadigen ofte vernieten. Het decreet van 16 aprit 1996 legt dezelfde verptichtingen op aan de eigenaar, de 
erfpachthouder, de opstalhouder en de vruchtgebruiker van een beschermd landschap. Deze regeting resulteert



niet in een voliedig verbod op het uitvoeren van ingrepen aan de beschermde onroerende goederen. Eventueie 
ingrepen moeten echter afgewogen worden ten opzichte van de waarde(n) waarvoor het betreffende goed 
beschermd wordt. Indien de gepiande werken of handelingen vergunningspiichtig zijn in het kader van de 
wetgeving rond de ruimtelijke ordening dient tijdens de vergunningsprocedure advies ingewonnen te worden bij de 
ce! Monumenten en Landschappen. Dit advies is bindend voor zover het negatief is of voorwaarden oplegt. Indien 
de geplande werken of handelingen niet vergunningspiichtig zijn, moet een toelating gevraagd worden aan de cel 
Monumenten en Landschappen. Voor een beschermd iandschap dient tevens een beheerscommissie te worden 
opgericht, die een beheerspian van het landschap dient op te stellen. <n deze commissie zijn de eigenaars, met 
inbegrip van de pachters en huurders, de verenigingen die het herstel en het beheer van het natuurlijke milieu 
en/of het betrokken landschap tot doel hebben, de betrokken administraties en de betrokken gemeente(n) 
vertegenwoordigd.

in en rond het studiegebied komen enkete waardevolie monumenten, dorpsgezichten en landschappen voor die 
wetteiijke bescherming genieten. Op Raaf? 6 worden deze gelokaiiseerd.

7lrac#esfa#on -  conc/ërgeM'on/na
Het complex tractiestation - conciërgewoning gelegen iangs de Leopoldlaan 181 in Middelkerke werd op 7 
februari 1996 ais monument beschermd. Deze gebouwen zijn eigendom van de openbare vervoersmaatschappij 
"De Lijn". Het tractiestation werd in 1924 gebouwd naar een ontwerp van de architect Georges Vivenois, een 
leerling van Victor Horta. Het bedrijfsgedeette was een essentieel onderdeel voor de stroomvoorziening van de 
elektrische spoorlijn. Door de technische evolutie had het gebouw jaren geieden geen enke! nut meer. Recent 
werd het oude tractiestation door de eigenaar de Lijn in erfpacht gegeven aan de Brusseise binnenhuisarchitect 
Dirk Tegenbos. Het gebouw, een beschermd monument, krijgt een nieuwe bestemming als restaurant, kaart- en 
danscafé.

P u / n e n w e g

Het gedeelte van de Duinenweg dat door en iangs het Domein Prins Karei en de Koninkiijke schenking loopt werd 
op 5 februari 1959 als landschap beschermd. Dit gedeelte van de Duinweg ioopt op het oude traject van de Graaf 
Jansdijk.

Mfssers/ïiv/s/e
Het vissershuisje geiegen langs de Duinenweg (huisnummer 212) werd bij bestuit van 6 februari 1985 als 
monument beschermd.

PM/n- en po/cfer/andsc/rap nab/; de Ref%r van Onze L/eve Mromv fer cfu/nen
Het duin- en polderlandschap geiegen nabij de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen werd bij besluit van 7 
september 1979 als landschap beschermd. Concreet omvat dit beschermde iandschap het voliedige James Ensor 
duingebied en het oostelijk deei van het achterliggende poldergebied.

Ker/f Onze-L/eve-VroMM'-fer-cfu/nen
De Kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen werd bij besluit van 2 november 1946 ais monument beschermd. Deze 
kerk is gelegen aan de Dorpstraat in Mariakerke, in het noordoosten van de uitbreidingszone van deeigebied Hl. 
Het is een Gotisch visserkerkje dat dateert uit de 14de tot 16 de eeuw.



Bearaa?p/aafs rond Onze-L/eve-\/rouM/-fer-diJ/nen
Ook de begraafplaats rond de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen werd bij bestuit van 27 mei 1975 ats tandschap 
beschermd. Op deze begraafptaats tigt de schitder James Ensor begraven.

De o/ntyey/ng van de Onze-L/eve-\/rot/w-fer-di//ne/7
De omgeving van de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen werd bij bestuit van 22 september 1981 ats dorpszicht 
beschermd.

1.3.5EU-Voge!- en -Habitatrichtüjn
De EU-Vogetrichttijn is in het studiegebied nergens van toepassing. Het beschouwde gebied is echter wel getegen 
in het Habitatrichttijngebied 'Duingebieden inctusief ttzermonding en Zwin', met name de deetgebieden 
BE250001-19 en BE250001-21.

Het grootste dee! van het studiegebied is aangeduid als Speciale Beschermingszone volgens de EU- 
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna). Deze Speciate Beschermingszone binnen het studiegebied vormt een onderdee) van de 
3.100 hectare grote EU-Habitatrichttijngebied 'Duingebieden inctusief tJzermonding en Zwin' (deelgebieden 
BE250001-19 en BE250001-21) aanwezig aan de Vlaamse kust. Concreet gaat het tetkens om de votgende delen, 
die worden getokatiseerd op haarf 6:

o Het vottedige deetgebied t, uitgezonderd het meest westelijk gelegen, smatte deel met een lengte van 
ongeveer 240 meter en een drietat bebouwde percelen ter hoogte van de oude watertoren; 

o Het volledige deetgebied t), uitgezonderd de extreem zuidetijke en extreem oostelijke deten van het Domein 
Prins Karei en de vier meest oostelijk gelegen perceten van het duingebied "Middelkerke Oost"; 

o Het vottedige deetgebied Ut, uitgezonderd de potder van deetgebied tlt.

Meer specifiek komen de votgende, door de Europese Habitatrichttijn, beschermde habitattypes in het 
studiegebied voor:

o Natura 2000 code 2120 Wandelende duinen op de strandwat met Ammophita arenaria (witte duinen); 
o Natura 2000 code 2130 Vastgetegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen);
o Natura 2000 code 2160 Duinen met Hippophaea rhamnoides;
o Natura 2000 code 2170 Duinen met Satix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria);
o Natura 2000 code 2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied;
o Natura 2000 code 2190 Vochtige duinvalleien;
o Natura 2000 code 3140 Kalkhoudende otigo- tot mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara

spp. vegetaties.

Tengevolge van afdeling 3bis die in 2002 werd ingevoegd in het Natuurbehoudsdecreet is elke administratieve 
overheid voortaan verplicht de nodige maatregeten te nemen ter instandhouding en ter bescherming van deze 
natura 2000 habitats.

Voor een beschrijving van deze door de EU-Habitatrichttijn beschermde habitattypes die voorkomen in het 
studiegebied wordt hier verwezen naar § 2.3.2.2. Voor een tokalisatie van deze beschermde habitattypes binnen 
het studiegebied wordt verwezen naar haarf ff.



Verder komt de Kamsalamander CMurus cnsfafus) voor in het studiegebied. Deze soort wordt vermeid in Bijlage tl 
van de EU-Habitatrichtiijn. Het is een prioritaire diersoort waarvoor aanwijzing van een Speciaie 
Beschermingszone vereist is. Geen enkele van de overige soorten vermeld in één van de bijlagen van de EU- 
Habitatrichtiijn komt voor in het studiegebied.

1.3.6 Erkende en niet erkende natuurreservaten
De term "erkend natuurreservaat" wordt in het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu (21 
oktober 1997) of kortweg Natuurdecreet omschreven ais een door de Viaamse regering aangewezen gebied dat 
van beiang is voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijke miiieu. Om erkend te worden 
ais natuurreservaat dient een erkenningsaanvraag ingediend te worden bij de Vlaamse regering, die hiertoe 
advies inwint bij de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud. De erkenningsaanvraag wordt door AMINAL- 
Afdeling Natuur onderzocht op haar ontvankeiijkheid en voliedigheid.

De erkenning van een privaat natuurreservaat zoals bedoeld in het Natuurdecreet houdt concreet in dat het 
beheer van het gebied financieel wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Ontheffingen op bepaalde 
verbodsbepalingen (kappen, plaggen, maaien, ...) die eventueel van toepassing zijn in het betreffende gebied 
kunnen bovendien bekomen worden indien ze opgenomen werden in het erkende beheerspian.

Binnen het projectgebied werden "De Warandeduinen" vlak voor het afwerken van deze gebiedsvisie, erkend ais 
natuurreservaat. Het erkende gebied betreft het voltedige deetgebied i, uitgezonderd het terrein van Radio 
Oostende.

Tot 2002 werd siechts 5 ha van de in totaal 32 ha grote Warandeduinen beheerd. Sinds kort heeft Natuurpunt 
echter een beheersovereenkomst met de eigenaar (AWZ) voor het volledige gebied. Het gevoerde beheer richt 
zich voornamelijk op het tegengaan van verstruweling van de waardevolte duingrasianden en vochtige 
duinpannes en op het behoud van de herpetofauna in de "Salamanderput". De recente erkenning opent heel wat 
perspectieven naar het optimaliseren en het uitbreiden van de natuurwaarde van het gebied.

in het studiegebied bevindt zich ook De Schapenweide (oppervlakte 1,3 ha), een niet erkend natuurreservaat 
waarvoor tot op heden geen erkenning werd aangevraagd. De Schapenweide vormt een overgangsgebied tussen 
duin en polder met enkele beiangrijke iandschapshistorische en biologische waarden, waaronder een restant van 
de Graaf Sint Jansdijk, een waterplas die gevoed wordt door kweiwater en een vochtige duinpanne.

1.3.7 Natuurdecreet
Het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu (21 oktober 1997), kortweg het Natuurdecreet 
zorgt ervoor dat 'natuur̂  niet zomaar kan worden verwijderd of gewijzigd. Hiertoe wordt vooreerst een verbod tot 
wijziging en een vergunningsplicht ingevoerd voor bepaalde vegetaties en kleine landschapseiementen. Met het 
oog op het streven naar een algemene bescherming van natuurelementen buiten de groene bestemmingen, voert 
het Natuurdecreet tevens een meldings- en een zorgplicht in. in wat volgt onder deze paragraaf worden deze 
verbod- en gebodsbepalingen van het Natuurdecreet toegeiicht en betrokken op het studiegebied.

f.3.7.7 Verbod tof wZ/z/g/no
Het Natuurdecreet is van specifiek belang voor het studiegebied, aangezien dit verbod tot wijziging onder meer 
rust op duinvegetaties. Het is belangrijk om op te merken dat dit verbod onafhankeiijk van de bestemming op het



gewestptan geldt. Mits votdaan is aan de zorgpticht, de vergunningsplicht en de meldingsplicht getdt dit verbod 
evenwe! nooit wanneerde wijzigingen worden uitgevoerd in één van de volgende gevalien:

o Op huiskavels (het kadastrale perceel horend bij de vergunning bij de vergunde woning of de kadastrale percelen die deel 
uitmaken van de bedrijfsvoering) van een vergunde woning en/of van een bedrijfsgebouw dat gelegen is binnen 
een straat van maximum 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter indien een groengebied, parkgebied, 
buffergebied of bosgebied wordt bestreken); 

o Op basis van een regtementaire stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na advies van AMINAL Afdeting 
Natuur en voor zover is votdaan aan artikel 16 van het Natuurdecreet met betrekking tot vermijdbare schade; 

o tn toepassing van een beheersptan voor natuurreservaten, voor bossen of voor geklasseerde tandschappen, 
en in toepassing van een tandinrichtingsplan, een ruitverkavetingsptan of een natuurinrichtingsproject; 

o In het kader van normate onderhoudswerken (deze staan vermeld in de omzendbrief van 10 november 1998)

Daarnaast kunnen -indien votdaan is aan de zorgplicht- individuete afwijkingen van dit verbod tot het wijzigen van 
duinvegetaties bij gemotiveerd besluit toegestaan worden door de minister van teefmitieu.

7.3.7.2 Ver3Mnn/nasp//cM

De vergunningspticht rust eerst en voorat op het wijzigen van kleine tandschapsetementen, (o.a. poelen, bomenrijen, 
houtkanten, hagen, ...) en waterlopen in de 'groene gebieden', de 'geet-groene' gebieden, het tandschappetijk 
waardevot agrarisch gebied en de international (Ramsargebieden en Speciale Beschermingszones). Daarnaast rust 
deze vergunningspticht ook op het wijzigen van vegetaties in de 'groene', 'geetgroene' en de internationale 
gebieden (in de SBZ-V enkel in de strikte EU vogelrichtlijngebieden).

f.3.7.3 Me/cf/ncrsp/ZcM
De metdingspticht geldt voor het wijzigen van kleine tandschapselementen, struwelen en toofbossen getegen in 
andere gewestptanbestemmingen dan de hierboven vermetde. Ze getdt evenwet niet in de industrie- en de 
woongebieden, tn feite is ze dan ook enket van toepassing in de strikt agrarische gebieden.

t3.7.4Zofgß//c^f

De zorgplicht die in artiket 14 van het decreet Natuurbehoud wordt opgetegd is een algemene bepaling waarvoor 
geen specifieke procedure bestaat. Ze geldt attijd en overat in Vtaanderen, onafhanketijk van de 
gewestplanbestemming. Ze houdt in dat eenieder die activiteiten uitvoert die de natuurwaarden in de 
onmiddettijke omgeving kunnen vernietigen of beschadigen verpticht is atte redelijke maatregelen te nemen om 
de schade te voorkomen, te beperken ofte herstetten.

Kader 1: Ter verduidetijking de in § 1.3.6 gehanteerde begrippen

Groene geb/eden; De groene gebieden zijn de gebieden met de onderstaande bestemming op het gewestplan:
o de groengebieden 
o de parkgebieden 
o de buffergebieden 
o de bosgebieden
Gee/groene gebieden; De geet-groene gebieden zijn gebieden met de onderstaande bestemming op het 
gewestptan:
o de vatteigebieden 
o de brongebieden
o de agrarische gebieden met ecotogisch betang___________________ _____________  _________________



o de agrarische gebieden met bijzondere waarde
o de natuurontwikkelingsgebieden_______________________________________________________________________

1.3.8 Decreet houdende organisatie van de ruimteiijke ordening 
(DRO)

7.3.8.7/n/e/cf/no
Het DRO (1999) voorziet onder meer in de opmaak van ruimtelijke structuurplannen (RSP'en) op verschwende 
niveaus (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk). Deze RSP'en vormen de beleidsinstrumenten die het kader 
aangeven voor de gewenste ruimtelijke structuur (bestemmingen). Ze geven een lange termijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie en vormen ais dusdanig een betangrijk referentiekader in de 
voorliggende studie. Op heden hebben enkel het Ruimtetijk Structuurplan Viaanderen (RSV ) en het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) een definitief karakter. Zowel het Gemeentetijk Ruimtelijk 
Structuurplan (G RS) Middelkerke als het GRS Oostende bevinden zich nog in een ontwikketingsfase. Niettemin 
wordt hier wel verwezen naar de beschikbare teksten van voorontwerp, aangezien de krachtlijnen van de 
uiteindelijke versies van de GRS'en hierin reeds duidelijk zichtbaar zijn.

Ten einde de overeenstemming van de RSP'en met de bestaande ruimteiijke uitvoeringsplannen te bereiken 
bepaalt het decreet dat deze laatste door de bevoegde overheid met het RSP moeten in overeenstemming 
worden gebracht. Voor het RSP Vlaanderen za) de gewesteiijke overheid dus desgevallend de gewestplannen 
moeten bijsturen. De piannen van aanleg zullen op hun beurt geleidetijk aan worden vervangen door ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP), die in tegenstelling tot de oude aanlegplannen in principe geen gebiedsdekkend 
karakter hebben. Deze laatste blijven dan ook van kracht tot ze vervangen worden door een RUP. Het Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Strand- en dakconstructies", is een voorbeeld van dergelijke RUP. Ze is van 
toepassing op de dijk en het strand geiegen voor het studiegebied, maar heeft geen betrekking op het eigenlijke 
studiegebied. Voor het studiegebied zelf werd tot op heden geen enkele RUP opgesteld.

Samenvattend kan gesteid worden dat in het kader van het DRO de volgende piannen van toepassing zijn 
(goedgekeurde, definitieve versie) of zu//en zÿb (voorop/ge vers/'e) in het studiegebied:

o Gewestetijk Ruimtetijk Structuurplan Vtaanderen (RSV) 
o Provinciaat Ruimtetijk Structuurptan West-Vtaanderen (PRSV-WV)
o Gemeenfe/%k Ruvw/e/ÿTf S&ucftvurp/an M/cfcfe#(e/ike fGRS-M) 
o Gemeenfe/%k Ru/mfe/ÿK S&ucfüt/fp/an Oosfende fGRS-OJ
in wat volgt worden deze plannen en de mogelijke impiicaties van deze piannen voor het studiegebied kort 
toegelicht.

7.3.8.2 Hef Sfnvcftvtvrp/afT Mfaancferen fnsy)
Het grootste deel van het studiegebied is opgenomen in het VEN als Grote Eenheid Natuur (GEN ). De afbakening 
van het VEN ter hoogte van het studiegebied wordt weergegeven op /faarf 7.

Het betreft de volgende deien:

o Het voliedige deeigebied i, uitgezonderd het meest westelijk gelegen, smaiie deel met een iengte van 
ongeveer 240 meter, een bebouwd perceei aan de Koninklijke baan en een vijftai bebouwde perceten ter 
hoogte van de oude watertoren.



o Het volledige deelgebied II, uitgezonderd een dee! van het Domein Prins Karei, enkeie bebouwde percelen 
gelegen aan de Duinenstraat en de meest oostelijk gelegen percelen van het duingebied "Middelkerke Oost", 

o Het volledige deelgebied Hl, uitgezonderd het zuidoostelijke deel van de polder gelegen ten zuiden van het 
duingebied Raversijde en de onmiddellijke omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen kerk.

Kader 2: Terverduidetijking de in § 1.3.8.2 gehanteerde begrippen
MEM : Vlaams Ecologisch Netwerk: samenhangend, georganiseerd gehee! van gebieden van de open ruimte 
waarin een specifiek beieid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en elementen van het 
natuurlijke milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en 
potentiële natuurwaarden wordt gevoerd.
GEM : Grote Eenheid Natuur: gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de helft 
van het gebied bevatten, hetzij gebieden waarin een specifiek natuurelement met hoge natuurkwaliteit aanwezig 
is; een GEN is een nu al belangrijk natuurgebied.___________________________________________________________

Prov/nc/aa/ SfrMcfMtvrp/an !/Vesf-V/aancferen fPRS-Mt/J
Binnen het studiegebied worden de volgende gebieden door het PRS-WV (MB 6 maart 2002) geselecteerd en 
verder ingedeeld als behorende tot de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur:

o De Warandeduinen (deelgebied t) met het aangrenzende strand, het Domein Prins Karei en de zeereepduinen 
tussen Raversijde en Mariakerke (deelgebied II en deelgebied Hl), ingedeeld in de categorie 
natuurverbindingsgebied (subcategorie clusters kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden); 

o De Graaf Jansdijk, ingedeeld in de categorie droge ecologische infrastructuur.
Binnen het studiegebied worden de volgende gebieden door het PRS-VW geselecteerd en verder ingedeeld als 
behorende tot de gewenste ruimtelijke toeristische en recreatieve structuur:

o Het Domein Prins Karei, ingedeeld in de categorie toeristisch-recreatieve knooppunten (subcategorie 
openluchtrecreatieve groene domeinen in provinciaal beheer).

Binnen het studiegebied worden de volgende gebieden door het PRS-WV geselecteerd als gave landschappen en 
verder ingedeeld als behorende tot de gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur:

o Duinen Middenkust (het volledige studiegebied uitgezonderd het deel gelegen in het poldergebied).
Het studiegebied wordt voorts onderverdeeld als behorende tot het deelgebied kustruimte. Binnen het 
studiegebied wordt voorts aandacht geschonken aan markante strandduin- en duinpolderovergangen als 
belangrijke structurerende elementen en componenten.

Ten slotte wordt het opmaken van een actieplan "Koninklijke Baan en omgeving" opgenomen binnen de bindende 
bepalingen van het PRS-WV. Dit specifieke project kan ook van invloed zijn op het studiegebied van deze 
gebiedsvisie.

Kader3: Terverduidetijking de in § 1.3.8.3 gehanteerde begrippen
Mafuurverh/nd/ngsgeb/ecfen; Gebieden waar kleine natuur- en landschapselementen de migratie van 
organismen (dieren en pianten) tussen natuuraandachtszones vergemakkelijken doorheen het tandschap. 
Volgende elementen zijn hierbij van belang:
o natuurverbindingsgebieden zijn in principe aaneengesloten gebieden 
o natuur is er een nevenfunctie die de hoofdfunctie niet kan regelen
o voor de natuurfunctie staan behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen, de 

ondersteuning van kleine natuurgebieden en het behoud van de open ruimte centraal in het beleid 
o voor particulieren worden stimulerende maatregelen genomen op vrijwillige basis



C/usfers van Me/'ne /andscbapse/emenfen en Me/ne nafuu/geb/eden: Deze natuurverbindingsgebieden 
bestaan uit dusters van k)eine )andschapselementen en kleine natuurgebieden (vb graslanden, kleine bossen) die 
intem een sterke samenhang vertonen. Ze vormen ais het ware stapstenen tussen natuuraandachtszones en zijn 
bijgevotg eerder 'zoekzones voor natuurverbinding tussen natuuraandachtszones'. Deze gebieden moeten zo veei 
mogetijk gespaard biijven van activiteiten die niet kaderen in een open-ruimtebeleid. Ze zorgen tevens voor een 
hoge landschappelijke herkenbaarheid die dient te worden bewaard.
Eco/og/scbe /nbasirucfuur van boven/okaa/ be/ang: Deze categorie bestaat uit grotere lijnvormige 
landschapselementen met een belangrijke verbindingsfunctie. Ze zijn scherp in het landschap afgebakend en van 
menselijke oorsprong. Het beleid voor de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is gericht op de 
versterking van de ecologische functie van het landschapselement zelf.
Droge eco/og/scbe /nfirastructuur Polderdijken en spoorwegbeddingen vormen de belangrijkste elementen van 
de droge ecologische infrastructuur. Door hun verbindingsfunctie en samenhang zorgen zij voor migraties over 
land. De meestal typische, waardevolle vegetatie vraagt bijzondere aandacht. Een aangepast (berm)beheer, 
eventueel met lijnvormige aanplantingen die in het landschap passen kan de natuurlijke en landschappelijke 
waarde aanzienlijk verhogen.

7oens#sc/!-fecrea#eve knooppunten; Dit zijn stedelijke gebieden, kusthoofddorpen, openluchtrecreatieve 
groene domeinen en pretparken die bovenlokaal structurerend zijn wegens het aantal bezoekers die zij aantrek
ken. Zij veroorzaken veel mobiliteit (ook in het buitengebied) en kunnen daarom als dynamisch worden aangezien. 
In de gewenste ruimtelijke structuur worden zowel de bestaande als de gewenste knooppunten besproken.

Landscbapseenbeden; Landschapseenheden worden gevormd door een landschappelijke structuur. Ze worden 
ondermeer bepaald door de percelering, het nederzettingspatroon en het wegenpatroon. Ze vormen de 
onderbouw van de landschappelijke structuur waarbinnen landschapselementen- en componenten kunnen 
voorkomen en zijn gebiedsdekkend voor de provincie. Ze worden onderverdeeld in vijf categorieën: gave 
landschappen, ankerplaatsen, verschraalde landschappen, nieuwe landschappen en stadslandschappen.
Gave /andscbappen; Deze landschapseenheden komen in hoofdzaak voor in het buitengebied en bestaan uit 
de relictzones van de traditionele landschappen. De term 'gaaf slaat dus op de uitgesproken relictwaarde en de 
samenhang tussen de landschapkenmerken. In deze categorie hebben recente ruimtelijke ingrepen dus geen 
afbreuk gedaan aan het traditionele karakter van het landschap._____________________________________________

V.3.8.4 Hef Gemeente///  ̂ SfrucfMMrp/an M/cfcfe/Aer/œ
Richtinggevend gedeelte

In de voorontweroversie van het GRS-M wordt vooreerst benadrukt dat er prioritair een beleid dient ontwikkeld te 
worden ten behoeve van de duinen van het studiegebied, die tengevolge van de verdere uitgroei van woon- en 
recreatiegebied steeds meer ingestoten worden. Verdere isolatie dient tegengegaan ten einde de opname van het 
betreffende duingebied in een netwerk van open ruimte mogelijk te maken. Het grote belang van het studiegebied 
voor de leef- en woonkwaliteit binnen de gemeente Middelkerke wordt hiervoor als een eerste, lokale reden 
aangehaald in de voorontwerpversie van het GRS-M. Het belang van het studiegebied als drager van de 
bovenlokale ecologische infrastructuur vomit een tweede, bovenlokale reden voor het tegengaan van isolatie van 
deze open ruimte. De hieruit volgende noodzaak van het behoud en het herstel van het studiegebied wordt dan 
ook vooropgesteld. Ten slotte wordt ook het enten van de lokale ecologische infrastructuur op de bovenlokale 
ecologische infrastructuur van het studiegebied voorgesteld.

Als belangrijk knelpunt voor het studiegebied haalt de voorontwerpversie van het GRS-M het conflict tussen de 
verschillende gebruikers van de open ruimte binnen de duinengordel van het studiegebied aan. Binnen deze 
duinengordel, die in de eerste plaats dient te fungeren als drager van de open ruimte, vormt recreatie immers 
vaak de hoofdgebruiker. Dit recreatief gebruik kan enerzijds positieve effecten hebben op de bewustmaking van 
de mens voorde natuurwaarden, maar veroorzaakt anderzijds vaak een verstoring van de natuurlijke functies van 
de duinen. Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief medegebruik en een inbuffering



van de toeristische- en woonzones ten opzichte van het omgevende tandschap wordt noodzakelijk veronderstetd 
voor het behoud van de natuurwaarde van het gebied.

Voorts worden de verschwende ruimtelijke structuren binnen de gemeente Middelkerke in de voorontwerpversie 
van het GRS-M onderscheiden. Voornamelijk de aanduiding van de landschappelijke en natuurlijke structuur is 
voor het studiegebied van belang.

Bindend gedeette

Landsc/7aope///7(e sfrucft/t/r
Concreet wordt het gedeette van het studiegebied getegen op grondgebied Middelkerke binnen de 
voorontwerpversie van het GRS-M ondergebracht in het landschapstype "open ruimte onder verstedelijkingsdruk". 
Dit type wordt ten zuiden geftankeerd door het tandschapstype "polderlandschap", en wordt naar het oosten en het 
westen toe begrensd door het "verstedetijkte kusttandschap". Ze wordt gekenmerkt door de verspreide 
aanwezigheid van bebouwing (uitlopers van het verstedelijkte kustgebied) en door de doorsnijding door infrastructuren. 
De ontwikketing van een duidetijk beleid ten behoeve van de open ruimte wordt binnen deze ruimte 
vooropgesteld.

Bovendien wordt in de voorontwerpversie van het GRS-M gewezen op het unieke milieu van de 
duinpoiderovergang die in het studiegebied in beperkte mate (tussen de IJzerlaan en de Miami wijk) aanwezig is. Een 
betere bescherming van de restanten van deze overgang wordt vooropgesteld. Deze bescherming wordt onder 
meer gerealiseerd door het aanduiden van deze gave duinpoiderovergang als open ruimte verbinding.

Voorts worden binnen het studiegebied volgende elementen aangeduid als open ruimte verbindingen:

o Open ruimte gelegen tussen Westende- en Middelkerkebad (deelgebied I). Deze open ruimte dient het aan 
elkaar groeien van beide badplaatsen tegen te gaan.

o Open ruimte van de kust met strand, zee en duinen. Deze open ruimte van bovenlokaal niveau is een voorde 
kustgemeenten uniek en typerend landschap.

o Open ruimte ter hoogte van de sportterreinen tussen de IJzerlaan en de Miamiwijk. Deze open ruimte vormt 
de enige plaats in Middeikerke waar nog een duinpoiderovergang aanwezig is (cfr. supra).

Ten slotte wordt de Graaf Jansdijk aangeduid als structuurbepalend baken.

A/afu^/y/ce
Vooreerst worden de Warandeduinen (deelgebied I) en de duinen ten oosten van Middelkerke bad (westelijk deel van 
deelgebied H) in de voorontwerpversie van het GRS-M aangeduid als geïsoleerde natuurgebieden.

Ten slotte wordt de Graaf Jansdijk aangeduid als reliëfcomponent.

Kader 4: Ter verduideiijking de in § 1.3.8.4 gehanteerde begrippen
Open ru/mfe veit/ncf/ngen; Open ruimteverbindingen zijn bouwvrije ruimten in de buurt van bebouwde 
gebieden. Binnen deze open ruimte verbindingen dient een beleid gevoerd te worden dat het dichtslibben van 
deze gebieden voorkomt, teneinde het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden tegen te gaan. Hierdoor 
wordt de herkenbaarheid van zowel de open ruimte als de bebouwde gebieden bestendigd.

SirucfMUfbepa/encfe bakens. Bakens zijn structurerende elementen binnen de bebouwde en onbebouwde 
ruimte die als oriëntatiepunten functioneren. Bij het beleid dient rekening gehouden te worden met het bewaren 
van de cultuurhistorische waarde en de authenticiteit van deze bakens. Het is belangrijk dat deze elementen 
visueel waarneembaar zijn in het landschap.



Geiso/eerde natuurgeb/eden; Geïsoleerde natuurgebieden zijn gebieden met een hoge natuurwaarde die echter 
versnipperd en/of beperkt in oppetvlakte zijn. Ze worden meestal ingesloten door andere vormen van bodemge- 
bruik. !n het beleid wordt voor deze gebieden gestreefd naar een verankering in een samenhangend netwerk, dat 
op termijn dient te evolueren naar een waardevol geheel. Ten einde rekening te houden met de natuurwaarde zijn 
andere functies bij het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven functies ondergeschikt aan de natuurfunctie.

ReZ/ëfcomponenf.* Reliëfcomponenten zijn elementen die gekenmerkt worden door een rijke variatie aan 
beplanting die veroorzaakt wordt door reliëfgradiënten.______________________________________________________

f.3.8.5 Hef Gemeente///  ̂Ru/mte/Z/Re SfrtvcfuMrp/an en Oostende fGRS-OJ 
Richtinggevend gedeette

In het richtinggevende gedeelte van de voorontwerpversie van het GRS-O wordt het ondersteunen van een 
geïntegreerde benadering van de semi-natuuriijke zeewering en van de toeristisch-recreatieve 
gebruiksmogelijkheden van de duinen vermeld als zijnde een doelstelling met een bovenlokaal en 
grensoverschrijdend karakter. Ook het aanwenden van groengebieden als ontspannend bindmiddel wordt als 
doelstelling op dit bovenlokale niveau geplaatst. Het herwaarderen van de landschappelijke kwaliteit vormt een 
laatste doelstelling vermeld binnen het GRS-O die van belang is in het kader van de huidige gebiedsvisie.

In het richtinggevende gedeelte van het voorontwerp van het GRS-O wordt de stad Oostende bovendien 
opgedeeld in verschillende deelruimtes. Het gedeette van het studiegebied gelegen op grondgebied Oostende 
behoort hierbij tot twee onderscheiden deelruimtes: de deelruimte kustfront (duinen van het studiegebied) en de 
deelruimte polderfront (poldergebieden van het studiegebied).

In de duinen van de deelruimte kustfront wordt het benutten van de toeristische en recreatieve potenties als een 
belangrijke ruimtelijke krachtlijn aanzien.

Binnen de deelruimte polderfront wordt het behoud van de landschappelijke diversiteit van de polderruimte en het 
accentueren van deze diversiteit door een specifiek landschapsbeheer als een belangrijke krachtlijn aanzien.

In het richtinggevende gedeelte wordt er tevens op gewezen dat het poldergebied ten oosten van Raversijde 
(deelgebied III) benut kan worden voor het realiseren van een kwalitatieve overgang tussen de stedelijke structuur 
en de open ruimte. Concreet kan dit gerealiseerd worden door het inrichten van een woonzone op de plaats die op 
heden wordt ingenomen door een camping. Het betreft de bouw van 44 bijkomende woningen op een totale 
oppervlakte van 2,49 ha. De stad Oostende is op heden in overleg met het Vlaamse Gewest over de 
verkavelingsaanvraag van het betreffende gebied.

Bindend gedeeite

Het bindende gedeelte van het voorontwerp GRS-O vermeldt voor het kustfront de ontwikkeling van functies die 
het toeristische en het recreatieve beleid ondersteunen. Deze ontwikkelingen dienen te gebeuren met respect 
voor de natuurlijke en cultuurhistorische context van het kustfront en in relatie met de structuur, morfologie, rol en 
betekenis van de omliggende stadsdelen. Specifiek voor het deel van het kustfront waartoe het studiegebied 
behoort wordt een actualisatie van de toeristisch recreatieve functies en een renovatie van de aanwezige 
gebouwen en infrastructuren voorgeschreven. Bindende bepalingen die concreet betrekking hebben op de duinen 
van het studiegebied worden hier echter niet vermeld.

Voorts vermeldt het bindende gedeette van het GRS-O de realisatie van woonprojecten in het gebied ten oosten 
van Raversijde (polderfront). Het betreft het gebied waar op heden een camping gevestigd is. Bij de realisatie van 
dit woonproject dient rekening gehouden te worden met de beoogde woondichtheden zoals vermeld in het



richtinggevende gedeette van het GRS-O. Eventuele noodzaketijke bestemmingswijzigingen kunnen gebeuren 
via RUP's die voortvloeien uit het afbakeningsproces van het regionaa! stedelijk gebied Oostende.

Tenslotte wordt voor het natuurgebied gelegen ten oosten van dit woongebied de opmaak van een onderwerpend 
onderzoek met als finalisatie een globale stedenbouwkundige visie ter herwaardering en ontwikkeling van 
stedelijke open ruimtes voorgeschreven in het bindende gedeelte van het GRS-O.

1.3.9 !ntemationa!ep!annen
Hoewel de initiatieven in het ruimtelijke beleid van bestuursniveaus hoger dan het Gewestelijke een eerder 
vrijblijvend karakter dragen loont het de moeite om de plaats van het studiegebied in deze internationale plannen 
hier kort toe te lichten. De hier boven besproken ruimtelijke plannen van lager bestuursniveau staan immers in 
meerdere of mindere mate onder invloed van deze internationale plannen. De belangrijkste ruimtelijke 
beleidsplannen van supranationaal niveau die van belang zijn in het studiegebied zijn:

o Het Europees Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief (EROP)

o De Tweede BENELUX Structuurschets

f.3.9. f Hef Etvropees RM//nfe//#re Onftv/Me/Znasoerspecf/ef fFROPj
Aigemeen

In mei 1999 werd het EROP te Potsdam definitief goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie. Het 
EROP is een globaal richtsnoer dat zich op reeds bestaande beleidskaders richt en hierbij voornamelijk de 
onderlinge ruimtelijke afstemming van deze beleidskaders tracht te bevorderen. Het ligt in de bedoeling om de 
principes van het EROP in de toekomst te laten doordringen in de Europese ondersteuningsprogramma's.

Betrekking van het ERO P op het studiegebied

Het EROP heeft betrekking op het studiegebied via de Europese ondersteuningsprogramma's werkzaam in het 
studiegebied (zie§ 1.4.1).

7.3.9.2De Tweede SEMELL/X SfrMcfMtvrsc/7efs
Aigemeen

De Tweede BENELUX Structuurschets werd in 1997 vastgesteld door het Comité van Ministers van de 
BENELUX. Het document is tevens als een beleidsaanbeveling vastgelegd in het Unieverdrag van de BENELUX.

In de Tweede BENELUX Structuurschets worden enkele beleidsopties gekoppeld aan ruimtelijke visies en 
concepten. Globaal genomen kan gesteld worden dat de ruimtelijke visies van dit document nauw aansluiten bij 
deze van het RSV. Het streven naar duurzame ontwikkeling, ruimtelijke diversiteit en samenhang vormen ook 
hier de belangrijkste ruimtelijke aandachtspunten.

Betrekking van de Tweede BEN ELU X Structuurschets op het studiegebied

Volgens de Tweede BENELUX Structuurschets valt het studiegebied in de deelruimte "BENELUX Delta". Dit is 
een grensoverschrijdend gebied rond de monding van de Schelde, de Maas en de Rijn met belangrijke natuurlijke 
waarden; dat voorts gekarakteriseerd wordt door een hoge graad van verstedelijking, een netwerk van 
hoogwaardige zeehavens, regionale complexen van intensieve landbouw, een zeer dicht net van infrastructuren 
en een concentratie van internationale functies en activiteiten.



1.40ndersteuningsinitiatieven
1.4.1 Ondersteuningsprogramma's van de Europese Comissie
De Europese Commissie stelt/stelde voor de omgeving waarbinnen het studiegebied geiegen is middelen ter 
beschikking uit de Europese Structuurfondsen voorde votgende ondersteuningsprogramma's:

o Doelstelling 2-programma "Kustzone" (2000-2006)

o Doelstelling 5b-programma Westhoek - Middenkust - Zeevisserijgebied (1994-1999) 

o Doelstelling 5b Phasing Out - programma Westhoek - Middenkust (2000-2005)

Binnen het eigenlijke studiegebied werd in het kader van de twee lopende Europese ondersteuningsprogramma's 
geen enkele concrete actie uitgevoerd.

!n het kader van het doelstelling 5b Phasing Out programma Westhoek - Middenkust - Zeevisserijgebied werd in 
het studiegebied echter wel een concrete actie uitgevoerd, namelijk het project "Wairaversijde". Dit project stond 
onder promotie van de Provincie West-Vlaanderen en omvatte de votgende werken:

o Oprichting en inrichting van een ruimte voor tentoonstettingen die kunnen worden bijgestuurd en 
geactuatiseerd (het bezoekerscentrum),

o Het nabouwen en de inrichting van ten minste drie huizen die een attractieve bestemming moeten krijgen,

o Reconstructie van de archeotogische elementen op hun oorspronkelijke plaats

o Reconstructie van het landschap binnen Wairaversijde.

Concreet betrof het de opbouw van de vissershuisjes van het Domein Prins Karei en het uitvoeren van enkele 
omgevingswerken.



2 ALGEMENE BESCHR]JV!NG EN 
iNVENTARtS___________________________

2.1 Landschapshistorische achtergrond
2.1.1 !n!eiding
[rt dit dee) wordt een bondig overzicht gegeven van de tandschapshistorische achtergrond van enerzijds het 
duinengebied tussen Middelkerke en Mariakerke en van anderzijds het oude potdergebied tussen Mariakerke en 
Raversijde. Hierbij wordt vooreerst aandacht geschonken aan het natuurlijke vormingsproces van de duinen en 
daarna aan de historische landschappelijke ontwikkeiingen, die ondermeer geleid hebben tot de vorming van de 
actuele duinengordel. De informatie die in dit rapport werd verwerkt is afkomstig uit de doctoraatsstudie van Tys 
naar het historische landschap tussen Oostende en Nieuwpoort, tenzij anders vermeld. De geologische informatie 
is grotendeels gebaseerd op de publicaties van Baeteman.

Er wordt gewerkt volgens de nieuwe inzichten in de geomorfoiogische ontwikkeling van de kustvlakte en niet 
volgens het volledig voorbijgestreefde transgressiemodel. Het transgressiemodel is een schema dat vrij ver van 
de realiteit lijkt af te staan en dat een fictief beeld biedt van de geologische ontwikkeling van het landschap van de 
kustvlakte en van het landschap van de kustvlakte zelf. De opdeling van het landschap van de kustvlakte in 
Oudland, en Middelland is als landschappelijke vertaling van het transgressiemodel minstens even fictief. 
Gedurende de laatste 2500 jaar zijn er geen drie fasen van stijging en daling van het zeeniveau geweest, maar 
bleef de zeespiegel continu stijgen à rato van ongeveer 7 cm per eeuw. Het is in de praktijk dan ook onmogelijk 
om de afzettingen in de kustvlakte van elkaar te onderscheiden in termen van algemene transgressie- en 
regressiefasen. Het is dan ook zo goed als onmogelijk om zo genaamde Duinkerke afzettingen te onderscheiden 
of ze samen te brengen in chrono-stratigrafische zones als het Oudland en Middelland. Kortom, er zijn nauwelijks 
nog redenen om aan te nemen dat de ligging van landschapselementen als duinen, dijken, nederzettingen, 
parochiegrenzen, enz. in Oudland of Middelland enige chronologische betekenis zou hebben.

2.1.2 Aigemeen: het getijdengebied dat aan de oorsprong van de 
kustviakte !ag en de vorming van de duinen

2. f.2.1 Hef qe#/cfentye6/ecf a/s oorsprong van de îvsMaMe
Ongeveer 10.000 jaar geleden bereikte de Noordzee de omgeving van de actuele Belgische kustvlakte. Dit 
gebeurde het eerst in het centrale dat van de paleovallei van de IJzer. Via de geuten in deze vroege wadgebieden 
verspreidde de getijdenactiviteit zich vrij snet landinwaarts tot dicht bij de positie van de huidige grens van de 
kustvlakte. De vertraging van de relatieve zeespiegelstijging vanaf omstreeks 7500 cal (gecalibreerd door middel 
van de methode) BP (Before Present) zorgde ervoor dat het sedimentatieproces vertraagde. Omdat grote delen 
van het wadgebied (vnl schorren) nagenoeg niet meer werden overspoeld met zout water, ontwikkelden de 
schorren zich tot kleine zoetwatermoerassen met riet, waarin lokaal veen (zgn. verlandingsveen) ontstond. Het 
vertragen van de relatieve zeespiegelstijging tot ongeveer 7 cm per eeuw vanaf ca. 5500/5000 cal BP had voor 
gevolg dat het gebied volledig opgeslibd geraakte, waardoor het getij steeds minder landinwaarts geraakte en de 
invloed van de getijden op het kustgebied afnam. Het wadgebied ging zich nu zeewaarts uitbreiden. Circa 4800



jaar geleden strekte de kustvlakte zich onder meer aan de Middenkust (tussen Oostende en Nieuwpoort) 2 à 3 km 
verder in zee uit dan tegenwoordig. Door de afnemende invloed van de getijden in het landinwaartse deei van de 
kustvlakte, kon daar het veriandingsveen steeds langer blijven groeien. Dit veen, ook wel oppervlakteveen 
genoemd, groeide tot nabij de rand van de grote getijdengeulen die nagenoeg volledig opgeslibd waren en alleen 
nog functioneerden als drainage van het zoete water uit het veengebied en uit het hinterland. Zo evolueerde de 
kustvlakte voor het grootste gedeelte tot kustveenmoeras. Het veen dat tot 1980 te Raversijde op het strand 
dagzoomde, is hiervan een restant.

Niet tegenstaande de nagenoeg stabiele zeespiegelstijging, kwam er naar gelang de plaats, een einde aan de 
groei van het veriandingsveen. Dit begon tussen ca. 4450 cal BP in de meest zeewaarts gelegen gebieden en 
rond 1500 cal BP (450 n.C.) in de meest landinwaarts gelegen delen van de westelijke kustvlakte. Dit was niet het 
gevolg van een plotse verhoging van het zeeniveau, maar heel waarschijnlijk van de natuurlijke evolutie van de 
sedimentatie in de kustvlakte. Door de opstibbing van het getijdenbekken van de kustvlakte en de daarop 
volgende zeewaartse uitbreiding van het wadgebied, waren de sedimentbronnen in de Noordzee opgebruikt. Dit 
tekort aan sedimenttoevoer vanuit de Noordzee werd gecompenseerd door erosie van de Holocene afzettingen 
van de kustvlakte zelf. De erosie begon via de zeegaten en de grootste open gebleven getijdengeulen, zoals de 
paleovallei van de Uzer in het westen van de kustvlakte. De getijdengeulen werden met andere woorden 
gereactiveerd en begonnen de getijden meer en meer landinwaarts te verspreiden. Door de eroderende werking 
van de geulen werd het waterrijke veen gedraineerd, wat het veen deed inklinken, waardoor het oppervlak van het 
kustgebied begon te dalen. Hierdoor nam de invloed van de getijden op de kustvlakte verder toe en werd het 
"verdrinkende veengebied' omgezet in een wadgebied. Dit proces voltrok zich aan de zeezijde van de middenkust 
van voor 400 v.Chr., m.a.w. van voor de Late Ijzertijd. In dit gebied werd er o m. een nieuwe geul gevormd die 
paralel liep aan de kustlijn: de zgn. Testerepgeul, die de landtong Testerep (tussen Westende en Oostende) 
afscheidde van het binnenland. In het westen kwam deze geul uit in een grote geul waardoor vanaf de 10^ eeuw 
de Uzer zou gaan uitmonden in zee.

Langs de zeezijde bestond het wadgebied van Testerep uit een zandwad. Dit zandwad evolueerde tussen de 6^ 
en de 11  ̂ eeuw gedeeltelijk tot duinen. De vorming van die duinengordel werd beïnvloed door de relatieve 
zeespiegelstijging, de beschikbaarheid van voldoende zandige sedimenten, het eolisch zandtransport (wind) en de 
geomorfologie van een kustvlakte. Zo is het van belang dat er op de strandvlakte voldoende zand aanwezig is om 
door aanlandige winden ("onshore winds") opgenomen, verplaatst en landinwaarts afgezet te worden. In de loop 
van de Vroege Middeleeuwen was er voldoende zand aanwezig. Het verlanden van het wadgebied en het 
dichtslibben van grote delen van het getijdengeulennetwerk hebben een belangrijke rol gespeeld in het 
duinvormingsproces. Door dit opslibbingsproces daalde de invloed van de getijden op het wadgebied in die mate, 
dat er meer zand zeewaarts, op het strand werd afgezet. De aanvoer van zand naar een zo breed mogelijk, 
stuifgevoelig strandoppervlak en de aanwezigheid van voldoende sterke winden (met een snelheid van minstens 4m 
per seconde), zorgen vervolgens voor de opstuwing van strandzand en de vorming van hoge duinen. Een laatste 
factor die van belang is in het duinvormingsproces, is de geomorfologie van de kustvlakte. Duinen zouden zich 
namelijk in de eerste plaats ontwikkelen langs de mondingen van getijdengeulen, die als "sediment traps" werken 
voor de opvang van strand- en duinzand. Door het breken van de golven op de uitdeinende en trechtervormige 
oevers in de geulmondingen, werd zand op die oevers afgezet in verschillende strandmggen, die samen zgn. 
"inlet recurves" of boogvormige stranden in de mondingen van de geulen gingen vormen en die vervolgens de 
kem en het aangrijpingspunt van de eolische duinvorming gingen uitmaken.



Een gelijkaardige geomorfologische situatie bestond ook in het onderzoeksgebied, met name iangs de monding 
van de [Jzer. Aan weerszijden van deze trechtervormige geutmonding werden volgens het hierboven beschreven 
mechanisme nog voor de 8^ eeuw grote boogvormige duinruggen gevormd, die in de !oop van de Volie 
Middeteeuwen ptaats zouden bieden aan de ontwikketing van Sandeshoved/Nieuwpoort op de westetijke oever en 
Westende en iater nog Lombardsyde op de oosteüjke oever, in de ioop van de geschiedenis werd het 
duinenhoofd van Westende op een brede zeewaartse strook na (bodemcategorie AO) zo goed als volledig 
geëgaliseerd (bodemcategoriën C1-3). Vanuit de omgeving van Westende op de oosteiijke oever van de (latere) 
monding van de IJzer moet de duinengordel oorspronkeiijk in een zachte boog zeewaarts hebben gelopen. 
Hiervoor zijn niet alleen het vormingsproces en de morfologie van de duinengordel op zich een aanwijzing, maar 
ook de verschillende historische vermeldingen van landverlies en duinverstuivingen op Testerep, en voora) ook 
het gegeven dat de huidige duinengordel tussen Westende en Mariakerke zich volledig boven een ktei-op-veen- 
gebied, dus voormalige schorre bevindt, terwijl het duinenhoofd van Westende zich zoals vermeid wei op 
voormalig zandwad bevindt.

in het getijdengebied langsheen de geulen, achter de duinen, kenden de wadmilieu's hun natuurlijke evoiutie. In 
eerste instantie geraakten de beddingen van de meeste geulen redelijk snei na hun vorming grotendeels opgevuld 
met mariene sedimenten, zonder daarom volledig dicht te siibben. Het is in deze fysische context, die eerder 
wordt gekenmerkt door "high energy conditions", dat de Romeinse aanwezigheid in de kustviakte zich afspeelde. 
Langsheen deze geuien en hun zijtakken ontplooiden de Romeinen zoutwinningsactiviteiten, zoals te Raversyde. 
Verder van de geulen, op de hogere schorren deden de Romeinen zeifs in beperkte mate aan landbouw (sporen 
hiervan werden aangetroffen ter hoogte van het toekomstige vogelcentrum in het Provinciaal domein Raversyde).

Nadat de beddingen van de meeste geulen in de eerste eeuwen n.Chr., dus in de Romeinse periode, grotendeets 
opgevuld waren met zand, nam de invioed van de getijden op het wadgebied enigszins af en brak in het grootste 
deel van de kustvlakte een periode van "!ow-energy conditions" aan. De periode waarin deze kalme condities 
overheersten, viel grotendeels samen met de Vroege Middeleeuwen, in deze periode bieven aüeen de grootste 
geulen en de geuien die het meest zeewaarts lagen nog enkele eeuwen langer open, zoais de Testerepgeul. De 
geul- en wadactiviteit in de Vroege Middeteeuwen zou voorai bestaan hebben uit de herwerking van de 
afzettingen die voordien ai in en iangs de geulen tot stand waren gekomen, en die inmiddeis waren geëvoiueerd 
tot slikken- en schorrenmitieu's. Met andere woorden bestond het kustgebied in de ioop van de Vroege 
Middeleeuwen uit een dynamisch maar eerder kaim wadgebied, met lateraal bewegende geulen die afgezoomd 
werden door slikken die overgingen in schorren. Veie geuien siibden langzaam voiiedig dicht tussen de tweede 
helft van de 6^ eeuw en de tweede helft van de 8^ eeuw, waardoor de mogeiijkheden voor (al dan niet tijdetijke) 
bewoning in het kustgebied toenamen (zie verder). De Testerepgeul bieef actief tot in de vroege 12^ eeuw en werd 
uiteindeiijk ais één van de iaatste geulen in de kustviakte afgedamd en ingepolderd. Voordien at (einde 9de- 10de 
eeuw) had de graaf van Vtaanderen het gebied zo goed ats votledig in zijn bezit opgenomen krachtens het 
wildemisregaal. Zo werden op Testerep grote grafetijke schaapsdomeinen ingericht, die in de toop van de Votle 
Middeleeuwen grotendeets werden omgevormd tot de domeinen van de Grote Brief van Brugge, of gedeettelijk 
werden omgezet in leengoederen of ook gedeeltelijk werden weggeschonken aan abdijen. Het Provinciaat domein 
Raversyde en de campings oost en west ervan maakten oorspronketijk deel uit van een immens domein dat in 
992/995 werd overgedragen aan het Gentse Sint-Pietersdomein. Het gebied rond de huidige kerk van Mariakerke 
maakte deel uit van een domein dat in de handen van de graven was gebleven.



2. f.2.2 De cfM/nversfM/vM?ge/7 en de aan/eg va/? zeedZ/Aen doorheen de 
M/dde/eemven

Na de vottedige inpoldering van de taatste getijdengeuten eindigde het bestaan van de kustvtakte als 
getijdengebied. Vermoedetijk het meest ingrijpende gevolg van het buiten houden van de getijdeninvtoed was de 
frontale erosie van de kustvlakte (sommigen nemen zelfs het woord "kustafslag" in de mond), die resulteerde in 
aanhoudende duinverstuivingen en tandverties in de loop van de Late Middeleeuwen. De oorzaak van deze 
erosie is een vrij complex gegeven waarin ook een aanta! maatschappelijke variabelen speelden (zie verder). 
Volgens geologen was de dominante factor in dit proces echter het tekort in het "sedimentbudget", samenhangend 
met de geleidelijke zeespiegetrijzing, waardoor er in een normale situatie in de kustvlakte opnieuw een 
getijdengebied tot stand had moeten komen\ Dit was nu onmogelijk geworden, waardoor de onderwateroever 
van de kust geërodeerd werd en de kustbarrière zich langzaam maar zeker landinwaarts verplaatste. Dit proces is 
eigenlijk nog steeds bezig, zij het dat het momenteel wordt opgevangen door dure ingrepen als de kunstmatige 
aanvoer van "vreemd" zand naar de geërodeerde kustzones. De erosie van de kuststrook begon eigenlijk at van 
in de Late Ijzertijd (zie eerder) en ging doorheen de Middeleeuwen gewoon door. Een mooie aanwijzing hiervoor is 
de vermelding van het gebruik van btoottiggend "daringho in titus maris" in 1230, waarmee mogelijk het veen 
werd bedoeld dat tot de aanteg van de strandhoofden in 1980 aan het oppervtak tag op het strand van Raversijde. 
De geleidetijke duinverstuivingen teidden vermoedelijk al in de 13^ eeuw tot de aanteg van de eerste zeedijken, 
en dit échter de duinengordet, om het tand te beschermen tegen het verstuivende duinzand. De vroegste 
vermelding van een zeedijk in het onderzoeksgebied dateert uit 1277.

In de toop van de 14^ eeuw gingen de duinverstuivingen echter crescendo, met een toenemend landverlies aan 
de kustlijn ats gevolg. Dit tandverlies is heet goed te votgen via de rekeningen van de rente van de Gentse Sint- 
Pietersabdij in het oosten van Middelkerke (het oude Sint-Pieterdomein). Tussen 1281 en 1357 daalde het oppervtak 
van het Oudtand van Sint-Pieters met niet minder dan 60 gemeten (ca 26 ha) van 400 gemeten (ca 175,5 ha) tot 
338 gemeten (148 ha). Dit tandverlies was waarschijntijk voor een groot deel het gevolg van de Sint- 
Ctemensstormvloed van 23 november 1334, die tot aanzienlijk tandverlies leidde tussen Oostende en Mariakerke 
(̂ . tn de tweede hetft van de 14^ eeuw verdween steeds meer land van het oude domein onder invtoed van de 
duinverstuivingen en de kusterosie. In de rekeningen van 1398 lezen we immers dat de abdij in Testerep nog 
maar op 360 gemeten (ca 158 ha) cijns kon heffen. Tussen 1357 en 1398 verminderde de oppervlakte van het 
Sint-Pietersdomein dus met 81 gemeten of 35 ha. Dit verlies is grotendeels te situeren tussen 1389, toen het 
oudland toch nog 318 gemeten groot was, en 1398. In deze periode werd de middenkust getroffen door een zware 
stormvloed: op 22 januari 1394 verdween de stad Oostende bij de Sint-Vincentiusvloed voor de hetft in zee. Deze 
zware stormvloed was heel waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het landverlies van het nabij gelegen St.- 
Pietersdomein. Het landverlies van het einde van de 14de eeuw is ook terug te vinden in het in 1408 herziene 
Transport van Vtaanderen, waarin genoteerd werd hoe de beden gelijkvormig verdeeld moesten worden over de 
verschwende delen van het Graafschap^. De herziening was nodig omdat door verschiltende stormvtoeden en 
duinverstuivingen op het einde van de 14^ en het begin van de 15^ eeuw de in het Transport genoteerde 
belastingsverhoudingen niet meer ktopten met de realiteit op het terrein. Tijdens de herziening werd nagegaan

 ̂Baeteman 1998: 268-269.
 ̂Gottschalk 1977,1: 315-318, zie ook Augustyn 1992: 273 en 335. In de 19de eeuw dacht men dat de stormvloed van 
1334 de oorzaak van het verdwijnen van het dorp Walraversyde (zie verder) was, wat door het onderzoek van 
Vhetinck weerlegd werd (Vhetinck 1889).
^Bunüncx 1968.



hoeveel gronden er definitief verforen waren gegaan (de zgn. enquête van Oudenburg). Tussen Oostende en 
Middelkerke werd de totale oppervlakte verloren land op 300 gemeten of ca 131 ha geschat. De gevolgen van 
deze stormvloed waren dus vrij zwaar en kunnen niet los gezien worden van de verzwakking van de duinengordel 
in de loop van de 14^ eeuw. Naast de vermelde natuurwetenschappelijke redenen, lagen er ook verschillende 
maatschappelijke oorzaken aan de basis van dit fenomeen, zoals de aanleg van steden, dorpen, havens en 
wegen in de duinengordel en het gebruik van de duinen als landbouw- en veetee!tgebied\ De politieke 
moeilijkheden in het Vrije doorheen de 14  ̂eeuw en de algemene economische crisis van de tweede helft van de 
14  ̂ eeuw zorgden ervoor dat het beheer van de duinen en dijken verder verwaarloosd werden en de 
duinverstuivingen een grote uitbreiding namen. Een ander gevolg van deze opstand was dat het vissersdorp 
Walraversyde, landinwaarts verplaatst moest worden, omdat de duinengordel over het oorspronkelijke 14̂ - 
eeuwse dorp heen was gerold en het oorspronkelijke dorp na 1394 op het strand kwam te liggen.

De gordel van landinwaarts gerolde stuifduinen, was in het begin van de 15^ eeuw waarschijnlijk nog niet al te 
stabiel. Wilde men niet opnieuw geconfronteerd worden met duinverstuivingen en landverlies, dan diende deze 
duinengordel snel beschermd en verstevigd te worden. Philips de Stoute nam vrijwel meteen maatregelen om de 
verzwakte duinen te beschermen en duinbegroeiing te stimuleren en om nieuwe dijken achter de duinen te laten 
aanleggen .̂ Zo werd onder meer de konijnenplaag die de stabiliteit van duinen en dijken ondermijnde, aangepakt 
en werd een totaal verbod uitgevaardigd om nog duinen te verpachten of als weiland te gebruiken. De eerste 
nieuwe dijken in Kamerlings worden al vermeld in 1399, als de schepenen van het Vrije trekken "te Wilravenshide 
om te scauwene den niewen dijc". De aanleg van deze nieuwe dijken nam al bij al bijna 10 jaarin beslag. In het 
St.-Pietersdomein (en waarschijnlijk in het hele studiegebied) werd de dijk verder aangelegd tussen 1404 en 1408. 
Deze dijk, ook bekend als de Gravejansdijk, werd in 1995 aangetroffen tijdens archeologische waarnemingen in 
de duinen .̂

De duinverstuivingen hielden niet op na de bouw van de zgn. Gravejansdijk en de duinen bleven zwak. Dit 
resulteerde uiteindelijk in 1562 in de aanleg van inlaagdijken of "schinkeldijken" tussen Walraversyde en 
Mariakerke, omdat de duinen te Walraversyde "seer quaet ende vervloghen" en "seere gheschuert ende 
geschent" waren. Deze dijken zijn nog steeds in het landschap aanwezig en hebben hun functie ats versterking en 
"stut" van de duinengordel blijkbaar tot op de dag van vandaag goed vervuld. De schinkeldijk van "De 
Schapenweide" is hiervan een mooi voorbeeld. De duinverstuivingen zijn echter in beperkte mate blijven 
voortduren tot in de 17  ̂eeuw, vermoedelijk als gevolg van het Beleg van Oostende. Het resultaat was dat grote 
delen van de Gravejansdijk sindsdien overstoven zijn en dat het polderland achter de duinen bedekt is met soms 
1,5 m. verstoven duinzand. Het deel van de Gravejansdijk dat door M. Pieters van het IAP archeologisch 
onderzocht werd, lag volledig onder de huidige duinen. Een tot 2,7 meter dik kleipakket, zeer heterogeen van 
samenstelling, maakte waarschijnlijk deel uit van de dijk. Een ander landschappelijk gevolg is dat de weg die over 
de dijk liep, verplaatst werd naar de rand van de verschoven en verstoven duinen, om daar als "Slaghe van den 
dunen" of Duinenweg/Duinenstraat te blijven doorleven. Het kronkelende verloop van deze weg tussen 
Middeikerke en Mariakerke is nog steeds het resultaat van de duinverstuivingen van 400 jaar geleden.

 ̂Augustyn 1992 en 1995.
^Augustyn 1979: 345-347.
 ̂Pieters 1995: 228-229. Zie ook Janssen 1968. De naam duikt pas op het einde van de 17de eeuw op in

de bronnen en niet eerder. Waarschijnlijk werd de toenmalige dijk zo genoemd vanuit een bepaalde collectieve 
overlevering.



De duinen tussen Middetkerke en Mariakerke zijn dus atterminst "oorspronketijk" en eigeniijk maar in beperkte 
mate het resuttaat van natuurlijke processen. Zowe! hun tigging ats hun zwakte en bescheiden breedte zijn voor 
een groot deet het resuttaat van historische processen. Voorat de door de mens in de hand gewerkte 
duinverstuivingen van de 14^ eeuw zijn hierin betangrijk geweest. De tatere en beperktere verstuivingen buiten 
beschouwing getaten, zijn de huidige duinen in hun vorni eigenlijk taat-14^-eeuws.

Met deze duinverstuivingen hangen tat van antropogene landschapsrelicten vast, zoats de restanten van de 
zeedijk van rond 1400, de 16^-eeuwse schinketdijken en de vroeg-17^-eeuwse Duinenweg/Duinenstraat.

2.1.3 Het poidergebied tussen Mariakerke en Raversijde
Zoats gezegd bestond de kustvtakte tussen de latere steden Oostende en Nieuwpoort in de Vroege en de Votle 
Middeteeuwen uit een wadgebied dat doorsneden werd door enkete grote getijdengeulen, zoals de Testerepgeul. 
Het land dat door deze geul werd afgescheiden van de rest van de kustvlakte werd Testerep genoemd. De naam 
van deze landstrook, vroeger vaak verkeerd beschouwd ats kusteitand, verwijst naar de Romaanse woorden 
dextra en raipa wat zoveel betekent ats "westelijk getegen strook tand". Via de namen van de tatere (12de- en 13de- 
eeuwse) dorpen Westende, Middelkerke en Oostende is de ligging van Testerep nog steeds goed op te merken: 
Westende tag aan het westelijk uiteinde, Middelkerke in het midden en Oostende aan het oostetijk uiteinde. Van 
de geut btijft vandaag enket nog een breed afwateringskanaat over dat na de Middeteeuwen Groot Geteed en 
Albertusgeleed werd genoemd.

Het vroegmiddeleeuwse getijdengebied was niet ontoegankelijk voorde mens: het wadgebied met geuten, stikken 
en schorren had een rijke variatie aan ptanten, vissen en vogels. De schorrengrassen en -gewassen waren erg 
geschikt voor het hoeden van vee en dan voorat van schapen, atthans in het drogere zomerseizoen, tn het begin 
was de aanwezigheid van de mens in dit wadgebied tijdetijk en bepaald door de loop van de seizoenen, maar na 
verloop van tijd (eenmaal de getijdengeulen in het gebied begonnen dicht te slibben en grotere delen van het wadgebied nog 
maar af en toe met wateroverlast te maken kregen) vestigden mensen zich omstreeks de 8 '*" eeuw permanent in de 
kustvtakte. De mens koos erg specifieke ptaatsen uit voor die eerste nederzettingen, met name de hoger gelegen 
deten van dit waddengebied, zoals geutruggen en oeverwalten, die toch niet ver van waterlopen verwijderd waren. 
De eerste nederzettingen waren over het atgemeen niet opgehoogd. Ook op Testerep moet er 
vroegmiddeteeuwse bewoning geweest zijn en waren er vermoedelijk een aantat kteinere nederzettingen waarvan 
het juiste karakter moeilijk te bepaten is. Nabij de Stuisput, tussen Middetkerke en Raversyde, werden op het 
strand fragmenten van 8^- tot 9^-eeuws aardewerk aangetroffen. Op het strand van Raversyde werd een 
gouden tremissis (Merovingisch) gevonden en op het strand van Mariakerke een Karotingische mantelspeld. 
Testerep was dus al bewoond van in de 8^/9^ eeuw. Wie deze bewoners waren en wat hun rot in het tandschap 
was, is onbekend.

Op het einde van de 9^ eeuw trad er een nieuwe grootgrondbezitter op het voorplan, de graaf van Vlaanderen. 
Tot dan waren de boerderijen in de kustvlakte voorat in handen geweest van rijke vrije boeren. De grootste rot in 
de "ontginning" van de kustvtakte zou echter weggelegd zijn voor de graaf. Hij had onder meer rechten op alte 
gronden die op het einde van de 9^ eeuw niet in iemands bezit waren en op alte deten van het wadgebied waar 
door de werking van de getijden nog geen bewoning mogetijk was geweest op het einde van de 9^ en in het begin 
van de 10^ eeuw, en dat waren al bij al erg uitgestrekte delen van de kustvlakte. Zo kwam b.v. zo goed ats heel 
Testerep krachtens deze rechten toe aan de graven van Vlaanderen. Zij richtten er uitgestrekte grafetijke 
domeinen in, die ettetijke duizenden schapen konden herbergen, wat voor een aardige duit in de grafetijke



schatkist zorgde. Te Mariakerke bevond er zich een kieiner Brevia Camere-domein. De iandbouwgronden van 
deze domeinen werden ingericht volgens de typische onregeimatige btokvormige perceiering van de kustvtakte. 
Een iaatste restant van deze domeininrichting, is het b!ok landbouwland ten westen van de kerk van Mariakerke, 
dat ook teruggaat op oud grafelijk domein.

Niet onaardige delen van deze domeinen werden in de 10  ̂en de 11^ eeuw weggeschonken aan abdijen en aan 
vazallen, om de sociate positie van de graaf te versterken. Op Testerep werd zo een domein met een capaciteit 
van 900 schapen op het einde van de 10^ eeuw weggeschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij. in Mariakerke, 
dat oorspronkeiijke de vilta de Testerep werd genoemd, !ag waarschijnlijk het centrum van de macht van de graaf 
op Testerep. Ook dit vroegste dorp kreeg at vrij vroeg een kerk, die het centrum van de grote moederparochie op 
Testerep zou vormen. Het huidige kerkgebouwtje dat at verschwende maten is herstetd na atteriei beschadigingen 
gaat terug op het 14  ̂eeuwse kerkgebouw. Het betrof een eenbeukige kerk met westertoren .̂

De graaf en zijn vazallen, zowel als de andere vrije landeigenaars in de kustvlakte streefden er vanaf de 10  ̂
eeuw naar om hun landen (toen waren dat vooral schaapsweiden) permanent te beschermen tegen het 
overstromingsgevaar vanuit de nog steeds open liggende Testerepgeul. De oplossing bestond uit het bedijken 
van de geulen en van de IJzer. Zo werd in de 10^ eeuw langs de volledige lengte van de Testerepgeut, aan beide 
zijden een dijk opgeworpen om het achterliggende land te beschermd tegen overstromingen. Deze dijken (uit klei 
en zand opgetrokken) zijn als zodanig uit het landschap verdwenen, maar hun tracé en hun naam zijn soms nog wel 
bewaard. Ook op het blok landbouwgrond ten westen van de kerk van Mariakerke lag een deel van het tracé van 
de defensieve dijk langsheen de Testerepgeut. Het eigenlijke tracé is hier nog steeds terug te vinden in de 
historische perceiering, hoewet het eigenlijke dijklichaam al sinds de 18  ̂ eeuw verdwenen is. Dit dijktracé 
scheidde ouder oudland (erboven) systematisch af van recenter, 12^-eeuws nieuwland (eronder).

Het aanteggen van dijken bracht onvemijdelijk met zich mee dat de afwatering nu ook door de mens moest 
geregeld worden. Om onder meer het overtollige regenwater af te voeren werden sloten en grachten gegraven, 
omdat anders het maaiveld achter de dijken door regenwater zou overstromen!

Een andere optie bestond eruit om nieuwe afwateringskanalen te graven, zoals de Sluisvaart die tussen 
Raversijde en Middelkerke regenwater in de zee lossde door middel van een groot sluissysteem, waarvan de 
restanten zich onder de actuele duinen bevinden.

De bedijking en de inpolderingen van de geulen en de andere investeringen in het landschap maken deel uit van 
de grote veranderingen die in de 12  ̂eeuw in het landschap plaatsvinden. De graaf en ook de grote abdijen en de 
andere grootgrondbezitters vercijnsden hun domeinen en gronden onder particuliere landbouwers. Die 
landbouwers gingen zich meer een meer bezig houden met het verbouwen van gewassen en het houden van vee 
met het oog op het leveren van producten als zuivel, vlees en graan voor de grote, commerciële markten in 
steden als Brugge, leper en Rijsel.

De bevolking nam aanzienlijk toe in en buiten de dorpen. Samen met de enorme bevolkingsgroei werden ook 
nieuwe parochies rond de verschillende dorpen uit de oude moederparochie Mariakerke-Testerep afgescheiden.

' Ook de site van de voormalige pastorij van deze kerk is nog goed in het landschap herkenbaar. Het betreft een groot 
ovaal, met grachten omgord terrein dat zich ten westen van de kerk uitstrekt. De brug met poortconstructie en de 
omheiningmuur herinneren nog aan de oude toestand. Dit terrein wordt vandaag de dag door de stad Oostende 
verpacht als landbouwgrond.



De rechten op de deelparochies van Mariakerke waren in handen van vazallen van de graven van Vlaanderen, 
wat een vrij uitzondertijke situatie was.

Op het oude domein van de Sint-Pietersabdij, tussen Mariakerke en Middeikerke, ontstond in het midden van de 
13  ̂eeuw ten slotte het bloeiende vissersgehucht Walraversijde, dat, net als Oostende en Nieuwpoort trouwens, 
haring en andere vis leverde voor de stedelijke markten.

In het landbouwgebied buiten de dorpen kwamen meer en meer boerderijen, die het land onder hen verdeelden. 
Op het Sint-Pietersdomein \7Eh de graaf van Vlaanderen alleen al lagen zeker 50 boerderijen en huizen. Deze 
hoeves lagen dicht verspreid in het landschap. De meeste boerderijen kregen vanaf de 13^ eeuw boerderijen een 
walgracht rond het erf of het "hof. Die walgracht werd in de eerste plaats aangelegd om de vrije en autonome 
status van de boeren in het Brugse Vrije te signaleren. Zij waren niet gebonden, en waren in hun ogen, even veel 
waard als de grootgrondbezitters en de kasteelheren uit het binnenland. Dat deze walgracht een teken van sociaal 
prestige was en dus eigenlijk ook een vorm van "bluf, blijkt uit het feit dat de meeste van deze boerderijen de 
diepe economische crisis van het einde van de 14^ eeuw niet overleefden. Oorlogen en de onderdrukking van 
sociale opstanden zorgden voor verarming binnen de landbouwgemeenschap: vele kleine boeren moesten 
knokken om te overleven. Door schuldopbouw en confiscaties verloren de meeste vrije, kleine landbouwers hun 
land aan grootgrondbezitters, patriciërs en andere mensen uit de hogere burgerij. Van de 50 boerderijen die in de 
14  ̂eeuw nog in het gebied van het oude Sint-Pietersdomein aanwezig waren geweest, bleven er in de 15  ̂eeuw 
nog 6 grote hofstedes over, naast de walgrachten en de ruïnes van verlaten hoeves. De meeste oude boerderijen 
die nu nog in de kustvlakte liggen, zijn net deze overlevende "patriciërshofsteden" uit de 15*̂  eeuw. In het gebied 
tussen de kerk van Mariakerke en de Kalkaertstraat bevinden er zich dus heel wat archeologische sites van 
verlaten laatmiddeleeuwse boerderijen, b.v. net onder het toekomstige vogelreservaat, ter hoogte van de huidige 
parkweg.



2.2 Fysisch kader en zeewering
2.2.1 Topografie
De duinen van hel studiegebied vertonen een sterk golvend oppervlak waar op korte afstand hoogteverschillen 
van enkele meters voorkomen. Globaal genomen bevinden deze duinen zich tussen 10 en 18 TAW. De duin- 
polderovergangsgronden bevinden zich topografische op ongeveer 4 tot 5 TAW. De gemiddelde hoogteligging in 
de achterliggende polder bedraagt 4 TAW.

2.2.2 Bodem
Op ^aarfg (bron: Bodemkaart van België, 1952) is de bodemkaart van het studiegebied weergegeven.

2.2.2.7 De bocfemfypes van /7ef sftvcf/ecreb/ecf
Duinstreek

Bodemkundig gezien behoort het grootste deel van het studiegebied tot de Duinstreek. De bodem in de 
Duinstreek bestaat voornamelijk uit jong duinzand dat na de tiende eeuw is afgezet. Dit jonge duinzand is matig 
grof en bevat geen kleideeltjes. Het is blond of bleekgrijs getint. Het kalkgehalte van dit duinenzand vatt toe te 
schrijven aan schelpgruis en bedraagt meer dan 10%. in het overgangsgebied tussen duin en polder bestaat de 
bodem uit een mengsei van duinzand en kiei. Het kleigehalte neemt hierbij toe in de richting van het binnenland. 
De kleur van deze klei is overwegend geelgrijs of bleekgrijs.

Volgende bodemseries en bodemtypes worden onderscheiden:

Serie A: duinen

o Type A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd.

Het enige type binnen de bodemserie A (duinen) is het dominerende bodemtype in het studiegebied. Dit type 
omvat de al dan niet gefixeerde duinen en de kleine pannen die ertussen zijn gelegen. Bodems behorende tot 
dit type worden gekenmerkt door een eenvoudig profiel (homogeen zandprofiel). Naast het hierboven 
beschreven jong duinzand bevat dergelijk profiel enkel humus. Deze humusaanrijking komt enerzijds voor 
onder de vorm van een licht humeuze bovengrond op plaatsen die begroeid zijn. Daarnaast kunnen in het 
profiel soms overblijfselen van overstoven oude begroeiingoppervlakken aangetroffen worden onder de vorm 
van dunne humeuze horizonten (begraven A1 horizonten). Voorts zijn deze gronden -behalve dan deze van de 
duinpannen- droog tot zeer droog. Roestverschijnselen komen niet voor.

Serie C: Geëgatiseerde duingronden

In het studiegebied omvat deze bodemserie de gronden uit het overgangsgebied tussen de Duinstreek en de 
Polderstreek waar het duinzanddek meer dan 100 cm dik is. Ook de geheei zandige gronden van de strandvlakte 
gelegen ten noorden van het studiegebied en de kunstmatig vereffende zandgronden worden onder dit 
bodemtype ondergebracht.

o Type C2: Middelmatig vochtig geëgaliseerde duingronden

Dit type vertoont een humeuze bovengrond. Roestverschijnselen komen voor op een diepte van 60 tot 90 
centimeter.



Serie D: Overgangsgronden

Deze overgangsgronden bestaan uit overstoven poidergronden. Ze worden gekenmerkt door een boveniaag van 
ai dan niet zuiver duinzand die rust op polderafzettingen.

o Type Da: duinzand rustend op een poiderafzetting

De bovengrond van deze bodem is goed humeus en heeft een gemiddeide dikte van 40 tot 50 cm. Het 
onderliggende zand is (bruin)grijs en vertoont meestai roestviekken. De polderafzettingen komen meestai voor 
tussen 60 en 100 cm diepte, zeiden op minder dan 60 cm diepte. Naarmate men de poiderstreek nadert treft 
men deze minder diep aan. De polderafzettingen bestaan uit kiei. De eventueie grauwgrijze kieur van de 
bovenkant van deze sedimenten wijst op het voorkomen van begroeiing voor de overstuiving met duinzand, in 
deze sedimenten komen uitgesproken roestviekken voor. Wegens het voorkomen van weinig doorlatende 
poidergronden op reiatief geringe diepte zijn deze gronden vochtiger dan deze behorend tot de hierboven 
beschreven bodemserie. Deze overgangsgronden vormen de grens tussen de Duinstreek en de Poiderstreek. 
in het studiegebied nemen ze een strook in van maximaal 50 m breedte.

Poiderstreek

Een gedeelte van het studiegebied is geiegen in de Poiderstreek. in dit deel van het studiegebied worden 
volgende bodemseries en -types onderscheiden:

Serie D: Overdekte kreekruggronden

Deze serie omvat de profieien met dekkiei op iicht Duinkerke li - materiaal. De indeiing in typen is gebaseerd op 
de dikte van het kleidek.

o TvoeD5: Kiei tot zware kiei, overgaand in lichter materiaai tussen 60 en 100 cm diepte.

De zware dekkiei van dit bodemtype heeft in niet humeuze toestand overwegend geelgrijze of iichtgrijze tinten. 
Ze is iicht roestig geviekt vanaf 30 tot 40 cm diepte. De roestvlekken nemen toe met de diepte. Voorts 
vertoont de boveniaag een laag kalkgehalte, terwijl het kaikgehaite in de diepere lagen steeds aanzieniijk is. 
Het onderliggende iichtere materiaai is bieekgrijs en vertoont tairijke roestviekken. Het bestaat uit iichte kiei, 
zavel of zand metscheipresten.

Serie E : Dekkieigronden.

Deze serie omvat profieien met een Duinkerke iii kleidek van meer dan 100 cm dikte.

o Type E1 : zware kiei, meer dan 100 cm

De E1 profieien zijn opgebouwd uit zware dekkiei. Deze is licht roestig gevlekt vanaf een diepte van 30 à 40 
cm. De roestviekken nemen toe met de diepte. Het profiei is geheel kaikrijk. in de bovengrond wordt echter 
een gedeeiteiijke ontkatking aangetroffen. Dergeiijk bodemtype wordt voorts gekenmerkt door een moeilijke 
drainage.

Serie O: Kunstmatige gronden

Een kiein gedeelte van het studiegebied bestaat ten siotte uit kunstmatige gronden, nameiijkType OA (afgegraven 
gronden) en Type OT (sterk vergraven gronden).



2.2.2.2 Besc/yrZ/v/ncy van de bodem eer cfee/tyeb/ecf
o Deelgebied I

De bodem in dit deelgebied bestaat integraal uit duinbodem (type AO). 

o Deelgebied II

In dit deelgebied komen terreinen die behoren tot de Duinstreek en terreinen die behoren tot de Polderstreek 
voor. De duinen van het duingebied Middelkerke Oost behoren volledig tot de Duinstreek. De bodem van dit 
duingebied bestaat integraal uit duinbodem (type AO). Het parkgedeelte van het Domein Prins Karei is gelegen 
op de grens van de Duin- met de Polderstreek en omvat dan ook bodemtypes van beide bodemstreken. In 
het noordoosten van het Domein komt een terrein van 2,4 ha met een duinbodem (type AO) voor. De bodem 
in het centrale deel van het domein bestaat uit sterk vergraven grond (type OT). Hier is de pedologische 
overgang tussen het duin en de polder verdwenen. Onmiddellijk ten westen en ten oosten van deze 
afgegraven zone komt dergelijke overgang echter wel nog voor. Aan de westkant van het Domein Prins Karei 
volgen de bodemtypes C2 (overgangsgebied met een duinzanddek van meer dan 100 cm dik), Da (duinzand rustend 
op een polderafzetting), E1 (zware klei, meer dan 100 cm) en D5 (zware kiei, overgaand in lichter materiaal tussen 60 
en 100 cm diepte) elkaar van noord naar zuid op. Op de terreinen gelegen ten oosten van het centrale deel van 
het Prins Karei domein doet zich een gelijkaardige situatie voor, met dat verschil dat het bodemtype D5 hier 
ten noorden van het type E1 gelegen is. In het uiterste oosten van het domein is de duin (type A0) - polder 
(type D5) overgang niet langer zichtbaar, daar ze hier gevormd wordt door afgegraven grond.

o Deelgebied Hl

Ook in dit deelgebied komen terreinen die behoren tot de Duinstreek en terreinen die behoren tot de 
Polderstreek voor. De bodem van de James Ensorduinen bestaat volledig uit duinbodem (type A0). Op de 
grens van deze duinen met het achterliggende poldergebied gaat deze duinbodem via het bodemtype Da 
(duinzand rustend op een polderafzetting) over in de poldergrond van de achterliggende polder. De bodem in 
deze polder bestaat meer specifiek voornamelijk uit het type E1 (zware klei, meer dan 100 cm). Verspreid 
komen grotere en kleine vlekken gronden met grillige vormen van het type D5 (zware klei, overgaand in lichter 
materiaal tussen 60 en 100 cm diepte) voor.

2.2.3 Geomorfotogie
De geomorfologie van het studiegebied wordt besproken onder het deel zeewering.

2.2.4 Litho!ogie en bodemopbouw
Deze beschrijving van de kwartaire en tertiaire lithologie en bodemopbouw in het studiegebied is gebaseerd op de 
gegevens van diverse diepteboringen die door het Vlaamse gewest ter beschikking worden gesteld via de website 
van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) . Dergelijke diepteboringen werden in het 
studiegebied voornamelijk uitgevoerd in deelgebied H (een vijftigtal), en in mindere mate (een drietal) in deelgebied 
!. In deelgebied III werden er geen diepteboringen uitgevoerd. Deze onevenredige verdeling van de boorpunten 
bemoeilijkt een zeer gedetailleerde interpretatie en beschrijving van de bodemopbouw over het gehele 
studiegebied. Voor de geografische weergave van de boringen waarop deze bespreking van de bodemopbouw 
van het studiegebied gebaseerd is wordt hier verwezen naar AfaaftB. Aan de hand van de labels die op deze kaart

http://dov.vlaanderen.be


bij elke boring weergegeven worden kunnen de rapporten van deze boringen eenvoudig bekomen worden via het 
hierboven vermelde internetadres.

2.2.4.7KwaftaAr

De in het studiegebied dagzomende grondlaag werd afgezet gedurende het Kwartair. De top van deze 35 tot 20 m 
dikke, doorlatende laag bestaat in de duinen van het studiegebied uit een zandig en dus permeabel facies. Ter 
hoogte van deelgebied I strekt dit zandige facies zich uit tot een diepte van minimaal -6 en maximaal -9 m. Uit de 
beschikbare boringen voor deelgebied tl kan besloten worden dat dit zandige facies zich hier uitstrekt tot een 
diepte van minimaal -3,5 en maximum -10,5 m. Dit zandige facies kan opgedeeld worden in twee tagen. De 
eerste laag bestaat uit fijn duinzand; de tweede uit grijs kwartszand, eventueet met bijmenging van gtauconiet of 
scheipen- en ptantenmateriaat. De eerste zandige taag strekt zich in de deetgebieden t en I) respectievetijk uit tot 
een diepte van -1,0 tot -5,0 m en van -5,0 tot -6,5 m. De dikte van de tweede zandige taag varieert op de 
boringptaatsen gelegen in deetgebied t van 2 tot 5 m en op die getegen in deelgebied t) van 0,0 tot 3,5 m.

Onder deze eerste doorlatende laag is een ondoorlatende laag getegen, die gekenmerkt wordt door een wissetend 
facies, dat in deelgebied t bestaat uit leem en in de rest van het studiegebied bestaat uit grijze tot gele ktei met 
turfbijmenging. De dikte van deze ondoorlatende iaag varieert op de boringplaatsen getegen in deetgebied t van 
2,3 tot 3,6 m en op die gelegen in deetgebied ttt van 3,0 tot 5,5 m.

Onder deze ondoorlatende taag is opnieuw een doorlatende taag getegen, die bestaat uit middetmatig tot grof 
zand met schelpfragmenten en eventueet met glauconietafzettingen. Deze laag grenst aan het tertiaire substraat.

Op basis van boring B239 kan besloten worden dat de opbouw van de kwartaire afzettingen in het deet van 
deetgebied tt dat gelegen is in het Domein Prins Karel verschitt van de hierboven beschreven situatie, tn het 
Domein Prins Karet dagzoomt immers een 5 m dikke laag die bestaat uit geelachtig zand. Hieronder bevindt zich 
een taag bleekgrijs middetmatig fijn zand van 19 m dik.

Ook in de potder van deetgebied ttt getegen ten zuiden van de James Ensorduinen verschitt de kwartaire 
bodemopbouw met deze van de rest van het studiegebied. Aangezien voor dit deet van het studiegebied geen 
boringsgegevens beschikbaar zijn, is de beschrijving in dit poldergebied gebaseerd op de omtiggende boringen 
B207 - B210 en B19 - B20. Vermoedetijk dagzoomt een grijze kleilaag van met een dikte van 1 tot 2 m in dit 
gebied. Deze wordt vervolgens vermoedelijk opgevotgd door een taag kwartsachtig, schelphoudend grijs zand die 
zich uitstrekt vanaf een diepte van 1,5 tot 3,0 m. Tussen deze twee lagen bevindt zich dan vermoedetijk een 
overgangsstadium, dat bestaat uit grijs ktei- tot teemachtig zand.

2.2.4.2 7er#a/r

De diepte van de tigging van de top van de tertiäre afzettingen varieert in het studiegebied van 15 tot 25 m. De 
top van deze tertiaire afzettingen behoren tot de formatie van Tiett (lid van Kortemark). De afzettingen van deze 
formatie bestaan uit relatief ondoortaatbare tagen die afgezet werden in het teperiaan en opgebouwd zijn uit grijze 
tot grijsgroene klei tot silt met hier en daar dunne banken grijs zeer fijn sitteus zand.

Gegevens aangaande de diepere bodemopbouw van het studiegebied worden hier niet weergegeven, daar ze in 
het kader van deze gebiedsvisie weinig betang hebben.



2.2.5 Hydroiogie (Bron: Martens&al., 1996)

Tertgevoige van hun bodemopbouw (dagzomende doorlatende laag rustend op een ondoortaatbare laag, zie § 2.2.4) 
fungeren de duinen van het studiegebied a!s infiltratiegebied voor regenwater. Op basis van de beschrijving van 
deze bodemopbouw kan bovendien gesteid worden dat het eventuete grondwaterreservoir in het studiegebied 
opgedeeld kan worden in twee zoet water voerende lagen waar tussenin zich een siecht of ha!f doorlatende laag 
bevindt (zie § 2.2.4).

Tengevoige van het feit dat zoet en zout water moeilijk mengen oefent het regenwater dat in de duinen van het 
studiegebied infiltreert een hydrostatische druk uit op het zoute water afkomstig van de zee. Aldus wordt het zoute 
water aanwezig onder de duinen bij voldoende infiltratie van zoet water verdrongen. Dergelijke situatie doet zich 
binnen het studiegebied voor in het westelijke deel van het deelgebied I. Hier komt dan ook geen verzittingsvlak; 
maar we! een voltedig ontwikketde zoetwatervoerende laag, zoa!s verwacht bestaande uit twee paraüetle tagen 
voor.

Indien nu echter niet voldoende infiltratie plaatsvindt, wordt het zoute zeewater niet in voldoende mate 
verdrongen, waardoor een verziitingsvlak optreedt op een bepaalde diepte. Een dergelijke situatie doet zich voor 
in het oostelijk deel van deelgebied I en in de deelgebieden !) en Hl. De aanwezigheid van een verziltingsvlak in 
dit deel van het studiegebied wordt veroorzaakt door het feit dat het infittratiedebiet dat vereist is voor de volledige 
terugdringing van het zoute water in dit deel van het studiegebied niet bereikt wordt, en dit voornamelijk 
tengevolge van de geringe breedte van de betreffende duinengordel. De diepteligging van dit verziltingsvlak is 
afhankelijk van de zoetwaterkolom die gelegen is boven het zoute water. In het oostelijke deel van deelgebied I 
komt het verziltingsvlak voor op een diepte van minder dan 2 meter. In deelgebied II is het verziltingsvlak gelegen 
tussen 15 en 30 meter. In deelgebied Hl is het verziltingsvlak gelegen tussen 15 en 25 meter. De overgang van 
het zoete grondwater ter hoogte van het westelijk deel van deelgebied I naar een verziltingsvlak dat op minder 
dan 2 meter diepte is gelegen ter hoogte van het oostelijk deel van dit deelgebied verloopt over korte afstand ter 
hoogte van de Miami-wijk.

Vergunde grondwaterwinningen komen niet voor in of in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied. De 
dichtstbijzijnde grondwaterwinningen komen voor in het poldergebied gelegen ten zuiden van de N318 (zie Araart 
¢). Men kan echter stellen dat deze geen invloed hebben op de grondwaterhuishouding van het studiegebied. Ook 
beschermingszones en nitraatgevoelige zones komen niet voor in of in de onmiddellijke omgeving van het 
studiegebied.

Tengevolge van het ontbreken van een slecht doorlatende oppervlakkige laag (duinen, zie § 2.2.4) of tengevolge 
van de geringe dikte van dergelijke laag (polders, zie § 2.2.4) is de grondwaterkwetsbaarheid van het ganse 
studiegebied zeer groot. Elke mogelijke oppervlakkige verontreiniging kan tengevolge van het ontbreken van 
dergelijke goed ontwikkelde oppervlakkige impermeabele laag immers ongehinderd in het grondwaterreservoir 
terechtkomen.

Gegevens aangaande de grondwaterstand in het studiegebied waren tot voor kort niet beschikbaar. Naar 
aanleiding van deze gebiedsvisie werden door ESHER eind augustus 2003 echter 5 peilbuizen geplaatst in de 
Warandeduinen (deelgebied I) en 5 in de Schapenweide (deelgebied II). De exacte locatie van deze peilbuizen wordt 
weergegeven op Raarf 8. De eerste metingen van het niveau van het grondwater ter hoogte van deze peilbuizen 
worden weergegeven in b#/age 5. Uit deze eerste metingen blijkt een dalende trend van het grondwatemiveau 
tijdens de late zomer en het najaar van 2003. Deze ongewoon lange, in sommige gevallen tot begin november



durende datende trend kan verklaard worden door de uitzonderlijk lage neerslaghoeveelheden in de betreffende 
periode.

2.2.5 De zeereepduinen a!s zeewering 
2.2.5.7/Mtyemeen
Het behoud van het evenwicht van de huidige kustconfiguratie is een pure noodzaak in een dichtbevolkte, 
ontwikkeld land grenzend aan de zee zoats het onze. Het behoud van dit evenwicht kan bereikt worden door een 
beheer dat streeft naar het instandhouden van de huidige zeewering, wat neerkomt op het verhinderen van de 
erosieve afbraak van deze zeewering. Hiertoe worden verschillende maatregelen getroffen. Over het algemeen 
maakt men hierbij een onderscheid tussen de zachte, de hatfharde en de harde maatregelen. De aanleg van 
dijken, gotfbrekers, duinvoetversterkingen en dergetijke wordt onderverdeeld bij de harde maatregelen. De aanleg 
van strandhoofden wordt op zijn beurt onderverdeeld bij de hatfharde maatregeten. Zandsupptetie en gebruik van 
Longardbuizen zijn dan weer voorbeetden van zachte maatregelen.

Het beheer van de kustverdediging in Vlaanderen is één van de opdrachten van de Afdeling Waterwegen Kust. 
Ook de zeereepduinen tussen Westende en Oostende die het onderwerp zijn van deze gebiedsvisie maken deel 
uit van deze zeewering.

Het door de AWZ gevoerde beheer stuit aan bij het Europese principe van het Geïntegreerd Kustzonebeheer. 
Dergelijke integrate benadering houdt bij de kustverdediging rekening met zówet veitigheids- als ecotogische, 
economische, maatschappetijke en esthetische aspecten. Het uiteindelijke doel is het optimaat ontwikketen van de 
kustzones gekoppetd aan een zo groot mogelijk behoud van hun abiotische en biotische verscheidenheid.

2.2.5.2 De zeewer/no /n /7ef sfucf/egeb/ecf
Over geheel de tengte van het studiegebied wordt de overgang strand - duin onderbroken door een 
dakconstructie, die in het gehete studiegebied de belangrijkste zeewerende infrastructuur vormt. De aard van de 
zeewering tandinwaarts van deze dijk varieert tussen en zelfs binnen de verschillende deetgebieden, die op hun 
beurt in secties onderverdeetd kunnen worden (zie Kaa/f 3). Zo omvat deetgebied t de secties 78 - 84, deetgebied 
tt de secties 87 - 98 en deetgebied ttl de secties 101 - 102. Onder deze paragraaf worden de variatie in 
zeewering, de uitgevoerde strandophoging en het erosieprofiet van de zeewering in elk deetgebied beschreven. 
De bespreking is gebaseerd op (gegevens AWZ):

o Kusttrenddiagrammen tot mei 1999 van de kustdeten 13 tot en met 17. Uit: "Kusttijnkaarten. Evolutie tot mei 
1999, Deet 1: Franse grens tot Oostende."

o Overzicht van de strandophogingen, de badstrandverhogingen en -herprofiteringen van de secties 78-102 tot 
het jaar 2002. Uit: "Suppletie Vlaamse kust, samenvatting 1983 t.e.m. 2002."

Globaat kan gesteld worden dat er zich in de zeewering ter hoogte van het studiegebied een probleem voordoet. 
Het belangrijkste knelpunt omvat het overstagdebiet over de zeedijk, dat te hoog is bij een 1000-jarige storm. Dit 
betekent niet dat de duinen achter de zeedijk niet hoog en breed genoeg zouden zijn om dit overstagdebiet op te 
vangen. Dit gegeven wordt momenteet echter nog bestudeerd. Definitieve conctusies aangaande de mogetijke 
zeewerende functie van de achterliggende zeereepduinen kunnen op heden dan ook niet genomen worden.



Deetgebied !

!rt sectie 78 (zie Kaart 3) ligt het oostelijke deel van het woongebied "Middelkerke Uitbreiding" ingeplant tussen de 
dijk en de zeer smalle strook zeereepduin die in deze sectie nog aanwezig is. In de secties 79-80 is dergelijke 
woonzone niet aanwezig. De zeereepduinen volgen hier onmiddellijk op de dijk maar worden wel doorsneden 
door de Koninklijke baan. In de overige secties van deelgebied I scheiden een woonzone en de Koninklijke baan 
de dijk af van de achterliggende zeereepduinen.

In de periode 1990-2002 werd aan de zeedijkglooiing van sectie 78 in totaal 56.185 n f zeezand aangevoerd. In 
diezelfde periode werden aan de zeedijkglooiingen van de secties 79, 80, 81 en 82 respectievelijk 1.929 n f 
zeezand en 31.134 n f strandzand, 3.492 n f zeezand en 34.232 n f strandzand, 59.370 nrf zeezand en 1000 rrf 
strandzand en 58.876 nrf zeezand aangevoerd. Aan de zeedijkglooiing van de secties 83 tot en met 87, waarbij 
de secties 83 en 84 behoren tot deelgebied I werd in de periode 1992-2002 in totaal 215.277 rrf zeezand en 
25.037 n f strandzand aangevoerd. Bij stormen wordt telkens een erosieklif geslagen in de aangelegde 
droogstrandberm. Die moest dan ook telkens hersteld worden doorzandopvoer- en -aanvoerwerken. Met de hier 
besproken aanvoer van zand aan de zeedijkglooiing ter hoogte van deelgebied I dient rekening gehouden te 
worden bij de interpretatie van de erosieprofielen van dit deelgebied.

Het zandvolume op het droog en nat strand vertoont over het gehele deelgebied enige aangroei, waarvan de 
grootte varieert van sectie tot sectie. Deze groeiende trend is echter enkel significant voorde secties 80 tot en met 
82 en in mindere mate voor de sectie 79. Voor de overige secties vertoont deze aangroei geen eenduidige trend.

Het zandvolume van de duinaanzet vertoont over het gehele gebied behalve ter hoogte van sectie 80 een -zij het 
dan zeer geringe- aangroei. Deze aangroei is enigszins significant voor sectie 79. Voor de overige secties is deze 
aangroeiende trend echter niet eenduidig. In sectie 80 is er sprake van een stabiele duinaanzet zonder aan- en 
afvoer van zand.

De geobserveerde trends in de erosieprofielen kunnen verklaard worden door de hierboven beschreven 
zandsuppletie. Als met deze aanvoer rekening gehouden wordt kan men stellen dat er in het volledige deelgebied
I sprake is van een natuurlijke afslag van de zeewering.

Deetgebied tt

In de westelijke helft van sectie 87 is de oorspronkelijke zeewerende duinenreep gelegen landinwaarts van de dijk 
vervangen door de woonzones van Middelkerke-bad. In de oostelijke heltt van deze sectie en in de sectie 88 
sluiten de zeereepduinen die doorsneden worden door de Koninklijke baan onmiddellijk aan op de dijk. In de 
overige secties sluiten de zeereepduinen onmiddellijk aan op de Koninklijke baan, die vlak naast de dijk loopt.

Aan de zeedijkglooiing van de secties 83 tot en met 87, waarbij de sectie 87 tot deelgebied I behoort werd in de 
periode 1992-2002 in totaal 215.277 n f zeezand en 25.037 m" strandzand aangevoerd. In de sectie 88 werd in de 
periode 1992-1996 6.250 n f zeezand aangevoerd tegen de zeedijk. In de overige secties gebeurden geen 
strandophogingen of -herprofileringen. Met de hier besproken aanvoer van zand aan de zeedijkglooiing ter 
hoogte van deelgebied II dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de erosieprofielen van dit 
deelgebied.

Het zandvolume op het droog en natstrand vertoont over het gehele deelgebied enige aangroei, waarvan de 
grootte varieert van sectie tot sectie. De aangroei is significant voor de secties 90-92 en in mindere mate in de 
sectie 93. Voor de overige secties is deze aangroeiende trend niet eenduidig.



Duinaanzet is enkei aanwezig in de secties 87 en 88. De overige secties behoren tot een kustdeei zonder 
duinaanzet. De secties 87 en 88 vertonen een zeer iichte en niet eenduidige aangroeiende trend.

De geobserveerde trends in de erosieprofieien van de secties 87 en 88 kunnen verkiaard worden door de 
hierboven beschreven zandsuppietie. Uit de trends voor de overige secties biijkt dat er hier sprake is van een min 
of meer significante, natuuriijke aangroei van de strandberm.

Deetgebied tt!

in de secties van deeigebied !i) stuiten de zeereepduinen onmiddeilijk aan op de Koninkiijke baan, die vtak naast 
de dijk loopt.

Ter hoogte van dit deelgebied gebeurden geen zandsuppleties.

Het zandvoiume op het droog en natstrand van sectie 101 vertoont een lichte aangroei zonder eenduidige trend, 
dat van sectie 102 vertoont een lichte erosie zonder eenduidige trend.

Het volledige kustdeet van deelgebied Hl vertoont geen duinaanzet.



2.3 inventaris en beschrijving natuurwaarden
2.3.1 Biotogische waarderingskaart
Op de Bioiogische Waarderingskaart (BWK, IN) versie 1.0 staat nagenoeg het voiiedige studiegebied ingekieurd 
als bioiogisch zeer waardevol.

Voor een gedetailleerde weergave van de biologische waardering van het studiegebied volgens de BWK versie 
1.0 wordt verwezen naar Raarf 7.

2.3.2 F!ora
Een streepiijst met vermeiding van alle soorten hogere pianten die tijdens de gedetaiileerde inventarisaties die 
naar aanieiding van deze gebiedsvisie werden uitgevoerd aangetroffen werden worden weergegeven in b#/age 2.

Voor het voiiedige studiegebied werden in het voorjaar en de zomer van 2003 gedetailleerd aiie aandachtsoorten 
voor de Viaamse kust (IN, 2003) geïnventariseerd. Deze aandachtssoorten zijn Rode iijstsoorten (Register Flora 
Vlaanderen, 2001) en/of vrij tot zeer zeldzaam (KFK < 5) in Viaanderen die in de kuststreek (kunnen) voorkomen. De 
hier gebruikte nomenciatuur is deze die toegepast wordt in Lambinon & ai. (1998).

De te karteren aandachtssoorten werden tot op 2 à 5 meter nauwkeurig gelokaiiseerd. De lokalisatie van deze 
aandachtssoorten wordt weergegeven op /(aart 70 Aan de hand van een 7-delige indeling (van 1 ex tot > 5 000 ex.) 
werd voor elke groeiplaats tevens de abundantie van de betreffende soort weergegeven. Om de kaart niet te zeer 
te overiaden werden deze abundanties niet weergegeven op de kaart. Ze kunnen echter wel geraadpleegd 
worden in het bijgevoegde digitale bestand.

Een beetje tegen de verwachtingen in werden in de floristisch minder gekende (en geapprecieerde) duinen van de 
Middenkust toch heel wat aandachtssoorten gevonden en werden enkeie soorten aangetroffen die tot nu toe niet 
gekend waren voor dit deel van de Middenkust. De 
eigen inventarisatiegegevens zijn aangevuld met 
de waarnemingen uit de uurhokken van de 
Floradatabank (Flower).

In wat voigt worden de gekarteerde soorten 
opgesomd en kort besproken.

2.3.2.7 Rode ///sfsoorfen
Met uitsterven bedreigd

o Zeevenkel (Cnfbmum ma/#/mum): werd
waargenomen in de natuurontwikkeiingszone 
van Domein Prins Karei (Vansevenant, 2000)

Bedreigd

o Biauwe zeedistel (Eryng/um man&mtvm): is één van de meest gekarteerde soorten. Deze soort komt in vrij grote 
aantaiien voor in de strook duinen grenzend aan de Koninkiijke baan, zeker daar waar er nog stuivend zand is.



De grootste populatie van deze pionierssoort staat aan de voet van de betonnen afsluitplaten langs het 
oorlogsmuseum Atlantikwall'.

o Bokkenorchis (Mmanfog/ossum h/rc/hum): net buiten de westelijke afsluiting van de 'Atlantikwall' staat er een vrij
grote populatie (+ 30 exemplaren) Bokkenorchissen in een depressie (zie foto).

o Engels gras (Æmena mâ /ma): werd aangetroffen op één locatie in het stuk duinen ten noorden van de
Koninklijke baan (ter hoogte van de Warandeduinen). Mogelijks 
betreft het een verwilderde cultuurvorm van deze soort.

o Gele hoompapaver (G/auc/bm /favum): werd tijdens de huidige 
inventarisaties niet meer aangetroffen in het studiegebied.
Kwam in het verleden (med. Lingier P.) nog voor in het deel 
Atlantikwall'.

o Klein warkruid (Ct/sctvfa europaea): werd in juni 2002 
aangetroffen in de Warandeduinen (Van Landuyt, 2002). Het is 
de enige groeiplaats van deze soort aan de Belgische kust.
Normaal komt deze soort immers voor op droge heiden.

o Kustmelde (Afnp/ex g/abnuscu/a): vrij regelmatig terug te vinden
langs de betonnen afsluitplaten aan de zeezijde van de 
'Atlantikwall'.

o Wondklaver (AnfbyM-s vu/nerana): op 4 locaties in de duinen is er 
Wondklaver aangetroffen, dit telkens in een beperkt aantal 
exemplaren.

o Zeepostelein (Honc^enya pep/o/c/es): van deze pioniersoort zijn
afsluitplaten van de 'Atlantikwall' aan te treffen.

Kwetsbaar

o Walstrobremraap (Orobanc^e cafyop/7y#acea): komt vrij veel 
voor in de westelijke helft van het studiegebied (zie foto).

o Gewone vleuoeltiesbloem (Po/yga/a vu/gans): vooral in de 
Warandeduinen in de omgeving van de watertoren komt deze 
soort vrij veel voor.

o Grote tijm (Thymus pu/eg/o/des): is beperkt tot de duingraslanden 
van de Warandeduinen.

o Keoelsilene (S/7ene con/ca): komt verspreid in het studiegebied 
op een 20-tal plaatsen in klein getale voor.

o Kleine ratelaar (R/vbanfus m/nor): vooral in de Warandeduinen 
komt deze soort soms vrij massaal voor.

o Scherpe fiinstraal (Engeron acns): komt beperkt voor in de
Warandeduinen en op één locatie in de duinen van de 'Atlantikwall'.

verschillende populaties langs de betonnen



o Stijve ogentroost (Rvp/?ras;a sfncfa): beperkt tot de duingrastanden van het reservaat Warandeduinen.

2.3.2.2 Ze/cfzame soorten
Zeer zetdzaam

o Bergdravik (Bromus erects): 1 ex. nabij de Bokkenorchissen (t h v camping Pollentier). Is de derde waarneming 
van deze soort aan de Belgische kust.

o Blauwe bremraap (Orobanc/ie purpurea): beperkte verspreiding in de Warandeduinen en enkele exemplaren in 
de duinen rond de Schapeweide.

o Duinroosie (Rosa p<mp;be///fo#a):
aangetroffen op 6 locaties. Was niet 
gekend voor het studiegebied.

o Duinviooltie (Mo/a curf/s;/): vrij algemeen 
vooral in het westelijk deel van het 
studiegebied.

o Geel_____zonneroosie (/-Manf/iemum
/iL/m/nu/anom): slechts op één locatie meer 
aangetroffen, namelijk in de duinen net 
ten oosten van Middelkerke. Kwam tot 
enkele jaren geleden nog voor in het 
reservaat De Warandeduinen.

o Kalkbedstro (Asperu/a cynanc/vca): komt beperkt voor in de duingraslanden van de Warandeduinen.

o Kleine rupsklaver (Med/cago m/h/ma): slechts op één locatie in de duinen ten oosten van Middelkerke
aangetroffen.

o Laksteeltie (Desmazena manha): komt op een beperkt aantal plaatsen in de duinen ten oosten van Middelkerke 
vrij massaal voor (zie foto).

o Liggende asperge (Asparagus o7??aba#s subsp.
prosfrafus): wordt recent beschouwd als een 
soort. De populatie in de Warandeduinen is 
van belang voor de Europese maritieme 
streek.

o Nachtsilene (SVene ntvfans): komt in klein
aantal voor in het centrale en westelijk deel 
van de Warandeduinen.

o Paardebloemstreepzaad (Crep/s po/ymorp/ia):
beperkte verspreiding in het uiterst westelijk 
deel van de Warandeduinen.



o Rietorchis (Dacfyfcv/vza praeferm/ssa): ± 3.000 exemplaren in een duinvalleitje in het reservaat de 
Warandeduinen (zie foto).

o Rond wintergroen (Pyro/a rofund/fo//a): beperkt tot 
het reservaat de Warandeduinen.

o Ruwe ktaver (7Wo//tvm scabrum): vrij massaal op
2 plaatsen in de duinen ten oosten van 
Middelkerke.

o Viltroos (Posa fomenfosa): verschillende
exemplaren in de Warandeduinen.

o Scheve hoombloem (Cerasf/um cMfusum): op één 
locatie in de noordelijke zijde van de 
Warandeduinen.

o Strandbiet (3efa vu/gans subsp. manf/ma): vrij regelmatig aan de voet van de duinen (zeezijde) aan te treffen.

o Zeewinde (Ca/ysfegr/a so/dane//a): vrij algemeen in de zeewaartse zijde van de duinen (zie foto).

o Zeewotfsmetk (Eup^orA;a para//as): vrij regelmatig aan te treffen in de zeewaartse zijde van de duinen.

Zeidzaam

o Donderkruid (Sempe/v/t/tvm fecforum): op enkete 
plaatsen in het westelijke uiteinde van de 
Warandeduinen.

o Bosorchis (Dacfv/or/vza fuc/is//): 1 vemoedetijk ex. 
tussen de Rietorchissen in de Warandeduinen.

Vrij zeidzaam

o Fraai duizendouldenkruid (Cenfatvnum pu/c/ie/fum): 
beperkte verspreiding in duingrastanden van de 
Warandeduinen.

o Gutden sleutelbloem (Pwruv/a yens): enkele exemplaren in het Park Prins Karei.

Verspreiding onvotdoende gekend

o Beklierde heggeroos (Posa (omenfe//a): enkele exemplaren aangetroffen, dient nog verder onderzocht te 
worden.

o Duinlangbaardgras (Mu/p/a c/Aafa subsp. amb/gtva): vrij algemeen in de opener delen, vooral in de Warandeduinen

o Langgenaald iangbaardgras (Mu/p/a membranacea): op enkele locaties in de duinen ten oosten van Middelkerke. 
Komt weinig voor aan de Belgische kust, maar is in opmars.

o Stijve dravik (Sromus d/andnvs): verschillende locaties in de Warandeduinen.

Overige vermeidenswaardige soorten

o Duindravik (Bromus M?om;be;): in dit deet van de Middenkust een zeldzame soort (slechts 2 locaties).



2.3.3 Vegetatie
Aan de hand van veldobservaties werd een zeer gedetailleerde vegetatiekaart opgemaakt (zie kaart 11) voor het 
volledige duingebied dat het onderwerp uitmaakt van deze studie. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
vegetatiecode voor kustecosystemen versie 20.03.1997 opgesteld door Leten M.

In deze code worden eerst grotere vegetatietypes (hoofdeenheden) onderscheiden. Deze primaire onderverdeling 
gebeurt op basis van sleutelsoorten (vb. Helm, Duindoorn,...) of sleutelfactoren (vb: antropogene bebouwing, 
beplanting,...). De hoofdeenheden worden aangeduid door een hoofdletter. Ze worden op hun beurt verder 
onderverdeeld in subeenheden, en dat op basis van secundaire sleutelsoorten of -factoren. De op deze manier 
bekomen subeenheden worden aangeduid door middel van cijfers. De code biedt tevens de mogelijkheid tot het 
combineren van verschillende hoofd- en subeenheden. Voorbeelden ter verduidelijking van de opbouw van deze 
code worden in het vervolg van deze paragraaf veelvuldig weergegeven.

Onder deze paragraaf worden de vegetatiekundige hoofdeenheden die voorkomen in het studiegebied 
beschreven faesc/in/wio). Ook de belangrijkste proceslijnen die binnen het studiegebied leiden en geleid hebben 
tot het komen en gaan van deze hoofdeenheden (vegetatiesuccessie) worden in deze beschrijving bondig 
toegelicht, daar ze een inzicht leveren in het bestudeerde ecosysteem en als theoretische achtergrond dienen 
voor het nemen van beheersbeslissingen. De gegevens gebruikt in deze beschrijvingen zijn afkomstig van Rappé 
& al.(1996); Aggenbank, Grijpstra & Jalink (2002); Aggenbank & Jalink (1999); Sterckx & Paelinckx (2003); Weeda, 
& al. (1985, 1987, 1988, 1991 & 1994); Schaminée, Stortelder & Weeda (1996) en Stortelder, Schaminée & Hommel 
(1999). Ze werden aangevuld met eigen waarnemingen van de vegetatie in het studiegebied.

Daarnaast wordt voor elke hoofdeenheid dieper ingegaan op de verdere indeling in subeenheden (Onderverde/;no). 
Hierbij worden enkel de subeenheden die voorkomen in het studiegebied aangehaald.

Ten slotte wordt er dieper ingegaan op het voorkomen van elke verschillende hoofdeenheid in het studiegebied 
(Voorkomen). Hierbij wordt enerzijds de totale oppervlakte van elk hoofdtype binnen het studiegebied 
weergegeven. Daarnaast wordt voor elk deelgebied het voorkomen van het betreffende hoofdtype bondig 
beschreven. Voor een gedetailleerde weergave van de verspreiding van de hoofdtypes binnen het studiegebied 
wordt hier verwezen naar kaart 71 In het digitale bestand waarop deze kaart gebaseerd is, zijn naast de 
hoofdtypes ook de lagere typologische niveaus opgenomen. Om de kaart niet te overladen werden die hier niet 
aangeduid.

Bij wijze van samenvatting worden de vegetaties van het studiegebied met hun oppervlakte en hun waarde 
weergegeven in tabe/ 2.



7abe/ 2. Overz/c/ifs/abe/ van de vegefa#es /n de du/nen fussen i/S/ësfende en Oosfende.

vegetatietype afkorting oppervtakte waarde Natura 2000 code

Stuifduinvegetaties A 14ha50a Waardevol 2120

Vervilte duingraslanden C 6ha10a Potentieel
waardevol

Ontwikkelingsmogelijkheden 
naar 2130

Hapaxanten D 2a Zeer waardevol 2130 (prioritair)

Oevervegetatie F 14a Minder waardevol Niet van toepassing

Duingrasland G 15ha67a Zeer waardevol 2130 (prioritair)

Duindoorn-Vlierstruweel H 12ha74a Waardevol 2160

Ligusterstruweel L 71a Waardevol Niet van toepassing

Onbegroeid duin O 4ha52a Waardevol 2120

Gemengde spontane 
struwelen

P 2ha25a Waardevol Niet van toepassing

Urbane oppervlakken Q 6ha96a Minderwaardevol Niet van toepassing

Dauwbraamvegetatie R 91a Waardevol Niet van toepassing

Kruipwilgstruweel S 75a Zeer waardevol 2170

Mosduin T 4ha82a Zeer waardevol 2130 (prioritair)

Nitrofiele - en ruigtevegetaties U 37a Minderwaardevol Niet van toepassing

Zoet open water W 40a Zeer waardevol Niet van toepassing

Struweelaanplantingen Y 3ha82a Minder waardevot Niet van toepassing

Aanplant van naald- en 
loofbomen

N/Z 11ha83a Minder waardevol Niet van toepassing

Stuifdu in vegetaties van zeereepduinen (A)

BescM/v/no
Binnen het studiegebied omvat dit hoofdtype de stuifduinvegetaties van de zeereepduinen die getegen zijn buiten 
de directe mariene invioed. Het min of meer stuivende zand vormt binnen dit hoofdtype de belangrijkste 
dynamiserende factor, die noodzakelijk is voor de instandhouding van dit vegetatietype. Mede door deze 
verstuivingen is de bodem van dit hoofdtype typisch humusarm en niet vochthoudend. Door de aanwezigheid van 
zacht schelpmateriaal is de bodem in het studiegebied tevens kalkhoudend. Voorts wordt dit type gekenmerkt 
door zwak tot matig eutrofe omstandigheden die te wijten zijn aan de overdekking van strooisel met basenrijk 
zand en aan het inwaaien van organisch materiaal. De permanente zoutneerslag vormt in dit type een bijkomende 
stressfactor. Wegens de geringe dekking van de vegetatie zijn ook de klimatologische omstandigheden in dit type 
extreem.



Tengevolge van de hier boven beschreven hoge abiotische stress en verstoring is de stuifduinvegetatie eerder 
soortenarm en relatief homogeen. Ze wordt gedomineerd door enkele soorten vrij robuuste, rtiizoomdragende, 
geofytische (schijn)grassen. Naast deze grassen komen in het studiegebied -voornamelijk aan de lijzijde van de 
zeereep- soorten zoals Zeeakkermelkdistel (Soncbus an/ens/s var. ma/#/mus), Blauwe zeedistel (E/yng/um 

Zeewinde (Ca/ysfeg;a so/dane//a), Zeewolfsmelk (Eup îorb/a para/zas) en Zandhaver (S/mus arenanus) voor. 
Voorts komen in de stuifduinen van het studiegebied therofyten zoals ondermeer Duinvogelmuur (Sfe//ana pa///da), 
Muurpeper (Sedtrm acre) en Zandhoombloem (Ceras&um sem/decandrum) voor.

De helmduinvegetaties in het studiegebied zijn sterk gefragmenteerd en gedegradeerd tengevolge van 
antropogene factoren. De degradatie van dit type werd en wordt in het studiegebied typisch in de hand gewerkt 
door vastleggingsbeheer, dat enerzijds resulteert in een sterke afname van de verstuiving en dat bovendien in 
veel gevallen gepaard gaat met de al dan niet bewuste aanvoer van exoten.

Binnen het studiegebied werden in het kader van het vastteggingsbeheer zandfixerende plantensoorten (vb: 
Helm) aangeplant. Op deze manier werd vreemd plantenmateriaal in het studiegebied ingevoerd. Zo werden 
ondermeer de Witte abeel (Popu/us a/ba), de Grauwe abeel (Poptv/us x canescens), de Schietwilg (Sa/;x a/ba) en de 
Canadapoputier (Popu/us x canadens/s) in het studiegebied ingevoerd via aanplant en/of via opslag uit rijshout. Ook 
aangeplante Boksdoom (Lyc/tvm barbarum) handhaaft zich in het studiegebied. In veel gevallen ontwikkelde zich 
tengevolge van deze aanvoer van zandfixerende planten een pioniersbos of een duinstruweel op de 
oorspronkelijke stuifduinvegetaties in het studiegebied.

Naast deze door de mens ingevoerde planten zijn ook heel wat plantensoorten op zelfstandige wijze de 
stuifduinvegetaties van het studiegebied binnengedrongen. Het betreft hier neofytische en exotische soorten zoals 
ondermeer Teunisbloemen (Oenofbera b/enn/s, Oenofbera efyfbrosepa/a), Grote zandkool (D;p/ofax/s fe/iu/Tb/za) en 
Bezemkruiskruid (Senec/o /baegu/dens).

De onder deze paragraaf beschreven vegetaties behoren tot het Natura 2000 habitat met code 2120 (Wandelende 
duinen op de strandwal met /Smmopb/Za arenana - witte duinen).

Onderverde//no
De verdere onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende soort. Subtypes gekenmerkt 
door de volgende dominerende soorten komen voor binnen het studiegebied:

o Subtype A1 - Helm MmmopMa arenana): een vitale groei van Helm in de zeereep vereist een aanzienlijke 
overstuiving. Hierdoor bevindt dit type zich in het studiegebied op de plaatsen met de grootste overstuiving 
gelegen aan de loefzijde van de zeereep.

o Subtype A3 - Zandzegge fCarex arenana): dit type komt voornamelijk voor in kuilen met uitstuiving.

o Subtype A4 - Duinzwenkgras fPesftvca /L/nc/foZ/a): wegens zijn relatief lage groeivorm verdraagt Duinzwenkgras 
geen sterke overstuiving. Dit subtype komt dan ook typisch voor op plaatsen met een minder sterke aanvoer 
van stuifzand, aan de lijzijde van de zeereep. Op dergelijke manier vormt dit subtype, dat rijker is aan 
plantensoorten dan het subtype A1 (cf. supra) de overgang tussen de loefzijde van de zeereep waar behalve 
Helm zeer weinig hogere planten voorkomen en de duingraslanden en struwelen van de meer landinwaarts 
gelegen duinen.

S/oor̂ omen
In het studiegebied komt 14ha 50a stuifduinvegetatie voor.



Aaneengesloten stuifduinvegetaties van de zeereepduinen komen in deeigebied i enkei voor over het gedeelte 
zeereepduin met een iengte van 500 m dat niet van de dijk wordt afgegrensd door bebouwing (eenheden 1.9 tot 
113). in het overige gedeelte van dit deeigebied treden dergelijke vegetaties hier en daar pieksgewijs op.

In de deelgebieden ii en iil zijn stuifduinvegetaties reiatief tairijk. Ze komen hier typisch voor over een band van 
om en bij de 10 m aan de zeewaartse zijde van de duinen. Op sommige plaatsen (bvb. ter hoogte van de eenheden 
H.10 tot 11.16) zijn dergelijke vegetaties echter ook meer landinwaarts aanwezig.

Vervitte duingrasianden (C)

BescM/V/no
De (matig) droge, gestoten, strooiseirijke en opmerkelijk soortenarme vegetaties die gedomineerd worden door 
enkele competitieve (schijn)grassoorten worden hier onder het hoofdtype "verviite duingrasianden" ondergebracht. 
De competitiviteit van de (schijn)grassen die 
dergetijke vegetaties domineren, resuiteert 
voornamelijk uit hun dichte en hoge habitus, hun 
meerjarigheid, hun grote strooiseiproductie en hun 
sterke vegetatieve (klonale) groei.

Verviite duingrasianden kunnen ondermeer 
ontstaan door het wegvaiien van de beiangrijkste 
dynamiserende factoren (begrazing en/of 
overstuiving) in een goed ontwikkeid mesofiei tot 
droog duingrasiand of in een mosduin. Het zijn 
immers deze factoren die de verviitende soorten in 
de uitgangsvegetaties in bedwang houden. Ook na 
het ptotse afsterven van de oorspronkelijke (duingrasiand)vegetatie ten gevolge van waterstandswisseiingen, 
overstuivingen of branden of na een piotse hogere nutriëntenbeschikbaarheid kan een vervilt duingrasiand 
ontstaan. Daarnaast kan verviit duingrasiand ontstaan door regressieve successie vanuit Wiide tiguster- en 
Duindoomstruweei, en dat eventueet met behoud van resten van deze uitgangsvegetaties. Ten siotte kan 
dergelijk vegetatietype ontstaan in de zeereep ten gevoige van menseiijke ingrepen (inplantingen, ruderalisatie, ). 
Ondermeerde half geruderaiiseerde grasruigten van deelgebied lil die gedomineerd worden door diverse Kweek- 
soorten (Bymus af/iencus, E/ymus repens,.. .) zijn op deze manier ontstaan.

De grote strooiseiproductie van de dominerende piantensoorten in vervilt grastand verhindert de voor verdere 
successie noodzaketijke zaadkieming, en stremt aidus de successie. Hierdoor kan dergeiijk vervitt grasland zeer 
lang blijven bestaan. Begrazing of maaien kan hier echter soeiaas brengen.

De onder deze paragraaf besproken vegetaties zijn gedegradeerde vormen van habitats met Natura 2000 code 
2130 (grijze duinen) die mits een aangepast beheer hersteipotenties hebben.

Onde/vefdeZ/ng
De verdere onderverdeiing van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende soort(en). Subtypes 
gekenmerkt door de volgende dominerende soort(en) komen voor binnen het studiegebied:

o Subtype C1 - Duinriet (Ca/amogrosf/s ep/óe/os)

o Subtype C2 - Zandzegge (Carex arenana)

êry/Zf dti/ng/as/and ;/i /ie? Do/ne/n P/?ns Kare/



o Subtype C4 - Kweek (E/wnus so.)

o Subtype C5 - Mesofiele grassen: tn dit subtype zijn mesofiete grassen zoats onder meer Zachte haver (/Svenu/a 
pubescens), Gianshaver (/Sr^enaferum e/af/us) en Gestreepte witbol (Ho/cus /ana^s) de dominerende soorten.

VoofRofnen
)n het studiegebied komt 6ha 10a vervilt duingrasland voor. !n het volledige studiegebied komt vervilt 
duingrasland verspreid voor, waarbij het een preferentie lijkt te vertonen voor plaatsen langs paden en wegen. In 
deelgebied II treedt dit vegetatietype zeer dominant op in het duingedeelte van de 'Atlantikwall' (eenheden It.17 tot 
I119 - zie Raarï 3). Ook in de duinen van deelgebied Hl treedt dit vegetatietype sterker naar voor dan in de rest van 
het studiegebied.

Hapaxanten van droge tot natte duinhabitats (D)

BescM/wig
Dit hoofdtype omvat diverse inslagvegetaties bestaande uit één maal bloeiende (= hapaxante), lage, één- of 
tweejarige ruderale kruidachtigen. Vegetaties behorende tot dit hoofdtype worden gekenmerkt door hun verspreid 
voorkomen, en dit zowel in de ruimte als in de tijd. Ze treden typisch pleksgewijs op tengevolge van plotse 
kleinschalige verstoring binnen een relatief gestabiliseerde situatie. Deze verstoring kan ondermeer bestaan uit 
lichte overstuiving, vergraving of betreding. De vegetaties van dit hoofdtype komen zelden voor als volledig 
dekkend hoofdtype. Ze worden voornamelijk aangetroffen in samenhang met andere lage vegetatietypes zoals 
mosduin of kaal droog zand of in de ondergroei van struwelen.

Aangezien ze inslagvegetaties vormen binnen gestabiliseerd duingrasland en of mosduin kunnen vegetaties van 
dit type ondergebracht worden binnen het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2130 (Vastgelegde duinen met 
kruidvegetaties - grijze duinen).

Or?derverde//nq
De verdere onderverdeling van dit hoofdtype in subtypes is enerzijds gebaseerd op abiotische factoren zoals 
expositie en bodemfactoren zoals kalkgehalte, voedselrijkdom en vochtigheidsgraad en anderzijds op de soorten 
hapaxanten die karakteristiek zijn voor welbepaalde combinaties van deze abiotische factoren. De volgende 
subtypes komen voor binnen het studiegebied:

o Subtype D1: Dit subtype omvat de inslagvegetaties van droge, katkrijke en voedselarme duinbodems 
bestaande uit eenjarige kruiden zoals ondermeer Zanddoddegras (Pb/eum arenanum), Zandhoombloem
(Cerasf/um sem/decandrum) en Kandelaartje (Saxvfraga ;ndaĉ y//fes) en verder uit (schijn)meerjarigen zoals 
Muurpeper (Sedum acre) en Duinviooltje (Mo/a curt/s//).

Voorkomen
Hapaxanten van duinhabitats komen meestal voor samen met en ondergeschikt aan een dominanter hoofdtype. 
Ook in het studiegebied vormen ze quasi nergens het dominerende vegetatietype. Er komt dan ook slechts 0,02 
ha als hoofdtype voor in het studiegebied.

Oevervegetatie (F)

Besc^n/y/w
De oevervegetaties in het studiegebied kunnen beschreven worden als meso- tot eutrofe natte ruigtevegetaties 
gedomineerd door Riet (P/vagm/fes ausfra/zs) en Gele lis (/ns pseudocarus). In deze oevervegetaties komen ook 
struweelsoorten zoals ondermeer Duindoorn (H/ppop/iaea rbamno/des) en diverse soorten Wilgen (Sa/;x sp.) voor en



overige soorten kenmerkend voor eerder voedselrijke eutrofe omstandigheden zoals Tandzaad (B/dens sp), 
Mannagras (G/ycena Mans) en Greppelrus (Junctvs bufon/bs). In het studiegebied vertoont deze oevervegetatie 
overgangsvormen naarde omliggende mesofiele duingraslandvegetatie.

Onderven^e//no
De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt 
voornamelijk op basis van de dominerende soort.
Subtypes gekenmerkt door de volgende 
dominerende soort komen voor binnen het 
studiegebied:

o Subtype F1 - Riet (Pbragm/fes atvsfra//s) 

o Subtype F3 - Gele lis (/ns pseudocarus)

\/oo^<omen

In het studiegebied komt 0,14 ha van dit hoofdtype 
voor. In deelgebied I is er enige oevervegetatie 
aanwezig rond enkele poelen ter hoogte van de Miami-wijk. Ook in deelgebied II is een dergelijke vegetatie 
aanwezig, en dit meer bepaald rond de poet in de Schapenweide. In deelgebied III komen geen waterpartijen en 
dus ook geen oevervegetaties voor.

Katkrijk droog tot mesofie! duingrastand (G)

SescM /v/ng
Het duingrasland van het studiegebied draagt een grazig, half tot volledig gesloten ptantendek waar voornamelijk 
overblijvende kruiden zoals Geel walstro (GaÆdm s/ertvm), Gewone rolklaver (Lofus com/ctv/afus), Kruipend stalkruid 
(Onon/s repens), Gewoon duizendblad (/ScM/ea m/FefoZ/dm), ... en grasachtigen zoals Gewoon reukgras 
(/W/)oxanftvm odoraftjm), Zachte haver (/Svenu/a puùescens), Veldbeemdgras (Poa prafens/s), Gewone veldbies 
(Luzo/a campes^s), ... de structuurbepalende elementen vormen. Ook bladmossen en lichenen -grotendeels 
dezelfde soorten als diegene die aangetroffen worden in het mosduin- kunnen een opvallende plaats innemen 
binnen deze duingraslandvegetatie. In hun volledig ontwikkelde vorm zijn duingraslanden zeer soortenrijk.

Vegetaties behorende tot dit hoofdtype komen binnen het studiegebied typisch voor op de beschutte hellingen en 
in de droge tot mesofiele valleien van de reeds gedurende geruime tijd gestabiliseerde zones.

Dit hoofdtype behoort samen met het mosduin tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2130 (Vastgelegde 
duinen met kruidvegetaties - grijze duinen).

De successie die geleid heeft tot het ontstaan van het duingrasland van de Vlaamse kust is behoorlijk complex en 
tot op vandaag nog niet volledig uitgeklaard. Het duingrasland van het studiegebied kan dan ook via de volgende 
drie procestijnen ontstaan zijn, waarvan de eerste de meest waarschijnlijke is.

In die eerst mogetijke proceslijn wordt het duingrasland gevormd door een consolidatie van de grasmat gekoppeld 
aan een toenemende kruidenrijkdom binnen beschutte helm- en mosduinvegetaties. Begrazing door vee speelt 
hierbij een sleutelrol. Grasland dat op deze manier ontstaat wordt gedurende lange tijd gekenmerkt door het 
voorkomen van soorten die eerder typisch zijn voor mos- en helmduin. Waar deze proceslijn voordien 
vermoedelijk plaatsgreep binnen het studiegebied ging ze sterk achteruit in de tweede helft van de vorige eeuw. 
Deze achteruitgang werd enerzijds veroorzaakt door het grotendeels wegvallen van de begrazing door vee na



overstuiving met katk- en voedselrijk zand. Ze komen dan ook voornamelijk voor aan de lijzijde van de duinen, en 
ook op enigszins gestoorde plaatsen. Daarnaast komt een dergelijke vegetatie binnen het studiegebied ook vrij 
veel voor als neventype, met name in de ondergroei van aanplant en gemengde struwelen.

Onde/verde/zna
De vegetaties gedomineerd door Dauwbraam worden onderverdeeld binnen het subtype R1.

Moodromen
Verspreid over het ganse studiegebied komt 0,91 ha dauwbraamvegetatie voor,

Kruipwitgstruweei (S) 

eescM/wno
Dit hoofdtype omvat de tot twee meter hoge struwelen waarin Kruipwilg (SaAx repens) als dominerende en 
structuurbepalende soort optreedt. De vegetaties van duingraslanden, helmduinen, mosduinen, grazige ruigtes, 
zomen,... waarin Kruipwilg ten hoogste co-dominant voorkomt horen dan ook niet thuis onder dit hoofdtype.

Kruipwilg kiemt enkel op plaatsen gelegen binnen de invloedssfeer van het grondwater maar boven het 
permanente inundatieniveau. Men kan dan ook met zekerheid stellen dat het huidige kruipwilgstruweel in het 
studiegebied altijd voortgekomen is uit vochtige secundaire duinpannen. Kruipwilg bezit echter wel de 
mogelijkheid om zich vanuit deze kiemingsplaatsen horizontaal te verspreiden in de jaren volgend op de kieming. 
Hierdoor is groei van de oppervlakte aan kruipwilgstruweel vanaf het ontstaan van de vochtige panne wel degelijk 
mogelijk. Daarnaast kan Kruipwilg -zij het dan in mindere mate dan bvb. Helm- verticaal meegroeien met 
overstuivingen. Hierdoor komt kruipwilgstruweel in de duinen voor op de volledige gradiënt van zeer droog 
(overstoven, oude oorspronkelijk natte panne) naar zeer nat (jonge secundaire natte panne). Aan elk van deze 
verschillende bodemvochtigheidtoestanden en ontwikkelingsstadia is een min of meer specifieke ondergroei 
gekoppeld. Deze kan behoorlijk rijk zijn. Het strooisel van Kruipwilg verteert immers zeer langzaam. Hierdoor 
komen de voedingsstoffen opgeslagen in dit strooisel slechts bij mondjesmaat vrij, waardoor sterk concurentiële, 
nitrofiele plantensoorten zoals Grote brandnetel (LM/ca d/o/ca) en Hondsdraf (G/ec/7oma /?ederacea) ontbreken in de 
ondergroei van kruipwilgstruweel. Het kruipwilgstruweel van de duinen is dan ook floristisch zowel divers als rijk. 
Het kruipwilgstruweel van het studiegebied is echter eerder beperkt en marginaal verspreid. De sterke potentiële 
variatie van kruipwilgstruweet komt in het studiegebied dan ook niet tot uiting.

Tengevolge van de afwezigheid van overstuiving wordt de verjonging van de Kruipwilg stopgezet. Hierdoor takelt 
het kruipwilgstruweel af, en treedt (voomame)ijk in vochtige kruipwilgstruwelen) geleidelijke overgroeiing en 
vervanging van Kruipwilg door Duindoorn (Mppop/iaea /f7amno/des) op. Oudere, mesofiele tot droge 
kruipwilgstruwelen kunnen een ganse tijd stabiel blijven maar worden uiteindelijk meestal opgevolgd door een 
struweel gedomineerd door Wilde liguster (A/gusfnvm vu/gare). Ook een langzame kolonisatie van het 
kruipwilgstruweel door soorten zoals Gewone es (Frax/nus exce/s/or) en Eenstijlige meidoorn (Crafaegus monogyna) 
en een daaraan gekoppelde overgang naar gemengd spontaan struweel is mogelijk.

Dit hoofdtype behoort tot het Natura 2000 habitat met code 2170 (Duinen met SaAx repens ssp. argenfea (Sa/;c/on 
arenana)).

Onden/en^e/Zna
Dit hoofdtype wordt verder onderverdeeld in subtypes op basis van zijn ontwikkelingsstadium en structuur. Binnen 
dit hoofdtype kunnen in het studiegebied de volgende subtypes onderscheiden worden:



Ondervefde/zno
De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de dominerende soort(en). Volgende subtypes, met de 
volgende dominerende soorten werden in het studiegebied aangetroffen:

o Subtype P1 - Sleedoorn (Prunus serof/ba): struweel gedomineerd door Sleedoorn vestigt zich op diep humeuze, 
mesofiel tot vochtige duingrasland- (Sleedoorn als primaire struweelvormer) of duinstruweetbodems (Sleedoorn als 
secundaire struweelvormer). Tengevolge van de sterke klonale groei van de Sleedoorn heeft dergelijk struweel 
een karakteristieke koepeivormige structuur; waarbij de jongere, lagere en dunne scheuten gegroepeerd staan 
rondom de oudere, hogere en dikkere centrale stammen.

o Subtype P3 - Rozen (Rosa so l

o Subtype P9: sterk gemengd struweel, waarin geen enkele soort duidelijk dominant voorkomt.

VoofRornen
In het studiegebied komt 2ha 25a gemengd spontaan struweel voor.

Dit gemengd spontaan struweel komt voornamelijk verspreid voor in deelgebied I, en in mindere mate in de 
overige deelgebieden.

Urbane oppervtakken (Q)

SescM/v/ng
Dit hoofdtype omvat tuinen en bebouwingen geiegen binnen het studiegebied. Er dient hier opgemerkt dat deze 
urbane oppervlakken in het studiegebied wel degelijk enige natuurwaarde herbergen. Zo omvatten enkele van de 
hier gekarteerde tuinen relatief waardevolle duingrasland- en mosduinvegetaties. Daarnaast komt een 
interessante muurvegetatie met tal van (korst)mossen en hogere planten voor op de loopgrachten en bunkers van 
het Domein Prins Karet.

OndervefdeZ/na
Dit hoofdtype wordt verder onderverdeetd in subtypes op basis van de aard van het urbane oppervlak. Binnen dit 
hoofdtype kunnen in het studiegebied de volgende subtypes onderscheiden worden:

o Subtype Q1 - Muurveaetaties: het betreft hier voornamelijk de begroeide delen van de overblijfselen van de 
militaire bebouwing gelegen in de oostelijke helft van deelgebied II.

o Subtype Q2 - Gebouwen en stenen constructies: het betreft hier voornamelijk paden, overblijfselen van de 
militaire bebouwing gelegen in de oostelijke helft van deelgebied II en recentere bouwsels verspreid over het 
studiegebied.

o Subtype Q3 - Tuinen en parken: binnen het studiegebied zijn tevens enkele tuinen en parken gelegen. 

Voorkomen
6ha 96a urbane oppervlakte komt voor verspreid over het gehele studiegebied onder de vorm van paden, 
bebouwing en bunkers.

Dauwbraamvegetatie (R )

BescM/ww
De vegetaties van het studiegebied die behoren tot dit hoofdtype worden allen gekenmerkt door de aanwezigheid 
van Dauwbraam (Ruùt/s caes/us) als structuurbepalende soort. Dergelijke vegetaties zijn indicatief voor



)rt de hier gebruikte vegetatietypologie worden binnen het hoofdtype "ligusterstruweel" geen subtypes 
onderscheiden.

Voorkom en
In het studiegebied komt 0,71 ha wilde ligusterstruweel voor. Het betreft in totaal stechts een achttal struwelen die 
verspreid voorkomen over geheel het studiegebied.

Onbegroeid duin (O)

Besc/w/wip
Dit hoofdtype omvat de stuivende, vrijwe! onbegroeide duinen, indien eventueel begroeiing optreedt, betreft het 
de zandbindende soorten Heim (/SmmopMa arenana), Duinzwenkgras (Fesfuca jtvnc/fo//a) en Zandzegge (Carex 
arenana) of nitrofiete therofieten zoals ondenmeer Rood guichelheil (/Snnaga/As an/ens/s), Duinvogeimuur (Ŝ e//ana 
pa///da) en Kromhats (Lycops/s an/ens/s).

Dit hoofdtype behoort tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2120 (witte duinen).

Onden/e/cfeZ/no
De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt op basis van de oorzaak van de afwezigheid van begroeiing. 
Votgende subtypes komen voor binnen het studiegebied:

o Subtype Ol - Kate stuifduinen en windkuiten: de afwezigheid van begroeiing wordt in dit subtype veroorzaakt 
door het optreden van natuurlijke dynamiek (overstuiving).

o Subtype 02 - Kunstmatig vegetatietoze oppervlakken: de afwezigheid van begroeiing wordt in dit subtype 
veroorzaakt door het optreden van antropogene verstoring. Door het feit dat de voorbije jaren geen 
kunstmatige aanvoeringen en afgravingen werden uitgevoerd in het studiegebied betreft deze verstoring enkel 
betreding en recreatie.

I/opdomen
tn het studiegebied komt 4ha52a onbegroeid duin voor.

tn het afgestoten gedeelte van het studiegebied komen relatief grote aaneengestoten oppervtakken onbegroeid 
duin voor in de eenheden t.4, t.21 en tt.4. Voorts komen hier vaak verspreid tangs paden kleinere oppervlakken 
onbegroeid zand voor. tn deetgebied Ut is het aandeet onbegroeid duin ten stotte retatief groot. De sterke 
betreding van dit deetgebied is hiervoor een verklaring.

Gemengde spontane struweten (P )

Sesc/in/V/ng
Dit hoofdtype groepeert de veetat soortenrijke, gemengde struwelen die ontstaan tengevotge van de progressieve 
en/of stapsgewijze kolonisatie van pioniersstruweel gedomineerd door Witde tiguster, Duindoorn en/of Kruipwitg 
door soorten zoals onder meer Steedoom (Prunus sp/bosa), Witde kardinaatsmuts (Euonymus europeus), Eenstijtige 
meidoorn (Crataegus monogyna) en diverse soorten Rozen (/Rosa can/na, R  nvb/gr/bosa, R  fomenfosa, R  w7/osa, . ..).

Dergetijke spontane, gemengde, katkminnende struweten worden -naast door deze secundaire struweeisoorten- 
gekenmerkt door een gevarieerde ruimtetijke opbouw. tn de ondergroei zijn specifieke zoomvormende soorten, 
aangevutd door ruigtesoorten aanwezig.

Tengevotge van de kolonisatie door bomen zoals ondermeer Ruwe berk (Befu/a pendu/a), Gewone es (frax/nus 
exce/s/of) en Zomereik (Quercus robur) evoiueren dergetijke vegetaties uiteindetijk naar spontane duinbossen.



Dit hoofdtype behoort tot het Natura 2000 habitat met code 2160 (Duinen met /-//ppop/?aea r/ia/wio/des). 

Onden/efde//w
Vegetaties behorende tot dit hoofdtype worden opgespiitst op basis van het ontwikkelingsstadium van het 
struwee). Volgende subtypes werden binnen het studiegebied aangetroffen:

o Subtype H1: Karakteristiek iijnvormige vegetatieve uitbreidingszone van Duindoorn.

o Subtype H2:Jona en agressief duindoomstruweel lager dan één meter.

o Subtype H3: Rijp en vitaal, minder dan manshoog duindoomstruweel; eventueel met bijmenging van Gewone 
vlier.

o Subtype H4: Rijp en vitaal, meer dan manshoog duindoomstruwee!; eventueel met bijmenging van Gewone 
vlier.

o Subtype H5: Vitaal struweel van Gewone vlier, quasi zonder bijmenging, 

o Subtype H6: Oud en aftakelend, minder dan manshoog duindoomstmweel.

MpofRomen
In het studiegebied komt 12ha 74a Duindoorn-Vlierstruweel voor.

Duindoorn struweel is relatief sterk verspreid over het volledige deelgebied I. In deelgebied II beperkt het 
voorkomen zich tot de duinen rond de Schapenweide (eenheden 1.11, 1.13 en in mindere mate 1.12). Ook in 
deelgebied III komt dergelijk struweel quasi niet voor.

Wi!de tigusterstruwee) (L)

BescM/V/no
Dit hoofdtype omvat gesloten, vrij lage en homogene struwelen gedomineerd door Wilde liguster (L/gusfnv/n 
vu/gare). Dergelijke struwelen komen voor op een matig vochtige tot droge, humeuze bodem die minder 
voedselrijk is dan deze van het Duindoom-Vlierstruweel. De relatieve voedselarmoede van dit struweeltype wordt 
weerspiegeld in de ondergroei, die minder nitrofiele planten bevat dan de ondergroei van Duindoom-Vlier 
struwelen. Deze ondergroei is voorts opmerkelijk arm aan soorten hogere planten.

Ligusterstruweel ontstaat tengevolge van de kolonisatie van eerder droge tot relatief vochtige, gestabiliseerde, 
humeuze duinbodems met een uitgangsvegetatie van grasland of van Kruipwilg- of Duindoomstruweel door Wilde 
liguster.

Kolonisatie van vitaal ligusterstruweel door robustere struweel- en boomsoorten beperkt zich tot geïsoleerde 
individuen, die niet aan uitbreiding toekomen. Zolang vitale Wilde liguster dominant is wordt de successie dan ook 
gestremd. Pas indien Wilde liguster massaal afsterft kan de successie verder gezet worden. Deze successie 
verloopt dan voornamelijk via kolonisatie van de vrije ruimte die ontstaat na het afsterven van Wilde liguster. Op 
deze manier ontstaan kapvlaktevegetaties of matig nitrofiele zoombegroeiïngen met soorten zoals ondermeer 
Gewone ereprijs (yeron/ca c/7amaedfys), Sint Janskruid (/-/ypencum perforafum), en Glad walstro (Ga///um moZ/tvgo) die 
op hun beurt evolueren tot grazige, ruige vegetaties gedomineerd door ondermeer Zandzegge (Carex arenan'a) en 
Duinriet (Ca/amogrosf/s ep/ge/'os).

Onden/efcfe//'w



De best ontwikkelde vegetaties behorende tot dit hoofdtype komen binnen het studiegebied voor in de 
Warandeduinen. Er dient echter opgemerkt te worden dat zeifs deze reiatief goed ontwikkeide duingrasianden 
van deelgebied i moeiiijk vergelijkbaar zijn met de schraie kalkrijke duingrasianden van de Belgische Westkust.

in het studiegebied komt 15ha 67a kaikrijk duingrasiand voor. Vaak betreft het hier echter eerder relatief arme en 
slecht ontwikkelde facies van dit vegetatietype.

Kalkrijk duingrasiand vormt het dominerende vegetatietype in deelgebied i. Het komt hier verspreid voor. Relatief 
grote, aaneengesioten oppervlakken duingrasiand zijn in dit deelgebied aanwezig in de eenheden i.14, i.15 en 
i.25 (zie/faarf3).

Het voorkomen van kaikrijk duingrasiand in deeigebied il is voomameiijk beperkt tot de eenheden ii.4 tot ii.8. in 
de overige delen van deelgebied ti is het duingrasiand immers in sterke mate vervitt of verstruweeid.

in deeigebied iii komt kalkrijk duingrasiand voomameiijk voor in de zuideiijke helft. Er dient echter opgemerkt dat 
de duingrasianden van deeigebied ii) sterk gedegenereerd zijn ten gevolge van recreatie.

Duindoorn - Vtierstruwee! (H)

Besc/7f7/wng
Duindoorn kiemt voomameiijk in jonge, open, reiatief vochtige, kaik- en eerder voedseirijke duinpannes. Vanuit 
deze pannes kan het zich echter sterk uitbreiden via wortelopsiag. Op deze manier kunnen ook droge 
duinvegetaties zoais mosduin en duingrasiand door Duindoorn worden gekoioniseerd en gedomineerd. Deze 
verschiiiende mogeiijke ontstaanswijzen van duindoomstruweei verkiaren enerzijds het voorkomen van dit 
vegetatietype op een breed scaia aan duinbodems en anderzijds de grote structured variëteit binnen dit 
vegetatietype. in wat voigt wordt de aandacht toegespitst op de types duindoomstruweei die voorkomen binnen 
het studiegebied, met name enerzijds de eerder droge en anderzijds de nitrofieie variant.

Het drogere type duindoomstruweei komt karakteristiek voor op de relatief goed doorworteibare duinbodems 
geiegen op duinheilingen met otwel een open, eerder droge uitgangsvegetatie zoais mosduin ofwei een 
uitgangsvegetatie van eerder droog, gedegenereerd iigusterstruweei. Dergeiijk duindoomstruweei is typisch 
reiatief open en reiatief iaag. Deze open structuur iaat een ondergroei toe die voomameiijk gedomineerd wordt 
door Duinriet (Ca/amogros&s ep/ge/os) en eventueei door Dauwbraam (RuAus caes/bs), en waar ook forse nitrofyten 
zoais ondermeer Koningskaars (Venbascum f/?apsus) en Teunisbioemen (Oenof/iera eryf/vosepa/a, Oenof/?era b/enn/s) 
kunnen voorkomen.

Het nitrofieie type struweei gedomineerd door Duindoorn ontwikkeit zich op tegen de wind beschutte, goed 
doorworteibare, eerder vochtige en/of diephumeuze duinbodems met een uitgangsvegetatie die kan bestaan uit 
vochtig pioniersstruweei gedomineerd door Kruipwilg en/of Duindoorn of uit vochtig tot nat duingrasiand. 
Tengevoige van de nitraatrijke bodem bestaat de ondergroei van dit type karakteristiek uit nitrofieie soorten zoais 
Hondsdraf (G/ec/ioma /lederacea), Grote brandnetei (Urf/ca d/o/ca), Heggerank (Bfyon/a cf/o/ca), Witte winterposteiein 
(C/ayfon/a per/bMa) en Duinvogelmuur (Sfe//ana paFda).

Duindoorn bezit worteiknoiietjes met stikstoffixerende kolonies actinomyceten. Deze zorgen voor een inbreng van 
nutriënten in de arme duinbodem, die hierdoor geschikt wordt voor de kieming en de groei van de Gewone viier 
(Sambucus eùu/us). Deze kan in aftakeiend duindoomstruweei op de voorgrond treden. Duindoorn struweei wordt in 
de successie dan ook veeiai opgevolgd door struweel met dominantie van Gewone viier.

Mogeiijks evolueren dergeiijke struweien uiteindeiijk naar een kaikminnend, gemengd struweet.



WO !). Anderzijds vormde ook de sterk toegenomen verstruwelingstendens door Duindoorn (Mppop/iaea 
r/7amno;des), een soort die onomkeerbare bodem- en fioraveranderingen veroorzaakt, een beiangrijke reden voor 
de achteruitgang van deze procesiijn in de tweede helft van de twintigste eeuw. Door de recente introductie van 
grote grazers in delen van het studiegebied is dit proces echter opnieuw op gang gekomen.

Het duingrasland in het studiegebied waar Kruipwilg (Sa//x repens) groeit in de grasmat vindt dan weer 
vermoedelijk zijn ontstaan vanuit min of meer vochtige duinvalleien die in de loop der jaren geleidelijk 
verdroogden of overstoven werden, waarbij Kruipwilg zorgt voor het vasthouden van het losliggende zand en 
waarbij artificiële begrazing de verstruweling tegen gaat.

De twee hierboven beschreven proceslijnen zijn enkel mogelijk onder de invloed van artificiële begrazing.

In de afwezigheid van voldoende dynamiek onder de vorm van begrazing en/of eventueel onder de vorm van 
lichte overstuiving verruigt het duingrastand en evolueert het naar vervilt grasland gedomineerd door Duinriet 
(Ca/amogrosf;s ep/ge/os), Zandzegge (Carex arenana) of mesofiele graminoïden. Bij een te grote dynamiek 
veroorzaakt door overstuiving of betreding kan de duingraslandvegetatie dan weer evolueren/degraderen naar 
mosduin (zie § 2.3.2.2.13). Voorts kan verstruweling van het grasland optreden ten gevolge van kolonisatie door 
Duindoorn (Mppop/iaea f/iamno/des) en Wilde liguster (L/gt/sfrum vu/gare).

Dit hoofdtype behoort tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2130 (Vastgelegde duinen met 
kruidvegetaties).

Onde/ve/deZ/w
De onderverdeling van dit hoofdtype gebeurt voornamelijk op basis van de factoren waterhuishouding, 
kalkgehalte, voedselrijkdom, ouderdom en menselijke beïnvloeding. Volgende subtypes komen voor binnen het 
studiegebied:

o Subtype G1: mesofiel basisduingrasland van de kalkrijke duinen. Eerder vochtminnende soorten zoals gewone 
ereprijs (Veron/ca c/iamaedrys), Gewone brunel (Prune/Za yu/gans), Smalle weegbree (Pfanfago /anceo/afa) en 
Zeegroene zegge (Carex 77acca) differentiëren dit subtype ten opzichte van het drogere subtype G7.

o Subtype G2: vochtig tot vrij droog, eerder jong duingrasland gekenmerkt door ondermeer Gestreepte witbol 
(Ho/cus /an aft/s).

o Subtype G3: klassiek mesofiel tot droog duingrasland dat wegens het voorkomen van karakteristieke soorten 
zoals Geel zonneroosje (/-ZeAanfbemum nummtv/anum), Kalkbedstro (/SsperuZa cynanc/vca), Bevertjes (Bnza med/a), 
Grote tijm (77?ymus ptv/eg/o/des) en Nachtsilene (S/Zene nufans) neigt naar het rijkere duingrasland van het 
Æ#)y///cfo-77ies/efum /lum/Zusum.

o Subtype G7: droog basisduingrasland van de kalkrijke duinen gekenmerkt door enkele soorten therofyten en 
(korstmossen die ook in het mosduin voorkomen. Hiertoe behoren ook de droge, dikwijls vergraven en 
enigszins aangerijkte duingraslanden zonder Kruipwilg (SaZór repens) waarin enkele soorten voorkomen die 
wijzen op een relatief recente menselijke invloed.

o Subtype G8: matig voedselrijk mesofiel grasland met meer klassieke graslandsoorten zoals ondermeer 
Scherpe boterbloem (PantvnctA/s acns), Vogelwikke (S/Zcc/a cracca) en Veldlathyrus (/.af/iyrus prafens/s).

S/oo/̂ omen



o Subtype S1 : pionierend kruipwilgstmweel. 

o Subtype S2: vitaal kruipwilgstruweel, tot %  m hoog. 

o Subtype S3: vitaal kruipwilgstruweel hoger dan %  m.

Voorkomen
In het studiegebied komt slechts 0,75 ha kruipwilgstruweel voor, verspreid over de deelgebieden I en II. Echt goed 
ontwikkelde, grote kruipwilgstruwelen komen niet voor in het studiegebied.

Mosduin (T)

Besĉ n/v/ng
Mosduinen zijn zeer lage, open vegetaties gedomineerd door (korst)mossen. Naast deze (korstmossen komen 
ook hapaxanten en enkele laagblijvende wortelstokgrasachtigen voor in dit vegetatietype. Het mosduin in het 
studiegebied komt typisch voor op plaatsen waar een zwakke overstuiving optreedt. Naast deze lichte 
overstuiving vormen bodemfactoren zoals moeilijke doorwortelbaarheid, laag vochtigheidsgehalte (voornamelijk in 
het zomerseizoen) en nutriëntenschaarste de belangrijkste factoren bij de ontwikkeling en het behoud van deze 
begroeiingen. De bodem van het mosduin dat voorkomt in het studiegebied is voorts humusarm tot zwak humeus 
en hoogstens zeer oppervlakkig ontkalkt. Wegens de geringe dekking van de vegetatie zijn de 
microklimatologische omstandigheden (temperatuur) in dit vegetatietype relatief extreem.

In het successieschema voor de droge duinen 
(hygroserie) van D'Hondt (1981) vormt mosduin de 
overgang tussen enerzijds helmduin en anderzijds 
droge duingraslanden. Ook qua 
soortensamenstelling en qua abiotische kenmerken 
(overstuiving, dikte A horizont, ..) situeert mosduin 
zich tussen deze twee vegetatietypes in. Terwijl de 
successie vanuit mosduin naar duingrasland niet 
vanzelfsprekend is, treedt een successie van 
duingrasland naar mosduin onder invloed van een 
te hoge dynamiek veroorzaakt door overstuiving of 
betreding wel vaak op.

Dit hoofdtype behoort samen met het duingrasland tot het prioritaire Natura 2000 habitat met code 2130 
(Vastgelegde duinen met kruidvegetaties - grijze duinen).

Ondefvefcfe/;na
De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is voornamelijk gebaseerd op de ontwikkelingsfases vanuit helmduin 
die het mosduin doorloopt onder invloed van afnemende overstuiving. Ze is relatief arbitrair en vereist een goede 
veldkennis van mossen en lichenen. Volgende subtypes werden in het studiegebied onderscheden:

o Subtype T1 : jonge dynamische fase in de kalkrijke duinen, gekenmerkt door een vrij open structuur, en met 
een mosflora die gedomineerd wordt door Groot duinsterretje (7orfu/a rura/zs var. rura#om?/s) en Bleek dikkopmos 
(Brac/!yf/7ecKv/77 a/6/cans). Naast deze mossen komen hier ook relicten van het helmduin voor, met name 
subvitale Helm (/SmmopMa arenana) en enkele helmbegeleidende therofyten.



o Subtype T2: fase van sinds kort meer gestabiliseerde duinen gedomineerd door mossen die dichte kussen 
vormen, zoals Duinkronkelbladmos (7orfe//a #avov;rens) en Purpersteettje (Cerafodon pu/poreus).

o Subtype T3: fase van nog verder gestabiliseerd mosduin met hoge abundantie van Duinklauwtjesmos (Hypnum 
cupress/forme var. /acunosum).

o Subtype T4: lichenenfase van de kalkrijke duinen, met als kenmerkende soorten ondermeer Gevorkt 
heidestaartje (C/adon/a ftvrcafa), Bruin bekermos (C/adon/a pyx/dâ a s.l ) en Vals rendiermos (C/adon/a rang/form/s).

S/oor̂ omen
In het studiegebied komt 4ha 82a mosduin voor. Het is voornamelijk abundant aanwezig in deelgebied I, en in 
veel mindere mate in de overige deelgebieden.

Nitrofiete en ruigtevegetaties (U)

Besc/in/V/ng
De vegetaties behorende tot dit hoofdtype komen voor op plaatsen die gekenmerkt worden door een relatieve 
voedselrijke bodem. Deze voedselrijkdom kan -vanuit in de duinen per definitie initieel arme uitgangssituaties- 
zowel veroorzaakt worden door natuurlijke als door antropogene aanrijking. Zo kan ze het gevolg zijn van een 
sterke aanvoer en accumulatie van strooisel of van zand rijk aan ruwe humus in duinpannes en depressies. 
Voedselrijke situaties kunnen ook resulteren uit een bemesting van de duinbodem door konijnen (zogenoemde 
konijnenlatrines) en/of vogels.

Het afzonderlijke voorkomen van vegetaties behorende tot dit hoofdtype over uitgestrekte oppervlakken is in 
natuurlijke systemen eerder uitzonderlijk. Op beperkte oppervlakte kunnen ze echter wel voorkomen als 
dominante vegetatietype.

Vegetaties behorende tot dit type vormen een open tot gesloten, overwegend laag blijvende begroeiing waar hier 
en daar enkele hoger ópschietende planten boven uitsteken. De soortensamenstelling van deze vegetaties is 
variabel.

Onden/efdeZ/ng
De onderverdeling van dit hoofdtype is voornamelijk gebaseerd op de voorkomende soorten en op abiotische 
factoren zoals bodemvochtigheid. Volgende subtypes werden in het studiegebied aangetroffen:

o Subtype U1: vochtige tot droge nitrofiele ruigte gekenmerkt door hemicryptofyten zoals ondermeer Grote 
brandnetel (Uft/ca d/b/ca), Zeepkruid (Saponana o/&c/ba//s), Witte dovenetel (Lam/brn a/bum) en Bijvoet (/Wem/s/a 
vu/gans).

o Subtype U5: droge ruigte gekenmerkt door ondermeer Jacobskruiskruid (Senec/o /acobaea), Teunisbloemen
(Oenofbera b/enn/s, Oenof/iera eryfbrosepa/a) en Grote zandkool (D/p/ofax/s fent//fo%a).

o Subtype U6: natte ruigte gekenmerkt door ondermeer Harig wilgenroosje (Ep;/oMvm angusf/Tb/zdm) en Leverkruid
(Etvpaforybrr? cannab/bum).

VoofRomen
In het studiegebied komt 0,37 ha aan nitrofiele vegetatie als hoofdtype voor. Deze nitrofiele vegetaties komen 
voornamelijk voor op ster  ̂antropogeen beïnvloede plaatsen (tuinen, groenstorten, . . .) verspreid over het gehele 
studiegebied.

Zoet open water (W )



BescM/'v/'no
Permanent natte poelen zijn in de duinen alten van kunstmatige oorsprong. Ze werden door de mens gegraven, 
en dienen ook onderhouden te worden teneinde hun verlanding te verhinderen. Ondanks deze artificiële 
ontstaansgeschiedenis dragen duinpoelen echter een grote potentiële natuurwaarde. Deze is verklaarbaar vanuit 
de uitzonderlijke en gunstige abiotische omstandigheden zoals voedsetarmoede en kalkrijkdom van het water die 
in duinpoelen kunnen geiden, en die een grote en specifieke soortenrijkdom toelaten. Ook de zandige bodem, de 
sterke fluctuaties van het waterpeil en de geringe diepte van deze poelen vormen abiotische karakteristieken die 
een grote natuurwaarde in de hand kunnen werken.

Deze natuurwaarde is enerzijds gelegen in de rijke waterplantenvegetatie, waar o m. Kranswieren (Characeae), 
Waterranonkels (Ranuncu/us spp.), Fonteinkruiden (Pofamogefon spp.) en Vederkruiden (Mynop/?y//um spp.) 
kunnen voorkomen. Daarnaast zijn duinpoeten belangrijk als potentiële voortplantingsplaatsen voor amfibieën 
zoats de Kamsatamander (7nfurus cnsfafus).

Tengevolge van hun relatieve voedsetrijkdom en/of het feit dat ze niet permanent waterhoudend zijn is de 
natuurwaarde van de duinpoelen in het studiegebied eerder gering. Voornamelijk de vegetatie van deze poelen 
stett teleur. Deze wordt immers volledig gedomineerd door eerder algemene soorten, die weinig specifiek zijn 
voor duinpoelen. Naar herpetofauna is het voorkomen van Kamsatamander in de Salamanderput (Warandeduinert) 
echter waardevol.

Onde/vefcfeZ/w
Binnen het hoofdtype "zoet open water" werden geen subtypes onderscheiden.

S/oofRomen
In totaal komt in de duinen van het studiegebied 0,4 ha zoet open water voor. Een groot deel van deze totale 
oppervlakte wordt ingenomen door de poel in de Schapenweide. Voorts komen er ook verspreid in de 
Warandeduinen ter hoogte van de Miami-wijk enkele poelen voor.

Struwee!aanp!antingen (Y)

Besc/7n/v?w
Het betreft hier aangeplante of uit aanplant verwilderde, quasi monospecifieke struwelen.

Onderve/cfe/zna
De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is gebaseerd op de aard van de aanptant. Volgende subtypes 
struweelaanplant van volgende soorten worden in het studiegebied onderscheiden:

o Subtype Y2: Sering (Svnboa vu/gans)

o Subtype Y3: Rimoetroos (Rosa rwosa): deze oorspronkelijk Oost-Aziatische struik werd aangeplant in de 
zeereep met het oog op de fixatie van het duinzand. Ze breidt zich echter sterk vegetatief en generatief uit in 
het studiegebied. De vegetatieve uitbreiding geschiedt via wortelopslag. De generatieve uitbreiding geschiedt 
via zaad, dat door vogels wordt aangevoerd en preferentieel kiemt in matig humeuze, vochtige duinpannen. 
Bij de uitbreiding van Rimpelroos wordt de oorspronkelijke begroeiing overgroeid en nauwelijks gespaard.

o Subtype Y4: Boksdoom dvdum bar&arum): deze oorspronkelijk uit China afkomstige soort heeft een grote 
lichtbehoefte en groeit het best op droog, kalk- en voedselrijk maar humusarm zand. Ze werd als zandfixator 
aangeplant binnen het studiegebied en weet zich hier niet enket goed te handhaven maar breidt zich op heden



verder vegetatief uit via worteiopsiag. Vermenigvutdiging van Boksdoom uit zaad treedt in onze streken niet of 
nauwetijks op.

Voofikomen
In het studiegebied komt 3ha 82a verwitderd of aangeplant struweel voor.

Verwilderde of aangeptante struwelen zijn vaak maar niet uitsluitend langs de grenzen van de deelgebieden 
verspreid over het ganse studiegebied. Het betreft voornamelijk struweien van Rimpelroos en Boksdoom.

Aanptant van naatd-(N) en toofbomen(Z)

Besc/wwfw
Het betreft hier aangepiante bestanden van naald- en ioofbomen en vegetatief of generatief uit aanpiant 
verwilderde boombestanden.

Onden/efde/Zno
De verdere onderverdeling van dit hoofdtype is gebaseerd op de aard van de aanplant. Volgende subtypes 
bosaanptant van volgende soorten worden in het studiegebied onderscheiden:

o Subtype Z1 - Canadese ooputier (Popu/usxcanadens/s)

o Subtype Z2 - Diverse soorten Wilgen CSaAx sol

o Subtype Z4 - Esp of Ratelpopulier (Popu/us fremtv/a):

o Subtype Z5 - Witte en Grauwe abeel (Popu/us a/ba. P. x canescens)

o Subtype Z7 - Diverse soorten olmen (LVmus sp.)

S/oor^omen
In het studiegebied komt 11 ha 83a (verwilderde) boomaanplant voor. Het betreft voornamelijk (verwilderde) 
aanplanten van Witte abeel. Deze (verwilderde) aanplanten komen opmerkelijk het frequentst voor aan de 
landinwaartse zijde van het studiegebied.

De grootste aaneengesloten oppervlakte begroeid met aanptant van Witte abee) bevindt zich in het westelijk deet 
van deelgebied I (eenheden 1.1, I.3 en I.4), in de deelgebieden tt.1 en tt.4, in het duingebied met restanten van 
mititaire infrastructuur gelegen in deetgebied tl (eenheden ü.17 - 11.19) en in eenheid 1.21. Voorts komen verspreid 
over het gehete studiegebied kteinere gebieden met boomaanptant voor.

2.3.3.7 Mossen en /zegenen
Het betang van de duinen van het studiegebied ats groeiptaats voor (korstmossen is voomametijk getegen in het 
mosduin en droge duingrastand. Deze biotopen, die in het studiegebied zowel kwatitatief ats kwantitatief retatief 
sterk aanwezig zijn vormen immers een belangrijk habitat voor terrestrische, catcifiete (korstmossen. Naast deze 
soorten (korstmossen karakteristiek voor katkrijk, droog duingrastand komen in het studiegebied voomametijk 
eerder algemene, minder specifiek aan de duinen gebonden soorten (korstmossen voor. Voor een niet limitatieve 
lijst van de (korstmossen van de Warandeduinen wordt hier verwezen naar b#/age 3. Deze lijst is gebaseerd op 
eén mossenexcursie die uitgevoerd werd in januari 2003.

2.3.3.2 Macroftvng/
Tot op heden werd het studiegebied nooit grondig mycotogisch geïnventariseerd. De enige mycoiogische 
inventarisatie in het studiegebied gebeurde in het voorjaar van 1999 in de Warandeduinen door de



PaddestoelenWerkgroep Westkust. De lijst met het eerdere beperkt aantal soorten die toen aangetroffen werden 
wordt weergegeven in b#/age 4a. In het kader van deze gebiedsvisie werd in het najaar 2003 paddestoelen 
geïvnetariseerd. Dit leverde een eerder beperkte soortenlijst op, die wordt weergegeven in b///age 4b. Van deze 
nieuwe waarnemingen is enkel de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe con/ca), die in grote aantallen werd 
teruggevonden in een vochtige panne in de Warandeduinen, vermeldenswaardig.

Gezien het voorkomen in het studiegebied van enkele door de band genomen mycologisch behoorlijk rijke 
biotopen zoals duingrasland en kruipwilgstmweel kan vermoed worden dat de mycologische waarde van het 
studiegebied groter is dan uit inventarisatie tijdens de extreme droge herfst van 2003 blijkt. Om dit aan te tonen 
zijn echter verdere inventarisaties vereist in een gunstig mycologisch seizoen.

2.3.4 Fauna
De belangrijkste faunagegevens zijn weergegeven op Raart 72.

2.3.4.7 Sroecfvoae/s
Ondanks de beperkte oppervlakte duin en de vrij sterke verstoring komen in het studiegebied een aantal minder 
algemene vogels tot broeden.

Volgende broedvogels van de Rode lijst (Devos et al, 1999) werden in de duinen tussen Westende en Oostende 
aangetroffen (Opstaete, 2002 en 2003):

o Dodaars (Tac/iybapfus rtÆc#s) (RL: achteruitgaand): jaariijkse broedvogel op de plas van de Schapeweide. 
Komt waarschijnlijk niet jaarlijks tot broeden in de grootste plas van de natuurontwikkelingszone van Domein 
Prins Karei. Voldoende waterkwaliteit en het vermijden van verstoring tijdens het broedseizoen is belangrijk 
voor het behoud als broedvoget van deze kleine fuutachtige.

o Graspieper (/M/ws prafens/s) (RL: achteruitgaand): 10-tal broedkoppels verspreid over het volledige 
studiegebied (uitgezonderd James Ensorduinen). De Graspieper is drastisch achteruit gegaan in het 
landbouwgebied en komt maar in redelijk aantal meer tot broeden in gebieden als de duinen.

o Kuifleeuwerik (Ga/enda cnsfafa) (RL: met uitsterven bedreigd): één mogelijks broedgeval in het noordelijk deel 
van de Warandeduinen. In Vlaanderen komt de soort enkel nog voor in de kustduinen. Vooral de laatste jaren 
is deze soort sterk achter uit gegaan want tot halverwege de jaren '90 kwamen er in het studiegebied jaarlijks 5 
tot 8 koppels Kuifleeuwerik tot broeden. De afname van grotere open zandige plekken met schaarse vegetatie 
zijn één van de redenen van het verdwijnen van deze soort als broedvogel. Het opnieuw creëren van dergelijk 
biotoop in het studiegebied is dan ook belangrijk voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de duinen 
van het studiegebied als broedplaats voor deze sterk bedreigde soort.

o Nachtegaal (Ltvsc/n/a megarbynchos) (RL: kwetsbaar): 3 à 4 broedkoppels in de struwelen van de 
Warandeduinen. De kustduinen zijn een belangrijk broedgebied voor deze soort in Vlaanderen.

o Rietgors (E/nöenza sc/ioen/c/us) (RL: achteruitgaand): 1 vermoedelijk broedgeval in het rietveld van de 
natuurontwikkelingszone van het Domein Prins Karei.

o Roodborsttapuit (Sax/co/a forguafa) (RL: bedreigd): viertal broedkoppels in en in de omgeving van de 
Schapeweide, één koppel in de Warandeduinen.



o Sprinkhaartzanger (Locustella naevia) (RL: kwetsbaar): 1 zeker en 1 vermoedetijk broedgeval in de 
Warandeduinen, respectieveiijk in de eenheid i.16 en i.5.

o Tortei (Sfrepfope/za (RL: achteruitgaand): 1 broedgevai in de Warandeduinen. De Tortei kent eveneens een 
sterke terugvai in het aantai broedparen.

Verder is er een broedgeval van Ransuii (/4s/o ofus) in de 'Atiantikwaii' en een mogeiijk broedgeval in de 
Warandeduinen. Er is een vermoedetijk broedgevai van de Torenvaik in de omgeving van het Park Prins Karei.

De Tapuit (Oenanf/?e oenanf/?e) (RL. met uitsterven bedreigd) is sinds de jaren '80 ais broedvogei verdwenen uit het 
studiegebied. Sinds eind de jaren '90 is ook de Koekoek nagenoeg voiledig ais 'broedvogei' verdwenen uit het 
studiegebied.

Naast het beiang ais broedgebied is het studiegebied, net als de rest van de kustduinen, beiangrijk ais 
voedseigebied voor trekvogeis. De duindoombestanden zijn in het najaar een beiangrijke voedseibron voor 
duizenden trekvogeis ais Kramsvogel, Koperwiek, Spreeuw, ... Andere zeidzamere trekvogels ais Sneeuwgors, 
Befiijster, Bladkoninkje, Veiduii, etc. zijn (niet jaarlijks) in kiein aantal in het studiegebied waargenomen (Natuurpunt 
afdeling Middenkust).

2.3.4.2 Weerm tv/zen

Zomerwaamemingen
Gedurende drie avonden en nachten in de zomer 2003 werden vieermuizen in het studiegebied geïnventariseerd.

De duinen zijn ondermeer door het ontbreken van grotere bosbestanden een minder interessant gebied voor 
jagende vleermuizen. De densiteit en het aantai soorten is dan ook beperkt.

o Dwergvteermuis (P/p/sfre/Zus p/p/sfœAvs): Jagende Dwergvieermuizen werden voorat aangetroffen tangs de
teizijde van de duinen, nameiijk in de buurt van de bewoning iangs de Duinenweg. tn het voiiedige 
studiegebied jagen ertussen de 25 à 40 Dwergvieermuizen.

o Laatvtieger (Ep&s/cus sero&nus): Ter hoogte van de Saiamanderput in de Warandeduinen is een Laatviieger
gedetecteerd. Tijdens inventarisaties begin de jaren '90 werden er 2 Laatviiegers boven de duinen ter hoogte 
van de Schapeweide waargenomen. Waarschijniijk bevindt zich ergens in het stedeiijk gebied van 
Middeikerke een kteine kotonie Laatviiegers.

Winterverbüjfptaatsen
Een deel van de onderaardse gangen in de duinen van het domein Prins Karei zijn ingericht als 
overwinteringspiaats voor vieermuizen. Sinds de jaren '80 worden jaartijks de overwinterende vleermuizen in deze 
gangen geteid (Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt). Het aantai overwinterende vieermuizen schommeit tussen 
15 à 23 exempiaren, met voorat Baardvleermuis sp. (Myof/s mysf/canus/brancA/) en Watervieermuis (Myo&s 
datvbenfon/) en jaartijks ook enkete Grootoorvleermuizen ps. (P/ecoft/s aunfus/atvsfnactvs). Het is de grootste 
overwinteringsptaats voor vieermuizen aan de Belgische kust.

In het Park Prins Karei overwinteren jaartijks 2 tot 4 Baardvieermuizen in een bunker en een gewetf.

2.3.4.3 Over/ge zooocf/eren
Er komen enkele interessante zoogdieren voor in het studiegebied zoais onder meer



o Eikelmuis (Bomys qtverc/bus): in het Domein Prins Karei komt een kleine populatie Eikelmuizen voor. Het 
betreft de enige gekende populatie aan de Middenkust. De laatste waarneming dateert van 2001 toen door 
parkopzichters een slapend exemplaar in een bunker werd aangetroffen. Door het verdwijnen van de 
leegstaande huizen in het Park Prins Karei zijn schuilmogelijkheden voor deze slaapmuis verloren gegaan. 
De populatie is momenteel waarschijnlijk niet groter dan 10 exemplaren en bedreigd in zijn voortbestaan.

o Steenmarter (Maffes #ona): in 2001 is er een dood exemplaar van deze marter aan de Duinenkerk gevonden. 
De laatste jaren is deze soort bezig met een sterke uitbreiding in Vlaanderen waarbij ze nu ook de kust bereikt 
heeft.

o Weze) (M/sfe/a n/Va%s): wordt onregelmatig waargenomen in de omgeving van de Schapenweide, 

o Vos (̂ u/pes w/pes): er zijn sporen van Vos in de Warandeduinen aangetroffen.

2.3.4.4
Er zijn in het studiegebied vijf waterplassen gelegen waar zich amfibieën voortplanten (zie *aa/t 72), namelijk de 
Salamanderput in de Warandeduinen, de waterplas van de Schapeweide, de poel en de vijver in de 
natuurontwikkelingszone van het Domein Prins Karei en het oud zwembad annex vijver in het Park Prins Karei.

Tijdens het voorjaar van 2003 werd d.m.v. een fuik deze plaatsen bemonsterd. Een belangrijke bron van 
gegevens zijn echter de jaarlijkse paddenoverzetacties die gebeuren t.h.v. de Schapeweide en Domein Prins 
Karei (Boydens W.)

Er komen vijf soorten amfibieën voor in het studiegebied:

o Gewone pad (Sufo óufo): een belangrijke populatie van Gewone pad bevindt zich in de Schapeweide. Jaarlijks 
komen er tot 1.500 exemplaren zich in de waterplas voortplanten. Hoewel de Duinenweg t.h.v. de 
Schapeweide autoluw is, worden er tijdens de trekperiode toch nog enkele tientallen padden doodgereden. In
2002 en 2003 werden er over 120 meter schermen geplaatst en werden de padden overgezet. De 
voorjaarstrek gebeurt vooral vanuit de aanpalende camping (tot begin de jaren '90 grotendeels vochtig 
grasland).
Een kleinere populatie padden (+ 400-tal dieren) bevindt zich in de buurt van de natuurontwikkelingszone van 
het Domein Prins Karei. De dieren trekken vanuit de duinen naarde poelen. De aanwezige betonplaten langs 
de Duinenweg vormen echter op heel wat plaatsen een belemmering.
Verder plant de Gewone pad zich nog voort in een kleine recent uitgediepte depressie in de Warandeduinen. 
Ter hoogte van de sporthal aan de Warandeduinen worden jaarlijks een 50-tal dode padden op de Duinenweg 
gevonden.

o Bruine kikker (Pana femporana): de verspreiding van de Bruine kikker in het studiegebied is minder duidelijk 
dan deze van de Gewone pad maar er zijn larven gevangen in de Schapeweide en in de poel in de 
natuurontwikkelingszone.

o Groene kikker (Rana escu/enfa): adulte exemplaren van de Groene kikker komen voor in de poel in de 
natuurontwikkelingszone.

o Kleine watersalamander (77#tvrus w/gans): de Schapeweide is een belangrijke paaiplaats voor deze 
salamander. Tijdens de overzetactie in 2003 werden er meer dan 700 salamanders langs de Duinenweg 
aangetroffen!
Een kleine populatie (10 à 20 dieren) bevindt zich in de natuurontwikkelingszone.



o Kamsatamander (7Murus cnsfafus): deze zeidzame salamander komt zeker at sinds de begin de jaren '80 
voor in de Salamanderput. !n 2003 werden er 18 grote larven van Kamsatamander in deze poet gevangen.

De reptiet Levendbarende hagedis zou in het verleden nog voorgekomen zijn in de omgeving van de
Stuisvaartstraat (deelgebied II). Zeker sinds de jaren '80 is de soort niet meer in het studiegebied waargenomen.

2.3.4.5 PacrvZ/ncfers

Deze groep van invertebraten werd tijdens het voorjaar en de zomer van 2003 in het studiegebied grondig
geïnventariseerd.

Volgende soorten werden aangetroffen (Rode lijst volgens Maes & Van Dyck, 1999):

o Kleine parelmoervlinder (/ssona /af/7on/a) (RL: Uitgestorven): op 28 juli 2003 werden er 2 exemptaren van deze 
bijzonder zeldzame vtinder waargenomen in eenheid H.12.
Momenteel plant de soort zich in Vlaanderen enkel voort in de duinen van de Westhoek. Deze soort vertoont 
een sterk zwerfgedrag en door het goede vlinderjaar zijn er in 2003 ook op andere plaatsen in de kustduinen 
(o.a. Palsteenpanne te Bredene) waarnemingen gedaan. De waardplant in de duinen is Duinviooltje, dat vrij 
algemeen voorkomt in eenheid 11.12, zodat een meer definitieve vestiging in het studiegebied tot de mogelijk
heden kan behoren. Belangrijk is wel dat de verruiging van schrale graslanden door maaien of begrazing 
wordt tegengegaan.

o Bruin blauwtje (/Snda ages&s) (RL: Kwetsbaar): deze soort vindt in de duinen zijn preferentieel biotoop, 
namelijk droge, schrale graslanden. In 2003 werden er vrij weinig Bruin blauwtjes waargenomen in het studie
gebied. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren (Broidioi J.) waarin de soort veel frequenter werd waargeno
men. Dus 2003 was, in tegenstelling tot voor heel wat andere soorten dagvlinders, een slecht jaar voor het 
Bruin blauwtje. In de Warandeduinen komt deze dagvlinder vooral voor in de beheerde graslanden rond de 
salamanderput. Hier werden in de voorgaande jaren tot tientallen exemplaren waargenomen (Broidioi J.). In 
2003 werden er slechts enkele exemplaren aangetroffen. Verruiging en het dichtgroeien van droge, schrale 
graslanden door gebrek aan beheer zijn nefast voor deze Rode lijstsoort en dit blijkt uit ook de afname van 
waarnemingen tijdens de laatste jaren.

o Heivünder (Mpparc/7/a seme/e) (RL: Kwetsbaar): deze vlindersoort komt in Vlaanderen enkel voor in de 
kustduinen en in de Kempen. Door verruiging van de graslanden in de duinen gaat de soort hier echter nog 
verder achteruit. Begin de jaren '90 is ze nog waargenomen in de Warandeduinen maar de laatste jaren werd 
ze hier niet meer gezien. In 2003 is deze Rode lijstsoort in klein aantal waargenomen in deelgebied H, meer 
bepaald in de eenheden II.4, H.5 en H.12. De totale populatie is waarschijnlijk niet veel groter dan 10 à 15 
individuen. Het behoud of de creatie van schrale en lage vegetatie met hier en daar open plekken is noodza
kelijk voorde Heivlinder. Extensieve begrazing is de geschikte maatregel om dit te bereiken.

o Argusvünder (Las/ommafa megera): deze soort van droge en vrij schrale graslanden werd in klein aantal in de 
verschillende deelgebieden van het studiegebied waargenomen. Het tegengaan van verruiging door graasbe- 
heer is een geschikte beheersmaatregel voor het instandhouden van deze soort.

o Atalanta (Vanessa afa/anfa): deze trekvlinder werd in de verschillende deelgebieden in klein aantal waargeno
men. Er zijn geen specifieke beheersmaatregelen, tenzij het algemeen vlindervriendelijk beheer, vereist.



o Bont zandoogje (Pararge aegena): het Bont zandoogje is gebonden aan 'bos'rijke omgeving, in het
studiegebied werd de soort dan ook in de drie deeigebieden in klein aanta) waargenomen aan de landzijde 
van struweelbestanden en langs bestanden met Witte abeel en populier.

o Bruin zandoogje (Man/o/a yur&ba): samen met het Oranje zandoogje de algemeenste dagvlinder in het
studiegebied. In nagenoeg elke eenheid met aanwezigheid van grazige vegetaties is deze soort in vrij groot 
aantal aanwezig. De populatie in het studiegebied omvat enkele honderden exemplaren.

o Dagpauwoog (/nacb/s /o): komt in klein aantal (tot 10 ex.) voor in beschutte ruigten zoals ze onder meer
aanwezig zijn in de Schapeweide. Voor deze in Vlaanderen algemene dagvlinder zijn verder geen specifieke 
beheersmaatregelen vereist.

o Disteiviinder (Manessa cardtv;): 2003 was een uitstekend jaar voor de Distelvlinder en deze trekvlinder is dan
ook verspreid over het gehele studiegebied in aanzienlijk aantal waargenomen. Vooral in het centrale deel 
van deelgebied II werden er Distelvlinders waargenomen (tot 40 ex.).

o Gehakkeide aureiia (Po/ygon/a a/bum): deze soort vertoeft vooral in een 'bos'rijke omgeving. Er werden dan
ook enkele exemplaren waargenomen in het park van Prins Karei.

o Groot koolwitje (P/ens brass/cae): onregelmatig waargenomen in de verschillende deelgebieden.

o Hooibeestje (Coenonympba pampb/Zus): het Hooibeestje heeft een voorkeur voor korte, vrij voedselarme droge
graslanden. Op de locaties waar dit biotoop aanwezig was in het studiegebied werd het Hooibeestje in klein 
aantal aangetroffen. Het tegengaan van verruiging van de duingraslanden door extensieve begrazing of 
gefaseerd maaien is de belangrijkste instandhoudingsmaatregel voor deze soort.

o tcarusbtauwtje (Po/yommafus /canvs): voorat in de graslanden van deetgebied I en II een vrij algemene vlinder,
met in totaat meer dan 130 waargenomen exemplaren in het studiegebied. Opnieuw is extensieve begrazing 
of gefaseerd maaien van de duingraslanden het gewenste beheer.

o Kiein geaderd witje (P/ens nap/): een algemene soort die in klein aantal in alle biotopen van de verschillende
deelgebieden is waargenomen.

o Klein kooiwitje (P/ens rapae): deze soort was algemener aanwezig dan het Klein geaderd witje. In de drie
deelgebieden is ze waargenomen, vooral in deelgebied II komen aanzienlijke aantallen (tot 20 ex.) voor.

o Kieine vos (4g/a/s urf/cae): de laatste jaren werd deze soort bijna niet meer waargenomen, in 2003 werden er
opnieuw heel wat waarnemingen gedaan. De Kleine vos heeft een voorkeur voor ruigten en werd dan ook 
vooral (in totaal een 30-tal waarnemingen) aangetroffen aan de landzijde van de duinen.

o Kieine vuurvtinder (Lycaena pb/aeas): het voorkomen van de Kleine vuurvlinder is beperkt tot de vrij schrale,
droge graslanden. Enkele exemplaren werden waargenomen in deelgebied II, maar werd tot nu toe nog niet 
aangetroffen in de Warandeduinen. Extensieve begrazing van de duingraslanden is de beste beheersmaatre
gel voor het instandhouden van deze soort.

o Koevinkje (Apbanfopus byperanfbus): in 1993 werd een populatie van een 20-tal exemplaren gevonden in de
Warandeduinen. In 1997 was deze populatie reeds teruggevallen op 8 exemplaren. In 2003 werd deze soort 
echter niet meer aangetroffen in het studiegebied. Gezien de soort voorkomt in vrij ruige graslanden, die 
voldoende voorkomen in het studiegebied, is er geen duidelijke reden voor het verdwijnen, maar het verstru
welen van een perceel grasland is een mogelijke verklaring.



o Koninginnepage (Pap///o machaon): op 4 augustus 2003 werd één van de eerste waarnemingen van deze 
gracieuze dagviinder in de duinen van de Middenkust (eenheid 11.17) gedaan. Deze soort is geen standvtinder 
in het studiegebied.

o Monarchvtinder (Danaus p/ex/ppus): van deze subtropische trekvlinder zijn er siechts drie waarnemingen in 
Vlaanderen, hiervan zijn er twee aan de Middenkust, een waarneming in de jaren '70 te Middelkerke en een 
waarneming in 1995 in het Park Prins Karei (Dqaegher R.).

o Oranje !uzemev!inder (CoA'as crocea): 2003 was een echt invasiejaar voor de Oranje trekvlinder in Vlaande
ren. Ook in de duinen is deze trekvlinder verschillende malen waargenomen.

o Oranje zandoogje (Pyron/a M/?onus): de meest waargenomen dagvlinder tijdens de inventarisatie in 2003 
(meer dan 200 ex.). Komt in alle (ruige) graslanden in het studiegebied voor, met een duidelijke concentratie in 
de graslanden in het westelijk deel van deetgebied II.

o Zwartsprietdikkopje (77!yme#cus Aneo/a): vrij algemeen waargenomen in de graslanden van het duingebied. 
Was opvallend algemeen in de James Ensorduinen. Een geschikte beheersmaatregel is extensieve begra- 
zing of gefaseerd maaien.

o Nachtvlinders: in de duinen komen enkele typische dagactieve nachtvlinders voor. Zo werd de S/nf- 
Jaco&sv/;ncfe/" vrij algemeen en de S/7if-Jansv//7ider in mindere mate in de duingraslanden waargenomen. De 
Ko/;Mev//ncfer werd gezien in het Domein Prins Karei en verder zijn er nog waarnemingen van Gamma-u;%ye, 
Hage/ie/cf en Mt/nM/nde/^e in het studiegebied. Opvallend is dat op heden in vergelijking met vroeger nage
noeg geen rupsen van de Grofe beer in de duinen voorkomen.

2003 was door de lange warme periode een uitstekend vlinderjaar. In het totaal werden er tijdens de inventarisatie 
in 2003 21 soorten dagvlinders waargenomen, waarvan 3 Rode lijstsoorten. Niet minder dan 18 van deze 
vlindersoorten planten zich voort in het studiegebied. Van de meeste soorten werd in het studiegebied meer 
waarnemingen gedaan dan de voorgaande jaren. Uitzondering hierop was het Bruin blauwtje dat dit jaar opvallend 
minder aanwezig was dan de voorgaande jaren.

Voor het behoud en de uitbreiding van de populaties Heivlinder en Bruin blauwtje is een natuurgericht beheer van 
de graslanden noodzakelijk. Dit gebeurt bij voorkeur door extensieve begrazing of gefaseerd maaien.

2.3.4.6 Spr/nMïanen
Duinbiotopen zijn bijzonder aantrekkelijk voor sprinkhanen. In de kustduinen komen dan ook heel wat soorten 
sprinkhanen voor, van enkele soorten is het voorkomen nagenoeg beperkt tot de duinen zelf.

In de zomer van 2003 werd het studiegebied geïnventariseerd op sprinkhanen. Hierbij werden volgende soorten 
aangetroffen:

o Duinsabeisprinkhaan (P/afyc/e/s a/6opuncfafa) (RL. Bedreigd): in Vlaanderen komt de soort enkel in de 
kustduinen voor en dan voorat nog aan de Westkust. In het studiegebied is deze zeldzame soort waargeno
men in de Warandeduinen (De Beeide T., 2003) en in eenheid 11.13. Deze sprinkhaan is aan te treffen in helm
grasvegetaties (niet aan de zeezijde) en droge ruderale terreinen. Het tegengaan van verstruweling van de 
duinen is de belangrijkste beheersmaatregel voor deze soort.

o Blauwvleugelsprinkhaan (Oed/poda caeru/escens) (RL: Kwetsbaar): deze soort is aan te treffen op zandige 
bodems met weinig tot zeer schaarse begroeiing. Blauwvleugelsprinkhanen werden aangetroffen in de deel



gebied H. Het zwaartepunt van de populatie Btauwvleugetsprinkhanen in het onderzochte deel van de Mid- 
denkust tigt meer bepaatd in de omgeving van de Schapeweide, in de eenheden il.10 tot tt.15 werd in nage
noeg elk voidoende groot (min. 15 rrf) open zandig stuk (met schaarse begroeiing) Btauwvteugelsprinkhanen 
aangetroffen, ook in eenheid tl.4 komt deze opvallende soort voor. In totaat zijn er in de vermelde eenheden 
een 20-tal exemplaren waargenomen. In de Warandeduinen, de duinen van het Domein Prins Karei (ontbre
ken van open zandige stukken) en in de James Ensorduinen werden geen waarnemingen gedaan. In de Waran
deduinen is de soort mogelijks de iaatste jaren verdwenen door het dichtgroeien van de vegetatie. Dit ittu- 
streert het gegeven dat de aanwezigheid van warme, open zandige duinen essentieel is voor het behoud van 
deze soort.

o Kustsprinkhaan (C/iorf/i/ppus a/ùomarg/nafus) (RL: zeldzaam): de Kustsprinkhaan is in de 3 deelgebieden in 
ktein aanta) waargenomen. In de duinen komt de soort voor in lage tot haifhoge grazige vegetaties, in hetm- 
duinvegetaties wordt ze echter niet aangetroffen. Over het volledige studiegebied zijn een tienta! exemplaren 
waargenomen. Deze soort is niet zo kieskeurig in zijn biotoop zodat er geen specifieke beheersmaatregelen 
vereist zijn.

o Grote groene sabeisprinkhaan (7eH;gon;a y;bd/ss;ma): deze grote luidruchtige soort komt algemeen voor in 
de duinen. Bramen of ruigten zijn het preferentiee! biotoop van deze sabeisprinkhaan. De soort werd overal 
verspreid in het studiegebied waargenomen met toch een duidelijke concentratie in de duinen rond de Scha
penweide (15 ex).

o Krasser (C/?orf/ppus para/M/s): deze veldsprinkhaan is gebonden aan halfhoge grasvegetaties. In het 
studiegebied is deze soort niet echt algemeen. Er werden redelijke aantailen (± 10 ex.) waargenomen in de 
Warandeduinen en James Ensorduinen, terwij! bijvoorbeeld in de duinen van het Domein Prins Karet er maar 
enkete exemplaren gehoord werden.

o Ratetaar (Cborùppus b/guHu/us): dé algemeenste sprinkhaan in de duinen. Ze komt voor in alle grazige
situaties, behatve aan de zeezijde van de duinen. In de grazige vegetaties in het studiegebied is de soort echt 
atgemeen. Vooral in de deelgebieden II en III werden tijdens de inventarisaties tientallen exemptaren gehoord 
en gezien.

o Zuideiijk spitskopje (Conocep/7a/us d/sco/or): deze soort bereikt in Vlaanderen de noordgrens van zijn
verspreidingsgebied, maar is zich de laatste jaren in noordetijke richting aan het uitbreiden, tn het studiege
bied werd het Zuidetijk spitskopje aangetroffen in de Warandeduinen (1 exemplaar in eenheid 1.14) en in de 
eenheden 11.10 en N.13 in de omgeving van de Schapeweide. Op deze taatste locatie was er een populatie 
van een tientat dieren aanwezig.

o Greppetsprinkhaan (Mefnopfera roese/;) (RL: Kwetsbaar): tijdens de inventarisatie in 2003 werd deze soort, die
meer in de duin-potderovergang voorkomt dan in de eigentijke duinen, niet waargenomen en hoogstwaar- 
schijntijk komt ze ook niet meer voor in het studiegebied. De soort is in het verleden wel waargenomen in de 
Warandeduinen (Decleer en Devriese, 1992). In de natuurontwikketingszone van het Domein Prins Karet zijn er 
wel geschikte biotopen voor deze soort aanwezig.

o Knopsprietje (Myrme/eofeM/x macu/afus): Deze soort is in 1992 (Van Gompel J.) waargenomen in de Warande
duinen. Tijdens de recente inventarisatie is ze niet in het studiegebied aangetroffen. Zandige bodems met 
weinig begroeiing vormen het habitat van het Knopsprietje, die dus qua habitat vergetijkbaar is met de Blauw-



vleugelsprinkhaan. Zoals reeds vermeld staat dit habitat in het studiegebied onder druk door het dichtgroeien 
van de vegetatie en verstruweling.

Enkele soorten die vroeger wel nog waarnemen werden in het studiegebied zijn hier de iaatste jaren niet meer 
aangetroffen. Zo zijn sinds 1950 de Bruine sprinkhaan, het Duindoomtje (RL: Kwetsbaar), het Gewoon spitskopje 
en de Wrattenbijter (RL: Uitgestorven in Vlaanderen) niet meer in het studiegebied aangetroffen. De 
Boomsprinkhaan is nog waargenomen in de periode 1981-1990 (Decleer et al). Een grondigere inventarisatie van 
sprinkhanen in het studiegebied zou eventueel op heden nog bestaande populaties van deze recent niet meer 
waargenomen soorten kunnen opleveren.

Tijdens de inventarisatie in 2003 zijn er 7 soorten sprinkhanen in het studiegebied waargenomen. Belangrijk hierbij 
is het voorkomen van de Rode lijstsoorten Blauwvieugelsprinkhaan en Duinsabelsprinkhaan. Eveneens van 
belang is het voorkomen van minder algemene soorten zoals de Kustsprinkhaan en het Zuidelijk spitskopje. Het 
openhouden van open zandige stukken met schaarse begroeiing is belangrijk voor het behoud van de 
Blauwvieugelsprinkhaan en de eventuele herkolonisatie door het Knopsprietje en Bruine sprinkhaan.

2.3.4.7L/be//en
Er is geen gerichte inventarisatie naar libellen uitgevoerd. )n 25het studiegebied zijn de vijver van de 
Schapeweide, de poelen in de natuurontwikkelingszone van het Domein Prins Karet en in mindere mate de 
Salamanderput in de Warandeduinen potentieel waardevolle locaties voor libellen. Rond de waterplas van de 
Schapeweide zijn volgende soorten in 2003 waargenomen: Oeverlibel, Azuurwaterjuffer, Rode heidelibel en 
Zwervende pantserjuffer. In de Salamanderput zijn Zwervende pantserjuffer en Viervleklibel (1999) waargenomen.



2.4Sectoren, activiteiten en ontstuiting
2.4.1 inieiding
De sectoren die in en om het studiegebied ruimte behoeven zijn: 

o De woonsector
o De toeristische en recreatieve sector 
o De natuurbehoudsector
In wat onder deze paragraaf votgt worden de activiteiten, de infrastructuur en het ruimtebeslag van deze sectoren 
toegelicht.

2.4.2 Woonsector 
2.4.2.? Inleiding
Het rechtstreekse belang van de woonsector in het eigenlijke studiegebied is quasi nihil. In de onmiddellijke 
omgeving van het studiegebied heeft deze sector echter wel zeer omvangrijke belangen. De woonsector heeft 
dan ook belangrijke onrechtstreekse invloeden op het studiegebied. Zo legt ze onder meer haar dominante 
ruimtelijke verschijningsvorm -de band van appartementsgebouwen direct grenzend aan de zee- op aan het 
studiegebied. Ze veroorzaakt bovendien -samen met de toeristische sector- een grote antropogene druk op het 
studiegebied.

2.4.2.2 /1 cf/v/fe/fen
De activiteiten van de woonsector in het studiegebied zijn zeer beperkt. Concreet omvatten ze het verlenen van 
tijdelijke en permanente verblijfsmogelijkheden. In het verlenen van tijdelijke verblijfsmogelijkheden vertoont deze 
sector een overlapping met de toeristische sector.

2.4.2.3 M/oon/n&asfrMcfMivr en ru/mfebes/ag
Binnen het studiegebied is zeer beperkt wooninfrastructuur aanwezig. Een belangrijke hoeveelheid van de ruimte 
rondom het studiegebied wordt ingenomen door deze woonaccomodatie.

Zo strekken zich ten westen (Middelkerke uitbreiding en Westende bad) en ten oosten (Oostende, deelgemeente 
Mariakerke) van het studiegebied grote gebieden met wooninfrastructuur uit. Het is tevens woonaccommodatie die 
het studiegebied opdeelt in verschillende deelgebieden. Zo wordt deelgebied I van deelgebied II afgescheiden 
door de bebouwingen van Middelkerke-bad en wordt deelgebied II van deelgebied III afgescheiden door de 
bebouwingen van de deelgemeente Raversijde. Daarnaast komen ook ten noorden van het grootste deel van 
deelgebied I aaneengesloten stukken terrein gedomineerd door woonaccomodatie voor (Middelkerke-bad en 
Middelkerke Uitbreiding). De tijdelijke verblijfsmogelijkheden van een camping, de woonaccommodaties van de 
Miami-wijk en enkele alleenstaande bebouwde percelen grenzen aan de zuidkant van deelgebied I. Aan de 
zuidkant van deelgebied II grenzen dan weer de tijdelijke verblijfsmogelijkheden van campings en enkele 
alleenstaande bebouwde percelen gelegen aan de Duinenweg. Ten slotte grenst het woongebied van de 
deelgemeente Raversijde aan de zuidkant van deelgebied III.



2.4.3Toeristische en recreatieve sector
2.4.3.1/n/e/cf/ng
Toerisme en recreatie vormen een beiangrijke sector in en om het studiegebied. Het reiatieve beiang van de 
sector toerisme in en om het studiegebied wordt het best geïiiustreerd aan de hand van de iogiescapaciteit in 
bedden. Deze bedroeg in 1997 100.000 bedden in Middeikerke en 50.000 bedden in Oostende (informatie 
afkomstig uit het PRS-WV). De gemeente Middeikerke is hiermee -samen met de gemeente Knokke-Heist- 
kopioper in de provincie West-Viaanderen. Stad Oostende komt hiermee samen met Btankenberge op een 
gedeelde vijfde piaats in de provincie West-Viaanderen.

Een miid toeristisch en recreatief gebruik kan in bepaaide gevalien een positief effect hebben op de 
natuurwaarden van kaikrijke duinen. Dit werd ondermeer waargenomen in het Nederlandse zeedorpeniandschap. 
De positieve effecten van dit recreatief gebruik van de duinen betreffen hier onder meer het op peii houden van 
de kaikrijkdom van de bodem ten gevoige van fragmentatie van scheipfragmenten en de aanvoer van enige 
nutriënten onder de vorm van hondenpoep.

Deze mogelijke positieve effecten van toerisme en recreatie worden in het studiegebied echter voliedig te niet 
gedaan door de negatieve gevoigen van de actueei te hoge toeristische en recreatieve druk. Zo kan de sterke 
degeneratie en versnippering van de karakteristieke natuurlijke structuur in en om het studiegebied voor een groot 
deel toegeschreven worden aan activiteiten van de toeristische en recreatieve sector. Ook op kteinere schaal 
veroorzaakt toerisme en recreatie belangrijke negatieve effecten in het studiegebied. Concreet wordt hierbij 
ondermeer gedacht aan overbetreding van tredgevoeiige duinvegetaties, verstoring van de rust (iawaai, 
ioslopende honden, ...) en achterlaten van zwerfvuii. Het is een opmerkeiijke tegenstrijdigheid dat de door de 
toeristische sector sterk bedreigde overbiijfselen van deze natuurlijke structuur een; zoniet dé, beiangrijkste reden 
vormt voor het aantrekken van toeristen naar het gebied geiegen in en om het studiegebied en bij uitbreiding het 
voliedige kustgebied.

Tengevoige van hun onderling sterk verschiiiende geografische context wordt eike zone om en in het 
studiegebied gekenmerkt door een specifiek recreatief aanbod. Onder deze paragraaf worden de recreatieve 
activiteiten in eike zone opgesomd.

Zee:

Varen, zeevissen, zeiien, roeien, surfen, duiken, zwemmen,...

Strand:

Strandbezoek, wandeien, spelen, kuieren, zonnen, strandvissen, paardrijden, viiegeren, joggen, aerobic, sport en 
spei, natuurexpioratie, cafetariabezoek,...

Kustbaan:

Fietsen, wandelen,...

(Zeereep)duinen:

De (zeereep)duinen in en om het studiegebied zijn voor het grootste gedeeite niet vrij toegankeiijk buiten de 
verharde paden (zie Raarf 9). Toeristische activiteiten zoais wandeien, kuieren, joggen, bezoek van 
bezienswaardigheden en natuurexpioratie zijn dan ook grotendeeis beperkt tot deze paden. Natuurexploitatie 
tijdens geieide wandeiingen in de Warandeduinen vormt de enige uitzondering op deze regei.



Potder:

Vissen, fietsen, wandeten, natuurexploratie.....

Badpiaatsen:

Wandeien, speten, sport en spel, kuieren, winketen, cafetariabezoek, lunaparken en casino, fietsverhuur, bezoek 
van bezienswaardigheden,...

Het overgrote deel van de recreatieve mogelijkheden in de verschillende sectoren zijn sterk seizoensgebonden en 
worden het meest beoefend gedurende de zomermaanden.

2.4.3.2 7oer/sf/sc/7e en recreaf/eve /nfrasfrucfL/tvr & rM/mfetyebfu/̂
In en om het studiegebied zijn voor de hierboven opgesomde toeristische en recreatieve activiteiten heel wat 
voorzieningen aangebracht. In wat volgt onder deze paragraaf worden deze voorzieningen besproken, op Raafï 9 
worden ze geiokaliseerd.

Wandeipaden

Het studiegebied wordt doorkruist door een dicht netwerk van paden, die in theorie enkel toegankelijk zijn voor 
wandelaars. Op basis van de aard en de frequentie van hun gebruik kunnen deze paden onderverdeeld worden in 
verschillende categorieën.

Op basis van de aard van het gebruik kunnen enerzijds wandelwegen en anderzijds doorsteken onderscheiden 
worden. Via de wandelwegen van het studiegebied kunnen wandeiaars zich op een aangename manier een beeld 
verschaffen van de duinen van de Middenkust en zich terwijl van de ene naar de andere badplaats begeven. 
Deze wandelwegen iopen dan ook door het studiegebied volgens de oost - westeiijke lengteas van het 
studiegebied. De doorsteken verlopen daarentegen via de noord - zuidelijke breedteas van het studiegebied. 
Deze doorsteken worden voornamelijk gebruikt door toeristen die de duinen dienen te doorsteken om zich aldus 
vanuit de campings, geiegen in de achterliggende polder, naar het strand of de zeedijk te begeven. Ze worden in 
mindere mate gebruikt door wandelaars, die op deze manier de wandelwegen kunnen bereiken vanaf het strand, 
de dijk of de polder.

De recreatieve waarde van het studiegebied is voor de mensen die de doorsteken gebruiken eerder gering. Voor 
deze gebruiker is het studiegebied immers geen einddoe), maar wel de kortste weg om op het strand of de zeedijk 
te komen. Dit geldt niet voor de wandelpaden, die kunnen beschouwd worden ais een doel op zich voor veel 
wandelaars. Een belangrijk deel van de recreatieve waarde van het studiegebied is dan ook gelegen in deze 
wandelpaden.

Op basis van de frequentie van hun gebruik, van hun iigging en van de aard en de kwaliteit van hun verharding 
kunnen de wandelwegen en doorsteken elk onderverdeeld worden in een primaire en in een secundaire categorie. 
Hierbij zijn primaire paden beiangrijkerdan secundaire paden.

Routes

Doorheen en tangs het studiegebied iopen twee fietsroutes en één autoroute.

De /g/s#ÿefsenfotv?e
In de omgeving van de verschillende deelgebieden loopt de kustfietsenroute langs de zeedijk die geheel het 
studiegebied langs de noordzijde flankeert. Langs de Duinenweg en de Duinenstraat die de zuidelijke grens van 
het studiegebied vormen ioopt een windiuw alternatief van deze route.



De kustfiëtsenroute vormt een veiiige recreatieve fietsverbinding doorheen een afwisselend tandschap met 
duinen, potders, badpiaatsen, attracties, bezienswaardigheden en maritieme activiteiten. Ze wi! een veilige 
verbinding vormen tussen de badsteden. Daarnaast vormt ze -door de aansluitingen met verschillende andere 
fietsroutes doorheen het kustgebied- het vertrekpunt voorde verkenning van het binnenland. Ten slotte maakt de 
kustfietsenroute ook deel uit van een internationaal fietswegennetwerk met aansluitingen op gelijkaardige routes in 
Nederland en in Frankrijk.

De realisatie van deze recreatieve as tussen De Panne en Knokke-Heist werd in het kader van het Kustactieplan 
2000-2004 vooropgesteld door de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme. De finaiisatie van het 
project kustfietsroute is voorzien voor eind 2005. Ter ondersteuning van dit nieuwe toeristische product worden 
een routebeschrijving, kaartmateriaal, bewegwijzering en fietsvriendelijke onthaalinfrastructuur voorzien.

De Sc^oorùa/(/(en/u^e
De Schoorbakkenroute laat de fietser kennis maken met het kustpolderiandschap tussen Middelkerke en 
Diksmuide. Het start- en eindpunt van deze circulaire recreatieve fietsroute, die aansluit op de kustfietsenroute 
bevindt zich ter hoogte van de zeedijk in Middelkerke iets westwaarts van deelgebied tl. Vanaf dit startpunt toopt 
de Schoorbakkenroute verder via de Duinenweg langs deelgebied tt. Op de grens van de gemeentes Middetkerke 
en Oostende wordt de Duinenweg verlaten, waarna de route de Nieuwpoortsesteenweg kruist en via de 
Kalkaertstraat het poldergebied binnentreedt. Het eindpunt van deze route wordt na een tocht door de polder 
bereikt via de L. Logiertaan, die het deelgebied I doorkruist en aansluit op de Leopoidlaan in Middelkerke, langs 
de welke de fietser uiteindeüjk opnieuw de zeedijk van Middelkerke bereikt.

De Hoeyenrcefe
Deze autoroute van 76 km met vertrekpunt vanuit Oostende verkent het polderlandschap en de hoeven in de 
polders gelegen tussen Oostende en Diksmuide; waar weiden, akkers en boerenhoven het landschapsbeeld 
bepalen.

De Hoevenroute komt vanuit de N324 op de Nieuwpoortse steenweg ter hoogte van het deelgebied H, waarna de 
Westlaan, de eerste afslag links ter hoogte van Raversijde die langs de oostgrens van deelgebied I! loopt 
genomen wordt. Vervolgens wordt via de Koninklijke baan teruggereden naar Oostende, waarbij deelgebied Hl 
voorbijgereden wordt.

Toeristische bezienswaardigheden: Domein Prins Kare!

Het Provinciaal Domein Prins Karei is de belangrijkste toeristische trekpleister gelegen in het studiegebied. In wat 
volgt onder deze paragraaf wordt de accommodatie, de lokalisatie de bereikbaarheid en het bezoekersaantal van 
dit domein uitvoerig besproken.

A) Accommodatie
Het Provinciaal Domein Prins Karei vormt een groot aaneengesloten gebied gericht op toerisme in en om het 
studiegebied. Gelegen onmiddellijk aan de zee, gedeeltelijk in beschermd duingebied en met een oppervlakte van 
bijna 50 hectaren wil het Provinciaal Domein Prins Karei de kustbezoeker een alle weeraccommodatie aanbieden, 
waarbij de klemtoon op recreatie en cultureel toerisme ligt.

De kem van dit provinciale domein wordt gevormd door het voormalige Koninklijk Domein van Leopold II, die 
vanaf 1902 een aantal gronden verwierf te Raversijde en er een houten verblijf liet optrekken. Dit "Noorse Chalet" 
werd in 1904 gebouwd, maar verdween reeds in 1914 toen de Duitsers het Domein tot een kustversterking



uitbouwden, tn de Tweede Wereldoorlog werd het Domein ingeschakeld in de alombekende "Atlantikwall". Deze 
gebeurtenissen hebben ter plaatse diepe sporen nagelaten, tn 1950 kwam prins Karei zich definitief te Raversijde 
vestigen. In 1981 verkocht hij zijn Domein aan de Belgische Staat. Door een uitzonderlijk samenwerkingsverband 
tussen de Vtaamse Gemeenschap, de Regie der Gebouwen en het Provinciebestuur werd het voormalige 
Koninklijk Domein in zijn vroegere staat hersteld, gevoelig uitgebreid en vanaf 1988 opengesteld voor het publiek. 
Sinds juli 2000 werd bovendien de archeologische site Walraversijde geopend. Tot op vandaag wordt het domein 
verder uitgebouwd.

Op heden zijn de belangrijkste bezienswaardigheden binnen het domein het memorial prins Karei, het 
archeologische museum Walraversijde en de overblijfselen van de militaire kustverdediging uit de twee 
wereldoorlogen.

Het memorial prins Karei wit de herinnering levendig houden aan prins Karei (1903-1983), Graaf van Vlaanderen 
en Regent van België van 1944-1950. Het memorial werd ingericht in een aantal gebouwen die door de Prins 
werden gebruikt toen hij zich na zijn regentschap (vanaf 1950) in het huidige domein kwam vestigen. In de 
Vlaamse Zaal werd een biografische tentoonstelling van de prins ondergebracht. In de Bovenzaal worden 
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Het "Paviljoen van de Prins", een eenvoudige visserswoning 
uit de negentiende eeuw die door de Prins als woning werd gebruikt, werd met medewerking van de Civiele Lijst 
van de Koning heringericht.

Het middeleeuwse vissersdorp Walraversiide werd vanaf april 1992 door het Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap (IAP) in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding opgegraven. Het dorp dateert van de veertiende 
eeuw. Dankzij belangrijke financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de Europese Unie kwam het onlangs 
opgegraven en gedeeltelijk gereconstrueerde Walraversijde op een didactisch en archeologisch verantwoorde 
wijze als bijzondere vissehjtoeristische attractie tot stand.

Deze visserijtoeristische attractie omvat vooreerst vier gereconstrueerde vissershuizen. De bouw van deze vier 
huizen is volledig gebaseerd op de resultaten van het archeologisch onderzoek. De huizen werden zelfs met de 
originele middeleeuwse bakstenen van het dorp heropgebouwd. Alle voorwerpen in de huizen zijn getrouwe 
replica's van de vondsten uit de voorbije jaren. Daarnaast bevat het terrein een zogenaamde overgangservaring, 
waarbij de bezoeker via een vervallen dorpswoning in de werkruimte van de archeoloog belandt en op die wijze 
naar de 21ste eeuw wordt geflitst. Enkele meters verder bevindt zich de opgravingsite, exact op de plaats waar de 
vier vissershuizen werden ontdekt. Het bezoek aan de site wordt afgesloten met een tentoonstelling in het 
museumgebouw waar de originele voorwerpen (keramieken voorwerpen, munten,.. ) in hun context worden 
geplaatst. Bovendien wordt in het museum jaarlijks een tijdelijke tentoonstelling opgezet, die een bepaald aspect 
van de opgravingen belicht.

De sporen van de twee wereldoorlogen aanwezig in het domein zijn bijzonder goed bewaard gebleven, doordat 
prins Karei stelselmatig elke poging tot afbraak ervan geweigerd heeft.

In het openluchtmuseum zijn twee afzonderlijke wandelingen door de overblijfselen van de kustverdediging 
mogelijk.

Een eerste wandeling legt de klemtoon op de Eerste Wereldoorlog en toont de stellingen van de batterij Aachen 
(gebouwd in 1915). Batterij Aachen is de enige nog resterende getuigenis van de Duitse Kustverdediging uit de



Eerste Wereldoorlog. Van deze batterij zijn nog hee) wat etementen bewaard gebleven: twee observatieposten, 
vier geschutsbeddingen en een bomvrije schuilplaats

Een tweede wandeling voert de bezoeker doorheen de goedbewaarde stellingen van de batterij Saltzwedel neu 
(1941), die aanvankelijk moest instaan voor de verdediging van de Oostendse haven en na 1942 ingeschakeld 
werd in de Atlantikwall. Deze site is 
in Europa één van de best bewaarde 
overblijfselen van de Atlantikwall. In 
het openluchtmuseum werden de 
constructies met de grootste zorg in 
hun oorspronkelijke staat hersteld en 
met authentieke voorwerpen en 
meubilair heringericht. In dit decor 
wordt het leven van de 
manschappen in natuurgetrouwe 
diorama's geëvoceerd.

Daarnaast zijn ook een aantal 
personeelsbunkers en de nodige 
accommodaties van het Stützpunkt 
Bensberg uit de Tweede 
Wereldoorlog te bezoeken.

In het gebied is tevens een bezoekerscentrum aanwezig, waar de bezoeker terecht kan voor inkomticketten, 
boekingen voor groepsbezoeken en inlichtingen aangaande het domein en aangaande het toerisme in de wijde 
omgeving. In dat bezoekerscentrum bevindt zich ook een museumshop waar souvenirs en dergelijke worden 
verkocht.

Ten slotte bevat het gebied tevens het restaurant & cafetaria "Walraeve".

B) Lokatisatie en bereikbaarheid
Het Provinciaal Domein Prins Karei is gelegen in en om deelgebied II. Het openluchtmuseum met de sporen van 
de wereldoorlogen bevindt zich in het oostelijk deel van het duingebied Middelkerke Oost binnen deelgebied II. 
Een groot deel van de recreatie en wandelzone van het Prins Karei domein bevindt zich in deelgebied II. Het 
gebied Walraversijde en de overige delen van de recreatie en wandelzone bevinden zich ten slotte ten noorden 
van deelgebied II. De specifieke locatie en het exacte ruimtebeslag van het domein worden weergegeven op 
Kaart 9

De hoofdingang van het Domein bevindt zich langs de Nieuwpoortse steenweg (N318). Een ingang voorwagens 
via de zeedijk is niet voorzien. Het domein is bereikbaar met het openbaar vervoer (kusttram en bus). Door middel 
van een korting op de inkomprijs bij vertoon van het vervoersticket wordt het gebruik van het openbaar vervoer bij 
de bezoekers gestimuleerd.

Op de Zeedijk ter hoogte van het provinciale domein bevindt zich een kusttramhalte op aanvraag (speciale halte nr 
32 "Domein Prins Karei"). Vanuit deze halte kan de Duinenstraat bereikt worden via trappen over de zeereep. Indien 
deze Duinenstraat in de linkse richting gevolgd wordt komt men aan het Memorial en de Atlantikwall.



De wandelafstand vanuit de terminus Raversijde van stadsbus 6 (Luchthaven-Raversijde) naar het domein bedraagt 
ongeveer 15 minuten. Daarnaast hebben de bussen 769 (Middelkerke-Nieuwpoort-Veume) en 39 (Middelkerke-Leffinge 
Dorp) een halte aan de hoofdingang van het domein langs de Nieuwpoortse steenweg.

Voor gebruikers van particulier vervoer zijn aan de Nieuwpoortse steenweg twee ruime parkings voorzien. De 
eerste is gelegen richting Middelkerke en bevindt zich nabij het bezoekerscentrum, de musea en de cafetaria. De 
tweede situeert zich richting Raversijde en bevindt zich nabij de recreatie- en wandetzone.

C) Openingsuren en bezoekersaanta)
De musea zijn 's namiddags open van 30 maart tot 11 november. !n het hoogseizoen (maanden juli en augustus) 
zijn de musea zowel in de voor- als in de namiddag toegankelijk. Voor het bezoek van de musea wordt een 
toegangsprijs gevraagd.

In 1998 stond het Domein Prins Karei op de 12 de plaats in de lijst van attractieparken van West-Viaanderen, die 
opgemaakt wordt op basis van het aantal bezoekers, inzake bezoekersaanta) werd het Domein Prins Karei in de 
wijde omgeving van het studiegebied enkel gepasseerd door de Mercatorboot in Oostende. Jaarlijks bezoeken 
iets meer dan 100.000 mensen het Domein Prins Karei. Daarvan bezoekt 60% de Atlantikwall site in de duinen. 
Betreding van de duinen door de bezoekers wordt niet toegelaten. Het bezoek gebeurt steeds in gangen, op 
paden en verhoogde houten vlonders tussen de duinen, teneinde de duinvegetatie te vrijwaren.





3 POTENTIES EN KNELPUNTEN

3.1 Potenties
Mits verdere ontwikkeiing en beheer biedt het studiegebied heei wat potenties, en dit voomameiijk naar de 
natuurbehoudsector en naar de toeristische en de recreatieve sector toe. in wat volgt onder deze paragraaf 
worden deze potenties opgesomd en toegeiicht. Ze worden overzichteiijk weergegeven in iabe/ 3.

3.1.1 Natuurbehoud
3.7.1.1 Div/nen
Zoais gebleken is uit de gedetaiiieerde inventaris van de natuurwaarden van het studiegebied (zie § 2.3) die werd 
urtgevoerd naar aanieiding van deze gebiedsvisie is de natuurwaarde van de duinen van het studiegebied 
aanzieniijk. Mits een aangepast beheer, aangevutd met enige mate van natuurontwikkeiing kan deze 
natuurwaarde echter nog in sterke mate opgeschroefd worden, en dit zowei op kwantitatief als op kwalitatief viak. 
Naar natuurbehoud toe zijn de belangrijkste potenties in de duinen van het studiegebied gelegen in:

Potentie 1 : Duinpoeien

Mogeiijkheid tot creatie van duinpoeien op bepaaide iocaties in de duinen van deeigebied i. Dengeiijke duinpoeien 
dragen, zeif tos van het feit dat ze kunnen fungeren ais voortpiantingspiaats voor de reeds aanwezige, Europees 
beschermde Kamsalamander een grote potentiëie natuurwaarde.

Potentie 2: Creatie van waardevoüe duinvegetaties gekoppeid aan popuiatie-uitbreiding en 
behoud van Rode tijst- en zeidzame soorten

Mogelijkheid tot toename van het totale areaal aan waardevolie duinvegetaties zoais mosduin en droog 
duingrasiand ondermeer door de omvorming van vanuit het oogpunt van het natuurbehoud minder interessante 
vegetaties zoais exotenstruweei en in mindere mate duindoomstruweei, en ondermeer door het verwijderen van 
het gestorte puin en steenafvai in de duinen van deeigebied ii. Door deze omvorming en/of door een aangepast 
beheer kunnen ook de verschillende aandachtssoorten in het studiegebied behouden biijven of uitbreiden.

Potentie 3: Opwaardering bestaande vegetaties

Mogelijkheid tot het vergroten van de natuurwaarde van de op heden reeds bestaande duingrasianden en 
mosduin door het toepassen van een aangepast beheer.

Potentie 4: Herste! poputaties broedvogeis en invertebraten

Door het creëren van stukken open vegetaties en verwijderen van aanpianten in het studiegebied worden hier 
nieuwe mogeiijkheden geboden voor de aanwezigheid van o.a. de Kuifleeuwerik als broedvogei en voor de 
aanwezigheid van invertebraten zoais ondermeer de Biauwvieugelsprinkhaan en het Knopsprietje. Een grotere 
variatie van de duinvegetaties is interessant voor broedvogeis als Graspieper en Roodborsttapuit. Een meer 
natuurgericht beheer van de vervitte graslanden is aantrekkeiijk voor o.a. de Rode iijstsoort Heiviinder en andere 
viindersoorten.



Potentie 5: Poe) in de Schapenweide

De poe! in de Schapenweide is sterk geëutrofieerd, dit vooral door de aanwezigheid van twee- tot zelfs 
vierhonderdtal Wilde eenden in het najaar. Hierdoor ontbreken de typische soorten en levensgemeenschappen 
karakteristiek voor eerder voedselarme alkalische duinpoelen in deze poel. Tengevolge van deze eutrofiëring doet 
zich bovendien elke zomer een sterke algenontwikkeling voor. Mits de nodige natuurtierstel- en - 
ontwikketingsmaatregelen biedt deze poet echter de mogelijkheid voor ontwikkeling tot een katkhoudende oligo- 
tot mesotrofe poet met bentische Chara spp. vegetaties, een habitattype dat beschermd wordt door de Europese 
Habitatrichtlijn (Natura 2000 code 3140).

Voor een aangepast actieplan ter realisatie van deze potenties in de duinen van het studiegebied wordt hier 
verwezen naar§ 5.1.

3//.V.2Po/cfers
De huidige natuurwaarde in de polders van het studiegebied is eerder beperkt. Mits de gepaste maatregeten 
genomen worden, bieden deze potders -at dan niet in retatie met de aangrenzende duinengordel- echter heel wat 
mogelijkheden voor de ontwikketing van natuurwaarden. Naar natuurbehoud toe zijn de belangrijkste potenties in 
de polders van het studiegebied gelegen in:

Potentie 6: Natuurontwikkeiing in de potder rond Duinenkerk

Door zijn tigging nabij de zee op de duin - potderovergang bezit de potder rond de Duinenkerk goede potenties 
voornatuurherstet- en ontwikkeling (o m. creatie van ecologische polderweiden, ecologische akkers, . . .).

Potentie 7: infrastructuur voor vieermuizen

Mogelijkheid tot het inrichten van de bunkers en gewelven in het Park Prins Karei als winterverbtijfptaats voor 
vleermuizen.

Potentie 8: Toename van natuurwaarde vijvers Park Prins Karei

Mogelijkheid tot aanzienlijke toename van de natuurwaarde van de vijvers in het Park Prins Karei die kan 
gerealiseerd worden door het verbeteren van de waterkwaliteit (stopzetten lozen afvalwater) en het verwijderen van 
het aanwezige slib.

Potentie 9: Natuurontwikkeiing in het Park Prins Kare!

Mogelijkheid tot ontwikkelen van vochtige potderbiotoop door uitdieping van het riettand in het oostelijke gedeelte 
van het Park Prins Karet.

Potentie 10: Natuurontwikkeiing omgeving gepiand vogetasie)

tn de omgeving van het geplande vogelasiet zijn er goede potenties aanwezig voor natuurontwikkeling. Door de 
provincie is er een ontwikketingsrapport voor deze zone opgestetd. Op termijn zulten de 
natuurontwikketingspotenties op de in dit ontwikkelingsrapport voorgeschreven manier worden gerealiseerd. Op 
heden krijgt de bouw van het vogetasiet echter voorrang op deze natuurontwikketing.



3.1.2 Toerisme en recreatie
Binnen de toeristische en recreatieve sector zijn er volgende mogelijkheden:

Potentie 11 : Natuureducatieve potenties van het studiegebied

!n het studiegebied zijn waardevolle natuurwaarden aanwezig. Dit gebruik betreft voornamelijk de geleide 
wandelingen die in het gebied georganiseerd worden. In dit natuureducatieve gebruik van het studiegebied is 
echter nog hee! wat uitbreiding mogelijk, en dit zowel in de polders a!s in de duinen van het studiegebied. Hierbij 
dient we! opgemerkt te worden dat deze eventuele uitbreiding van het natuureducatieve gebruik van het 
studiegebied geenszins ten koste mag gaan van de natuurwaarde van het studiegebied.

Potentie 12: Toeristische potenties van de potder rond de Duinenkerk

!n de polder rond de Duinenkerk (deelgebied III) zijn belangrijke toeristisch-recreatieve potenties aanwezig. !n dit 
gebied zijn immers tal van belangrijke relicten van cuituurhistorisch erfgoed aanwezig, die in aansluiting op het 
nabijgelegen Domein Prins Karei a!s nieuw toeristisch product kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend dient 
dit cultuurhistorisch erfgoed hiertoe vooreerst bewaard en vervolgens ook in zijn landschappelijke context 
benadrukt te worden. !n wat vo!gt worden de be!angrijkste cultuurhistorische relicten in deze zone opgesomd en 
kort toegelicht.

o Duinenkerk en bijhorend kerkhof: Voor een korte toelichting aangaande deze kerk wordt hier verwezen naar § 
1.3.4.

o De b!ok landbouwgronden gelegen rond en ten westen van de kerk van Mariakerke vormen het laatste relict 
van het iandschap zoals het was in de tijd van de grafelijke domeinen die rond 900 op Testerep werden 
opgericht. Het landschapsbeeld van de oude domeininrichting van Testerep is enkel op deze locatie nog 
enigszins aanwezig. De perceelsgrens gelegen in deze iandbouwgronden komt bovendien overeen met de 
defensieve bedijking van de Testerepgeul tussen het einde van de 10de en de 11de eeuw. De betreffende dijk 
krijgt vaak de naam 'Kaaidijk'. Ze werd vermoedelijk aangelegd als defensieve dijk tegen overstromingen 
vanuit de Testerep-getijdengeu), en dit tussen het einde van de 10de en het einde van de 11de eeuw. Het gaat 
om één van de oudste systematische dijken uit de hele kustvlakte (Tys, 1997).

o Het perceel van de oude pastorij van Mariakerke is archeologisch uiterst waardevol. Het zou terug kunnen
gaan op de oudste dorpsinrichting van Mariakerke en eventueel ook op de tijd dat Mariakerke nog bekend
stond als de v///a de 7es^erep en het moederdorp van Testerep vormde.

o Hofstede met hoeve in camping

De hofstede in kwestie is de opvolger van een hof waarvan de oudste daadwerkelijke vermelding met bewoner 
en eigenaar teruggaat tot 1534 (ommeloper Middelkerke en Mariakerke, 2^ begin nr. 8, privé-collectie Van 
Troostenberghe). In dat jaar wordt dit hof, dat eigendom is van grootgrondbezitter Mores Adaems, bewoond 
door Quinten, zoon van Jacob Hannes (zie ook Tys 1996, bijlage 1).

Vermoedelijk werd de hofstede ook opgesomd tussen de hofsteden in dit gebied in 1463 en 1357 (landboeken 
van de Sint-Pietersabdij Gent), maar omdat de informatie uit deze landboeken niet exact op kaart te 
reconstrueren zijn, kan men hier niet met 100% zekerheid een uitspraak over doen.



Het hof behoort tot de grootste in het gebied van Middelkerke en Mariakerke, en had een specifieke rol op de 
grens van Kamerlings en Woutermans Ambacht, aan de oever van een vermoedelijk 1000 jaar oud 
afwateringskanaal, dat ten noorden van het hof naar zee werd afgeleid. Het hof ligt ook met de zuidkant op de 
Kaaidijk.

De huidige hoeve is één van de allerlaatste getuigen van de rurale architectuur van na het Beleg van Oosten
de aan de kustzone. Het hoofdgebouw met voutekamer kan dateren uit de 17de of 18de eeuw. De haard en 
de kelder zijn het onderzoeken waard, net als het hele erf, dat vermoedelijk een zone met grote archeologi
sche waarde is. Het hof heeft een aanzienlijke erfgoedwaarde, als laatste getuige van de rurale identiteit van 
deze omgeving, en als archeologisch waardevolle zone, getuigend van de rijke, intensieve en commerciële 
landbouw in de streek rond Brugge in de Late Middeleeuwen.

Potentie 13: Toeristische en recreatieve potenties Duinenweg en Duinenstraat

Zoals blijkt uit § 2.4.3 speelt de Duinenweg/Duinenstraat op heden reeds een zekere rol voor het toerisme en de 
recreatie in de omgeving van het studiegebied. Ze wordt immers ingeschakeld in twee fietsroutes; de 
Kustfietsroute (windluw traject) en de Hoevenroute, en brengt op deze manier fietsers in contact met de toeristische 
bezienswaardigheden waar ze zich langs kronkelt; waaronder bijvoorbeeld het Domein Prins Karei en de 
Duinenkerk. Desondanks wordt de rol van de Duinenweg/Duinenstraat als toeristisch-recreatieve as op de 
scheidingslijn van duin en polder op heden nog niet volledig benut.

De op heden niet volledig benutte toeristische potenties van de Duinenweg/Duinenstraat liggen voornamelijk in 
relatie met de potenties voor toerisme en natuurontwikkeling van de polder rond de Duinenkerk. De Duinenstraat 
kan hierbij fungeren als het zichts- en informatiepunt dat de bezoeker en de voorbijganger toegang verleent aan 
de cultuurhistorische, de landschappelijke en de te ontwikkelen natuurwaarde van deze polder.

Potentie 14: Toeristische en recreatieve potenties Domein Prins Karei

Zoals blijkt uit § 2.4.3 4 is de toeristische en recreatieve waarde van het Domein Prins Karei op heden reeds 
aanzienlijk. Toch kan het Domein nog aantrekkelijker worden gemaakt voor toeristen en recreanten, en dit 
voornamelijk door het verder uitbouwen en/of zichtbaar maken van de historische waarde en de natuurwaarde 
van het gebied.



7a6e/ 3; Pofenf/es

Potentie
nr. Omschrijving

Natuurbehoud
Duinen

1 Creatie van duinpoelen

2 Creatie van waardevolle duinvegetaties gekoppeld aan behoud en populatie uitbreiding van
Rode Lijst- en zeldzame soorten

3 Opwaardering bestaande vegetaties
4 Herstel populaties broedvogels en invertebraten
5 Poel in de Schapenweide

Polders
6 Natuurontwikkeling in de polder rond de Duinenkerk
7 infrastructuur voor vleermuizen
8 Toename van de natuurwaarde van de vijvers van het Park Prins Kare!
9 Natuurontwikkeling in het Park Prins Karet
10 Natuurontwikkeling omgeving geptand vogelasiet

; Toerisme en recreatie
11 Natuureducatieve potenties van het studiegebied
12 Toeristische potenties in de polder rond de Duinenkerk
13 Toeristische en recreatieve potenties Duinenweg/Duinenstraat
14 Toeristische en recreatieve potenties Domein Prins Karet



3.2Kne!punten
In het studiegebied komen een aanzienlijk aantal knelpunten voor. Deze knelpunten worden overzichtelijk 
weergegeven in 4. Ze kunnen onderverdeeld worden in knelpunten die gelden over het studiegebied in zijn 
geheel en in knelpunten die specifiek betrekking hebben op een welbepaald gedeelte van het studiegebied.

3.2.1 Aigemeen
Onder deze paragraaf worden de belangrijkste knelpunten die gelden over het studiegebied in zijn geheel 
opgesomd en besproken.

Kneipunt 1 : Geringe aaneengesioten oppervtakte duingebied

In geen enkel vergelijkbaar kusttraject aan de nochtans sterk bebouwde Belgische kust is de totale oppervlakte 
aan duingebied kleiner dan in het traject van de Oostendse havengeul tot aan de bebouwingen van Westende 
bad. Dit wordt veroorzaakt door de geringe breedte van de duinengordel en door de sterke aanwezigheid van 
bebouwing en lijnvormige infrastructuur ter hoogte van het kusttraject van Westende tot Oostende.

Het duingebied tussen Westende en Oostende is bovendien zeer sterk gefragmenteerd. Vooreerst wordt dit 
duingebied onderverdeeld in drie deelgebieden door de aanwezigheid van de bebouwingen van Middelkerke en 
Raversijde. De Logierlaan deelt Deelgebied I bovendien op in een westelijk en een oostelijk deel. De Koninklijke 
baan zorgt voor de afscheiding van de eenheden II.1 en H.2 van het overige deel van deelgebied II. Ten slotte 
delen verharde paden en afsluitingen de duinen van deze drie deelgebieden op hun beurt verder op in niet minder 
dan 48 fragmenten met een gemiddelde aaneengesloten oppervlakte van slechts 1,5 ha.

Deze fragmentatie van het studiegebied verhindert het behoud van stabiele populaties in het studiegebied. 
Bovendien beperkt deze sterke fragmentatie de potentiële beheeropties van het studiegebied en verhoogt ze de 
toegankelijkheid tot, en dus de recreatiedruk op, het studiegebied.

In wat volgt onder deze paragraaf worden de belangrijkste (negatieve) gevolgen van deze verregaande 
fragmentatie van het studiegebied opgesomd en toegelicht:

Bemoeilijken van behoud van stabiele populaties
Volgens de eilandtheorie hebben sterk geïsoleerde, kleine populaties een grotere kans op extinctie dan grote, 
minder geïsoleerde populaties. De eerder geringe totale oppervlakte in combinatie met de fragmentatie van het 
studiegebied door relatief onoverbrugbare barrières zoals wegen en woongebieden in vijf verschillende, onderling 
sterk geïsoleerde gebieden met een nog geringere oppervlakte bemoeilijkt dan ook vermoedelijk het behoud van 
stabiele populaties van bepaalde soorten in het studiegebied.

Een algemene uitspraak doen over de mate waarin deze fragmentatie het behoud van stabiele populaties van 
dier- en plantensoorten in het studiegebied in gevaar brengt, is nagenoeg onmogelijk. De huidige mate van 
versnippering wordt immers door de verschillende soorten organismen verschillend ervaren.

Beperken van de potentiële beheeropties
De fragmentatie van de deelgebieden door wegen, verharde paden en afsluitingen beperkt in sterke mate het 
aantal mogelijke beheeropties. Zo wordt de uitbouw een begrazingsbeheer in het huidige studiegebied sterk 
bemoeilijkt, gezien relatief grote aaneengesloten oppervlakken vereist zijn voor deze beheersvorm. 
Begrazingsbeheer op grotere schaal is enkel mogelijk in het studiegebied indien enkele paden en afsluitingen



(tijdelijk) afgestoten of verwijderd worden. Hierbij dient echter wet rekening gehouden te worden met de effecten 
van dergetijke ingreep op de toegankelijkheid en de recreatieve functie van het gebied.

Verflogen van toegankeiijkheid gebied
De sterke fragmentatie van het studiegebied door wegen en paden resulteert in een verhoogde toegankelijkheid 
van het gebied, wat vanuit het oogpunt van de toeristische en de recreatieve sector een pluspunt is. Deze 
toegenomen recreatie brengt echter enkete karakteristieke vanuit natuurbehoud en vanuit de kustverdediging 
negatieve gevotgen met zich mee, die worden besproken onder knelpunt 7.

Kneipunt 2: Landschappeüjke isotatie

Ondermeer via geomorfologische processen zoats kusterosie, duinvorming, (o)verstuiving en transport van 
marien sediment zijn zee, strand, duin en potder functioneel in sterke mate van etkaar afhanketijk. tn de continue 
opvolging van zee, strand, duin en polder is bovendien een groot deel van de ecologische en landschappelijke 
waarde van natuurlijke kustgebieden getegen. Voornamelijk de overgangszones tussen deze van nature uit niet 
strikt ruimtelijk gescheiden entiteiten zijn hierbij rijk aan natuurwaarden, daar ze tat van abiotische gradiënten (zout 
- zoet, nat - droog, ) omvatten. Er kan gestetd worden dat de landschappelijke samenhang van zee, strand, duin 
en polder van primordiaal belang zijn voor het volledige behoud van de oorspronkelijke ecologische en 
tandschappetijke waarde van het kustgebied.

Rond het studiegebied wordt deze 
tandschappelijke samenhang echter in 
zeer sterke mate verbroken door de 
grote isolatie van de zeereepduinen 
ten opzichte van zijn omgeving. Door 
de dijk, meestal ook door de 
Koninktijke baan en over een groot 
deel van deetgebied I eveneens door 
bebouwing, worden de duinen van het 
studiegebied volledig afgescheiden 
van het strand en de zee. Enigszins 
natuurlijke strand - duinovergangen 
komen dan ook niet voor ter hoogte 
van het studiegebied. Ook van de 
achterliggende potder zijn de duinen 
van het studiegebied in sterke mate geïsoleerd; en dit op zijn minst door de Duinenweg/Duinenstraat, maar vaak 
ook nog door het voorkomen van bebouwing en campings net ten zuiden van de duinen. Enkel ter hoogte van de 
sportvelden van de Miami-wijk, ter hoogte van het Domein Prins Karet en ter hoogte van de James Ensorduinen 
komen nog enigszins natuurlijke maar gedegenereerde duin - potderovergangen voor.

Kneipunt 3: Afwezigheid van dynamiek

Dynamische geomorfologische processen zoals (o)verstuiving liggen aan de basis van de rijkdom en de variatie 
van het gehete duinecosysteem. Ze resulteren immers in de grote diversiteit aan vegetatietypes in de duinen, 
daar ze de spontane successie naar een eerder uniform duinbos verhinderen. Ten gevotge van de belangrijke 
functie van de duinen ats zeewering en tengevolge van de ernstige mogetijke economische en maatschappelijke



gevoigen van overstuiving in het drukbewoonde en -bezochte kustgebied wordt deze natuurlijke dynamiek echter 
in grote mate verhinderd. Concreet gebeurt dit door het toepassen van een zogenaamd vastieggingsbeheer dat 
ondermeer door de aanpiant van zandfixerende planten en de aanteg van rijshout verstuiving tracht tegen te 
gaan. Dit vastieggingsbeheer resulteert op termijn in een verregaande verstruweiing en verbossing van het 
duingebied. Hierbij dreigt de grote rijkdom aan diverse karakteristieke vegetatietypes die op heden voorkomt in 
het duingebied verloren te gaan. Aangezien het vrij laten stuiven van de duinen van het studiegebied om 
maatschappeiijke en economische redenen geen beleidsoptie is, is het invoeren van antropogene dynamiek ter 
vervanging van natuurlijke dynamiek de enige manier om dit verlies tegen te gaan. Beheersmaatregelen zoais het 
kappen van struiken en bomen, begrazing en maaien zijn mogelijke manieren waarop deze dynamiek ingevoerd 
kan worden.

Kneipunt 4: Verstoring van buitenaf

Tengevoige van zijn geringe breedte, zijn geringe opperviakte en zijn ligging in een gebied met een (periodiek) 
drukke urbane, commerciële en toeristische bedrijvigheid is het studiegebied zeer kwetsbaar voor externe 
verstoring die zich enerzijds kan laten geiden onder de vorm van lucht-, iicht- en geluidspoiiutie en anderzijds via 
de aanvoer van diasporen van exoten. in wat voigt wordt eik van deze mogetijke externe verstoringen in het 
studiegebied bondig besproken.

Luchtpoiiutie
De luchtpollutie in het studiegebied wordt voomameiijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de N34 en de 
N318, twee relatief druk bereden verkeerswegen die het studiegebied omsluiten. Verder treedt er nog een 
pieksgewijze iuchtverontreiniging op vanuit de nabijgeiegen luchthaven. Specifiek ter hoogte van het oosteiijk 
deei van deeigebied ii en ter hoogte van deelgebied ili werd tijdens het uitvoeren van veidwerk geregeid een 
sterke kerosinegeur waargenomen.

Lichtpotiutie
De lichtpoilutie van het studiegebied is voomameiijk afkomstig van de verlichting van de wegen, de dijk en de 
woningen geiegen nabij het studiegebied, indien deze iichtpoilutie significante negatieve effecten heeft, beperken 
deze zich tot hinder voor de vleermuizen die foerageren in het studiegebied.

Geluidspoiiutie
De externe geiuidspoilutie resuiteert voomameiijk uit de aanwezigheid van reiatief dmk bereden wegen rond het 
studiegebied. Ook lawaai afkomstig van de omiiggende woon- en verbiijfsfaciiiteiten kan enige geluidspoiiutie in 
het studiegebied veroorzaken. Specifiek ter hoogte van het oostetijk deei van deelgebied ti en ter hoogte van 
deelgebied Ui is er sprake van geiuidspoiiutie in het studiegebied die veroorzaakt wordt door het aan- en afvliegen 
van viiegtuigen op de iuchthaven. Deze geiuidspoiiutie kan resuiteren in een verstoring van de vogei- en 
zoogdierpoputaties van het studiegebied.

Aanvoer van exoten
Exoten die in onze streken kiemen uit zaad, zoats Rimpelroos en Witte abeei zijn veeivuidig aangepiant rondom 
het studiegebied (o m. massale aanplant Witte abeel op de parking van het Domein Prins Karei). Deze aanplantingen 
vormen een permanente bron van waaruit diasporen van deze exoten het studiegebied kunnen worden 
binnengevoerd.



Ook ingevoerde dieren (voornamelijk huiskatten, fazanten en eendachtigen) komen vanuit de wijde omgeving het 
studiegebied binnen. Deze ingevoerde dieren kunnen het ecologische evenwicht in het studiegebied verstoren (vb: 
predatie door katten, nutriëntenaanrijking van de poelen en de terrestrische biotopen door aanwezigheid eendachtigen,.. .).

Zwerfvuil
Ook de problematiek van zwerfvuil in het studiegebied kan ondergebracht worden onder het knelpunt "verstoring 
van buitenaf, en wordt aldus hier aangehaald. Deze problematiek wordt echter verder uitgewerkt onder knelpunt
7 (recreatiedruk).

Visuele pollutie
De visuele pollutie in het studiegebied wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk landschappelijk 
dominante appartementsbiokken die grenzen aan de dijk. Deze bebouwing komt voornamelijk voor ter 
hoogte van de woonkernen van Westende bad, Middelkerke bad, Raversijde en Mariakerke. Over quasi de 
volledige lengte van deelgebied ! is de visuele pollutie ten gevolge van appartementsbiokken het 
aanzienlijkst doordat deze het zicht vanuit de duinen op de zee en het strand belemmeren. Ook de grote 
rijen wagens die geparkeerd staan langsheen de duingebieden op piekdagen dragen bij tot de visuele 
pollutie van het studiegebied.

Knetpunt 5: Te grote recreatiedruk

Recreatie heeft een sterke invloed op het studiegebied. Vanzelfsprekend doet deze invloed zich voornamelijk 
gelden in het vrij toegankelijk gedeelte van het studiegebied, dat weergegeven wordt op Kaaff 9. In delen van het 
afgesloten gedeelte van het studiegebied is ze echter ook merkbaar. In dit geval wordt ze veroorzaakt door het 
binnendringen van de recreatieve invloed over, onder of tussen de afsluitingen heen of via tengevolge van 
vandalisme ontstane openingen in de afsluiting. Deze invloed is op diverse plaatsen in het afgesloten gedeelte 
van het studiegebied -bijvoorbeeld in de eenheden II.4 en 1.21- merkbaar. Problemen tengevolge van te grote 
recreatiedruk zijn:

Overbetreding
In het Nederlandse Zeedorpenlandschap werd waargenomen dat enige betreding van de duinvegetatie via 
zachte recreatie kan bijdragen tot een grotere natuurwaarde (Slings, 1994). Deze betreding resulteert in 
kalkrijke duinen immers in positieve effecten zoals onder meer het behoud van open duin, het behoud van 
de kalkrijkdom van de bodem t.g.v. fragmentatie van het aanwezige schelpenmateriaal en het enigszins 
afremmen van de verstruweling.

Een overdreven betreding (in het studiegebied o m veroorzaakt door mountainbikes en een te hoge densiteit aan 
recreanten) heeft echter een negatieve invloed op voor betreding gevoelige duinvegetaties zoals ondermeer 
helmduin, droog duingrasland en mosduin. Via een beschadiging van deze vaak duinfixerende vegetaties wordt 
bovendien duinerosie in de hand gewerkt, wat bedreigend is voorde zeewerende functie van de zeereepduinen.

Deze negatieve effecten van overdreven betreding worden in het studiegebied ondermeer waargenomen in de 
volledige James Ensorduinen, waar de grasmat van de aanwezige duingraslanden zowel naar bedekking als naar 
soortensamenstelling toe zeer sterk verschraald is. Ook in bepaalde delen (o m eenheden II4, II 5 en II6) van 
deelgebied II zijn de negatieve effecten van overbetreding (o m. door mountainbikers) merkbaar in de duinvegetatie.

Samenvattend kan gesteld worden dat overbetreding in het studiegebied zowel een bedreiging is voor de 
natuurwaarden van de duinen als voor de functie van de duinen als zeewering.



Loslopende honden en hondenpoep
De talrijke hondenliefhebbers die wonen en verblijven in het kustgedeette tussen Oostende en Westende zijn 
tengevotge van de afwezigheid van voidoende geschikte aitematieve uitlaatfaciliteiten aangewezen op de duinen 
voor het uittaten van hun hond. Dit brengt niet enkel de problematiek van hondenpoep, maar ook het probleem 
van loslopende honden met zich mee. Loslopende honden verstoren de veiligheid en de rust van zowel de fauna 
(konijnen, broedvogels zoals graspieper en eventueel kuifleewerik) als van de recreanten.

Deze problematiek doet zich niet enkel voor binnen het vrij toegankelijk gedeelte van het studiegebied. Ook de 
plaatsen die afgesloten worden met een prikkeldraad of de plaatsen waar de (kastanjehouten) afsluiting tengevolge 
van vandalisme beschadigd is, worden door loslopende honden (en hun baasjes) vanaf de wandelpaden betreden.

Het gebruik van het studiegebied als uitlaatplaats voor honden brengt tevens de problematiek van hondenpoep 
met zich mee. Het zorgt langs de wandelpaden voor een aanrijking van de bodem met nutriënten en het zet een 
domper op het wandelplezier in de duinen. Dus ook voor het toerisme en de recreatie vomit het gebruik van deze 
duingebieden als latrine voor viervoeters een belangrijk knelpunt. Opmerkelijk is dat de aanwezigheid van een 
hondentoilet ter hoogte van eenheid 111.1 weinig lijkt te verhelpen aan dit probleem

Zwerfvuil
Tijdens de inventarisaties werd zowel buiten als -zij het in mindere mate- binnen de afsluitingen zwerfvuil 
aangetroffen. Biologisch afbreekbaar organisch zwerfvuil draagt bij aan de aanrijking van het gebied. Niet 
afbreekbaar zwerfvuil resulteert in visuele pollutie. Zowel voor de natuurbehoudsector als voor de toeristische en 
recreatieve sector is deze aanwezigheid van zwerfvuil dan ook een knelpunt.

Verstoring
Recreatie, in het bijzonder relatief grootschalige recreatieve evenementen zoals mountainbike- en loopwedstrijden 
die in het studiegebied georganiseerd worden (zoals op 18-19/10/2003), resulteren in verstoring van de aanwezige 
vogel- en zoogdierenpopulaties.

Kneipunt 6: Tekort aan toezicht en onderhoud van het gebied

De duinen van het studiegebied worden met alle middelen die AWZ ter beschikking heeft onderworpen aan 
toezicht en onderhoud. Spijtig genoeg volstaan deze middelen niet om het gebied onafgebroken in een perfecte

staat te houden. Zo is het onmogelijk om met de 
huidige middelen de aanwezige infrastructuur 
(voornamelijk paden en afsluitingen) permanent te 
herstellen na vandalisme. Pas herstelde afsluitingen 
worden immers dikwijls vrij snel vernield, en net 
gereinigde paden liggen binnen de kortste keren 
opnieuw bezaaid met zwerfvuil. Dit tekort aan 
toezicht en onderhoud stelt zich voornamelijk in het 
toeristische zomerseizoen.



Kneiount 7: Vandatisme

De belangrijkste vorm van vandatisme in het studiegebied is het doorknippen en/of verwijderen van de 
afstuitingen. Hierdoor worden ingangen gecreëerd in de niet toegankelijke delen van het studiegebied. Dit 
vandalisme ligt dan ook aan de basis van het ontstaan van negatieve effecten ten gevolge van recreatie in het 
afgesloten gedeelte van het studiegebied.

Kne!punt 8: Verharding van de paden

De meeste paden van de duinen zijn verhard door middel van beton of trottoirstenen. Ondanks het feit dat er 
zeker en vast voordelen zijn verbonden aan het gebruik van een gestoten verharding (goede begaanbaarheid, weinig 
onderhoud vereist) is de huidige verharding zeker en vast niet op zijn ptaats in de duinen. Het vervangen van deze 
verharding door een meer open verharding dringt zich dan ook op. Hierbij dienen factoren zoals onderhoud en 
begaanbaarheid echter wel in rekening gebracht te worden

Kneipunt 9: Nood aan speetduinen

Vanuit de gemeente Middelkerke werd de vraag gesteld of een speelzone in de duinen voorzien kan worden ten 
behoeve van de lokale jeugdverenigingen. Om aan deze nood tegemoet te komen, zonder echter schade toe te 
brengen aan betredingsgevoelige duinvegetaties, werd een zorgvuldige afweging van de recreatieve- en de 
natuurbehoudsbelangen in het studiegebied genomen. De resuitaten van deze afweging worden in § 5.1 
weergegeven.

Kneipunt 10: Verviiting en verruiging

Voor de beschrijving van de verviiting- en verruiging van het studiegebied wordt hier verwezen naar § 2.3.2 2. 
Hiernit blijkt dat grote delen van het studiegebied vervilt en/of verruigd zijn. Gezien verviiting en vermiging 
gepaard gaan met een opmerkelijke verarming aan natuurwaarden vormt deze problematiek een belangrijk 
knelpunt in het studiegebied, dat echter kan verholpen worden via een aangepast beheer.

Kneipunt 11 : Sterke uitbreiding van exoten

Over het volledige gebied wordt een sterke spontane uitbreiding van exoten -al dan niet uit oorspronkelijke 
aanplant- waargenomen. De exacte locaties van 
het voorkomen van deze exoten in het studiegebied 
worden weergegeven op Kaart 13. Het betreft in 
volgorde van ingenomen oppervlakte de volgende 
soorten:

Witte abee! (Popu/us a/ba)
Witte abeel komt inheems voor van het 
Middellands Zeegebied over Midden- en Oost- 
Europa tot in centraal Azië. De pestsoort verkiest 
een voedsel- en kalkrijke, in de ondergrond 
vochtige maar 's zomers oppervlakkig uitdrogende 
grond. Dergelijke omstandigheden worden quasi 
overal in het studiegebied aangetroffen, wat de enorme uitbreiding van Witte abeel ten koste van waardevolle 
duinvegetaties zoals droog duingrasland en mosduin in het studiegebied verklaart.

L//?bre/dende nmoe/roos /n dee/aeb/ed ///



Rimpelroos (Rosa rugosa)
Deze oorspronkelijk Oost-Aziatische struik werd aangeptant in de zeereep met het oog op de fixatie van het 
duinzand. Ze breidt zich echter sterk vegetatief en generatief uit in het studiegebied. De vegetatieve uitbreiding 
geschiedt via wortelopslag. De generatieve uitbreiding geschiedt via zaad, dat door vogels wordt aangevoerd en 
preferentieel kiemt in matig humeuze, vochtige duinpannen. Bij de uitbreiding van Rimpelroos wordt de 
oorspronkelijke begroeiing volledig overgroeid.

Boksdoom (Lvc/tvm ba/Pareum)
Deze oorspronkelijk uit China afkomstige soort heeft een grote lichtbehoefte en groeit het best op droog, kalk- en 
voedselrijk maar humusarm zand. Ze werd als zandfixator aangeplant binnen het studiegebied en breidt zich 
beperkt uit via wortelopslag. Vermenigvuldiging van Boksdoom uit zaad treedt in onze streken niet of nauwelijks 
op. Dit verklaart dat deze soort enkel wordt aangetroffen in de nabijheid van de plaatsen waar ze werd 
aangeplant, in casu voornamelijk in de duinen van deelgebied III.

Gele bes (R/bes ocforafus)
Deze vrij agressieve exoot (herkomst: N-Amerika) is op twee plaatsen in het deel "Atlantikwall" gevonden. Ze breidt 
zich vooral vegetatief uit en is op enkele plaatsen in de duinen van de Westhoek reeds een pest.

Smalbladige olijfwilg (E. angtvsMoAus)
De Smalbladige olijfwilg is de meest aangeplante olijfwilg in de duinen; waar ze kiemt uit zaad, dat hoogst 
waarschijnlijk hoofdzakelijk verspreid wordt door bessenetende vogels. Echt sterk verwilderen doet ze echter niet.

Zilverbladige Olijfwilg (E/eagnus x ebb/nge/)
De Zilverbladige olijfwilg is ontstaan uit een artificiële kruising van E. macrop/iy//a en E. pungens. Ze komt dan 
ook niet voor in volledig natuurlijke systemen. In de duinen van het studiegebied wordt deze wintertiarde plant die 
tevens resistent is aan de zoute zeewind echter wel op enkele plaatsen verwilderd aangetroffen, en dit 
voornamelijk op zeer droge of matig natte, humusrijke bodem. Ten gevolge van zijn symbiotische relatie met 
stikstoffixerende bacteriën groeit deze soort ook op voedselarme duinbodems, waar ze een aanrijking aan 
nutriënten bewerkstelligt. Deze soort verwildert nog minder vaak dan de Smalbladige olijfwilg.

De uitbreiding van deze uitheemse soorten manifesteert zich het sterkst langs de grenzen van het studiegebied en 
in het volledige deelgebied III. De specifieke uitbreiding van Witte abeel manifesteert zich het sterkst in de 
zuidelijke helft van de duinen van Domein Prins Karei.

De uitbreiding van exoten vormt een belangrijk knelpunt voor het behoud van de natuurwaarde van het 
studiegebied, aangezien ze ten koste gaat van waardevolle duinvegetaties zoals mosduin en duingrasland.

Kneipunt 12: Verstruweiing door Duindoorn

Voor een bespreking van het voorkomen van de verstruweling door Duindoorn in het studiegebied wordt 
verwezen naar § 2.3.2 2. Uit deze paragraaf kan besloten worden dat de verstruwelingstendens door Duindoorn 
zich voornamelijk voordoet in deetgebied I, en in mindere mate in de overige deelgebieden. Voornamelijk in 
deelgebied I breidt Duindoorn zich op verschillende locaties behoorlijk agressief uit, en dit ten koste van 
waardevolle duinhabitats zoals mosduin en duingrasland.



in de bermen van de wandelpaden van het 
studiegebied komen vaak relatief waardevolle 
vegetaties voor. Om de toegankelijkheid van het 
gebied te waarborgen, worden deze bermen 
gemaaid. Dit maaibeheer verloopt echter niet altijd 
optimaal. Zo wordt het maaisel niet afgevoerd, en 
wordt de door het Bermbesluit voorgeschreven 
vroegste maaidatum van 15 juni niet altijd 
gerespecteerd.

3.2.2Specifiek
Onder deze paragraaf worden voor elk deelgebied de belangrijkste knelpunten die betrekking hebben op een 
specifiek gedeelte van het studiegebied opgesomd en bondig besproken.

3.2.2.7 Dee/geb/ecf /
Kneipunt 15: Afwezigheid van beheer

In een groot gedeelte van deelgebied I (meer specifiek in de eenheden 1.1 tot en met 1.12, 116, 1.17 en I 19 tot en met I.24) 
ontbreekt momenteel een beheer in functie van het behoud en de ontwikkeling van de actuele en potentiële 
natuurwaarden.

Kneipunt 16: Ongewenste bestemming

Het deel van zeedijk tussen Middelkerke-bad en Westende-bad dat niet geflankeerd wordt door bebouwing staat 
op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. Het is tevens afgebakend als een Speciale Beschermingszone 
volgens de EU-Habitatrichtlijn en behorend tot het VEN (GEN). Gezien de functie en de geringe biologische 
waarde van de betreffende dijk is deze bestemming en afbakening niet gewenst.

Kneipunt 17: Zonevreemde bebouwing

Langs de Duinenweg, in de eenheden I.4, I.6, 1.15 en 1.21 op de kadastrale percelen 557b13, 557f14, 557s24, 
330m8, 330n8, 330r8, 330s8, 284d9, 284b9, 284b8 en 284g10 zijn woningen of buitenverblijven gelegen. Het 
betreft zonevreemde bebouwingen gelegen in nafutvrgeb/ed, die bovendien een eerder geringe woonkwaliteit 
bieden. Rond sommige van deze bebouwingen is een verruiging en een uitbreiding van verwilderde tuinplanten 
resulterend in een aanzienlijke, lokale verarming van de duinvegetatie merkbaar. Deze verarming doet zich in 
voornamelijk voor rond de gebouwen met een grotere tuin die gelegen zijn langs de Duinenweg ten oosten van de 
Logiertaan.

Knetpunt 18: Storten van groenafvai

Het kadastraal perceel 576e is gelegen in het uiterst westelijke deel van deelgebied I, langs de Duinenweg in 
eenheid 1.1. Dit perceel, dat de bestemming nafuurgeb/ëd heeft, wordt misbruikt als stortplaats voor groenafval.

Knetpunt 13: Geringe toegankeiijkheid voor andersvaiiden

In de wandelpaden van het studiegebied zijn heel wat treden aanwezig. Deze treden vormen moeilijk neembare 
barrières voor rolstoelen en kinderwagens.

Kneipunt 14: Onaangepast maaibeheer



Hierdoor is het perceet in sterke mate verruigd. Deze verruigende invioed spreidt zich bovendien reeds uit naar de 
omtiggende duinen.

Kneipunt 19: Vertanding van poeien

Indien niet regeimatig ingegrepen wordt, dreigen de poeien in de Warandeduinen dicht te siibben. Bij dit 
natuurlijke verlandingsproces gaat de specifieke natuurwaarde eigen aan dergeiijke duinpoeien verloren.

3.2.2.2 Pee/aeb/ecf 7/
Duinen

Knetpunt 20: Afwezigheid van beheer

in de duinen van deelgebied ii ontbreekt momenteel een beheer in functie van het behoud en de ontwikkeling van 
de aanzieniijke actuele en potentiëie natuurwaarden.

Knetpunt 21 : Wandetpaden th.v. eenheden H.5 tot tt.8

Het primaire wandeipad iangs eenheden II.5, ii.6 en een gedeelte van II.7 en de secundaire doorsteken tussen 
enerzijds de eenheden tl.6 en ii.7 en anderzijds de eenheden il.5 en ii.8 zijn opgebouwd uit overdreven brede, 
betonnen piaten. Deze verharding past niet in de duinen en is bovendien in een zeer slechte staat waardoor ze 
moeilijk betreedbaar is voor roistoeien en kinderwagens.

Knetpunt 22: Aanwezigheid puinstorten in eenheid tt.7

In eenheid ii.7 zijn twee steenstorten aanwezig. Deze steenstorten werden eertijds aangeiegd met het oog op het 
voorzien van verstevigingsmateriaal dat gebruikt kan worden bij het optreden van een eventueie bres in de 
zeewerende infrastructuur. De betreffende steenstorten hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer %  ha 
(5 000 rrf) en een hoogte van 3 m. Het totaie hier aanwezige volume steenbrokken en puin -afkomstig van 
afgebroken bunkers en andere ooriogsinfrastructuur- bedraagt dan ook zo'n 15.000 nf. De steenbrokken 
(waaronder een aanzienlijk gedeelte zeer grote steenblokken) werden afgedekt met aangevoerd duinzand en zijn 
begroeid met een ruige pioniersvegetatie. De huidige natuurwaarde van deze steenstorten is vanzeifsprekend 
geringer dan de natuurwaarde van de omgevende duinvegetaties. Toch dragen deze storten enige natuurwaarde, 
die er voomameiijk is in gelegen ais habitat voor pioniersoorten. Er dient opgemerkt te worden dat de 
aanwezigheid van deze steenstorten de potentiëie natuurwaarde van het gebied niet in aanzienlijke mate 
hypothekeert. De betreffende duinen zijn immers van nature uit droog, en de aanwezigheid van een inerte zeer 
goed drainerende stenen ondergrond heeft dan ook -in acht genomen dat het steenstort afgedekt wordt door een 
laag duinzand- weinig invloed op de abiotiek (en dus ook op de vegetatieontwikkeling) op de betreffende locatie.

Gezien de eerder beperkte impact van deze storten op de miiieukwaiiteit en de natuurwaarde van het 
studiegebied iijkt het verwijderen van deze steenstorten eerder een principiëie ("steenstorten horen niet thuis in de 
duinen") dan wel een echt reievante ingreep voor de verdere ontwikkeling van de natuurwaarde van het 
studiegebied. Gezien de aanzieniijke kost van het afvoeren en het verwerken van deze enorme hoeveeiheid puin 
worden er in het actiepian dan ook geen concrete acties ondernomen.

Knetpunt 23: Nood aan veitige oversteek voor trekkende amfibieën

De poel in de Schapenweide (deelgebied 11.11) is een belangrijke voortpiantingspiaats voor amfibieën zoals onder 
meer Gewone pad, Bruine kikker en Kieine watersaiamander. Na het ontwaken uit hun wintersiaap trekken deze 
amfibieën naar de Schapenweide om zich daar voort te planten. Hierbij dienen ze echter de Duinenweg over te



steken. Deze wordt ter hoogte van de Schapenweide bereden door voertuigen die de nabijgelegen campings 
wensen te bereiken. Tijdens de periode van de voorjaarstrek worden dan ook vaak doodgereden amfibieën 
aangetroffen op de Duinenweg.

Knetpunt 24: Jan  van Gent

De "Jan van Gent" is een gebouw gelegen op de kadastrale percelen 185n3 en 185g3. Het is gelegen tussen de 
eenheden II.20 en 11.21 in. Oorspronkelijk was dit gebouw een sanitorium. Op heden wordt het echter gebruikt als 
woongelegenheid, nadat het per appartement werd verkocht aan particulieren. Aangezien de percelen 185n3 en 
185g3 op het gewestplan de bestemming nafuunyeNecf dragen is deze woonaccommodatie zonevreemd.

Knetpunt 25: Zonevreemde en ittegate camping

Het betreft hier de twee niet vergunde campings "Petit Bruxelles" en "Ramon I! Noord" gelegen in de op het 
gewestplan als natuurgebied afgebakende eenheden 11.21 en H.22.

Potders

Knetpunt 26: Verrieting van de natuurontwikketingszone van Domein Prins Karet

Bij de inrichting van het Domein Prins Karei werd een natuurontwikkelingszone voorzien. De 
vegetatieontwikkeling in deze zone werd aan de hand van vegetatieopnames opgevolgd in de periode 1999-2000. 
Deze opnames worden weergegeven in 6%/age 6.

Op basis van de soorten en hun abundanties die vermeld worden in deze opnames kan besloten worden dat zich 
in de natuurontwikkelingszone van het Domein Prins Karei rond het jaar 2000 een pioniersvegetatie had 
ontwikkeld met naast eerder algemene pionierssoorten van vochtige terreinen voornamelijk soorten karakteristiek 
voor vochtige, voedsel- en carbonaatrijke en vaak ook zilte standplaatsen. Een aantal van deze soorten die hier in 
het verleden aangetroffen werden zijn -wegens hun zeldzaamheid (op basis van de KFK) en/of bedreiging (op 
basis van de RL) zeker en vast vemoemenswaardig. Het betreft concreet de volgende soorten:

Bedreigde soorten

o Selderij (Ap/urr? graveo/ens)

Achteruitgaande soorten

o Gewone leeuwetand (Leonfodon saxaM/s)
o Zompvergeet-mij-nietje (Myosof/s cesp/fosa)

Zeer zeidzame soorten

o Zilte zegge (Carex d/sfans)
o Doorschijnend sterrekroos (Ca/Fnche fruncafa ssp. occ/denfa/;s)

Zetdzame soorten

o Stijve waterranonkel (Ranuncu/t/s c/'rc/bafus)

Vrij zetdzame soorten

o Zulte (/Ssfer fnpo^um)
o Zeegroene zegge (Carex /7acca)
o Waterpunge (Sa/noAvs va/erand/)



o Ruwe bies (Sa/pus /acusfns ssp. faùerrtaemonfan/)
o Hertshoomweegbree (P/anfago coronopus)
o Tenger fonteinkruid (Pofamogefon pus///us)

Op heden wordt een groot dee! van deze soorten niet tanger (in een dergelijke aanzienlijke mate) aangetroffen in de 
natuurontwikketingszone van het Domein Prins Karei. De sterke vemeting van het gebied lijkt hiervoor de 
betangrijkste oorzaak. Deze verrieting tijkt te wijten aan een suboptimaal beheer, tn het jaar 2003 werd de 
vegetatie van de natuurontwikketingszone immers pas gemaaid in de maand augustus. Een tweede maaibeurt 
bteef uit tot in november. Bij de eerste maaibeurt werd het strooiset bovendien niet vottedig afgevoerd, met de 
aanwezigheid van een 10 cm dikke strooiseltaag tot gevotg. Dit strooiset verhindert in betangrijke mate de kieming 
van kruidachtige ptanten. tn combinatie met de sterke vegetatieve uitbreiding van Riet (P/iragm/fes ausfra^s), dat 
hierbij geen hinder ondervindt van deze strooiselaccumutatie en bovendien niet op adequate wijze gemaaid wordt 
heeft dit geresutteerd in een vergevorderde verrieting van het gebied.

Kneipunt 27: inrichting en beheer Park Prins Karet

Ondanks het feit dat hier heet wat waardevotte fauna en ftora etementen (o.a. avifauna) aanwezig zijn, kan gestetd 
worden dat de potenties voor de ontwikketing van natuurwaarde in het Park Prins Karet niet vottedig gereatiseerd 
worden. Zo werden en worden in het kader van het gebruik van het park als proefserre voor de groenbeptanting 
aan de kust heet wat ecotogisch weinig interessante exoten (/Sescu/us h/ppocasfanum, /Scer pseudop/afanus,...) 
aangeplant. Ondanks dit deels uitgevoerd werd ten gevotge van een erfdienstbaarheid die rust op het domein 
dient deze aanptant van exoten vermeld te worden als een knetpunt die de ontwikketing van de natuurwaarde van 
het park in de weg staat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een dergetijke erfdienstbaarheid generlei een 
obtigaat, maar enkel een mogelijk gebruik van het park ats proefserre inhoudt. Ook het gazonbeheer dat in een 
gedeette van de grastanden van het park gevoerd wordt, vormt hier een knelpunt voor de ontwikkeling van de 
natuurwaarden. Verder zijn er geen goed ontwikkelde en beheerde zomen in het park aanwezig.

Kneipunt 28: Vijvers van Park Prins Karei

In het Park Prins Karet zijn twee vijvers gelegen.

tn de grootste van deze beide vijvers wordt afvatwater geloosd dat afkomstig is van nabijgelegen horeca en 
woningen. De hierdoor veroorzaakte sterke nutriëntenaanrijking heeft een nefaste invloed op de natuurwaarde 
van deze vijver. Door de aanstuiting van het bekken dat oorspronketijk dienst deed ats zwembad van Prins Karei 
op deze vijver stelt deze probtematiek zich sinds kort ook in dit bekken.

De kteinste van deze beide vijvers is sterk toegestibt. Recent werden wet aan één zijde de beptanting verwijderd 
om zo meer ticht in de vijver te krijgen.

Bij deze probtematiek dient echter wet opgemerkt te worden dat Aquafin een aanstuiting van de afvoer van de 
horeca en bewoning die momenteet tozen in deze vijver op de notering van de Nieuwpoortse steenweg geptand 
heeft. Op korte termijn wordt dan ook alvast een gedeette van het knelpunt "Vijvers van Park Prins Karet" 
opgetost.

Kneipunt 29: inrichting omtiggende zone vogetasiei

Vanuit natuurbehoudsoogpunt valt het oprichten van een bijkomend vogelasiet aan de Belgische kust zeker en 
vast toe te juichen. De ruimtelijke ligging van het geptand vogetasiei is echter minder gunstig. Er zijn op de 
betreffende tocatie enkete praktische problemen, zoats de toegang via de autotuwe Duinenweg en moeilijkheden



bij de afvoer van afvalwater. Bovendien hypothekeert de aanieg van het vogelasie! de 
ontwikkeiingsmogeiijkheden van de omliggende zone. Voor dit gebied werd een visie opgesteld in het ontwerp 
ontwikkelingsrapport (nog niet beschikbaar) voor het Domein Prins Karei (WVI).

3.2.2.3 Dee/cyeb/ecf /ƒƒ
Kneipunt 30: Afwezigheid beheer

In de duinen van deelgebied III ontbreekt momenteel een beheer in functie van het behoud en de ontwikkeling 
van de actuele en potentiële natuurwaarden.

Kneipunt 31: Overrecreatie

Het voor het gehele studiegebied geldende knelpunt van overrecreatie (knelpunt 5) met al zijn negatieve gevolgen 
stelt zich in het bijzonder in deelgebied Hl.

Kneipunt 32: Ongewenste bestemming

Het uiterste zuidwestelijke deel van de James Ensorduinen, dat opgenomen is als EU-Habitatrichtlijngebied en als 
beschermd landschap staat op het gewestplan ingekleurd als woongeb/ed. Dit is ongewenst. Dit gebied maakt 
immers deel uit van de zeewerende duinen die in de eerste plaats een kustverdedigingsfunctie hebben. De 
betreffende duinstrook wordt bovendien begroeid met duinvegetaties.

Kneipunt 33: Zonevreemde en iiiegaie camping

In zuidwestelijke deel van eenheid III.3 is een zonevreemde camping ("Ostend camping") aanwezig, die deels is 
gelegen in nafuMfgeb/ed en deels in woongeb/'ed. Gezien de plannen van de stad Oostende voor de realisatie van 
een woonproject en voor de opmaak van een onderwerpend onderzoek met als finalisatie een globale 
stedenbouwkundige visie ter herwaardering en ontwikkeling van stedelijke open ruimtes in dit gebied dient deze 
camping verwijderd te worden.



7abe/ 4. Kne/puf#en

Knetpunt
nr. Omschrijving

Atgemeen getdend in de duinen van het studiegebied
1 Geringe aaneengesloten oppervtakte duingebied
2 Landschappelijke isotatie
3 Afwezigheid van dynamiek
4 Verstoring van buitenaf
5 Te grote recreatiedruk
6 Tekort aan toezicht en onderhoud van het gebied
7 Vandatisme
8 Verharding van de paden
9 Nood aan speetduinen
10 Vervitting en verruiging
11 Sterke uitbreiding van exoten
12 Verstruweting door Duindoorn
13 Geringe toeganketijkheid voor andersvatiden
14 Onaangepast maaibeheer

15 Afwezigheid van beheer
16 Ongewenste bestemming
17 Zonevreemde bebouwing
18 Storten van groenafval
19 Verlanding van poelen

Deetgebied H
Duinen

20 Afwezigheid van beheer
21 Wandelpaden t.h.v. de eenheden Ü.5 en H.8
22 Aanwezigheid puinstorten in eenheid Ü.7
23 Nood aan een veilige oversteek voor trekkende amfibieën
24 Jan van Gent
25 Zonevreemde en iilegaie camping

Poiders
26 Verrieting van de natuurontwikkelingszone in het Domein Prins Kare!
27 Inrichting Park Prins Karei
28 Vijvers van het Park Prins Karei
29 Inrichting vogelasiel & omliggende zone

Dee!gebied !H
Duinen

30 Afwezigheid van beheer
31 Overrecreatie
32 Ongewenste bestemming

Polders
33 Zonevreemde en iüegale camping



4 GEÏNTEGREERDE GEB!EDSV!S!E

4.1 Aigemeen
Voor het formuleren van een visie voor het studiegebied in een breder regionaa! tot intemationaa! kader wordt hier 
gesteund op en verwezen naar de visies die geformuleerd werden op hogere beleidsniveaus, met name in het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRSW-V) en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV).

In het RSV wordt het begrip 'netwerk kust' gelanceerd. Deze benaming beklemtoont het cruciale streven naar een 
integratie van de verschillende vaak contrasterende belangen en functies aan de Vlaamse Kust. Concreet kan dit 
gebeuren door het uitstippelen en uitvoeren van een lange termijn beleid, waarbij de aandacht bij voorkeur gericht 
wordt op het op geïntegreerde wijze wegwerken en vermijden van actuele en toekomstige knelpunten en het op 
geïntegreerde wijze benutten van mogelijke potenties die zich voor de onderscheiden functies in de kustzone 
stellen. Waar vroeger in de eerste plaats aandacht werd besteed aan de uitbouw van de toeristische, de 
recreatieve en de woonfunctie van de kust wordt op heden ook het belang van de kustzone als natuurlijke 
structuur zowel vanuit ecologische als vanuit economische overwegingen onderkend. Deze mentaliteitswijziging 
schept de mogelijkheid om een einde te stellen aan de verregaande erosie van de natuurwaarden van de 
Vlaamse kust die vanaf de tweede helft van de vorige eeuw plaatsvond. In de eerste plaats kan hierbij werk 
gemaakt worden van het behoud van de huidige natuurwaarden. Aanvullend hierop is het bundelen van de 
actuele waarden en het creëren van bijkomende natuurwaarde via het uitvoeren van herstel- en 
ontwikkelingsmaatregelen noodzakelijk met het oog op het behoud van de internationale betekenis van de 
natuurlijke structuur van de Vlaamse kust.

De modaliteiten van het begrip 'netwerk kust' worden verder toegelicht in het PRSW-V door middel van een 
beleidsomschrijving voor de verschillende zones (zie § 1 1.3) die in de kustruimte en de Oostendse ruimte 
voorkomen. Onder § 4.2 worden deze beleidsomschrijvingen voor de duinen en de polders toegelicht en 
toegepast op het studiegebied.

4.2 Specifiek
4.2.1 Duinen
Gezien het belang van de zeewering vormt het beschermen van het hinterland tegen het zeewater de 
hoofdfunctie van de duinen. Geïntegreerd binnen deze hoofdfunctie bieden de duinen echter heel wat plaats aan 
de nevenfuncties natuurbehoud en -zij het dan in mindere mate- recreatie en toerisme. Waar de functie 
natuurbehoud in het betreffende duingebied op heden weinig in conflict treedt met de functie zeewering gebeurt 
dit immers wel voor de nevenfuncties recreatie en toerisme, die bovendien in nog sterkere mate conflicteren met 
de functie natuurbehoud. Mits een duidelijke omschrijving en een zowel ruimtelijke als temporele afgrenzing van 
deze verschillende functies kunnen deze conflicterende belangen echter in sterke mate vermeden worden. 
Concreet dient dit ondermeer te gebeuren door de toegankelijkheid van deze zones voor toerisme en recreatie te 
differentiëren op basis van de natuurfunctie.



4.2.7.7 Dee/gab/ecf ƒ
Dit deetgebied bezit een zeer grote actuele natuurwaarde. Het is in theorie enkel toegankelijk via de paden 
waardoor de eerder beperkte recreatieve functie van dit deelgebied voornamelijk gelegen is in deze paden. De 
functie natuur primeert hier dus duidelijk boven de functie recreatie. Een beheer dat gericht is op het behoud en 
de verdere ontwikkeling van de natuurwaarden van dit deelgebied is dan ook aangewezen.

4.2.7.2Dee/geb/ecf//
De duinen van dit deelgebied kan naar gebruikspatroon en naar natuurwaarde opgedeeld worden in twee delen. 
Gezien de sterke verschillen tussen beide delen wordt hier voor elk van deze delen een afzonderlijke visie 
opgemaakt:

Het eerste gedeelte van deelgebied I) strekt zich uit over de eenheden 11.1 tot en met 11.16. Dit gedeelte is enkel 
toegankelijk via de paden. De recreatieve functie van dit gedeelte beperkt zich dan ook tot deze paden. De 
natuurwaarde van dit gebied is echter wel aanzienlijk en natuur vormt hier de hoofdfunctie. Een beheer dat gericht 
is op het behoud en de verdere ontwikkeling van de natuurwaarden is hier dan ook aangewezen.

Het tweede gedeelte van deelgebied H strekt zich uit over de eenheden II.17 tot en met II.22. Het omvat het 
gedeette van het duingebied dat behoort tot het Domein Prins Karet, en dat gekenmerkt wordt door de 
aanwezigheid van resten van oortogsinfrastructuur uit de beide weretdoorlogen. Gezien de uitzonderlijke 
historische waarde van deze oortogsinfrastructuur vormt toerisme de belangrijkste nevenfunctie in dit gebied. De 
recreatieve nevenfunctie van dit duingebied dat nergens vrij toegankelijk is verwaarloosbaar. Dit geldt echter niet 
voor de actuele natuurwaarde van het gebied, die mits gunstig beheer verder ontwikketd kan worden. Als bestuit 
kan gestetd worden dat een beheer in functie van de ontwikketing van de natuurwaarden van het gebied dat 
verzoenbaar is met de belangrijke toeristische waarde van het gebied.

4.2.7.3 Dee/geNecf ///
De duinen van deetgebied IH zijn voor het grootste gedeelte openbaar toeganketijk. Mede hierdoor is de 
natuurwaarde van deze duinen in vergelijking met de natuurwaarde van de overige duinen eerder gering. Op 
heden lijkt de recreatieve functie van dit gebied dan ook belangrijker te zijn dan zijn natuurwaarde. Deze retatief 
geringe natuurwaarde valt echter niet te verwaarlozen. Ook minder goed ontwikkelde duinen zijn of bevatten 
immers op (internationaal niveau zeldzame, bedreigde en beschermde habitats en soorten. Ze bieden tevens 
perspectieven tot verdere ontwikketing van de aanwezige natuurwaarden. Een beheer dat streeft naar de verdere 
uitbouw van de zacht recreatieve mogetijkheden en facititeiten van dit deelgebied maar dat ook ruimte laat voor 
het behoud, de verdere ontwikketing en het herstel van de natuurwaarde van dit deelgebied lijkt hier dan ook 
aangewezen.

4.2.2 Po!ders
Naargelang de plaats kunnen de polders van het studiegebied verschwende hoofd- en nevenfuncties vervullen. 
Het betreft hier voornamelijk de woon-, de landbouw-, de recreatieve, de cultuurhistorische-, de natuurbehouds- 
en de toeristische functie.

4.2.2.7Dee/<yeb/ecf#
Het poldergebied van deetgebied tl behoort integraal tot het Provinciaal Domein Prins Karet. Zijn hoofdfunctie is 
dan ook gelegen in de toeristische en recreatieve sfeer. Naast deze hoofdfuncties wordt in het betreffende gebied



heel wat ruimte gelaten voor de belangrijke cultuurhistorisch- en natuurbehoudsgerichte nevenfuncties, die aan de 
basis liggen van het toeristische en in mindere mate van het recreatieve belang van dit gebied. Een beheer dat 
verdergaat op het beklemtonen van deze nevenfuncties lijkt aangewezen voor dit gebied.

42.2.2 Dee/qeNecf///
Een groot deel van de polder van deelgebied III is in gebruik als akker- of weiland. De landbouwfunctie van dit 
deelgebied is momenteel aanzienlijk. Voorts bestaat een groot gedeelte van dit poldergebied uit woongebied 
waarin een zonevreemde camping gevestigd is. Dit gebied draagt op heden dan ook een (zij het weinig duurzame) 
toeristische verblijfsfunctie en naar de toekomst toe een potentiële, niet onaanzienlijke woonfunctie.

Verder is het potentiële belang van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dit poldergebied zeer 
aanzienlijk. Vooreen beschrijving van deze cultuurhistorische potenties wordt hier verwezen naar potentie 12.

Op heden wordt de cultuurhistorische (en hieraan verbonden toeristische-) potentie van dit gebied echter niet ten 
volle benut. Dit geldt eveneens voor de potentiële natuurwaarde van dit gebied, die op heden niet gerealiseerd 
wordt. Als besluit kan dan ook gesteld worden dat de grote diversiteit aan sterk evenwaardige mogelijke functies 
van dit gebied een zorgvuldige inrichting en een zorgvuldig beheer noodzaken, waarbij in zeer sterke mate 
geijverd dient te worden voor het behoud van het cultuurhistorische belang en een belangrijke inspanning 
geleverd dient te worden voorde ontwikkeling van natuurwaarden.



5 ACTiEPLAN____________________________
Om de doeistellingen en de prioriteiten vermeld in de gebiedsvisie op het terrein te reaiiseren ten einde de onder 
§ 3.1 vermelde potenties te voibrengen en de onder § 3.2 vermeide kneipunten te verhinderen, zijn heei wat 
acties noodzakeiijk en gewenst. Deze acties worden onder deze paragraaf opgesomd en beschreven. Gezien de 
sterk verschillende karakteristieken van beide entiteiten worden deze acties in dit actieplan opgespiitst over 
enerzijds de duinen (§ 5.1) en anderzijds de poiders (§ 5.2) van het studiegebied.

De exacte iokatisaties van de acties worden weergegeven op /raarf f3.

5.1 Duinen
Enkele van de vermeide kneipunten geiden algemeen voor het voiiedige duingebied van het studiegebied. Ze 
vereisen dan ook een gezamenlijke aanpak. in een eerste paragraaf (§ 5 1.1) worden deze algemene acties 
uitgebreid toegeiicht.

in een tweede paragraaf (§ 5.1.2) wordt de specifieke impiementatie van deze aigemene acties in de duinen per 
deelgebied weergegeven, in deze paragraaf komen ook acties die betrekking hebben op één specifieke iocatie 
aan bod.

Aangezien het studiegebied geen op zich zeif staande entiteit is, maar in sterke mate verweven is met zijn 
omgeving zijn met het oog op het behoud en de verdere ontwikketing van het studiegebied acties vereist buiten
de eigeniijke grenzen van het studiegebied. Gezien dit actiepian in principe enkei geidt voor het eigeniijke
studiegebied is het formuieren van acties die buiten het studiegebied piaats dienen te vinden hier niet gepast. 
Desondanks worden hier we) enkele ingrepen buiten het studiegebied die in belangrijke mate een invioed hebben 
op de toestand van het eigeniijke studiegebied voorgesteid; zij het dan niet ais concreet uit te voeren, maar 
veeieer ais gewenste acties (§ 5.1.3).

5.1.1 Algemene toeiichting bij acties die geiden voor aiie duinen 
van het studiegebied

Onder deze paragraaf worden de aigemene acties die vaak over het gehele en op zijn minst op verschillende 
plaatsen in het studiegebied uitgevoerd dienen te worden, toegelicht, in iabe/ 5 worden deze acties overzichteiijk 
weergegeven.

5.7.1.7 Ofnvof7T7//iasbeA7eer
Om potentie 2 (creatie van waardevolle duinvegetaties) te reaiiseren en de knelpunten 11 en 12 (sterke uitbreiding van 
exoten en verstruweiing door Duindoorn) te verhinderen, is concrete actie vereist. Deze actie betreft het verwijderen 
van het exoten- en duindoomstruweei en het omvormen van de hierdoor ontstane open ruimte naar meer 
waardevoile duinvegetaties zoais mosduin en duingrasiand.

De sneile verspreiding van exoten en gezien de arbeidsintensiviteit van de bestrijding van deze exotische soorten 
worden de zich sneist uitbreidende exotenstruweten in de meest waardevolie en kwetsbare zones van het 
studiegebied prioritair en op korte termijn te verwijderd. Op basis van twee criteria (kwetsbaarheid van de omgeving 
en agressiviteit van de betreffende exoot) zijn er prioritair te verwijderen struweien van Rimpelroos en Witte abeei in



de deelgebieden i en ü. Gezien hun geringere agressiviteit en abundantie is het verwijderen van de overige 
soorten exoten in deze deelgebieden minder prioritair. Ook het verwijderen van exoten in de duinen van 
deelgebied HI is minder prioritair, gezien de relatief beperktere natuurwaarde van dit deelgebied.

Op de plaatsen waar het in stand houden van duindoomstruweel de bedoeling is, behoeft deze vegetatie geen 
verder beheer. Wanneer het duindoomstmweel zich evenwel door uitlopers en uitzaaiing sterk uitbreidt, wordt het 
bedreigend voor waardevolle duinvegetaties zoals mosduin en duingrasland. !n dit geval dient het 
duindoomstmweel in de hand gehouden te worden door het verwijderen van nieuwe opslag. De prioritair te 
verwijderen duindoomstruweten zijn deze van het noordelijk deel van deelgebied ). Gezien hun geringe 
verspreiding en agressiviteit lijkt het verwijderen van Duindoorn in de deelgebieden II en III minder prioritair. Toch 
zijn deze minder prioritair te verwijderen struwelen eveneens een potentiële bedreiging voorde natuurwaarde van 
het studiegebied. Indien een sterke uitbreiding van deze struwelen wordt waargenomen, wordt deze uitbreiding 
best zo snel mogelijk verwijderd.

Voor de verwijdering van de betreffende struwelen zijn de volgende twee methodes het meest aan de praktijk 
getest en goed bevonden.

Rimpelroos (+ Gele bes en eventueel Boksdoom) dienen in een eerste stap zo volledig mogelijk uitgraven en 
verwijderd te worden. De tweede stap in de bestrijding van deze exoten omvat het jaarlijks zo volledig mogelijk 
uitgraven en verwijderen van de uit achtergebleven wortelstokken herschoten opslag (nazorg). Indien deze 
methode toegepast wordt, zouden de exoten in een termijn van 3 à 4 jaar volledig verdwenen moeten zijn.

Witte abeel word het best verwijderd door middel van kappen en aanbrengen van glyfosaat op het verse snijvlak. 
Op deze manier sterft het ondergrondse deel van de plant af en wordt de sterke wortelopslag die karakteristiek 
optreedt bij de Witte abeel in sterke mate verhinderd. Dit kappen en aanbrengen van glyfosaat op het verse 
snijvlak dient te gebeuren in de maand september. Enkel dan is immers sprake van een neerwaartse sapstroom 
die het pesticide tot in de wortel brengt. Duindoorn, Olijfwilg, Populier en Tamarisk worden het best machinaal 
verwijderd met behulp van een bosmaaier.

Het is aangewezen om bij de ontstruweling de eventueel aanwezige strooisellaag te verwijderen. Indien dit niet 
gebeurt, wordt de omvorming van duinstruweel naar schrale duinvegetaties zoals mosduin en duingrasland 
immers sterk bemoeilijkt. Onder invloed van de toegenomen belichting gaat het op de bodem opgehoopte 
strooisel immers mineraliseren. Dit resulteert in een sterke aanvoer van nutriënten die gepaard gaat met een 
vegetatieontwikkeling van eerder ruige, nitrofiele plantengemeenschappen in plaats van schrale duinvegetaties.

Decreet houdende vermindering van bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van glyfosaat in het studiegebied lijkt vanaf 1 januari 2004 echter niet langer toegelaten. Vanaf deze 
datum verbiedt artikel drie van het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001) immers uitdrukkelijk het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in natuurgebied. Indien het gaat om acute en niet te voorziene 
plagen die een gevaar inhouden voor mens/milieu of in het geval van situaties die een ernstige bedreiging 
vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens en waarvoor tegelijkertijd geen afdoende alternatieve 
bestrijdingswijzen voorhanden zijn kan de openbare dienst tijdelijk van dit verbod afwijken. Hoewel de 
verstruweling van het studiegebied wel degelijk nefast is voor het lokale natuurlijk milieu, lijkt het verkrijgen van 
een tijdelijke uitzondering op basis van deze paragraaf niet hard te maken. Ook een uitzondering op het verbod 
van het gebruik van pesticiden volgens artikel 4 is niet mogelijk voor het studiegebied. Er werd voor het



studiegebied immers geen afwijking op dit verbod aangevraagd in een reductieprogramma opgesteid door AWZ. 
Er dient dan ook op zoek gegaan te worden naar een attematieve omvormingsmethodiek, die geen gebruikt 
maakt van bestrijdingsmiddel.

Een dergelijke alternatieve werkwijze bestaat uit het kappen van Duindoorn en houtige exoten en het machinaal 
verwijderen van het wortelstelsel. In de hierop volgende jaren is nazorg die bestaat uit het verwijderen van uit 
achtergebleven wortels herschietende opslag vereist.

De arbeidsintensiviteit, het vereiste gebruik van machines en de resulterende aanzienlijke turbaties in de 
duinbodem vormen de belangrijkste nadelen van deze methode. Het feit dat deze methode geen gebruik maakt 
van bestrijdingsmiddelen vormt vanzelfsprekend een belangrijk voordeel.

Bosdecreet
Indien bepaalde Witte abeelbestanden en eventueel ook bepaalde Duindoomstruwelen juridisch geïnterpreteerd 
worden a!s zijnde bos, wordt het verwijderen van deze bestanden verstaan als ontbossing. Ontbossing is in de 
rege) verboden. Op deze rege! bestaan echter 2 uitzonderingen die in het studiegebied mogelijks van toepassing 
zijn.

Volgens artikel 47 van het bosdecreet (13 juni 1990) zijn ontbossingen conform een goedgekeurd 
natuurbeheersplan in een natuurreservaat aangewezen of erkend krachtens het Natuurbehoudsdecreet (zie § 
1.3.6) (of conform een goedgekeurd bosbeheersplan, wat hier niet van toepassing is) toegetaten. Dergeiijke ontbossingen 
vereisen geen compensaties, maar enkel een voorafgaande melding aan Aminal Afdeling Bos en Groen.

Volgens artikel 90bis van het bosdecreet is ontbossing mogelijk indien de Vlaamse Minister van Leefmilieu bij 
monde van de Vlaamse regering de ontheffing van het verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning tot ontbossing (kapmachtiging) verleent na individueel en gemotiveerd verzoek van degene die 
dergetijke vergunning wenst aan te vragen. De met deze kapmachtiging gekapte bosoppervtakte dient echter we! 
gecompenseerd te worden. Deze compensatie kan bestaan hetzij uit een compenserende bebossingen hetzij uit 
een storting van een zogenaamde bosbehoudsbijdrage in het fonds voor compenserende bebossing of uit een 
combinatie van beide. Subsidiëring van compenserende bebossing is niet mogelijk. Deze compensatieplicht geldt 
echter niet voor gronden die spontaan bebost (verbosf) zijn na het inwerking treden van het bosdecreet.

We benadrukken hier nogmaals dat een gebruik van deze uitzonderingsgevallen voor het verwijderen van de 
Duindoorn- en Witte abeelbestanden in het studiegebied niet noodzakelijk lijkt, aangezien het hier niet gaat om 
een ontbossing volgens het bosdecreet maar veeleer over een ontstruweling. De betreffende bestanden worden 
immers beter omschreven met de term "struweel" dan met de term "bos".

5.7.7.2Bef70Mcf en verdere onfw/Mre/Znty van de bestaande natuurwaarden
Om het realiseren van potentie 3 (opwaarderen van bestaande vegetaties) te bewerkstelligen en de knelpunten 10 
(vervilting en verruiging) en in mindere mate 11 (sterke uitbreiding van exoten) en 12 (verstruweling door Duindoorn) te 
verhinderen, is concrete actie vereist.

De processen vervilting, verstruweling en verrruiging hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze verlopen via 
het alsmaar dominanter optreden van enkele sterk concurrentiële soorten. Deze dominantie treedt in elk van deze 
drie processen hoofdzakelijk op tengevolge van een tekort aan natuurlijke dynamiek (overstuiving, begrazing door 
konijnen, . ..) in het systeem. Gezien het opnieuw laten stuiven van de duinen van het studiegebied zeker en vast 
niet wenselijk is, wordt hier konijnenbegrazing als enige overgebleven dynamiserende factor in het studiegebied



hier kort toegelicht. Bij grote dichtheid van de aanwezige konijnenpopulatie, kan begrazing van het duingrasland 
door konijnen voldoende zijn als beheer. Wanneer de populatie echter plots ineenvalt, bijvoorbeeld door het 
optreden van myxomatose, is de kans groot dat het duingrasland geleidelijk vervilt en verstruweeld. Op dat 
ogenblik is een menselijke dynamiek noodzakelijk.

Concreet kan dergelijke dynamiek ingevoerd worden via het begrazen of via het hooien (maaien en afvoeren) van 
de duinvegetaties. Deze beide beheersvormen hebben elk hun eigen weerslag op de vegetatie en de 
natuurwaarde van een duingebied.

Hooien of begrazing
Hooien komt neer op een kortstondige, uniforme en gelijktijdige invoer van dynamiek en afvoer van nutriënten 
over een grote aaneengesloten oppervlakte. Dergelijke behandeling resulteert voor het studiegebied op lange 
termijn vermoedelijk in een grote aaneengesloten homogene oppervlakte schraal duingrasland. Het toepassen 
van een hooibeheer in een duingebied valt dan ook aan te raden indien het beheersobjectief specifiek het in stand 
houden en/of verder ontwikkelen van schraal duingrasland betreft. Dit beheersobjectief valt te verdedigen vanuit 
het feit dat duingrasland een ware hot-spot is van biodiversiteit.

Bij een extensief begrazingsbeheer gebeurt de inbreng van dynamiek en de afvoer van nutriënten over een 
langere termijn en op een zowel ruimtelijk als temporeel sterk gediversifieerde manier. Deze behandeling 
resulteert dan ook niet in een uniform vegetatiedek, maar in een begroeiing waarin talrijke gradiënten (o.a. 
gradiënten in vegetatiestructuur, bemesting en betreding) aanwezig zijn. Onder extensieve begrazing zal zich in het 
duingebied dus geen homogene duingraslandvegetatie, maar wel een gradiëntrijk mozaïek van vegetatietypes (en 
abiotische omstandigheden) ontwikkelen. Deze gradiëntrijke situaties bieden meer mogelijkheden voor bepaalde 
diergroepen zoals spinnen en andere invertebraten die een heterogene duinvegetatie; waar open biotopen zoals 
grasland, mosduin en onbegroeid duin gecombineerd worden met gesloten biotopen zoals verruigde stukken en 
struwelen verkiezen boven een homogeen goed ontwikkeld schraal duingrasland. Bovendien brengt begrazing -in 
tegenstelling tot een hooibeheer- meer variatie in de duindoomstruwelen van het studiegebied. Duindoorn wordt 
door gedomesticeerde dieren niet of nauwelijks gegeten, maar vertrapping en het openbreken van struweel leidt 
wel tot een tot een opener structuur van deze struwelen. Dit heeft ondermeer een positief effect op (potentiële) 
broedvogels zoals Roodborsttapuit en Kuifleeuwerik.

Als besluit kan gesteld worden dat het extensief beweiden van de duinen van het studiegebied vanuit 
biodiversiteitspunt (zowel op soort- als op syntaxonomisch niveau) te verkiezen valt boven een hooibeheer. Bij 
dergelijke extensieve beweiding is de habitatdiversiteit en dus de biodiversiteit immers groter. De gunstige invloed 
van de door extensieve beweiding veroorzaakte lichte betreding en bemesting van de duinbodem (Slings, 1994) 
vormt een bijkomende motivatie voor het verkiezen van een begrazingsbeheer boven een maaibeheer in het 
studiegebied. Betreding door vee resulteert in fragmentatie van schelpfragmenten, die zorgt voor het behouden 
van de kalkrijkdom. Lichte bemesting resulteert in het activeren van de bodemfauna wat de humusvorming ten 
goede komt.

Naast hun specifieke effecten op het niveau van de vegetatie hebben begrazing en hooien elk hun eigen 
praktische voor- en nadelen. Het correct hooien van grote oppervlakten is arbeidsintensief, beweiding vereist dan 
weerde aanwezigheid van drinkgelegenheid, afrastering en bewaking van de grazers en de wandelaars.

Samenvat kan gesteld worden dat begrazing aangewezen is voor het behoud en ontwikkeling van de 
natuurwaarden en voor het open houden van reeds goed ontwikkelde lage duinvegetaties. Voor de (vervilte)



duinzones die om praktische redens niet onder begrazingsbeheer kunnen worden geptaatst, wordt hier echter wel 
een (voorlopig) hooibeheer aangeraden.

Algemene praktische uitwerking
A. Begrazing

Jaa/rond- en se/zoenabegraz/ng
Op basis van temporele verschillen in de onafgebroken begrazingsduur kunnen grofweg drie extensieve 
begrazingsregimes onderscheiden worden: Jaarrondbegrazing, zomerbegrazing en winterbegrazing.

Jaarrondbegrazing houdt in dat het terrein gedurende het ganse jaar begraasd wordt aan -ten op zichte van 
seizoensbegrazing- relatief lage densiteiten. Bij seizoensbegrazing wordt het terrein dan weer enkel in een 
bepaald seizoen, maar wel aan grotere densiteiten begraasd. Bij zomerbegrazing wordt het betreffende terrein in 
de regel van half mei tot november begraasd en bij winterbegrazing van september tot maart.

Keuze van de grazer
Indien cultuur- en natuurhistorische factoren in rekenschap gebracht worden komen schaap, geit, paard/pony, ezel 
en rund in aanmerking voor het begrazen van het studiegebied. Elk van deze diersoorten heeft zijn eigen 
specifieke voor- en nadelen. Belangrijke factoren waarmee rekening dient gehouden te worden zijn:

o Vereiste zorg
Zelf indien gebruik gemaakt wordt van zogenoemde zelfredzame rassen is enige vorm van toezicht, 
opvolging en verzorging vereist. De aard van de verzorging varieert echter van soort tot soort. Zo dienen 
schapen geschoren en ontwormd te worden, dienen de hoeven van paardachtigen gekapt te worden en 
dienen runderen jaarlijks ingeënt te worden.

o Drinkwaterbehoefte
Waar runderen dagelijks behoefte hebben aan drinkwater; kunnen schapen, geiten en paardachtigen een 
langere tijd zonder water.

o Reactie op publiek
Verschillende soorten grazers reageren verschillend op menselijke aanwezigheid. Zo schenken geiten en 
pony's relatief meer aandacht aan publiek dan schapen en runderen. In het kader van de installatie van 
begrazing in het studiegebied dient hier gezien de sterke aanwezigheid van recreanten zeker en vast rekening 
mee gehouden te worden.

o Type grazer volgens herkauwersclassificatie
Op basis van hun voedselstrategie worden de grote herbivoren in drie categorieën onderverdeeld; namelijk 
grazers, browsers en intermediate feeders. Grazers zoals schapen, runderen en paardachtigen verteren het 
best voedsel met een hoog cellulosegehalte zoals bijvoorbeeld gras. Browsers zoals reeën verkiezen dan 
weer voedsel met een lager gehalte aan cellulose, dat ondermeer kan bestaan uit kruiden, jonge grassen, 
knoppen twijgen en bast. Tussen de grazers en de browsers staan dan weer de intermediate feeders zoals 
geiten. Hun dieet bestaat zowel uit eerder celluloserijk als -arm voedsel. Elk van deze klassen herkauwers 
vertoont een eigen terreinvoorkeur. Grazers verkiezen open terreinen met een grote oppervlakte aan grazige 
vegetaties. Browsers verkiezen dan weer gesloten, grotendeels beboste terrein. Intermediate feeders 
foerageren op hun beurt het liefst in parkachtige gebieden, die gekenmerkt worden door een grote afwisseling 
van gesloten en open biotopen.
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o Invloed op kwetsbare duinvegetaties
In het studiegebied komen behoorlijk wat betredingsgevoelige vegetaties voor. Het betreft meer bepaald 
mosduinen, helmduinen en droge duingraslanden. Waar de impact van kteinere grazers zoals schapen en 
geiten eerder gering is kunnen grote grazers zoals paardachtigen en runderen deze gevoelige vegetaties in 
sterke mate vernietigen.

Dens#e%

De vereiste densiteit is afhanketijk van ta! van factoren; waaronder bijvoorbeeld het type grazer, het 
begrazingsregime (jaanrond- dan wel seizoensbegrazing) en het percentage aan totale begraasbare vegetatie in 
het terrein. Gezien het onnoemeiijke aantal mogelijke combinaties van deze factoren wordt de te gebruiken 
densiteit slechts toegelicht eens deze factoren vast iiggen, met name onder § 5.1.2.

Fraomenfaùe

Bij de installatie van begrazing stelt zich het probleem van de verregaande fragmentatie van het studiegebied. Dit 
probleem kan enerzijds door defragmentatie en anderzijds door het verplaatsen van grazers van het ene naar het 
andere fragment verholpen worden.

Er kan tijdens het winterseizoen een deel van de fragmentatie opgeheven worden door het afsluiten van bepaalde 
paden voor bezoekers en het gelijktijdig voor de grazers opensteilen van de afsluitingen tussen de verschillende 
fragmenten. Zelf in het winterhalfjaar valt het afsluiten van betangrijke, primaire wandelwegen en doorsteken (zie 
/raar? 9) met het oog op het installeren van grote begrazingsbiokken moeilijk te realiseren. Dergelijke actie zou 
immers in sterke mate leiden tot vandalisme ter hoogte van de afsluitingen. Het tijdelijk afsluiten van minder 
frequent gebruikte secundaire doorsteken kan echter we! overwogen worden. Concreet kan dit gerealiseerd



worden door ter hoogte van de in het winterseizoen minder cruciaie doorsteken een hekken te plaatsen, dat in het 
winterhalfjaar de doorgangsweg afstuit terwijl het de verbinding tussen twee fragmenten openstett en in het 
zomerhalfjaar de doorgangsweg openstelt terwijl het de verbinding tussen twee fragmenten afsluit. Het voordeel 
van deze periodieke defragmentatie is dat niet in etke te begrazen eenheid begrazingsinfrastructuur (drink- en 
schuilgelegenheid) dient te worden voorzien, en dat de secundaire doorsteken bruikbaar blijven in het drukke 
zomerseizoen.

Bovendien kan het probleem van fragmentatie in sterke mate verholpen worden door de grazers tijdens de winter 
regelmatig van het ene naar het andere fragment te brengen. Het voordeet van deze methode is dat alte 
doorsteken bruikbaar blijven gedurende het voltedige jaar. Het feit dat bij deze methode in etk afzonderlijk 
fragment drink- en schuitgelegenheid dient ingericht te worden voor de grazers en de arbeidsintensiviteit en 
risico's van het verptaatsen van de kuddes vormen dan weer de belangrijkste nadelen van deze methode. De 
risico's van het ontsnappen van grazers tijdens het verplaatsen kan echter in belangrijke mate voorkomen worden 
door het aanleggen van veeroosters ter hoogte van de uitgangen van het studiegebied.

en scfiu/Voe/eoen/ie/d

Het aanleggen van drinkgelegenheid is in de regel noodzakelijk in de begrazingseenheden waar geen permanent 
vochtige poelen aanwezig zijn. In de uitzonderlijke droge zomer van 2003 stond elke poel in het studiegebied, 
behalve deze in de Schapenweide, volledig droog. Binnen elke begrazingseenheid die niet aansluitbaar is op de 
Schapenweide is de aanleg van drinkgelegenheid dan ook vereist. Deze drinkwatervoorziening kan vooreerst 
voorzien worden via het manueel oppompen van grondwater in drinkbakken. Hiertoe dient een buis met 
filterinstelling die reikt tot in de permanent grondwatervoerende laag en aangesloten wordt op een handpomp 
aangelegd te worden. Daarnaast kan ook een permanente poel uitgegraven worden. Vanzelfsprekend worden 
deze drinkwatervoorzieningen best geplaatst op de laagst gelegen gedeeltes van de betreffende 
begrazingseenheid.

Het aanleggen van schuilgelegenheid is strikt gezien niet nodig. De grazers die in het studiegebied gebruikt zullen 
worden zijn immers resistent tegen de klimaatsomstandigheden in de winter. Tengevolge van het vermijden van 
klachten van voorbijgangers en wandelaars betreffende de levensomstandigheden van de grazers lijkt de 
aanwezigheid van enige schuilgelegenheid echter wel sterk aan te raden.

Ofi?wom7/no

Bepaalde grazers dienen periodiek ontwormd te worden. Indien deze ontworming gebeurt tijdens het 
winterseizoen dreigen de hierbij gebruikte antibiotica via de uitwerpselen van de grazers voor een groot deel 
terecht te komen in het duinecosysteem, waar ze een significante negatieve invloed kunnen uitoefenen op de 
aanwezige fauna en flora. Om dit alles te vermijden, is het aangewezen de grazers te ontwormen als ze zich op 
minder biologisch waardevolle en kwetsbare weides bevinden (bvb. in het zomerseizoen).

Mseroosfers

Om te vermijden dat grazers het omheinde gebied verlaten na beschadiging van de afsluitingen gelegen langs de 
wandelpaden die het gebied doorkruisen, is het aangewezen om veeroosters te plaatsen op cruciale locaties. 
Deze cruciale locaties betreffen de plaatsen waar de altijd (ook in het winterseizoen) toegankelijk blijvende paden 
het studiegebied verlaten en aldus uitkomen op de verkeersassen of in de woon- en recreatiegebieden die het 
studiegebied omgeven.



/S/s/uAno

Gezien het probieem van iosiopende honden moet het begraasde deei van het studiegebied afgesioten worden 
door voor honden ondoordringbare afsiuitingen. Concreet kan gebruik gemaakt worden van 1,2 m hoge 
kastanjehouten afsiuitingen.

i/erzoro/no
Ook bij het gebruik van zeer zeifstandige rassen van grazers is een minimum aan zorg vereist; ai was het maar 
voor het verzekeren van drinkvoorziening en voor het verpiaatsen van de kudde tussen de verschiiiende 
begrazingsbiokken.

B. Hooien

Binnen de eenheden die omwiiie van praktische redens moeiiijk onder begrazingsbeheer kunnen gesteld worden, 
wordt een hooibeheer van alle (al dan niet verruigde en verviite) grazige vegetaties aangeraden. De frequentie van 
het hooien hangt af van de vochtigheidsgraad en de geobserveerde venuiging en verviiting van de vegetatie. 
Ruige vegetaties worden minstens tweemaai per jaar gehooid (voorzomer en nazomer), totdat zich een schraler 
duingrasiand ontwikkeit. Droge, reeds schraie duingrasiandvegetaties worden minder intensief gemaaid. Hier 
voistaat één jaariijkse hooibeurt tussen de tweede heift van de zomer en het najaar. Voor nog schraiere 
duingrasiandvegetaties met een zeer tage netto primaire productie dient het voiiedige grasiand zelfs niet jaarlijks 
gehooid te worden. Het overstaan van een maaibeurt kan immers zinvoi zijn ten behoeve van bloei en 
zaadzetting.

5.7. f.3 ̂ anpass/noen de afs/M%/ncren
De meest kwetsbare en waardevoite deien van het studiegebied zijn momenteei afgesioten door een (zij het dan 
hier en daar sterk beschadigde of doorgeknipte) prikkeldraad of kastanjehouten afsluitingen van ongeveer 1 m 50 
hoog. Beide methoden van afstuiting hebben hun voor- en hun nadeien. Zo is over, onder of tussen prikkeldraad 
heen kruipen eenvoudiger dan over voidoende hoge kastanjehouten afstuitingen kiauteren. Dit geldt niet enkel 
voor bezoekers van het studiegebied, maar ook voor de (eventueel loslopende) honden. Voor het grote publiek 
komen kastanjehouten afsiuitingen bovendien natuurtijker over dan prikkeldraad. Ze taten echter wei minder inkijk 
in de duinen toe aan de bezoekers van het studiegebied, en geven het gevoei dat men tussen twee muren door 
loopt waardoor de perceptie van het open duiniandschap gedeetteiijk verloren gaat. Mits het aanpassen van de 
hoogte en de tussenruimte tussen twee opeenvotgende paten van deze kastanjehouten afsiuitingen kan dit 
probieem echter wei grotendeels opgeiost worden.

Ten einde de negatieve gevoigen van kneipunt 5 (betreding ten gevolge van een te grote recreatiedruk) te beperken 
wordt hier een verdere graduele vervanging van de bestaande afstuiting door een kastanjehouten afstuiting van 1 
m 20 hoog, met een voldoende tussenruimte (7,5 cm) tussen de opeenvolgende palen voorgesteid. tn deze 
afsluiting worden best poorten voorzien ten einde een gemakkeiijke toegang voor beheerswerkers en 
toezichthouders te verzekeren, in de begraasde delen dienen deze toegangspoorten te voidoen aan specifieke 
voorschriften. Deze werden onder § 5.1.1.2 reeds toegeiicht.

Het zo snei mogelijk herstelien van beschadigingen in deze afsiuitingen hoeft geen betoog. Dit is enerzijds vereist 
voor het vermijden van schade aan de duinen ten gevolge van betreding, in de begraasde gedeeites van het 
studiegebied is een dergeiijk snei herstei nog van groter betang, ten einde het ontsnappen van grazers en de 
aanwezigheid van (loslopende) honden in de begraasde percelen tegen te gaan.



5. V. f.4 /nsfa//a#e van foez/cM en 0DV0/a/nty
De installatie van meer toezicht in de duinen van het studiegebied tijkt vereist om vandaiisme tegen de 
omheiningen en negatieve effecten van een te grote recreatiedruk, zoals de aanwezigheid van loslopende honden 
en hondenpoep op en buiten de paden, het gebruik van de paden door fietsers, het gebruik van de duinen door 
mountainbikers en zwerfvuil te vermijden. Gezien deze knelpunten voornamelijk (zij het niet exclusief) optreden 
tijdens het zomerseizoen, is op zijn minst een verscherpte controle in dit zomerseizoen vereist. Voor deze 
controles kan in de eerste plaats een beroep gedaan worden op ambtenaren met een politionele bevoegdheid, 
zoals natuurwachters en leden van de gemeentelijke politiediensten van Middelkerke en Oostende. Gezien deze 
problematiek voornamelijk gebonden is aan het zomerseizoen kunnen in de zomer en tijdens de schoolvakanties 
ook jobstudenten ingeschakeld worden. Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van een sociaal 
tewerkstellingsproject. In deze beide laatste gevallen dient echter wel duidelijk omschreven wat de bevoegdheden 
van deze tijdelijke "duinwachters" zijn.

Tijdens dit toezicht kunnen bovendien knelpunten zoals zwerfvuil en beschadigde infrastructuur opgevolgd 
worden, zodanig dat het herstel van deze knelpunten niet te lang op zich laat wachten.

Om de hier vermelde knelpunten op te lossen, kan ook gebruik gemaakt worden van preventieve methodes. 
Concreet wordt hierbij gedacht aan het plaatsen van verbodsborden ter hoogte van kritieke plekken in de 
afsluiting.

5.7. 7.5^anoeoas^ maa/be^eer van de bermen van de cftv/npacfen
Met het oog op de problematiek geschetst in knelpunt 14 (onaangepast maaibeheer) wordt hier voorgesteld om de 
bermen van de wandelpaden van de duinen van het studiegebied éénmaal per jaarte maaien tussen 15 juni en 1 
juli. Hierbij dient het maaisel zeker en vast afgevoerd te worden. Op deze manier worden enerzijds de 
wandelpaden optimaal toegankelijk gemaakt voor de bezoekers en de wandelaars tijdens het drukke toeristische 
zomerseizoen, en worden anderzijds de wettelijke voorschriften inzake bermbeheer niet met de voeten getreden. 
Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat deze actie zal bijdragen tot het behoud en de verdere ontwikkeling van 
de natuurwaarde van de bermen van de wandelpaden in de duinen van het studiegebied.

5.7.7.6/lanoass/no f./?.v. de wande/naden
Het doen afnemen van de recreatieve druk op het studiegebied (knelpunt 5) en het doen toenemen van de 
toegankelijkheid van het gebied voor andersvaliden (knelpunt 13) vereist concrete actie. Aangezien een groot deel 
van de negatieve gevolgen van deze overdreven recreatie veroorzaakt worden door het gebruik van het 
studiegebied door fietsers (voornamelijk mountainbikers) is het plaatsen van voetgangerssluizen nodig. Op een 
aantal plaatsen worden wet sluizen geplaatst die ook toegang verlenen aan rolstoel- en kinderwagengebruikers, 
maar die moeilijk neembaar zijn voor fietsers. In wat volgt worden dergelijke sluizen voetgangers- en 
andersvalidenstuizen genoemd.

Naast of eventueel ter vervanging van het plaatsen van fietssluizen kan ook de verdere ontwikkeling van de 
Duinenweg/Duinenstraat als recreatieve fietsas het gebruik van de paden van het studiegebied door fietsers in 
sterke mate ontmoedigen.

De paden in de duinen van het studiegebied dienen enkel gebruikt te worden voor voetgangersverkeer. Het is dan 
ook mogelijk om de huidige gesloten verharding die bestaat uit trottoirstenen en beton op termijn te vervangen 
door een meer natuurlijke, open verharding. Samengaand met deze vervanging van de verharding kunnen ook



de treden in de wandelpaden verwijderd worden om de toegankeiijkheid van het gebied voor andersvaliden en 
kinderwagens te doen toenemen. Bij het vervangen van de huidige gesloten verharding door een meer open, 
natuurlijke verharding kan onder meer gebruik gemaakt worden van een verharding bestaande uit 
schelpenmateriaal (schelpenpad) of uit dolomiet. Een verharding uit dolomiet lijkt hierbij verkiesbaar; aangezien ze 
eveneens natuurlijk oogt en bovendien een minder intensief onderhoud vereist (minder doorgroei van kruiden en 
grassen) en beter bruikbaar is als verharding van hellende paden dan schelpenmateriaal. De toegankelijkheid van 
de paden door andersvaliden vormt een mogelijk knelpunt bij het ontharden van de paden. In het inrichtingsplan 
dient bij de uiteindelijke keuze voor een bepaald type verharding in belangrijke mate rekening gehouden te 
worden met betreedbaarheid van de betreffende verharding voor andersvaliden. Hiertoe kan tijdens de opmaak 
van het inrichtingsplan contact opgenomen worden met het West-Vlaamse bureau voor gelijke kansen en 
toegankelijkheid ,̂ een organisatie die tegen betaling de toegankelijkheid van gebieden voor andersvaliden verder 
uitwerken en optimaliseren.

Om het probleem van zwerfvuil in de toekomst te vermijden, kunnen op korte termijn vuilnisbakken voorzien 
worden aan de ingangen van het studiegebied, en dit bij voorkeur ter hoogte van de primaire doorsteken en 
wandelwegen. Hierbij dient benadrukt dat deze vuilnisbakken zowel buiten maar zeker binnen het drukke 
toeristische seizoen zeer regelmatig (dagelijks) geledigd dienen te worden. Hiertoe dienen ze geplaatst te worden 
op voor openbare diensten eenvoudig bereikbare locaties.

5. V. f.7 /nsfa//a#e /nfoborcfen
Met het oog op de realisatie van de potentie 11 (Natuureducatieve potenties van het studiegebied) en met het oog op 
het vermijden van de problematiek geschetst in knelpunten 5 (te grote recreatiedruk) en 7 (Vandalisme) is het 
aangewezen om verschillende types infoborden te plaatsen ter hoogte van de meest gefrequenteerde toegangen 
en wandelwegen van de duinen van het studiegebied. Concreet kunnen hierbij de volgende borden 
onderscheiden worden:

o Natuureducatieve borden: deze borden kunnen enerzijds de natuurwaarden en het biologische belang van de 
duinen van de Middenkust in het algemeen en de maatregelen die genomen worden om deze waarden in 
stand te houden en verder te ontwikkelen, toelichten. Dergelijke algemene natuureducatieve borden worden 
het best geplaatst ter hoogte van de meest gebruikte toegangen tot het gebied. Anderzijds kunnen in het 
gebied zeif borden geplaatst worden die dieper ingaan op de natuurwaarde van bepaalde specifieke biotopen 
(mosduin, duingrasland, ...) en hun belang voor het voortbestaan van welbepaalde soorten (de duinpoelen als 
habitat voor de Kamsalamander, de open duinen als habitat voor de Blauwvleugelsprinkhaan, . . .). Dergelijke specifieke 
natuureducatieve borden kunnen geplaatst worden op locaties waar de behandelde biotopen en/of soorten 
zichtbaar zijn vanaf de paden.

o Gedraasborden en plattegrond: op deze borden worden de verschillende gedragregels waaraan de bezoekers 
van de duinen zich dienen te houden (honden aan de leiband, geen tweewielers, geen zwertvuil achterlaten, geen 
bloemen plukken, geen overmatig lawaai produceren, de omheinde gedeeltes niet betreden, ...) toegelicht. Eveneens 
wordt de plattegrond weergegeven met ondermeer de wandelwegen, de infoborden en de toegangen voor 
wandelaars en/of andersvaliden. Deze borden worden best geplaatst ter hoogte van de belangrijkste 
toegangen tot het gebied.

West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid vzw 
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De concrete uitwerking van het plaatsen van dergelijke infoborden dient te gebeuren in het inrichtingsplan.

5.1. f.8 Hennr/cMen van de foeaanosounten
Om het gebied niet langer toeganketijk te maken voor fietsers (knelpunt 5) zonder de toegang te ontzeggen aan 
andersvaliden en gezinnen met kinderwagens (knetpunt 13) dienen de toegangspunten tot de duinen van het 
studiegebied heringericht te worden. Dit kan op verschiiiende manieren gebeuren.

Preferentiee! worden a)!e toegangen voorzien van een eerste type stuizen (zogenaamde voetgangers- en 
andersvalidensluizen; bvb: rad); die niet toegankelijk zijn voor fietsers, maar wel voor wandelaars, rolstoelgebruikers 
en kinderwagens. Dergelijke voetgangers- en andersvaiidenstuizen zijn echter duurder en minder esthetisch dan 
zogenaamde voetgangerssluizen, die bvb. bestaan uit opeenvolgende halve rijen dicht bij elkaar staande paaltjes 
die volledig aansluiten op de omheining waardoor de doorgang van fietsers (en andersvaliden) verhinderd wordt.

Om budgettaire en/of esthetische redenen kan dan ook geopteerd worden voor het gebruik van twee types sluizen 
in het studiegebied. In dit geval dienen ter hoogte van de belangrijkste toegangen van het gebied voetgangers- en 
andersvalidensluizen worden voorzien, terwijl aan de overige (minder belangrijke) toegangen stuizen worden 
voorzien die enkel toegankelijk zijn voor voetgangers (zogenaamde voetgangerstuizen). Door de combinatie van 
deze twee types stuizen worden fietsers op een economischere manier uit het gebied geweerd, zonder dat de 
toegang hierbij wordt ontzegd aan wandelaars en andersvaliden. Hierbij dient wet duidelijk aangegeven te worden 
op het terrein wetke in- en uitgangen al dan niet gebruikt kunnen worden door andersvaliden.

Een dergetijke inrichting van de toegangspunten van het studiegebied die gebruik maakt van twee types stuizen 
wordt concreet uitgewerkt voorde deetgebieden I, I) en Hl in de respectievelijke actiepunten 12, 17 en 35. Deze 
uitgewerkte inrichting van de toegangspunten van het studiegebied is slechts illustratief, en kan gerust aangepast 
worden in het uiteindelijke inrichtingsplan. Hierbij kan advies ingewonnen worden bij hiertoe gespecialiseerde 
organisaties zoals Westkans (zie actie i.v.m. aanpassing wandelpaden).

5.7. f.9 4an/ecy van /ac//%e%en voorkonden
Het overmatige gebruik van het studiegebied voor het uitlaten van honden draagt bij aan knelpunt 5 (te grote 
recreatiedruk). Het vloeit voornamelijk voort uit het chronische gebrek aan uitlaatfaciliteiten voor honden rondom 
het studiegebied. De aanteg van dergelijke faciliteiten nabij de verstedelijkte kernen van Middelkerke, Westende, 
Raversijde en Oostende tijkt dan ook noodzakelijk om het gebruik van het studiegebied als "hondenweide" in te 
perken. Dergelijke facititeiten worden preferentieel aangelegd nabij de woonkernen in het deel van het 
recreatiegebied gelegen ten zuiden van de deelgebieden I en H.

Mits passende maatregelen kunnen echter ook de gevolgen van het gebruik van de duinen van het studiegebied 
ats uittaatplaats voor honden beperkt worden. Dergelijke mogelijke maatregelen zijn:

o Vervanging van de prikkeldraadafsluitingen door afstuitingen die niet door honden kunnen doordrongen 
worden zoals bvb. kastanjehouten afsluitingen (zie actie 3).

o Plaatsen van gebodsborden voor het aan de leiband houden van honden.

o Plaatsen van hondentoiletten langs de Duinenweg/Duinenstraat en aan de ingangen van het studiegebied die 
het vaakst gebruikt worden door wandelaars met honden. Bij de efficiëntie van dergelijke maatregel kan men 
echter vragen stellen, gezien het beperkte effect van het hondentoilet ter hoogte van de James Ensorduinen.



o Installatie van politionele controte en opleggen van politionele sancties bij overtredingen (o.a. loslopende honden, 
niet opruimen van hondenpoep door eigenaar).

5.7.1.70 Oprtwnen van zweffvM//
Om het knelpunt van zwerfvuil tengevolge van een te grote recreatiedruk aan te pakken (knelpunten 4 en 5) wordt 
het zwerfvuil in het studiegebied best zo snel mogelijk verwijderd. Eventueel kan hierbij prioriteit gegeven worden 
aan het verwijderen van het zwerfvuil langs de paden en in de vrij toegankelijke duingedeeltes. Hoewel zwerfvuil 
voor een groot deel vermeden kan worden door een strategische plaatsing van vuilnisbakken, dient het 
verwijderen van zwerfvuil regelmatig opnieuw uitgevoerd te worden.

Op 18 december 2003 hield AWZ een intem overleg, en dit ondermeer inzake de overeenkomst tussen AWZ en 
de kustgemeenten betreffende het opruimen van zwerfvuil in de duinen. Op deze vergadering werden 
onderstaande conclusies geformuleerd:

o De uitspraken die in de volgende punten worden gedaan gelden enkel voor de duinen die in eigendom zijn én 
beheerd worden door AWZ-afdeling Waterwegen Kust. De duinen en stranden beheerd door andere 
organisaties (bvb. Natuurpunt) dienen door de betreffende organisaties opgeruimd te worden.

o Binnen de afgesloten zones verwijdert AWZ het zwerfvuil.

o Binnen de openbaar toegankelijke zones is het de taak van de gemeente om het zwerfvuil te verwijderen 
(hieronder valt ook het ledigen van de vuilnisbakken).

o Wat betreft het zwerfvuil dat in de afsluitingen hangt, verwijdert de gemeente het zwerfvuil uit de afsluitingen 
die vrij bereikbaar zijn via wandelpaden en/of wegen, en verwijdert AWZ het zwerfvuil uit die afsluitingen die 
niet vrij bereikbaar zijn vanaf de wandelpaden of wegen.

o De geplande speelduin te Middelkerke (ten Westen van de Sluisvaartstraat, zie actie 24) zal hoogstwaarschijnlijk 
wel openbaar toegankelijk zijn. Daar dient de gemeente het zwerfvuil te verwijderen. Bij gedeeltelijk openbaar 
toegankelijke speelzones, waar de speelzone slechts in een bepaalde periode openbaar toegankelijk is, staat 
de afdeling Waterwegen Kust in voorde verwijdering van het zwerfvuil in de periode dat de zone is afgesloten, 
en de gemeente in de periode dat de zone openbaar toegankelijk is.

Er dient benadrukt te worden dat de hier vermelde conclusies slechts indicatief zijn en nog goedgekeurd dienen te 
worden op een vergadering met de kustburgemeesters.

5.7.1.77 CofHf?7Mf7/caf/e
In het actieplan worden heel wat acties voorgeschreven die bij bepaalde bevolkingsgroepen voornamelijk 
positieve, maar in sommige gevallen ook negatieve (bvb: ontstruweling, afsluiting van bepaalde paden,...) reacties 
kunnen uitlokken. Met het oog op het anticiperen op dergelijke reacties dient een degelijk communicatiebeleid 
gevoerd te worden naar de gebruikers en de omwonenden van het studiegebied. Concreet kunnen de gebruikers 
van het studiegebied geïnformeerd worden van de visie op en de waarde en de wettelijke bescherming van het 
studiegebied en van de concrete acties die binnen deze gebiedsvisie kaderen door middel van (tijdelijke) 
informatieborden op strategische plaatsen. De omwonenden kunnen op de hoogte gesteld worden van deze 
zaken door middel van een folder.



7abe/ 5. Ægemene acf/'es /n de du/nen va/i /iê  sfud/egeù/ed

§ Omschrijving Potenties (pot.) en kneipunten 
(knet.) Prioriteit

Eigenaar
grondge

bied
Mogeiijke

initiatiefnemer

5.1.1.1 Omvormingsbeheer pot. 2 & 4; knel 11 & 12 prioritair AWZ Natuurpunt*
5.1.1.2 Behoud en verdere ontwikkeling natuurwaarden pot 3 & 4; knel. 10,11,12 prioritair AWZ Natuurpunt*
5.1.1.3 Aanpassingen t.h.v. de afsluitingen knel. 5, 4 & 7 minder prioritair AWZ AWZ
5.1.1.4 Installatie van toezicht en opvoiging knel. 5, 6 & 7 prioritair AWZ AWZ
5.1.1.5 Aangepast maaibeheer van de bermen van de 

duinpaden knel. 14 prioritair AWZ AWZ
5.1.1.6 Aanpassingen t.h.v. de wandeipaden knel. 8 & 13 minder prioritair AWZ AWZ
5.1.1.7 Installatie infoborden pot. 11; kne!. 13 minder prioritair AWZ AWZ
5.1.1.8 Herinrichten van de toegangspunten pot. 11; knel. 4, 5,13 minder prioritair AWZ AWZ

5.1.1.9 Aanteggen van faciliteiten voor honden knel. 4, 5, & 10 minder prioritair
Stad Oostende 

Gemeente 
Middelkerke

5.1.1.10 Opruimen van zwerfvui) knel. 4,5 & 10 prioritair AWZ
AWZ 

Stad Oostende 
Gemeente 

Middelkerke
5.1.1.11 Communicatie - prioritair AWZ AWZ

* Bij de acties waar Natuurpunt vermeld staat als mogelijke initiatiefnemer dienen afspraken gemaakt te worden tussen enerzijds Natuurpunt en anderzijds AWZ met betrekking tot een mogelijke samenwerking rond deze

actiepunten.



5.1.2Specifieke acties
Onder deze paragraaf worden voor etk deelgebied alte te ondernemen acties opgesomd en toegelicht. Op basis 
van de gewenste uitvoeringstermijn worden deze acties onderverdeetd in twee categorieën. De korte termijn 
acties dienen te worden uitgevoerd binnen de vijfjaar (tegen 2009). De middelianae tot tanae termijn acties dienen 
te worden uitgevoerd binnen de 20 jaar. Deze acties worden op een overzichtelijke manier weergegeven in iabe/ 
6

5.1.2.7 Pee/ae6/ecf /
Korte termijn

Actie 1 : Aanieggen van poeien en piaatsen van afsiuitingen rond poeien

Om potentie 1 (creatie van duinpoelen) te realiseren worden in de Warandeduinen een aantal poelen uitgegraven die 
geschikt zijn als nieuw leefgebied voor de Kamsalamander. Daarnaast bieden dergelijke poelen ook nog 
ontwikkelingsmogelijkheden voor andere (amfibieën)soorten.

Poelen geschikt voor de Kamsalamander hebben een oppervlakte van ten minste 300 nrf. Aangezien de 
Kamsalamander tot midden september larven heeft, moet een geschikte poel zo diep zijn dat ze in de droogste 
periode nog 80 cm water bevat. De oevers moeten zacht hellend zijn waardoor een grote variatie in dieptes 
ontstaat. De minder diepe oevergedeeltes die op deze manier ontstaan zijn van belang voor de ontwikkeling van 
de larven van de Kamsalamander. Door een poel met een onregelmatige oeverlijn met inhammetjes en 
uitstulpingen te creëren, kan men de totale oeverlengte van de poel tevens vergroten.

Naast de poel zelf is ook het milieu rond de poel van groot belang. De poel is best gelegen in een open vegetatie, 
zodanig dat ze niet wordt beschaduwd. Ook de aanwezigheid van geschikte foerageer- en schuilmogelijkheden 
zoals struweel en ruigere stukken grasland nabij de poel is van belang.

Gezien de plaatsen waar de aanleg van een poel gepland is vrij toegankelijk zijn, valt het afstuiten van deze 
poelen aan te raden, dit enerzijds om overmatige verstoring (o m. door honden, spelende kinderen,. ..) van de poet te 
verhinderen en anderzijds om veitigheidsredenen. Gezien de aanzienlijke diepte van de betreffende poelen dient 
het risico van verdrinking van jonge duinwandelaars in deze poelen immers zo veel mogelijk verhinderd te 
worden.

De selectie van de tocatie van de aan te teggen poelen gebeurde op basis van de volgende drie criteria: de 
huidige waarde van de voorkomende vegetatie, de diepte van de grondwatertafet en de nabijheid van de 
Salamanderput, waarin een poputatie Kamsatamanders aanwezig is. Op basis van deze criteria werden drie 
locaties voor een poel geselecteerd. Deze zijn getegen in de eenheden t.15, I.8 en I.2. Ze worden exact 
weergegeven op %aart 73 en verder onder deze paragraaf besproken.

Poelzone in eenheid 1.15
Deze poelzone is gelegen op 100 m van de Satamanderput. In de voorzomer van 2003 was ze begroeid met een 
ruige vegetatie. Tijdens het uitzonderlijke droge najaar van 2003 reikte het grondwater tot een diepte van 90 cm. 
Hier kan een poel van ongeveer 250 n f met een diepte van 1,7 m t.o.v. het maaiveld worden aangetegd. Het 
perceet wordt afgestoten.



Poeizone in eenheid I.8
Deze poeizone is geiegen op 300 m van de Saiamanderput, en op 100 m van de in eenheid i.15 aan te ieggen 
poeizone. Het perceel bestaat uit een gazonvegetatie. Tijdens het uitzonderlijke droge najaar van 2003 reikte het 
grondwater tot op een diepte van 80 cm. in dit perceei is ruimte voor een poei van 300 nrf met een maximaie 
diepte van 1,5 m.

Gezien zone i.6 vrij toegankeiijk is, dient deze poel afgesioten te worden.

Poeizone in eenheid !.2
Deze zone is geiegen op 900 m van de Saiamanderput en op 600 m van de in eenheid i.6 aan te ieggen 
poeizone. Ze bestaat op heden uit een depressie begroeid met een vocht- en nutriëntenminnende, ruige 
vegetatie. Tijdens het uitzonderlijke droge najaar van 2003 reikte het grondwater tot een diepte van 70 cm.

De concrete dimensionering van deze in te richten poeien zal gebeuren in het inrichtingspian. Met het oog op 
deze dimensionering en gezien de specifieke eisen inzake waterhuishouding die de Kamsaiamander steit aan zijn 
voortpiantingsmiiieu [ijkt het aangewezen een beeid te verkrijgen van de iokaie grondwaterpeiien en -fiuctuaties. 
Hiertoe kan een peiibuis geplaatst worden ter hoogte van eik van de iocaties waar een poei gepiand is.

Actie 2: Beheer van de bestaande en aan te ieggen poeien

Om kneipunt 19 (verlanding van de aanwezige duinpoeien) tegen te gaan, is een uitschoning van de poeien aanwezig 
in deeigebied i vereist. Deze uitschoning dient kieinschatig en bovendien zowei ruimtetijk ais temporee) gefaseerd 
te zijn. Dit beheerswerk wordt best uitgevoerd tussen de maanden september en oktober.

De poelen waar sterke vertanding door Riet optreedt dienen -indien het waterpeii dit tenminste toelaat- in de 
zomer gemaaid te worden om een te sterke dominantie van Riet te verhinderen.

Actie 3: Verwijderen van exoten

Om het kneipunt 11 (uitbreiding van exoten) tegen te gaan en om potentie 2 (creatie van waardevolle duinvegetaties) te 
reaiiseren in deeigebied i wordt voorgesteid om de exoten in het gedeeite van deelgebied i getegen boven de 
centraie wandelweg op korte termijn voiiedig te verwijderen. Het betreft concreet de exotenstruweien in de 
eenheden i.3, i.5, t.7, i.9, t.11, i.12, i.13, t.14, i.18, t.20 en ).22. Ook eenheid i.15 die gelegen is ten zuiden van de 
centraie wandeiweg en waar op middeitange termijn begrazing wordt voorzien (actie 13), dient op korte termijn 
ontstruweeid te worden. Dit geidt ook voor het struweel gelegen rond de depressie in eenheid i.2 waar de aanieg 
van een poel (actie 1) gepiand is. Op deze manier wordt immers een grotere totaie begraasbare opperviakte 
gecreëerd.

Gezien het feit dat de Warandeduinen ais reservaat erkend zijn, kan dit omvormingsbeheer op de hierboven 
beschreven manier (zie § 5.1.1.1) gebeuren conform het goedgekeurde beheerspian, dat een uitzondering vraagt 
op zowei het mogeiijke geldende verbod op het tokaat verwijderen van exotenstruweei op basis van het 
bosdecreet ais op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddeien bij een expiosieve toename 
van Witte abeel en Rimpeiroos op basis van het Decreet houdende vermindering van bestrijdingsmiddelen.

Actie 4: Verwijderen van Duindoomstruweet

Om het knetpunt 12 (verstruweling door Duindoorn) tegen te gaan en om potentie 2 (creatie van waardevolle 
duinvegetaties) te realiseren in deelgebied i wordt voorgesteld om de Duindoomstruwelen in het gedeelte van 
deeigebied I geiegen boven de centraie wandelweg op korte termijn voitedig te verwijderen. Het betreft concreet 
de eenheden i.3, i.5, i.7, ).9, i.11, i.12, t.13, ).14, i.18, i.20 en t.22. Ook eenheid).15 die geiegen is ten zuiden van



de centrale wandelweg en waar op middellange termijn begrazing wordt voorzien (actie 13), dient op korte termijn 
ontstruweeld te worden.

Gezien het feit dat de Warandeduinen als reservaat erkend zijn, kan deze verwijdering van Duindoomstruweel op 
de hierboven beschreven wijze (zie § 5.1.1.1) gebeuren conform het goedgekeurde beheersplan, dat een 
uitzondering vraagt op het mogelijk geldende verbod op het verwijderen van duindoomstruwee) op basis van het 
bosdecreet.

Actie 5: inperken van groei (Duindoom)struweei

Voor de eenheden 1.1, I.2, I.4, I.6, I.8, 1.17, 1.19, 1.21 en I.23 wordt gestreefd naar het behoud van de huidige 
oppervlakte aan (Duindoom)struweel in mozaïek met de overige vegetatietypes. Hiertoe dient de omgevende 
vegetatie gevrijwaard te worden van de eventuele verdere uitbreiding van (Duindoom)struweel. Voor de 
graslanden gebeurt dit reeds dankzij het gevoerde hooibeheer (zie actie 7). Waar mosduin, helmduin of onbegroeid 
zand echter dreigen overgroeid te worden door vegetatieve uitlopers van struiken dienen deze verwijderd te 
worden. Op deze manier wordt knelpunt 12 (verstruweling door Duindoorn) tegengegaan.

Actie 6: Verwijderen van Wingerd en Kiimop

Ter hoogte van de bebouwing in zone 1.15 wordt de zich vanuit de tuinen in de duinen sterk vegetatief 
uitbreidende Klimop (/Vedera /ie//x) en Valse wingerd (ParMenosasstvs /nserfa) best zo snel mogelijk verwijderd om 
de overgroeiing van bijkomend duingebied door deze soorten (knelpunt 11) tegen te gaan.

Actie 7: Hooibeheer

Zolang niet gestart wordt met begrazingsbeheer vereist het op korte termijn tegengaan van de knelpunten 10 
(vervilting en verruiging), 11 (uitbreiding van exoten), 12 (verstruweling) & 15 (afwezigheid van beheer) en het op korte 
termijn realiseren van potentie 3 (opwaardering bestaande vegetaties) een hooibeheer in alle relatief grote, 
aaneengesloten oppervlakken duingrasland van deelgebied I. Dit hooibeheer omvat voorde schrale graslanden in 
deelgebied I een jaarlijkse hooibeurt tussen de tweede helft van de zomer en het najaar en voor de ruigere 
graslanden in het deelgebied twee hooibeurten, de eerste in de voorzomer en de tweede in de nazomer. Bij dit 
hooibeheer van de duingraslanden worden ook eventuele hier aanwezige solitaire Duindoorn struiken en houtige 
exoten best verwijderd.

Actie 8: Open !aten van zones !.6 & i.8

Dit gedeelte van deelgebied I is op heden vrij toegankelijk voor het publiek. Het grootste gedeelte van deze zones 
is begroeid met duindoomstruweel. Onder invloed van betreding hebben zich hier echter ook enkele droge, open 
duinvegetaties ontwikkeld. Om het toegroeien van deze open duinvegetaties (knelpunten 10, 11 & 12) te 
verhinderen, wordt in eerste instantie een extensief maaibeheer van de eerder grazige vegetaties die dit struweel 
omgeven voorgesteld (zie kaart 13). Aangezien gesteld kan worden dat het huidige gebruik van dit gebied door 
wandelaars de vegetatie niet schaadt, wordt hier voorgesteld om het betreffende gebied vrij toegankelijk te laten 
voor wandelaars, zonder hierbij echter verdere infrastructuur (zoals banken, treden, vuilbakken, ...) voor deze 
wandelaars te voorzien.

Op heden worden de betreffende eenheden ook gebruikt als oefenterrein voor mountainbikers. Dit gebruik van het 
gebied komt de aanwezige natuurwaarden zeker en vast niet ten goede. De betreffende eenheden dienen dan 
ook -zoals gans het studiegebied- afgesloten te worden voor fietsers door middel van voetgangerssluizen en 
afsluitingen.



Het is tevens aangewezen om het openstetlen van deze zone te evaiueren. Op deze manier kunnen de 
betreffende zones terug afgestoten worden indien er beschadiging van de natuurwaarden wordt waargenomen.

Actie 9: Aangepast beheer van Radio Oostende (eenheid !.24)

Eenheid !.24 (Radio Oostende) wordt momenteei vooral begroeid door een reiatief goed ontwikkeld duingrastand, 
daarnaast is er hier en daar duindoomstruwee) aanwezig. Het behoud en de opwaardering van dit duingrastand 
(potentie 3) en het verhinderen van de verdere uitbreiding van het duindoorn- en exotenstruweet (knelpunten 11 en 
12) vereist een aangepast beheer op korte termijn. Het duindoomstruweel kan eventueet verwijderd 
(omvormingsbeheer) of ingetoomd worden, terwijt het duingrasiand zich uitstekend teent voor een begrazings- of 
een hooibeheer.

Actie 10: Voorzien van een potentiëte speeizone

tn de duinen van deelgebied !, meer specifiek in de eenheid !.21, kan op korte termijn een potentiëte speelzone 
voor piaatseiijke jeugdverenigingen voorzien worden; dit om op korte termijn tegemoet te komen aan de 
problematiek die geschetst werd in knetpunt 9 (nood aan speeiduinen). De betreffende zone wordt op heden (zij het 
dan zonder toestemming) reeds gebruikt ais speetzone. Ten gevolge van het feit dat in deze zone een reiatief groot, 
eerder open gedeelte omgeven wordt door ondoordringbaar duinstruwee) is een echte afbakening van deze zone 
niet vereist. Afspraken tussen enerzijds de jeugdverenigingen en de conservator m.b.t de uitgestrektheid van deze 
speelzone kunnen hier dan ook voistaan. Deze speetzone zou dan enke) toeganketijk zijn buiten het toeristische 
(juli-augustus) seizoen en na voorafgaande verwittiging en toestemming van de conservator van de 
Warandeduinen. Met de jeugdverenigingen die gebruik maken van deze speetzone worden afspraken gemaakt 
over het net houden van de speetzone.

Actie 11 : Verwijderen van twee secundaire doorsteken

Om op middettange termijn een begrazingsbeheer mogetijk te maken (actie 13) en het knetpunt van versnippering 
van het studiegebied (knelpunt 1) tegen te gaan, is het definitief afsluiten van twee doorsteken vereist. De eerste te 
verwijderen doorsteek scheidt de eenheden 1.15 en t.16 van etkaar, de tweede de eenheden t.18 en t.20. De te 
verwijderen doorsteken worden stechts sporadisch gebruikt en er zijn tat van attematieven voor het gebruik van 
deze doorsteken voorhanden. Deze actie zal weinig tot geen negatieve gevolgen hebben voorde toegankelijkheid 
van het gebied.

Actie 12: Herinrichten van toegangspunten

Om deelgebied t niet langer toeganketijk te maken voor fietsers (knelpunt 5) zonder de toegang te ontzeggen aan 
andersvaliden en gezinnen met kinderwagens (knelpunt 13) kunnen, zoats toegelicht in § 5.1.1.8. twee types 
stuizen geptaatst te worden. Voor een concreet voorste! tot lokatisatie van deze sluizen in deetgebied t wordt hier 
verwezen naar kaart 13a. Vanzetfsprekend dienen de toegangen van de te verwijderen doorsteken (zie actie 11) 
afgesloten te worden.

Middentange termijn

Actie 13: !nsta!)atie van een begrazingsbeheer

Om potentie 2, 3 en 4 (respectievelijk creatie van waardevolle duinvegetaties, opwaardering bestaande vegetaties en herstel 
populaties broedvogels en invertebraten) te realiseren en om tegemoet te komen aan de kneipunten 3 (afwezigheid van 
dynamiek), 10 (vervilting en verruiging), 12 (verstruweling door Duindoorn), 15 (afwezigheid van beheer) en 11 (sterke 
uitbreiding van exoten) in een gedeette van deetgebied t is op middettange termijn, na het uitvoeren van



omvormingsbeheer (acties 3, 4 en 13) en het verwijderen van twee secundaire doorsteken (actie 11) de installatie 
van 3 begrazingsbiokken mogelijk. Het eerste begrazingsblok strekt zich uit over de eenheden I.5 en I.7, het 
tweede over de eenheden 1.14,1.18 en I.20 en het derde over de eenheden 1.15 en 1.16.

Gezien de sterke toeristisch-recreatieve druk op de Warandeduinen in het zomerseizoen en de sterke 
fragmentatie van de duinen is een jaarronde begrazing bij relatief lage graasdensiteit niet haalbaar in dit 
studiegebied. Om dezelfde reden en met het oog op het behoud van het attractieve bloemenrijke aspect van de 
duinen, is ook een zomerbegrazing (half mei tot november) hier niet aangewezen. Er wordt dan ook consequent 
geopteerd voor een winterbegrazing (september tot maart) met relatief hoge densiteiten. Door winterbegrazing 
vermijdt men niet enkel het drukke zomerseizoen, maar blijft ook het relatief bloemenrijke zomeraspect van de 
duinvegetaties behouden. De keuze voor winterbegrazing impliceert wel dat er een zomerverblijfplaats dient 
gevonden te worden voor de grazers.

Gezien in deze eenheden het aandeel aan goed ontwikkelde, voor betreding gevoelige duinvegetaties zoals 
mosduin en droog duingrasland relatief groot is, lijkt een begrazing door schapen of geiten hier te preferen boven 
een begrazing door zwaardere grazers zoals runderen, ezels of pony's die op vrij korte termijn de 
mosduinvegetaties doen verdwijnen. Schapen bieden in een druk door recreanten bezocht gebied zoals het 
studiegebied het voordeel dat ze zich -in tegenstelling tot geiten- relatief weinig aantrekken van de aanwezigheid 
van mensen (geringere aaibaarheid) zodat een begrazing door schapen verkiesbaar is boven een begrazing door 
geiten. Bovendien is de doelstelling van deze begrazing het open houden van de graslanden van het 
studiegebied. Hiervoor zijn grazers zoals schapen zeker en vast beter geschikt dan intermediate feeders' zoals 
geiten. Er wordt best geopteerd voor taaie en weinig zorg behoevende rassen zoals Mergel- of Houtlanders. De 
minimale zorg voor deze rassen bestaat uit het scheren, het ontwormen, het bestrijden van parasieten in de vacht 
en het voorzien van drinkgelegenheid.

Aangezien schapen een kortgrazige vegetatie verkiezen, lijkt tijdens de eerste jaren een maaibeurt (in september) 
vlak voor de intrede van de grazers aangewezen. Na enkele jaren van dergelijk beheer zal de hoogte van de 
vegetatie in de maand september vermoedelijk dermate afgenomen zijn dat deze voorbehandeling niet langer 
noodzakelijk zal zijn.

Bij winterbegrazing in het studiegebied is een densiteit van 2 schapen per ha grazige vegetatie aangewezen.

Om het invoeren van een begrazingsbeheer mogelijk te maken, is een herinrichting van de toegangspunten van 
twee doorsteken vereist. Het betreft enerzijds de doorsteek die de eenheden I.5 en I.7 scheidt en anderzijds de 
doorsteek die de eenheden 1.14 en 1.18 scheidt. De herinrichting omvat specifieke aanpassingen aan de plaats 
waar deze doorsteken op de primaire wandelweg en op de Koninklijke Baan uitkomen. Ter hoogte van deze T - 
sprongen dient telkens een hekken aangebracht te worden, dat zodanig geplaatst wordt dat het ofwel de 
doorgangsweg afsluit terwijl het de verbinding tussen twee eenheden openstelt ofwel de doorgangsweg openstelt 
terwijl het de verbinding tussen twee eenheden afsluit. Om dit te kunnen realiseren zijn ook enige aanpassingen 
ter hoogte van de afsluitingen vereist.

Actie 14: Verwijderen van exoten

Op (middel)lange termijn wordt voor het gehele deelgebied gestreefd naar een volledige verwijdering van het 
exotenstruweel. Op deze manier wordt een einde gesteld aan de onder knelpunt 11 (sterke uitbreiding van exoten) 
beschreven problematiek, en wordt bovendien de potentie 2 (creatie waardevolle duinvegetaties) gerealiseerd. 
Gezien op korte termijn een ontstruweling van het gedeelte boven het centrale wandelpad nagestreefd wordt,



betreft het hier een verwijdering van de exoten gelegen in het gedeette onder het wandelpad. Dit gedeette omvat 
concreet de eenheden I.2, t.4,I.6,1.8,1.16,1.17,1.19,121 en I.23.

Gezien het feit dat de Warandeduinen als reservaat erkend zijn, kan dit omvormingsbeheer op de hierboven 
beschreven manier (zie § 5 111) gebeuren conform het goedgekeurd beheersplan, dat een uitzondering vraagt op 
zowel het mogelijke geldende verbod op het lokaal verwijderen van exotenstruweel op basis van het Bosdecreet 
als op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij een explosieve toename van Witte abeel 
en Rimpelroos op basis van het Decreet houdende vermindering van bestrijdingsmiddelen.

Actie 15: Ontharden van de paden

Om tegemoet te komen aan de problematiek gesteld in knelpunt 8 (verharding van de paden) in het deelgebied I is 
het aangewezen de wandelpaden die op heden bestaan uit trottoirstenen te vervangen door een meer natuurlijke, 
minder gesloten verharding (zie actie 43). Door niet langer gebruik te maken van treden voor het opvangen van het 
hoogteverschil in de wandelpaden kan tegelijkertijd tegemoet gekomen worden aan de problematiek gesteld in 
knelpunt 13 (Geringe toegankelijkheid voor andersvaliden).

5. f.2.2 Dee/geb/ecf //
Korte termijn

Actie 16: Aanpassingen t.h.v de paden

Om op korte termijn het invoeren van een begrazingsbeheer (actie 18) mogelijk te maken is het definitief 
verwijderen van twee secundaire doorsteken vereist. Op deze manier wordt het studiegebied ook enigszins 
ontsnipperd, wat een gedeeltelijke oplossing van de problematiek vernield in knelpunt 1 (geringe aaneengesloten 
opp duingebied) inhoudt. De eerste af te sluiten doorsteek scheidt de eenheden tt.6 en H.7 van elkaar, de tweede 
de eenheden II.5 en II.8. Deze actie zal niet leiden tot praktische problemen, aangezien de afgesloten doorsteken 
slechts sporadisch gebruikt worden.

Ten einde knelpunt 21 (wandelpaden t h.v. de eenheden II.5 en II 8) op te tossen dient het centrate wandelpad ter 
hoogte van de eenheden tl.5 tot H.7 op korte termijn onthard en versmatd te worden.

Actie 17: Herinrichten van toegangspunten

Om deetgebied tt niet langer toeganketijk te maken voor fietsers (knelpunt 5) zonder de toegang te ontzeggen aan 
andersvatiden en gezinnen met kinderwagens (knelpunt 13) kunnen, zoats toegeticht in § 5.1.1.8. twee types 
sluizen geplaatst te worden. Voor een concreet voorstel 
tot tokalisatie van deze stuizen in deelgebied tl wordt 
hier verwezen naar Raart 13b. Vanzelfsprekend dienen 
de toegangen van de te verwijderen doorsteken (zie 
actie 16) afgesloten te worden.

Actie 18: instaiiatie van een begrazingsbeheer

Om potentie 2, 3 en 4 (respectievelijk creatie van 
waardevolle duinvegetaties, opwaardering bestaande 
vegetaties en herstel populaties broedvogels en invertebraten) 
te realiseren in deetgebied tt en om de knetpunten 10 
(vervilting en verruiging) en in mindere mate 11, 12



(uitbreiding van respectievelijk exoten en duindoornstruweel) en 3 (afwezigheid van dynamiek) te verhinderen, wordt voor 
een gedeelte van deelgebied I) een begrazingsbeheer voorgesteld. De grote actuele oppervlakte aan grazige 
vegetaties gelegen in de eenheden II.5 tot en met tt.8 maakt het op korte termijn realiseren van een 
begrazingsbeheer in deze eenheden mogetijk. Hierbij kunnen concreet twee begrazingsblokken afgescheiden 
worden. Het eerste strekt zich uit over de eenheden II.5 en II.8; het tweede over de eenheden tt.6 en H.7.

Om dezelfde redenen als vermeld in actie 13 (installatie van een begrazingsbeheer in deelgebied )) lijkt ook hier 
winterbegrazing aangewezen.

Aangezien er weinig kwetsbare duinvegetaties (o a mosduin) aanwezig zijn, wordt in dit gebied geopteerd voor een 
begrazing door ezels. Deze dieren worden momenteel reeds gebruikt voor het beheer van de Schapenweide 
(eenheid I111). Een voorafgaande maaibehandeling is niet vereist. Aan een optimale densiteit van één grazer per 2 
à 3 ha zouden voorde begrazing van het volledige gebied (8,5 ha) 3 à 4 ezels nodig zijn.

Actie 19: Hooibeheer

Om de realisatie van potentie 3 (opwaardering bestaande vegetaties) en het op korte termijn tegengaan van de 
knelpunten 10 (vervilting en verruiging), 11 (uitbreiding van exoten), 12 (verstruweling) & 15 (afwezigheid van beheer) te 
bewerkstelligen in de duinen van deelgebied II, is in de eenheden van dit deelgebied waarom praktische redenen 
geen begrazingsbeheer kan uitgevoerd worden op korte termijn een hooibeheer vereist in alle relatief grote, 
aaneengesloten duingraslanden van deelgebied II. Dit hooibeheer omvat voor de schrale graslanden in 
deelgebied II een jaarlijkse hooibeurt in augustus of september en voor de ruigere graslanden in het deelgebied 
twee hooibeurten, een eerste maaibeurt in juni of juli en een tweede in september. Bij dit hooibeheer van de 
duingraslanden worden ook eventuele hier aanwezige solitaire Duindoomstruiken en houtige exoten verwijderd.

Actie 20: Soortgericht beheer

In eenheid 11.15 werd Bokkenorchis (Mmanfog/ossum /vrc/num) aangetroffen. Deze orchidee is aan de kust 
gebonden aan licht verruigd grasland op kalkrijke bodem. Het is dan ook aangewezen om de zone waar 
Bokkenorchis voorkomt iets ruiger te houden dan de overige graslanden van het studiegebied. Concreet kan dit 
gebeuren door minder frequent (in het najaar eens om de driejaar) te hooien op de betreffende locatie. Een dergetijk 
soortgericht beheer draagt bij aan de realisatie van potentie 2 (behoud en populatie uitbreiding van RL en zeldzame 
soorten).

Actie 21 : Verwijderen van exoten

In de eenheden II.5 tot en met H.16 en II.20 tot en met II.22 komen pleksgewijs exoten voor. Door hun relatief 
geringe bedekking lijkt het mogetijk de exoten in deze eenheden op korte termijn te verwijderen. Op deze manier 
wordt de uitbreiding van exoten (knelpunt 11) immers tegengegaan in dit gedeette van het studiegebied. 
Bovendien wordt aldus de potentie 2 (creatie van waardevolle duinvegetaties) gerealiseerd.

Actie 22: inperken van groei (Duindoom)struwee!

Voor deetgebied II wordt gestreefd naar het behoud van de huidige oppervlakte aan Duindoomstruweet in 
mozaïek met de overige vegetatietypes. Hiertoe dient de omgevende vegetatie gevrijwaard te worden van de 
eventuele verdere uitbreiding van (Duindoom)struweel. Voor de graslanden gebeurt dit reeds dankzij het 
gevoerde hooibeheer (zie actie 19). Waar mosduin, hetmduin of onbegroeid zand echter dreigen overgroeid te 
worden door vegetatieve uitlopers van struiken dienen deze verwijderd te worden. Op deze manier wordt de 
probtematiek toegelicht in knetpunt 12 (verstruweling door Duindoorn) opgetost.



Actie 23: Overdracht van beheer naar vzw Natuurpunt

Voor de realisatie van de potenties 2 en 3 (omvorming en opwaardering bestaande vegetaties) en het verhinderen van 
de uitbreiding van de kneipunten 10 (vervilting en verruiging), 12 (verstruweling door Duindoorn), 11 (uitbreiding van 
exoten) en 20 (afwezigheid beheer) in het gedeeite gelegen tussen de Siuisvaartstraat en de duinen van het Domein 
Prins Karei (eenheden II.5 tot en met ii.16) is een aangepast beheer (acties 18-22) vereist. De vzw Natuurpunt, die 
reeds een groot gedeette van deeigebied i (Warandeduinen) beheert, heeft de expertise en de mogeiijkheden in 
huis voor de praktische uitvoering van een dergelijk beheer. De overdracht van het beheer van het betreffende 
gebied naar de vzw Natuurpunt wordt hier dan ook voorgesteid. Voor de administratieve regeiing van deze 
beheersoverdracht kan hierbij op een anaioge manier te werk gegaan worden ais in de huidige 
beheersovereenkomst tussen AWZ en vzw Natuurpunt voor de Warandeduinen.

Actie 24: Afbakening van een speetzone

Momenteei speien de jeugdverenigingen en de speelpieinwerking van Middeikerke voomameiijk in de duinen ten 
Westen van de Siuisvaartstraat, gelegen in de eenheid ti.4. in het zuidoosteiijk deei van deze duinen komen 
weinig kwetsbare duinvegetaties (witte abelenaanplant) voor zodat dit gebied op korte termijn afgebakend en 
opengesteld kan worden ais toegankeiijke speelzone. Op deze manier wordt op korte termijn een oplossing 
geboden voor de probiematiek vermeid in kneipunt 9 (nood aan speelduinen).

Concreet kan de afbakening van de speeizone gebeuren met kastanjehouten-afsiuiting, waarbij één toegang met 
voetgangerssiuis wordt voorzien op de op /faa/t 73b aangeduide iocatie. Er dient wei opgemerkt dat deze 
speeizone niet specifiek zai worden aangeduid op het terrein. Ook wordt behalve de afstuiting en de toegang geen 
enkeie infrastructuur of inrichting toegeiaten. Op korte termijn kan hier eventueei wei een beperkte dunning in de 
Witte abeeibestanden uitgevoerd worden, dit om enkeie open piaatsen in deze speeizone te creëren.

Actie 25: Beheer van de grazige vegetaties van de duinen van Domein Prins Karet

De grazige vegetaties van de duinen van het Domein Prins Karei (Atiantikwail) zijn gelegen in het noordeiijke deet 
van de eenheden ii.17 tot en met ii.19. Ten einde de reaiisatie van potentie 3 (opwaardering bestaande vegetatie) 
hier te bewerksteiligen en om kneipunt 9 (vervilting en verruiging) en 20 (afwezigheid beheer) hier tegen te gaan is 
concrete actie vereist. Het best haaibare beheer nameiijk maaien zou hier zo viug mogelijk moeten kunnen 
toegepast worden. Vooraieer echter dieper ingegaan wordt op de verdere invuiiing van dit beheer dient overlegd 
te worden tussen de Provincie West-Viaanderen -die het betreffende gebied beheert- en de eigenaar AWZ 
omtrent de praktische modaiiteiten (wie doet wat) van de realisatie van een dergeiijk beheer.

Actie 26: tnperken van groei Witte abeet bestanden van de duinen van Domein Prins Karet

De noordeiijke heift van de duinen van het Domein Prins Karei is begroeid met struweei van Witte abeel. Dit 
struweel breidt zich sterk uit naar het noorden, en dreigt hierbij potentieei waardevotie duingrasianden te 
overgroeien. Teneinde potentie 2 (creatie van waardevolle duinvegetaties) te reaiiseren en om knelpunt 11 (sterke 
uitbreiding van exoten) tegen te gaan, dient op zijn minst het noordeiijke uitbreidingsfront van de Witte abeel op 
korte termijn verwijderd te worden. Het betreft hier spontane, jonge opsiag (die dateert van voor het bosdecreet) en 
die door middei van een bosmaaier eenvoudig verwijderd kan worden zonder dat hiervoor een eventueie 
ontheffing of kapmachtiging vereist is.



Middeniange termijn

Actie 27: Ontharden van de paden

Om in de duinen van deeigebied !i tegemoet te komen aan de problematiek gesteld in knelpunt 8 (verharding van 
de paden) is het aangewezen steiselmatig de gesloten verharding van de wandelpaden van de duinen van 
deelgebied H te vervangen door een meer open, natuurlijke verharding (zie actie 43).

Actie 28: Creatie van Natura habitattype 3140 t h.v. de vijver in Schapeweide

Om de realisatie van potentie 5 (poel in de Schapenweide) te bewerkstelligen, is vooreerst vereist dat het jaarlijks 
overwinteren van een grote kolonie Wilde eenden op en rond de vijver in de Schapeweide verhinderd wordt. Dit 
kan bekomen worden door het plaatsen van een vogelverschrikker ter hoogte van de poel waardoor de Wilde 
eenden wegblijven en de bron van een belangrijke eutrofiëring van de vijver in de Schapenweide verdwijnt. Om 
de ontwikkeling van watervegetaties gekoppeld aan eerder voedselarme, alkalische poelen (Natura 2000 habitattype 
code 3140) mogeiijk te maken dient bovendien het aanwezige slib tot op het minerale substraat verwijderd te 
worden. Om het verwijderen van deze halve meter dikke sliblaag mogelijk te maken, wordt de vijver best 
drooggelegd. Op deze manier wordt bovendien het aanwezige voedselrijke water en het aanwezige visbestand 
(voornamelijk karper) verwijderd, waardoor het ideale uitgangsmilieu voor de creatie van het Natura habitattype 
3140 ontstaat. Indien het slib verwijderd wordt zonder dat de vijver wordt drooggelegd, dient de vijver afgevist te 
worden.

Actie 29: Verwijderen van exoten

De eenheden H.1 tot en met H.4 zijn voor een groot gedeelte begroeid door exoten. De relatieve isolatie van deze 
eenheden en het voorgeschreven beheer voor de overgebleven inheemse duinvegetaties sluit een verdere 
verspreiding van deze exoten uit. Hierdoor dienen deze slechts op middellange termijn verwijderd te worden met 
het oog op de realisatie van de potentie 2 (creatie waardevolle duinvegetaties) en het vermijden van knelpunt 11 
(sterke uitbreiding van exoten).

Actie 30: Verwijderen van Witte abee! in de duinen van het Domein Prins Karet

Met het oog op de potentie 2 (creatie waardevolle duinvegetaties) en knelpunt 11 (sterke uitbreiding van exoten) wordt 
ook het op korte termijn in toom gehouden Witte abelenstmweel van de duinen van het Domein Prins Karei best 
gekapt. Het feit dat deze struwelen reeds relatief goed uitgegroeid zijn en juridisch eventueel geïnterpreteerd 
kunnen worden als "bos" waardoor het verwijderen van deze struwelen een kapmachtiging en een compensatie 
vereist vomit een mogelijk knelpunt dat hierbij kan optreden.

Actie 31 : Verwijderen van iüegaie camping

OM de problematiek gesteld in knelpunt 25 (zonevreemde en illegale camping) op te klaren, is een verwijdering van 
de betreffende camping op middenlange termijn vereist. In de vrijgekomen zone gebeurt er duinherstel. Hierdoor 
wordt potentie 2 (creatie van waardevolle duinvegetaties) gerealiseerd.



5.7.2.3 Pee/cyeb/ecf ƒƒ/
Korte termijn

Actie 32: Weigering van verkoop

Om op korte termijn tegemoet te komen aan knetpunt 32 (ongewenste bestemming) dient AWZ in afwachting van 
een gewestptanwijziging etk verder voorste) tot het verkopen van het stukje woongeb/ed gelegen in de 
zuidwesteiijke hoek van eenheid 111.1 te weigeren.

Actie 33: Ptaatsen van afstuiting

Op korte termijn is het wenselijk om (bij voorkeur kastanje-) afsluitingen aan te brengen ter hoogte van de niet 
afgesloten plaatsen in het zuidelijke gedeelte van de buitenomtrek van deelgebied ][). Vanzelfsprekend geldt dit 
niet ter hoogte van de vier te bewaren toegangen van het gebied. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan 
de problematiek gesteld in de kneipunten 5 (te grote recreatiedruk) en 31 (overrecreatie in deelgebied III).

Actie 34: Aanpassen en deets verwijderen van de paden

Gezien de siechte toestand van de bestaande verharding (knelpunt 8) en het reiatief grote beiang van het 
betreffende duin ais wandeigebied gebeurt de vervanging van de huidige verharding van het centraie wandeipad 
door een andere verharding als een schelpenpad, best op korte termijn. Hierbij is het aangewezen om de huidige 
grote, driehoekige verharde structuur centraal geiegen in de duinen van deelgebied iii niet te behouden. Ook het 
pad dat vanuit deze verharde driehoekige structuur rechtstreeks naarde Duinenstraat loopt, wordt best verwijderd. 
Hierdoor wordt de probiematiek beschreven onder knelpunt 1 (geringe aaneengesloten oppervlakte duingebied) 
enigszins verminderd.

Actie 35: Herinrichten van toegangspunten

Vanzelfsprekend dient de toegang tot de te verwijderen doorsteek (zie actie 34) afgesioten te worden.

Aüe overige toegangen van deeigebied Ui worden opengehouden voor voetgangers, andersvaiiden en 
kinderwagens maar afgesioten voor fietsers door het aanbrengen van siuizen. Op deze manier wordt tegemoet 
gekomen aan de problematiek gesteid in de knelpunten 5 (te grote recreatiedruk) en 31 (overrecreatie in deelgebied II)).

Middettange termijn

Actie 36: Bestemmingswijziging

Om verdere problemen vermeld in kneipunt 32 (ongewenste bestemming) te vermijden, is het aangewezen een 
RUP op te stellen om de bestemming van het huidige woongeb/ed geiegen in de zuidwesteiijke hoek van eenheid 
ill.1 om te zetten naar nafutygeb/ed.

Actie 37: Omvormingsbeheer

Op middeliange termijn dient de grote oppervlakte aan exotenstruweei in deeigebied Ui verwijderd te worden. Op 
deze manier verheipt men het knelpunt 11 (uitbreiding van exoten) in deeigebied iii, en realiseert men tevens 
potentie 2 (creatie waardevolle duinvegetatie). Hierbij wordt de aandacht prioritair besteed aan het verwijderen van 
Rimpelroos en Witte abeel, gezien deze soorten zich het snetst uitbreiden.



7abe/ 6; Spec;/?e/(e acAës /n de du/nen van s&vd/egeb/ed

Actie
nr. Omschrijving

-----------------------------------------------

Potenties (pot.) en 
kneipunten (knet.) Prioriteit

Eigenaar
grondge

bied
Mogetijke

initiatiefnemer

Duinen * -
Deeigebied !

: Korte termijn
1 Aanieggen van afgestoten poeten pot.1 prioritair AWZ AWZ
2 Beheer van de bestaande en aan te leggen poeten knel. 19 prioritair AWZ Natuurpunt*
3 Verwijderen van exoten pot. 2; knel. 11 prioritair AWZ Natuurpunt*
4 Verwijderen duindoornstruweet pot. 2; knet. 12 prioritair AWZ Natuurpunt*
5 inperken van groei duindoornstruwee) knet. 12 prioritair AWZ Natuurpunt*
6 Verwijderen van Wingerd en Klimop pot. 2 & 4; knet. 11 prioritair AWZ Natuurpunt*
7 Hooibeheer pot. 3; knel. 10,11& 12 prioritair AWZ Natuurpunt*
8 Open taten van zones t.6 en I.8 pot. 11; knel. 3,11,12 minder prioritair AWZ AWZ
9 Aangepast beheer van Radio oostende (eenheid i.24) knel. 10,11,12 en 15 prioritair Lands

verdediging Natuurpunt*

10 Voorzien van een potentiëte speetzone knei. 9&11 minder prioritair AWZ Natuurpunt*
11 Verwijderen van twee secundaire doorsteken kne). 1 minder prioritair AWZ AWZ
12 Herinrichten van toegangspunten knet. 5 prioritair AWZ AWZ

(Midde )tange termijn

13 tnstatlatie van een begrazingsbeheer pot. 2, 3&4; knel. 3,10, 
11,12 & 15 prioritair AWZ Natuurpunt*

14 Verwijderen van exoten pot. 2; knet. 11 prioritair AWZ Natuurpunt*
15 Ontharden van de paden knei. 8 & 13 minder prioritair AWZ AWZ

Deetgebied H
Korte termijn

16 Aanpassingen t.h.v. de paden knet. 1 &13 minder prioritair AWZ AWZ
17 Herinrichten van toegangspunten knet. 5 prioritair AWZ AWZ

18 tnstattatie van een begrazingsbeheer pot. 2, 3 & 4; knet. 3,10, 
11,12 &20 prioritair AWZ AWZ/Natuurpunt*

19 Hooibeheer pot. 3; knel. 10,12 & 20 prioritair AWZ AWZ/Natuurpunt*
20 Soortgericht beheer pot. 2 prioritair AWZ AWZ/Natuurpunt*



21 Verwijderen van exoten pot. 2; knei. 11 prioritair AWZ AWZ/Natuurpunt*
22 inperken van groei (duindoom)struweel knel. 12 prioritair AWZ/Natuurpunt*
23 Overdracht van beheer naar vzw Natuurpunt knel. 20 prioritair AWZ AWZ/Natuurpunt*
24 Afbakening van een speeizone knel. 9 prioritair AWZ AWZ
25 Beheer van de grazige vegetaties van de duinen van Domein

Prins Karei pot. 3; knel. 10, 11, 12&20 prioritair AWZ AWZ/Provincie

26 inperken van de groei van de Witte abeeibestanden van de 
duinen van Domein Prins Karei knei. 11 &20 prioritair AWZ AWZ/Provincie

(Midde )tange termijn
27 Ontharden van de paden knel. 8 minder prioritair AWZ AWZ
28 Creatie van natura habitattype 3140 t.h.v. de vijver in de 

Schapenweide pot. 5 prioritair AWZ Natuurpunt*
29 Verwijderen van exoten pot. 2; kne). 11 prioritair AWZ Natuurpunt*
30 Verwijderen van Witte abeei in de duinen van het Domein Prins

Karei pot. 2; knei. 11 prioritair AWZ AWZ/Provincie

31 Verwijderen van iiiegaie camping pot 2, kne). 25 minder prioritair privaat Stad Oostende

Deetgebiedtü
Korte termijn

32 Weigering van verkoop knei. 32 prioritair AWZ AWZ
33 Plaatsen van afsiuitingen knei. 5, 31 prioritair AWZ AWZ
34 Aanpassen en deels verwijderen van de paden knei. 8 & 1 minder prioritair AWZ AWZ
35 Herinrichten van toegangspunten kne). 5 prioritair AWZ AWZ

(Middei)iange termijn
36 Bestemmingswijziging knei. 32 minder prioritair AWZ Stad Oostende
37 Omvormingsbeheer knel. 11 prioritair AWZ AWZ

* Bij de acties waar Natuurpunt vermeld staat als mogelijke initiatiefnemer dienen afspraken gemaakt te worden tussen enerzijds Natuurpunt en anderzijds AWZ met betrekking tot een mogelijke samenwerMng rond deze

actiepunten.



5.2Po!ders
5.2.1 Deetgebied !!

5.2.2 Korte termijn
Actie 38 : tnrichten van bunkers en geweiven Park Prins Karet voor vieermuizen

Om potentie 7 (infrastructuur voor vleermuizen) te realiseren, dienen enige aanpassingen uitgevoerd te worden aan 
de betreffende bunkers en gewelven. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen die vteermuizen 
stetten aan hun overwinteringsverbtijf. Deze eisen betreffen concreet een hoge (> 95%) relatieve tuchtvochtigheid, 
een geringe tuchtcirculatie, een retatief constante temperatuur (tussen 2°C en 10°C), duisternis, rust, votdoende 
vasthechtingsmogetijkheden en een gunstige invliegopening.

De betreffende bunkers en gewelven voldoen reeds grotendeels aan deze voorwaarden. De toegang tot één van 
beide bunkers is echter votledig dichtgemetst. Het is dan ook aangewezen om de dichtgemetste opening van de 
bunker opnieuw open te maken, en hier een robuuste deur met een geschikte invtiegopening te voorzien. De 
toegang van de andere bunker is momenteel voltedig open. Deze dient door middet van een geschikte deur met 
invliegopening afgedicht te worden. Aangezien het ptafond in beide bunkers bestaat uit een metaten afdekptaat 
dienen er in de bunker hotte bakstenen opgehangen te worden waar vteennuizen aan kunnen hangen tijdens hun 
winterslaap. De gewetven hebben momenteet drie toegangen. Het is aangewezen om twee van deze toegangen 
toe te metsen en in de overige een geschikte deur te ptaatsen.

Actie 39: Uitschonen van de vijver in het Park Prins Karei

Om de probtematiek vermetd in knelpunt 28 (Vijvers Park Prins Karei) op te lossen en de potentie 8 (Toename 
natuurwaarde vijvers Park Prins Karei) te reatiseren, is het uitschonen van de noordelijke vijver in het Park Prins Karet 
gewenst. De concrete uitvoering van deze maatreget wordt bemoeitijkt door de kostprijs voor slibafvoer en - 
verwerking die met deze activiteiten verbonden is.

Actie 40: Aanieg natuurontwikkeiingszone rond toekomstig vogeiasie!

Om potentie 10 (natuurontwikkeling omgeving gepland vogelasiel) te reatiseren, dienen de natuurontwikketingsacties 
voor het gebied rond het toekomstige vogetasiet die geformuleerd worden in het ontwerp ontwikketingsptan voor 
het Domein Prins Karet zo snel mogetijk uitgevoerd te worden. Die acties zulten getijklopend zijn met de werken 
die uitgevoerd zijn in de andere natuurontwikketingszone. Zo onder meer natuurtechnische milieubouw langs het 
geleed, het aanleggen van plassen,... Het concrete plan kon echter nog niet ingezien worden.

Actie 41 : Ecotogisch beheer grasiand in het Park Prins Karei

Om knetpunt 27 (Inrichting en beheer Park Prins Karei) te vermijden, is het aangewezen het grastand in het Park 
Prins Karet ecologischer te beheren. Concreet worden twee hooibeurten voorgesteld, een eerste hooibeurt in de 
tweede helft van juni, een tweede hooibeurt eind september. Eventueet kunnen wandetpaden gecreëerd worden 
in dit hoger opschietend grasland door het frequenter maaien van lijnvormige, 1 tot 2 meter brede stroken.



Actie 42: Uitdiepen riettand

Met het oog op de realisatie van potentie 9 (natuurontwikkeling in het Park Prins Karei) dient het betreffende riettand 
één meter uitgediept te worden. Hierdoor zat er meer permanent water aanwezig zijn en kan er zich een water- en 
oevervegetatie ontwikketen. De vrijgekomen grond kan op de omtiggende taluds aangebracht worden.

5.2.3 Deetgebied !!!
tn de polders van deetgebied ttt zijn tat van met etkaar verzoenbare potenties aanwezig. Potentie 5 
(natuurontwikkeling in de polder rond de Duinenkerk) kan gerealiseerd worden zonder dat hierbij de potenties 10 
(toeristische potenties van de polder rond de Duinenkerk) of 11 (toeristische en recreatieve potenties Duinenweg en 
Duinenstraat) geschaad worden. Een natuurontwikkelingsptan dat de cuttuurhistorische etementen van het gebied 
in rekening brengt, kan de toeristische potenties van de Duinenstraat en het potdergebied rond de Duinenkerk zetf 
in aanzientijke mate helpen realiseren.

Vanuit de achtergrond geschetst in de visie van de polder van deelgebied H) wordt hier concreet voorgestetd om 
in het natuurgebied van de polder rond de Duinenkerk het oude agrarische tandgebruik in ere te herstellen door 
het oprichten van een ecotogische gevarieerde polderweiden met microreliëf en kteine tandschapselementen 
zoats dijken, greppets en poelen. Eventueet kan aanvuttend op de instattatie van deze ecotogische potderweiden 
het creëren van een oppervtakte ecotogische akker voorzien worden.

tn wat votgt worden de hiertoe vereiste actiepunten opgesomd.

5.2.3.1 Korte ferm/Zn
Actie 43: Ontharden Duinenstraat

De huidige gestoten verharding van de Duinenstraat die bestaat uit asfatt dient ter hoogte van het traject waar de 
Duinenstraat de enige barière vormt tussen de duinen en de polder van deetgebied 3 vervangen te worden door 
een "zachtere", meer open verharding. Concreet wordt hierbij aan een verharding gedacht die bestaat uit 
schetpenmateriaat (een zogenaamd "schelpenpad") of dotomiet. Dergetijk pad is heet wat aantokketijker voor 
recreanten (fietsers en voetgangers) dan de huidige verharding. Door de vervanging van de bestaande verharding 
van de Duinenstraat door een dergetijke verharding wordt dan ook bijgedragen aan de reatisatie van potentie 13 
(toeristische en recreatieve potenties Duinenweg en Duinenstraat). Dergetijk pad past tevens beter in het algemeen 
tandschappetijk kader van het studiegebied dan de huidige verharding. Ze vormt een minder harde en steriete 
breuk tussen de duinen en de polder dan de huidige verharding. Ten stotte zijn aan schelpenpaden enige 
natuurwaarden verbonden doordat schelpenpaden het kalkgehatte van de bodem hoog houden. Dit getdt 
eveneens voor paden in dotomiet.

Wat betreft de praktische modatiteiten tijkt de Duinenstraat zeer geschikt voor de aanleg van een schelpenpad. 
Het vereiste zandbed waarop het schelpenmateriaat dient te rusten is hier immers reeds aanwezig. Dit aanwezige 
zandbed is minimaal 60 cm dik ter hoogte van het traject van de Duinenstraat tangs deetgebied ttt. Bovendien 
stelten -gezien de relatief hoge ligging en goede drainage van de Duinenstraat- probtemen eigen aan het gebruik 
van schetpenpaden bij natte omstandigheden zich hier niet. Gezien het vtakke verloop van het betreffende traject 
van de Duinenstraat zutlen ook de problemen eigen aan het gebruik van schelpenmateriaat ats verharding van 
heltende paden zich hier niet voordoen. Schelpenpaden zijn zeer duurzaam, zolang ze niet op regelmatige basis 
bereden worden door te zwaar verkeer. Dit is niet het geval gezien het feit dat het betreffende traject van de 
Duinenstraat afgesloten is voor autoverkeer.



Actie 44: tnstaiiatie van rust- en zichtpunt

Ten einde potenties 12 (toeristische potenties van de poider rond de Duinenkerk) en 13 (toeristische en recreatieve 
potenties Duinenweg en Duinenstraat) te realiseren, is het aangewezen ter hoogte van de Duinenstraat een rust- en 
zichtpunt te realiseren voor toeristen en wandelaars. Deze infrastructuur wordt best voorzien op de plaats waar het 
centrale primaire wandelpad uitkomt op de Duinenstraat. Ze kan ook voorzien worden ter hoogte van de 
zitbanken die op heden reeds aanwezig zijn langs de Duinenstraat. Ze kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal 
banken die gericht zijn naarde polder, enkele fietsstaanders, infoborden,....

Actie 45: tnstaüatie van toeristische informatiepaneien

Om potentie 12 (toeristische potenties van de polder rond de Duinenkerk) en 13 (toeristische en recreatieve potenties 
Duinenweg en Duinenstraat) te realiseren kunnen ter hoogte van het rust- en zichtpunt, maar ook ter hoogte van de 
Duinenkerk toeristische informatiepaneien geplaatst worden op de Duinenstraat. Deze informatiepanelen maken 
onder meer melding van de beiangrijke de cuituurhistorische waarde en de natuurwaarden van het gebied.

De cultuurhistorische waarde van het gebied waarvan op de informatiepanelen melding kan gemaakt worden, is 
gelegen in:

o Duinenkerk met bijhorend kerkhof en nabijgelegen walgracht: eventueel kan men opteren om een afzonderlijk 
informatiepaneel betreffende deze cultuurhistorisch belangrijke relicten op te richten ter hoogte van het begin 
van de Duinenstraat of op het rust- en zichtpunt, 

o Graaf Jansdijk: het bestaan van deze dijk wordt gevisuaiiseerd door het rechte traject van de Duinenstraat en 
door de te reconstrueren geut (actie 51) 

o Historische hoeve die geiegen is binnen de camping "Ostend camping " 
o De te reconstrueren dijk (actie 52) 
o De historische inrichting van het betreffende landschap 
o Het historische landgebruik van het betreffende gebied
o Het betreffende gebied het laatste relict is van het iandschap van de grafeiijke domeinen die rond 900 op

Testerep werden ingericht.

De natuurwaarde waarvan op de informatiepaneien melding kan gemaakt worden, is gelegen in de: 

o Duinen
o Greppels, poldersioten en poelen
o Dijk
o Ecoiogische akker
o Ecologische weide
o Houtkanten

De natuurwaarde van elk van deze biotopen/kleine landschapseiementen kan toegelicht worden op de 
infopanelen.

Ook op de inrichting en het beheer van het duin-polder overgangsgebied kan dieper ingegaan worden. Dit kan 
ondermeer gebeuren via de weergave van een becommentarieerd(e) perspectief (of kaart) van het gebied.



5.2.3.2 fM/cfcfe/J/ange fer/n/zn
Onder deze paragraaf worden de acties opgesomd die met het oog op de reaiisatie van de potenties 6 
(natuurontwikkeling in de polder rond de Duinenkerk), 11 (Natuureducatieve potenties van het studiegebied), 12 (Toeristische 
potenties in de polder rond de Duinenkerk) en 13 (toeristische en recreatieve potenties Duinenweg en Duinenstraat) 
ondernomen dienen te worden maar waarvan het vastlegger) van een termijn onmogelijk is gezien het feit dat de 
uitvoering van deze acties slechts kan gebeuren na realisatie van bepaalde cruciale voorafgaande ingrepen (o.a. 
onteigening van de gronden, verwijderen van camping, bestemmingswijziging via BPA en RUP). Ondanks dat het 
formuleren van een termijn voor de reaiisatie van deze acties onmogelijk is, dient bevestigd dat er zowel vanuit 
landschappelijk, toeristisch als recreatief standpunt baat is bij een zo snel mogelijke reaiisatie van de hier boven 
opgesomde potenties en dus ook van de hiertoe vereiste acties.

Actie 46: Bestemmingswijziging

De bestemming van het oosteiijke gedeette van het huidige woongebied van de polder dient omgezet te worden 
naar natuurgebied. De procedure om dit te bewerksteliigen (RUP) is momenteei reeds iopend.

Actie 47: Verwerving van de gronden door Stad Oostende

De kadastrale percelen geiegen in de poider van deeigebied iit die op heden nog niet in het bezit zijn van de Stad 
Oostende (zie Afaarï 4) dienen aangekocht te worden door de Stad. Het overgrote dee) van deze gronden zijn in 
privaat eigendom, een kiein gedeette van deze gronden behoort op heden toe aan de Kerkfabriek. Het betreft in 
totaal een opperviakte van zo'n 13 ha.

Actie 48: Verwijderen van de zonevreemde en iüegate camping

Ten einde de probiematiek vermeld in knelpunt 31 op te klaren dient de infrastructuur van de camping "Ostend 
camping" verwijderd te worden.

Actie 49: integratie van hoeve of archeoiogisch onderzoek rond de hofstede vooraf [aten gaan 
aan zijn afbraak

Gezien dat de betreffende hoeve en hofstede historisch zeer waardevoi is en bovendien geiegen is in een 
historisch waardevolle zone waarin het herste), het behoud en de uitbouw van de historische waarde met het oog 
op de realisatie van potentie 12 (toeristische potenties in de polder rond de Duinenkerk) uitdrukkeiijk geformuieerd en 
geargumenteerd wordt in de gebiedsvisie, iijkt het slopen van deze hoeve te vermijden. Er wordt dan ook geijverd 
voor het behoud en de integratie van deze hoeve in het gepiande woonproject. Om het behoud van de hofstede 
te verzekeren, iijkt het aangewezen de hoeve te iaten klasseren ais beschermd monument. Voor een toelichting 
van de hierbij te voigen beschermingsprocedure wordt hier verwezen naar Stryckers (2003).

Indien behoud van de hofstede niet mogeiijk is, dient op zijn minst een uitvoerig en deskundig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd te worden voorafgaand aan de afbraak van deze hoeve.

Actie 50: Aanieg van recreatieweide

Het perceel geiegen ten zuiden van de Duinenkerk kan opengesteld worden voor het pubiiek en gebruikt worden 
ais recreatieweide.

Actie 51 : Aanieg hondentoiiet

Om een einde te steiien aan het gebruik van de duinen van deelgebied iti als hondentoilet (knelpunten 5 en 29) is 
het aangewezen om een afgebakende zone met deze functie te voorzien. Dit hondentoitet kan best aangelegd



worden in de uiterst noordoostelijke hoek van de poider van deeigebied !ii, tussen de Duinenkerk en de 
Duinenstraat. Met het oog op de doeitreffendheid van deze maatregel is het beiangrijk dat dit hondentoiiet 
frequent gereinigd en goed onderhouden wordt.

Actie 52: Aanteg van gracht iangs de Duinenstraat

Gezien zijn rechttijnige traject viak achter de zeereep ioopt de Duinenstraat ter hoogte van deeigebied iii 
vermoedeiijk op het tracé van de Graaf Jansdijk. Deze dijk werd opgebouwd met aan de binnendijkse voet 
opgegraven bodemmateriaai. Hierdoor ontstond een brede greppei binnendijks van deze dijk. Deze historische 
greppei is op heden verdwenen. Met het oog op de reconstructie van het historische iandschap van de poider iijkt 
het vanuit iandschapshistorisch oogpunt aangewezen dit historisch-geografisch eiement te reconstrueren iangs de 
Duinenstraat. Ook vanuit toeristisch oogpunt is deze reconstructie aan te raden. Mede door deze greppei worden 
de toeristen op de Duinenstraat immers geconfronteerd met een cruciaai stukje iandschapsgeschiedenis van de 
kustviakte. Specifiek het grote beiang van de zandwerende Graaf Jansdijk bij het tegengaan van overstuiving 
vanuit de duinen wordt door de reconstructie van deze geut beklemtoond. Ook met het oog op de ecologische 
opwaardering van de betreffende polder iijkt een reconstructie van deze geul wenseiijk. indien ze correct beheerd 
wordt gaat een dergeiijke gereconstrueerd klein iandschapseiement immers gepaard met voor poldersloten 
specifieke natuurwaarden.

Voor de concrete dimensionering van deze greppei iijkt het uitvoeren van een evaiuerend archeoiogisch 
onderzoek aangewezen. Het bodemmateriaai dat vrijkomt bij het graven van deze greppe! kan gebruikt worden bij 
de uitvoering van actie 52 (Reconstructie dijk).

Actie 53: Reconstructie dijk

De perceelsgrens die de kadastrale perceien 147a, 149, 153 en 154 scheidt van de kadastraie perceien 160a/4, 
161/2, 160/3, 160/2, 157a, 156b/2 en 155 komt overeen met de defensieve bedijking van de Testerepgeul tussen 
het einde van de 10*̂  en de 11^ eeuw. Deze dijk was tot in de 18^ eeuw nog zichtbaar in het potderiandschap. 
Om bij te dragen aan de reconstructie van het historische iandschap van de poider ten oosten van de Duinenkerk 
iijkt het vanuit iandschapshistorisch oogpunt dan ook aangewezen deze dijk te reconstrueren. Ook vanuit 
toeristisch oogpunt is deze reconstructie aan te raden. Mede door deze dijk worden de toeristen op de 
Duinenstraat immers geconfronteerd met een cruciaai stukje iandschapsgeschiedenis van de kustviakte. 
Specifiek het grote belang van dijken bij de inpoidering van de kustviakte wordt door de reconstructie van deze 
dijk beklemtoond. Ook met het oog op de ecologische opwaardering van de betreffende polder lijkt een 
reconstructie van de (gradiëntrijke) dijk aangewezen, indien ze correct beheerd wordt, gaat een dergeiijke 
gereconstrueerd landschapselement gepaard met voor polderdijken specifieke natuurwaarden. Gezien de aard 
van het materiaal waaruit de dijk opgebouwd zai worden, iijkt een beheer dat afgestemd is op het verkrijgen van 
een zogenaamde "Glanshaverdijk" aangewezen.

De iengte van het te reconstrueren gedeelte van de dijk bedraagt om en bij de 250 m. Voor de concrete 
dimensionering van deze dijk (breedte, hoogte) tijkt het uitvoeren van een evaluerend archeologisch onderzoek 
aangewezen. Wat op heden reeds geweten is, is dat de historische dijk op zijn minst één karrenspoor breed was. 
Voor de aanleg en ingebruikname van de Nieuwpoortse steenweg fungeerde ze immers als verkeersweg tussen 
Oostende en Middeikerke. Het bodemmateriaai dat vrijkomt bij actie 52 (aanleg van gracht iangs Duinenstraat) en bij 
de aanleg van depressies en poelen (respectievelijk acties 58 en 59) kan gebruikt wordt bij de reconstructie van deze 
dijk.



Actie 54: Aanieg van wandetpad

Er dient een wandetpad aangetegd te worden dat aansluit op de Duinenstraat en zich van daar tangs de rand van 
de polder van deelgebied Hl en op de aan te leggen dijk kronkelt. Het dient aangeiegd te worden met behulp van 
een open verharding en het dient bovendien niet breed (1,5 m) te zijn. Er kunnen iangs dit wandelpad rustpunten 
(banken) worden voorzien. Tevens kan dit wandelpad ingericht worden ais (natuur)leerpad, waarin de 
natuurwaarde maar ook de (cultuurhistorische waarde van het gebied toegelicht worden. Op deze manier wordt 
ook potentie 11 (natuureducatie) gerealiseerd.

Actie 55: tnrichten toegangen wandetpad

De toegangen tot het aan te leggen wandelpad worden best voorzien van sluizen, dit om het gebruik van dit 
wandeipad door fietsers te verhinderen. Een deel van deze sluizen dient wei toegankeiijkte zijn voor roistoelen en 
kinderwagens.

Actie 56: Uitdiepen en inrichten van de reeds aanwezige grachten

Om een polderweiiand met hoogwaardige kleine iandschapsetementen en microreiiëf te bekomen dient de 
natuurwaarde van de op heden reeds aanwezige kleine iandschapseiementen geoptimaiiseerd te worden. Om dit 
te bekomen kunnen de grachten uitgediept (tot 1 m onder het maaiveld) en ecologisch ingericht (flauw hellende 
oevers) worden. Het betreft alies samen zo'n 650 m gracht.

Actie 57: Graven van depressies

Ten einde de huidige akker om te vormen naar ecoiogische polderweide met microreiiëf is het aangewezen om 
op bepaalde plaatsen iijnvormige depressies (in totaal zo'n 1500 m) uit te graven. Deze depressies dienen niet 
permanent waterhoudend te zijn, maar dienen een gradiënt van droog naar vochtig te creëren in de polderweide.

Actie 58: Aanteggen van poeten

Het is aangewezen om een aanta) poeien aan te leggen in het gebied. Poelen in extensief beweide 
poldergraslanden dragen immers een grote potentiëie natuur- en landschappeiijke waarde. Bovendien kunnen 
deze aan te leggen poeien fungeren als drinkpoelen voor de te introduceren grazers.

Actie 59: Verhinderen afwatering

Met het oog op het zo vochtig, en dus zo waardevol, mogelijk houden van de te creëren weiianden is het 
aangewezen om de afwatering van de polder van deelgebied iil te verhinderen.

Actie 60: Omvormen van bestaande potderweiden naar ecotogische potderweiden

Voor het omvormen van de bestaande polderweiden (3,5 ha) naar ecologische polderweiden dienen deze de 
eerste jaren onder een hooiweidebeheer geptaatst te worden, dat bestaat uit een hooibeurt tussen haif juni en haif 
juli gevolgd door nabegrazing. Op termijn kan deze beheersmaatregel vervangen worden door een extensieve 
jaarrond begrazing (zie actie 60).

Actie 61 : Omvormen van camping/akkertand naar weitand

Met het oog op de omvorming van enerzijds het gedeeite van de camping (1 ha) gelegen in natuurgebied en 
anderzijds het huidige akkerland (een kleine 4 ha) naar een poiderweide iijkt het aangewezen de kaie grond 
eenmalig in te zaaien met Raaigras. Op deze manier wordt de groei van te bestrijden disteis immers vermeden. 
Na dit eenmalig inzaaien is met het oog op verschraling en met het oog op het verkrijgen van een



geconsolideerde grasmat een hooilandbeheer vereist. Dit hooilandbeheer bestaat uit het tweejaarlijks (half juni tot 
half juli en september) hooien van de graslanden.

Eens een voldoende aaneengesloten en ontwikkelde grasmat is ontstaan kan het gebied jaarrond onder 
extensieve begrazing geptaatst worden. Zelfredzame runderrassen (bvb. Galloway's) tijken het meest geschikt voor 
het uitvoeren van een jaarrond begrazing in deze te creëren retatief voedsetrijke potderweitanden met microreliëf 
en kteine tandschapsetementen. tn vergelijking met overige grazers scheppen runderen immers de grootste 
hoeveelheid variatie in de vegetatiestructuur.

Om de overgang van een hooitandbeheer naar een extensief, jaarrond begrazingsbeheer vtot te doen vertopen 
kan in het overgangsstadium een hooiweidebeheer toegepast worden. Dergetijk hooiweidebeheer bestaat uit één 
maaibeurt in juti gevotgd door nabegrazing ten taatste tot in het vroege voorjaar.

Actie 62: instaiiatie van houtkanten

Deze actie behelst de aanptant van gemengde houtkanten rond het gebied, en dit langs weerzijden van het aan te 
leggen wandetpad. Bij deze aanptant dient bij voorkeur autochtoon ptantmateriaat van streekeigen soorten zoals 
Eenstijtige meidoorn, Grauwe witg en Steedoom gebruikt te worden.

Actie 63: Mogeiijke instaüatie van ecotogische akkers

Mo?/vaf/e
De installatie van een ecotogische akker in de potder rond en ten westen van de Duinenkerk is zówet 
motiveerbaar vanuit een ecotogisch, een (cuttuur)historisch, een tandschappetijk - toeristisch als een praktisch 
standpunt en dit zówet vanuit atgemeen oogpunt ats in het specifieke gevat van de potder van deetgebied Ut.

o Ecologisch
Extensief beheerde akkers op zeeklei zijn in België zeer schaars en dragen een aanzientijke natuurwaarde. 
Vooreerst worden ze immers gekenmerkt door een zeer karakteristieke, soortenrijke en kteurig btoeiende 
(onkruid)ftora; waar tat van zeldzame plantensoorten die gebonden zijn aan het oude akkerlandbeheer kunnen 
voorkomen. Door zaadschoning, gebruik van onkruidbestrijders en sterke bemesting worden deze soorten echter 
verdreven in de huidige hoogproductieve cuttuurakkers. Ook naar fauna-etementen toe is een dergelijke akker 
potentieet rijk. Ze vormt immers een mogetijke broedptaats voor onder meer Patrijs, Kwartet, Schotekster, 
Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart, Grauwe gors, Geetgors en Kievit; een potentieet jachtgebied voor 
roofvogets en een potentieet voedsetgebied voor diverse soorten (overwinterende) eenden. Daarnaast vormt ze ook 
een mogelijke biotoop, dekkingsptaats en voedselbron voor muizen en heel wat soorten insecten.

Ats bestuit kan gestetd worden dat de instattatie van dergetijke akker in het natuurgebied van de potder van 
deetgebied ttt vanuit ecologisch oogpunt ten zeerste vatt aan te beveten. Een bijkomende motivatie voor de 
installatie van een ecotogische akker op deze ptaats wordt echter gevormd door het feit dat de potenties naar 
ontwikkeling van potdergrastanden op deze tocatie niet enorm groot zijn. Het grondwaterpeit is hier immers danig 
laag (2 m) getegen dat echte vochtige (en dus ecologische rijke) potdergrastanden hier enket gecreëerd kunnen 
worden mits omstachtige natuurtechnische ingrepen (graven van depressies, creatie van poelen, . . .).

o (Cuttuur)historisch
Ook vanuit cuttuurhistorische overwegingen vatt de inrichting van een ecologische akker in de potder rond de 
Duinenkerk sterk aan te beveten gezien op een dergelijke ecologische akker gebruik gemaakt wordt van de oude



tandbouwmethodes ten einde de aan deze oude tandbouwmethodes verbonden karakteristieke oude 
plantengemeenschappen te verkrijgen.

Vanaf ten minste het begin van de 12de eeuw werden de grafetijke tandbouwgronden - waarvan het poldergebied 
van deetgebied ttt het enige relict is- gebruikt ats akker. Dat btijkt uit een soort "overploegingstaks" die de graaf 
vroeg, vermoedelijk ter compensatie van de extra drainagekosten vereist voor het gebruik van de polder als 
akker- ten opzichte van ats weitand (mondelinge mededeting D. Tys). De installatie van een ecotogische akker in de 
polder rond de Duinenkerk vatt dan ook sterk aan te beveten vanuit tandschapshistorisch oogpunt.

o Landschappetijk - toeristisch
Vanuit toeristisch oogpunt vatt de instaltatie van een dergelijke ecologische akker zeker en vast niet af te wijzen. 
Met zijn kleurige en btoemenrijke zomeraspect weet een dergetijke akker immers zeker en vast de toeristen en de 
recreanten op de Duinenstraat en op het aan te teggen wandetpad te bekoren. Ook het cuttuurtiistorische aspect 
van een dergetijke akker is attractief voor toeristen.

o Praktisch
De instattatie van een ecotogische akker op de perceten die op heden worden gebruikt ats intensieve akker vereist 
heel wat minder inrichtingswerken dan de omvorming van deze intensieve akker naar een polderweiland met 
microreliëf en kteine tandschapsetementen. Daar tegenover staat wel dat een ecotogische akker retatief veel 
beheersmaatregelen (ploegen, eggen, inzaaien, oogsten) vereist. Hierbij dient echter opgemerkt dat ook de 
beheerswerken vereist voor het in stand houden van een potderweiland met microretiëf en kteine 
landschapetementen (onderhoud en verzorging grazers, maaien en afvoeren maaisel, regelmatig uitschonen van poelen en 
grachten,...) alterminst gering te noemen zijn.

7e fe/en oewas
Bij de keuze voor het op deze akker te teten gewas kan gebruik gemaakt worden van ecologische, historische, 
praktische, landschappetijke en toeristische criteria.

o Ecologisch
De ene akker is rijker aan specifieke natuurwaarden dan de ander. Zo is een graanakker rijker aan hogere planten 
dan een hakvruchtenakker; dat op zijn beurt echter wet zeer geschikt is ats voerakker voor vogets in het 
winterhalfjaar. Teett van lokaal ouderwetse gewassen, zoats meekrap of vtas kan dan weer zeer specifieke en 
quasi votledig verdwenen plantengemeenschappen) met zich meebrengen.

o Historisch
Gewassen die vanaf de 12*̂  eeuw mogelijk op deze akker geteetd werden zijn ondermeer rogge, haver, gerst en 
tarwe; maar ook vlas, koolzaad en zetfs meekrap. Deze taatste werd vanaf de 12^ eeuw ats verfplant geteeld in 
de potders ten einde de Brugse textielnijverheid van voldoende atizarine te kunnen voorzien.

o Praktisch
tndien men zich niet wit binden aan de teett (met zaaien en oogsten) van een cuttuurgewas kan men bvb. kiezen 
voor het gebruik van het land ats braakakker. Dergetijke braakliggende gronden dienen immers enket ondiep 
geploegd en/of geëgd te worden in het voor- en najaar.

o Landschappetijk & toeristisch
Vanuit tandschappetijk en toeristisch oogpunt tijkt het aangewezen om een teett te verkiezen die resutteert in een 
grote aanwezigheid van kleumjk btoeiende akkeronkruiden gedurende het toeristische seizoen. Hiertoe tijkt



zomergraan (vb : haver en gerst), dat pas geoogst wordt aan het einde van de zomer bvb. beter geschikt dan 
wintergraan (vb.: rogge en tarwe) dat reeds hatf juli wordt geoogst.

Indien ai deze eiementen in rekenschap worden gebracht iijkt de teelt van zomergranen (haver, gerst) of van oude 
nutsgewassen zoais vias of meekrap het meest aangewezen bij de instaiiatie van een ecoiogische akker in de 
polder rond de James Ensorkerk.

Mope//%( a/s eco/oo/sc/7 aMe/7a/id /n fe ncMen pe/re/en
Het huidige intensieve akkerland in de polder van deelgebied li) (meer bepaald de kadastrale percelen 154a, 160/2, 
157a, 156b/2 en 155 met een totale oppervlakte van 5,5 ha) is uitermate geschikt voor de creatie van een ecoiogische 
akker. Het feit dat deze zone op heden reeds in gebruik is ais conventioneie, extensieve akker maakt een 
inrichting van deze zone als ecologische akker immers minder omslachtig dan een omvorming van deze zone 
naar weiland. Minder grootschalige externe ingrepen (uitdiepingen, graven van depressies en poelen) zijn hier vereist 
voor de aanleg van extensieve akker dan voor de aanieg van een polder met microreiiëf en kleine 
landschapselementen. Bovendien kan sneller resultaat verwacht worden bij een omvorming van deze zone naar 
ecoiogische akker dan naar ecologisch weiiand.

Bij wijze van proefproject iijkt het aangewezen om op zijn minst het gedeeite van de huidige akker gelegen ten 
zuiden van de toekomstige dijk in te richten ais ecoiogische akker voor de teeit van zomergraan.

P/aAAsc/?
Zomergraan dient ingezaaid te worden voor 15 maart, nadat de grond opperviakkig geptoegd en geëgd is. Voor 
het bekomen van een ecologische akker is het bevorderen van de onkruidvegetaties van belang. Er dient dan ook 
dun gezaaid (40-100 kg graan per ha) te worden. Het gebruikte zaaisei is best afkomstig van de oogst van het 
vorige jaar op dezelfde akker. Voor een eerste inzaaibeurt is het gebruik van dergeiijk zaaigoed vanzeifsprekend 
niet mogelijk. Er dient dan ook éénmalig gebruik gemaakt te worden van zaaigoed van een (bij voorkeur ook 
ecologische en zo nabij mogelijke) graanakker op zeekieibodem. Het oogsten dient te gebeuren op het einde van de 
zomer. Het kan ook echter ook achterwege gelaten worden, in dit gevai kan het fungeren ais voedseibron voor 
vogels, zoogdieren en insecten.

Actie 64: Opvotgen natuurinrichting potder rond Duinenkerk

De natuurinrichtingsmaatregelen in de poider rond de Duinenkerk vereisen een monitoring. Op deze manier 
kunnen de ontwikkeiing en het beheer van het gebied bijgestuurd worden bij eventueie geobserveerde 
ongewenste trends. Bovendien laat een dergelijke monitoring de evaiuatie van de uitgevoerde inrichtings- en 
beheersmaatregelen toe.



7abe/ 7.' /Scf/es /n de po/ders van /)ê  sMegeb/ed

Ac
tie
nr.

Omschrijving Potenties, knelpunten 
& acties Prioriteit Eigenaar

grondgebied Uitvoerder

Po!ders ^ , ' * * V -1 - <' ' f  * ' '
Deetgebied t)
: Korte termijn

38 tnrichten van bunkers en gewelven Park Prins Karei voor 
vleermuizen pot. 7 prioritair Bos & Groen Bos & Groen

39 Uitschonen van vijvers in het Park Prins Karei pot. 8, knel. 28 prioritair Bos & Groen Bos & Groen
40 Aanleg natuurontwikkelingszone rond toekomstige vogelasiel pot. 10 prioritair Provincie Provincie
41 Ecologisch beheer grasland in het Park Prins Karei knel. 27 prioritair Bos & Groen Bos & Groen
42 Uitdiepen rietland pot. 9 prioritair Bos & Groen Bos & Groen

Deetgebied )t!
Korte termijn

43 Ontharden Duinenstraat pot. 12 & 13 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
44 Installatie van rust- en zichtpunt pot. 12 & 13 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
45 Installatie van toeristische informatiepanelen pot. 12&13 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende

(M ddel)lange termijn
46 Bestemmingswijziging pot. 6, 11, 12 & 13 prioritair Stad Oostende Stad Oostende
47 Verwerving van de gronden door Stad Oostende pot. 6, 11, 12& 14 prioritair Stad Oostende Stad Oostende

48 Verwijderen van zonevreemde en illegale camping pot. 6,11,12 & 13; 
knel. 33 prioritair Stad Oostende Stad Oostende

49 Integratie van hoeve of archeologisch onderzoek laten 
voorafgaan aan zijn afbraak pot. 6, 11,12&14 prioritair Stad Oostende Stad Oostende

50 Aanleg van recreatieweide pot. 6, 11, 12&15 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
51 Aanleg hondentoilet pot. 6, 11, 12& 16 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
52 Aanleg van gracht langs de Duinenstraat pot. 6, 11, 12& 17 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
53 Reconstructie dijk pot. 6, 11, 12& 18 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
54 Aanleg van wandelpad pot. 6, 11,12 & 19 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
55 Inrichten toegangen wandelpad pot. 6, 11, 12&20 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
56 Uitdiepen en inrichten van de reeds aanwezige grachten pot. 6, 11, 12&21 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende



57 Graven van depressies pot. 6, 11,12 & 22 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
58 Aanleggen van poeten pot. 6, 11,12 & 23 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
59 Verhinderen afwatering pot. 6, 11,12 & 24 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
60 Omvormen van bestaande potderweiden naar ecologische 

polderweiden pot. 6, 11, 12&25 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
61 Omvormen van camping/akkerland naar weiland pot. 6, 11, 12 & 26 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
62 installatie van houtkanten pot. 6, 11,12&27 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
63 Mogeüjke installatie van ecologische akkers pot. 6,11, 12 & 28 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende
64 Opvolgen natuurinrichting polder rond Duinenkerk pot. 6, 11, 12 & 29 minder prioritair Stad Oostende Stad Oostende



5.3 Gewenste acties in de omgeving van het 
studiegebied

Het optossen van bepaatde knelpunten binnen het studiegebied of het reaiiseren van bepaaide potenties binnen 
het studiegebied vereist concrete acties buiten het studiegebied. Onder deze paragraaf worden deze acties 
opgesomd en kort toegeiicht. Ze worden aangeduid op Raayt 13.

5.3.1 Korte termijn
Gewenste actie 1: Ptaatsen van borden met historische toponiemen tangs Duinenweg en 
Duinenstraat

Om potentie 13 (Toeristische en recreatieve potenties Duinenweg en Duinenstraat) te bewerkstetiigen, kunnen op korte 
termijn oude plaatsnamen gesitueerd worden (d m v. bordjes, infopanelen, ...) ter hoogte van het traject van de 
Duinenweg en de Duinenstraat. Op deze manier wordt een refererende cultuurhistorische iaag in het actuele 
landschap aangebracht, waardoor een deet van de (voor de rest sterk verwoestte) oude identiteit van het landschap 
hersteld wordt.

Paraiiet aan het ptaatsen van dergetijke panelen met toponiemen ter hoogte van de Duinenweg is het 
aangewezen om ook het maaibeheer van de bermen van de Duinenweg te optimaliseren. Op heden worden deze 
bermen immers te vroeg (voor de door het Bermbesluit opgelegde vroegste maaidatum van 15 juni) gemaaid. Het 
maaisei wordt bovendien niet verwijderd.

Concreet worden hier twee hooibeurten (maaien + verwijderen van het maaisei) voorgeschreven. Een eerste 
hooibeurt vindt best piaats tussen 15 juni en 1 juti. Op deze manier wordt de Duinenweg optimaat toegankelijk 
gemaakt tijdens het drukke toeristische seizoen zonder dat het Bermbesiuit wordt overtreden. Een tweede 
hooibeurt vindt best piaats in de tweede helft van september.

in wat voigt onder deze paragraaf wordt het plaatsen van paneien met historische toponiemen iangs de 
Duinenweg/Duinenstraat verder uitgewerkt. Concreet worden hierbij de verschwende toponiemen met 
volgnummer van west naar oost weergegeven en toegeiicht in hun historisch kader. De hierbij gebruikte 
votgnummers verwijzen naar /raarf 13. Op deze kaart worden de gewenste iocaties van de geptande borden 
weergegeven. De locaties van de paneien 1 en 4 worden niet weergegeven op deze kaart, aangezien deze 
borden buiten het venster van kaart 13 iiggen. De iocatie van deze panelen kan echter wet geraadpleegd worden 
in het bijgaande digitate bestand. Ze wordt tevens kort beschreven in de onderstaande toelichting bij de paneten 1 
en 4.

1) Boondiik: Achterde Duinenweg ligt een opmerkelijk middeleeuws iandschapsreiict. Het gaat om de tanggerekte 
Boondijk (een verbastering van Bovendijk). Deze lange en brede dijk werd waarschijniijk rond 1400 aangelegd om de 
achterliggende ianderijen van de graven van Vlaanderen te Westende te beschermen tegen opstuivend duinzand. 
De kustbewoners hadden tussen de 14de en de 16de eeuw immers af te rekenen met zwaar aangetaste en 
verstuivende duinen.

Het betreffende paneei wordt het best gepiaatst iangs de Duinentaan (verlengde van de Duinenweg) te Westende, op 
zo'n 100 m westwaarts van de ptaats waarde Lusthuisjesiaan uitkomt op de Duinenlaan.



2) Kousestraat en Camerland: De Kousestraat is een middeleeuwse weg, die dwars door een oud domein van de 
graaf van Vlaanderen naar Slijpe liep. Dit grafelijke domein kwam tot stand in de loop van de 10de eeuw, toen de 
vroegste graven van Vlaanderen systematisch de onbedijkte schorren in deze streek in bezit namen. De schorren 
werden ingedijkt door middel van een ringdijksysteem. Het domein dat zo ontstond, werd gebruikt voor de 
schapenteelt. Een verdwenen hof in deze omgeving werd tot in 1494 nog Schaperie genoemd. De opbrengsten 
van dit domein werden gebruikt om de hofhouding van de graven (de earner) te bekostigen, vandaar de naam 
Camerland. Na de 12de eeuw schonken de graven het land ten westen van de Kousestraat weg aan de 
Tempeliers van Slijpe.

3) Goed Ten Poele: Op deze plaats lag tot na de Tweede Wereldoorlog een opmerkelijke boerderij, het Goed Ten 
Poele (eerste vermelding 1392). Dit hof lag op een grote ronde ophoging met een doorsnede van ongeveer 150 
meter, die als wal werd omschreven. Het is niet onmogetijk dat dit Goed en de wal teruggaan op een 
vroegmiddeleeuwse terp (ophoging in de onbedijkte kustvlakte) en dat Ten Poele de oudste bewoningskem van 
Middelkerke is. Ten Poele en zijn omgeving behoorden net als het hele gebied tussen Middelkerke en Westende 
tot het domein van de graven van Vlaanderen. Op een onbekend ogenblik in de Middeleeuwen werd het Goed in 
leen gegeven aan de adelijke familie van Guysen.

4) Kercstie. Kercke Wech en Middelkerke: De Kerkstraat is nu de winkelhoofdas van de badstad Middelkerke, 
maar gaat terug op de zogenaamde Kercstie. Met het element -stie, dat teruggaat op het oudengelse "sty" werden 
hellende wegen aangeduid. In het geval van Middelkerke ging het om de hellende weg van de kerk naar de 
duinen. Dit hellende verloop is nog steeds op te merken. In de 16de eeuw werd deze oude naam vervangen door 
Kercke Wech en Steenwech wat ons vertelt dat deze weg in de 16de eeuw een kasseistraat was. De weg zelf 
dateert vermoedelijk uit het begin van de 13de eeuw, toen het dorp Middelkerke (eerste vermelding 1218) ontstond. 
Dit dorp en haar kerk lagen in het midden van het oude kusteiland Testerep (oudste vermelding 992). De ligging van 
dit oude eiland is nu nog terug te vinden in de namen van Westende (het dorp op het westelijke uiteinde), Oostende 
(de stad op het oostelijke uiteinde) en Middelkerke (de kerk in het midden van het eiland).

Dit paneel wordt best geplaatst ter hoogte van het kruispunt van de Kerkstraat en de Duinenweg.

5) Sluisvliet en Cameriinckx Sluus: Op deze plaats kwam de Sluisvliet (nu verdwenen op deze locatie, maar nog 
zichtbaar aan de overkant van de Nieuwpoortse Steenweg) uit op een grote sluis die het water van dit kanaal dwars 
door de duinen atwaterde naar zee, de genaamde Camertinckx Sluus. De Sluisvliet voerde het regen- en 
grondwater uit het hinterland rond Leffinge (Kamertings Ambacht) af naar zee. De sluis op deze plaats had dan ook 
een groot belang in de waterhuishouding van het gebied, en moet een belangrijke en technisch hoogstaande 
constructie geweest zijn. De zijdelingse dijken langs het kanaal werden gebruikt als gemeenschappelijke weide 
(Coemene). Op deze plaats stond ook het Sluyshuys. Mogelijk was hier ook een kieine aanlegplaats.

6) Vranckx Ambacht en Ministerio Lamberti: Het land achter de Duinenweg was vanaf de 10de eeuw eigendom 
van de graven van Vlaanderen die het tot omstreeks 1100 exploiteerden als schaapsdomein en daarna uitgaven 
in cijns (voorloper van de pacht), die ze lieten ophalen door speciale ontvangers, zoals Lambertus en Franco, die 
hun naam aan het gebied van het oude domein gaven.

7) Graveiansdiik. Schinkeldiik. Duinenweg: Vanaf de 13de eeuw werd de kust geconfronteerd met aanhoudende 
duinverstuivingen en landverlies, onder meer door een slecht onderhoud van de duinen die normaal dicht 
begroeid waren, maar doorheen de Middeleeuwen gebruikt werden om koeien en varkens te weiden. De 
geleidelijke duinverstuivingen leidden vermoedelijk al in de 13de eeuw tot de aanleg van de eerste zeedijken



(eerste vermelding 1277), en dit achter de duinengordel, om het land te beschermen tegen het verstuivende 
duinzand. Na 1350 verdween echter steeds meer land onder duinzand. Tegelijkertijd nam de zee steeds meer 
land aan de andere zijde van de duinen af. Hectaren en hectaren verdwenen in zee. De grootste ramp gebeurde 
op 22 januari 1394, toen de stad Oostende en het dorp Walraversyde bij de Sint-Vincentiusvloed voor een groot 
deel in zee verdwenen. De tandinwaarts gerolde stuifduinen bleven zwak. Wilde men niet opnieuw geconfronteerd 
worden met duinverstuivingen en landverlies, dan diende deze duinengordel snel beschermd en verstevigd te 
worden. De Bourgondische hertogen Philips de Stoute en Jan Zonder Vrees namen maatregelen om de 
verzwakte duinen te beschermen door duinbegroeiing te stimuleren en nieuwe dijken achter de duinen te laten 
aanleggen. Ter hoogte van deze plaats werd een dijk verder aangelegd tussen 1398 en 1408. Deze dijk staat ook 
bekend als de Gravejansdijk. De duinverstuivingen hielden na de bouw van deze dijk echter niet op. Vandaar dat 
in 1562 iniaagdijken of "schinkeldijken" tussen Walraversyde en Mariakerke werden gebouwd, omdat de duinen te 
Walraversyde "seer quaet ende vervloghen" en "seere gheschuert ende geschent" waren. Deze dijken zijn nog 
steeds in het landschap aanwezig, zoals op de betreffende locatie. Tot op de dag van vandaag hebben ze hun 
functie als versterking en "stut" van de duinengordel goed vervuld. In de jaren na het Beleg van Oostende (1600- 
1604) bleven de duinen nog in beperkte mate verstuiven. Het polderland achter de duinen is soms wel bedekt met 
soms 1,5 m. verstoven duinzand. Eén van de gevolgen was dat de weg die over de dijk liep, verplaatst werd naar 
de rand van de verschoven en verstoven duinen, om daar als "Slaghe van den dunen" of Duinenweg te blijven 
doorleven. Het kronkelende verloop van deze weg tussen Middelkerke en Mariakerke is hier nog steeds het 
resultaat van.

8) Walraversvde. Capellestraete: Rond het midden van de 13de eeuw ontstond langs een kleine geul op het 
strand een kleine vissersnederzetting: de yde of aanlegplaats van Walraf (oudste vermelding 1298). Ten gevolge 
van de rampzalige Sint-Vincentiusvloed van 1394 moest het dorp volledig heropgebouwd achter de landinwaarts 
verstoven duinen. De resten van het oudere dorp kwamen op het strand te liggen, waar ze tot de aanleg van 
strandhoofden rond 1980 zichtbaar bleven. Het nieuwe dorp werd aangelegd volgens een planmatig patroon. Het 
was een vrij groot dorp met minstens 600 inwoners, die meestal vissers waren. Walraversyde was in de 15de 
eeuw één van de belangrijkste vissersnederzettingen van de kust en had een grote visserijvloot. De vissers 
stonden echter ook bekend als kapers.

De Capellestraete, momenteel de toegangsweg van een camping, was de hoofdas van dit 15de-eeuwse 
Walraversyde. Hij leidde van de zeedijk naar de kapel die vóór 1438 werd gebouwd onder impuls van lokale 
aanzienlijken als de Familie van Varssenare en belangrijke leenmannen uit de omgeving van het hertogelijke hof, 
zoals de van Halewyns. Dit straatje werd dan ook de Kapelstraat genoemd. Na het beleg van Oostende (1601- 
1604) was Walraversyde herleid tot een agrarisch gehucht, waarin de kapel gebruikt werd als graanschuur en de 
kapeltoren als vuurbaken. In 1860 werd de kapeltoren opgeblazen.

Sinds 1991 wordt het verdwenen vissersdorp archeologisch onderzocht. Het resultaat van meer dan 10 jaar 
wetenschappelijk werk door de ploeg rond Mamix Pieters van het IAP is te zien in het provinciale museum 
Walraversyde, waarin enkele vissershuizen uit de 15de eeuw gereconstrueerd werden.

9) Teghelstick. Duinenleedeken: Op deze plaats werd in de 14de eeuw klei gewonnen om bakstenen en daktegels 
te bakken. De baksteenproductie kwam in de kustvlakte al vroeg op gang, en zorgde ervoor dat heel wat huizen 
en hofsteden at vrij vroeg in baksteen werden gebouwd, in plaats van in hout. Achter dit perceet loopt het 
Duinenteedeken.



10) Mariakerke. Obekinskinderdvc. Testereo: De kustvlakte tussen de latere steden Oostende en Nieuwpoort was 
tussen 500 en 1000 een wadgebied dat doorsneden werd door enkele grote getijdengeuien, zoals de 
Testerepgeul. Het iand dat door deze geul werd afgescheiden van de rest van de kustviakte werd Testerep 
genoemd. Via de namen van de latere (12de- en I3de-eeuwse) dorpen Westende, Middelkerke en Oostende is de 
tigging van Testerep nog steeds goed op te merken: Westende lag aan het westelijk uiteinde, Middelkerke in het 
midden en Oostende aan het oostetijk uiteinde. Van de geui biijft vandaag enket nog een breed afwateringskanaal 
over dat na de Middeteeuwen Groot Geleed en Aibertusgeleed werd genoemd. Op het einde van de 9de eeuw 
trad er een machtige nieuwe grootgrondbezitter op het voorpian, de graaf van Viaanderen. Tot dan waren de 
boerderijen in de kustvtakte voorai in handen geweest van rijke vrije boeren. De grootste roi in de "ontginning" van 
de kustvlakte zou echter weggelegd zijn voor de graaf. Hij had onder meer rechten op aile gronden die op het 
einde van de 9de eeuw niet in iemands bezit waren en op atie deten van het wadgebied waar door de werking van 
de getijden nog geen bewoning mogelijk was geweest op het einde van de 9de en in het begin van de 10de eeuw, 
en dat waren ai bij ai erg uitgestrekte delen van de kustvlakte. Zo kwam zo goed ais heei Testerep toe aan de 
graven van Viaanderen. Zij richtten er uitgestrekte grafelijke domeinen in, die etteiijke duizenden schapen konden 
herbergen, wat voor een aardige duit in de grafeiijke schatkist zorgde. Onder meer het biok landbouwiand ten 
westen van de kerk van Mariakerke gaat terug op oud grafelijk domein.

in Mariakerke, dat oorspronkeiijke de viiia de Testerep werd genoemd, iag waarschijnlijk het centrum van de 
macht van de graaf op Testerep. Ook dit vroegste dorp kreeg ai vrij vroeg een kerk, die het centrum van de grote 
moederparochie op Testerep zou vormen. Het huidige kerkgebouwtje dat ai verschiilende malen is hersteid na 
allerlei beschadigingen gaat terug op het 14de eeuwse kerkgebouw.

De graaf en zijn vazaiien, zowei ais de andere vrije landeigenaars in de kustviakte streefden er vanaf de 10de 
eeuw naar om hun tanden (toen waren dat voorai schaapsweiden) permanent te beschermen tegen het 
overstromingsgevaar vanuit de nog steeds open iiggende Testerepgeui. De optossing bestond uit het bedijken 
van de geuien en van de iJzer. Zo werd in de 10de eeuw iangs de voiiedige iengte van de Testerepgeut, aan 
beide zijden een dijk opgeworpen om het achterliggende iand te beschermd tegen overstromingen. Deze dijken 
(uit klei en zand opgetrokken) zijn ats zodanig uit het iandschap verdwenen, maar hun tracé en hun naam zijn soms 
nog wei bewaard. Ook op het biok landbouwgrond ten westen van de kerk van Mariakerke lag een deei van het 
tracé van de defensieve dijk iangsheen de Testerepgeul. Het eigenlijke tracé is hier nog steeds terug te vinden in 
de historische percetering, hoewet het oorspronketijke dijkiichaam ai sinds de 18de eeuw verdwenen is. Dit 
dijktracé scheidde ouder oudiand (erboven) systematisch af van recenter, 12de-eeuws nieuwiand (eronder). Enkeie 
historische bronnen verteiten dat het dorp in de 13de eeuw ook bekend stond ais Obekinskinderdyc. Deze naam 
sloeg vermoedeiijk op een oude dijk iangs de verdwenen getijdengeui ten zuiden van het dorp (nu het gebied van de 
luchthaven).

Gewenste actie 2: Stopzetten van het gebruik van het kadastraie percee! 576e a!s groenstort

Ten einde de probiematiek geschetst in knelpunt 18 (storten van groenafval) op te kiaren, dient het storten van 
groenafvat op het kadastraie perceei 576e onmiddellijk stopgezet te worden. Dit kan op verschiilende manieren 
gerealiseerd worden. Zo kunnen verbodsborden geplaatst worden en sancties genomen worden door de 
miiieupoiitie van de gemeente Middeikerke. Eventueel kan het perceel afgesioten worden. Er kan ook brongericht 
te werk gegaan worden door het voorzien van afvoermogelijkheden voor groenafval in of ter hoogte van de 
nabijgeiegen camping, waarvan het groenafvai hoogst waarschijnlijk afkomstig is.



Gewenste actie 3: Sanering van het kadastraie perceei 576e

Eens de voorgaande actie gerealiseerd is dient het groenafval geiegen op het betreffende percee) te worden 
verwijderd en te worden afgevoerd ter compostering.

Gewenste actie 4: Gedeeiteiijk afsiuiten Duinenweg tijdens trekseizoen amfibieën

Om knetpunt 23 (nood aan oversteekplaats voor amfibieën) op te lossen is het aangewezen het gedeette van de 
Duinenweg ter hoogte van de Schapenweide af te stuiten tijdens het trekseizoen van de amfibieën.

Gewenste actie 5: Ecotooisch beheer iigweide in het Park Prins Karei

Een anatoge actie als actie 41 is vereist in het perceel getegen ten oosten van het gedeette van het Domein dat 
behoort tot het studiegebied.

5.3.2 Middeüange termijn
Gewenste actie 6: Bestemmingswijziging

Ten einde tegemoet te komen aan de probtematiek gestetd in knetpunt 16 (ongewenste bestemming) tijkt het 
aangewezen op (middel)lange termijn via een RUP een bestemmingswijziging door te voeren voor het 
betreffende gedeette van de dijk.

Gewenste actie 7: Verwerving van het kadastraie perceei 576e door AWZ

Gezien het kadastrale perceel 576̂  gelegen is in het natuurgebied van de duinen die een zeewerende functie 
vervulten, gezien het feit dat de overige onbebouwde kadastrale perceten van de Warandeduinen alten in het 
bezit zijn van AWZ en met het oog op een uniform beheer vatt een verwerving van het perceet 576e door AWZ 
sterk te overwegen indien deze mogetijkheid zich voordoet.

Gewenste actie 8: Verwijderen van woonaccommodatie iangs Duinenweg

Gezien de bestemmingen op het gewestplan, gezien de tage kwaliteit die de betreffende woonaccommodaties 
bieden en gezien de negatieve invloed die ze uitoefen op het duinecosysteem tijkt het op (middellange termijn 
aangewezen de bewoningen gelegen langs de Duinenweg ten oosten van de Logiertaan waarvan sprake in 
knetpunt 17 (zonevreemde bewoningen) te verwijderen.

Gewenste actie 9: Creatie van een speeiduin

Om op korte termijn een oplossing te bieden aan de nood voor een speetzone voor de jeugdverenigingen van 
Middetkerke (knelpunt 9) worden in deelgebied t en tt (eenheden 1.21 en II.4) twee tijdelijke speetzones afgebakend. 
Op (middel)tange termijn wordt voor deze gebieden echter geopteerd voor natuurbehoud en -herstel. De 
ontwikkeling van de natuurwaarde van deze tijdetijke speelzones dient dan ook opgevotgd en na verloop van tijd 
(middellange termijn) geëvalueerd te worden. Indien deze evaluatie negatief uitdraait, dient het gebruik van de 
betreffende gebieden ats speetzone opgeheven te worden. Mogelijks vatt de speetfunctie van deze zones dan ook 
weg op middeltange termijn, waardoor knetpunt 9 zich hier opnieuw stett.

Op (middet)lange termijn kan deze speelfunctie echter overgenomen worden door een in het 21 ha grote 
dagrecreatiegebied getegen ten zuiden van de Duinenweg aan te leggen speelduin. Aangezien dit gebied grenst 
aan de duinen is het optimaat voorde creatie van een dergelijk speelduin.



Het is de intentie van het gemeentebestuur van Middelkerke om zoveel mogelijk buitensporten te bundelen in de 
betreffende zone alsook om de zonevreemde terreinen voor sportactiviteiten (dit in navolging van een sectoraal BPA 
voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten) te herlokaliseren. Speelruimte is er 
momenteel niet in voorzien. Toch wordt het interessant geacht aan de gemeente Middelkerke de vraag te richten 
om speelruimte te voorzien, zodat de druk op de duinen kan verminderd worden.



7abe/ 8. Gewensfe aĉ /es /'n de omgev/ng van /iê  sM/egeNed

Gewenste 
actie nr. Omschrijving locatie

Potenties, 
knetpunten & 

acties
Prioriteit Eigenaar

grondgebied Uitvoerder

Gewenste acties in de omgeving van het studiegebied
Korte termijn

1 Ptaatsen van borden met historische toponiemen iangs 
Duinenweg en Duinenstraat

t.h.v. deelgebieden 
t, tt & ttl pot. 13 minder

prioritair

Gemeente 
Middelkerke 

& Stad 
Oostende

Gemeente 
Middetkerke & 
Stad Oostende

2 Stopzetten van het gebruik van het kadastrate perceel 
576e ais groenstort t.h.v. deelgebied I knet. 18 prioritair Privaat Gemeente

Middelkerke
3 Sanering van het kadastrate percee! 576e t.h.v. deelgebied t knet. 18 prioritair Privaat Vervuiter
4 Gedeeltelijk afstuiten Duinenweg tijdens trekseizoen 

amfibieën t.h.v. deetgebied tt knet. 23 prioritair Gemeente
Middelkerke

Gemeente
Middetkerke

5 Ecotogisch beheer ligweide in het Park Prins Karei t.h.v. deetgebied tt knet. 27 prioritair Bos & 
Groen Bos & Groen

(Midde))iange termijn
6 Bestemmingswijziging t.h.v. deelgebied t knet. 16 minder

prioritair
Gemeente

Middetkerke
Gemeente

Middetkerke
7 Verwerving van het kadastrale perceel 576e door AWZ t.h.v. deetgebied t knet. 18 minder

prioritair Privaat AWZ

8 Verwijderen van de woonaccomodatie langs de Duinen- 
........................................weg......................................... t.h.v. deetgebied t knet. 17 minder

prioritair Privaat Gemeente
Middetkerke

9 Creatie van een speetduin t.h.v. deelgebied t knel. 9 minder
prioritair

Gemeente
Middetkerke

Gemeente
Middetkerke



6 SAMENVATTING

6.1 Nedertandstaüge samenvatting
Het studiegebied is getegen aan de Belgische Middenkust. Het omvat meer specifiek de duinengorde! tussen 
Westende en Oostende en een gedeette van de achter deze duinengordel getegen potder.

Het opstetten van potenties, het detecteren van knetpunten, het formuteren van een gefundeerde gebiedsvisie en 
het uitwerken van een aangepast actieptan vereist een grondige kennis van dit studiegebied. Deze kennis werd 
opgebouwd door het verzameten van reeds bestaande informatie en het verwerven van nieuwe informatie via 
gerichte inventarisaties.

Deei < & !!: Situering en inventaris

tn het eerste hoofdstuk wordt het studiegebied gesitueerd in zijn geografische, administratieve, juridische en 
beteidsmatige context, tn het tweede hoofdstuk wordt de historiek, het fysische kader, het belang van de 
zeewerende functie van de duinen van het studiegebied, het biotische milieu en het recreatieve en toeristische 
betang van het studiegebied toegeticht.

Het historisch belang van het studiegebied ligt grotendeets in de potder ten westen van de Duinenkerk. Deze btok 
tandbouwgronden vormt immers het taatste tandschapsrelict van de grafetijke domeinen die rond 900 in het 
gebied werden ingericht. Bovendien zijn hier -afgezien van de Duinenkerk zetf- betangrijke (resten van) 
historische tandschapsetementen; zoats de Graaf Jansdijk, een historische defensieve bedijking en een 
afwateringskanaal aanwezig. Ook het perceet van de oude pastorij van Mariakerke is archeotogisch zeer 
waardevot, het betreft mogetijks de oudste dorpinrichting van Mariakerke, dat indertijd het moederdorp van het 
kusteitand Testerep vormde.

De duinen van het studiegebied zijn smat. Hierdoor treedt slechts een geringe infiltratie van regenwater op in deze 
duinen. De duinen tussen Westende en Oostende zijn retatief hoog getegen en zijn vrij droog. Het voorkomen van 
vochtige duinvatteien en duinpoeten beperkt zich dan ook tot enkete locaties in de Warandeduinen en tot de 
Schapenweide. Door de beperkte oppervtakte van de duinen is er slechts een geringe kwelvorming tangs de 
duinpolderovergangen in het centrate en oostelijk deet. tn de Warandeduinen is de kwetwerking duidetijker 
aanwezig.

Uit de beschrijving van hun functie ats zeewering btijkt dat de zeereepduinen die deel uitmaken van het 
studiegebied van mogetijk belang zijn ats zeewering bij het optreden van een duizendjarige storm. Het 
overstagdebiet over de zeedijk die paraltel toopt met de duinengordel is bij een dergetijke storm immers te hoog.

De actuele natuurwaarde van de duinen van de Middenkust is zowel gelegen in het voorkomen van goed 
ontwikketde duinbiotopen ats in het voorkomen van bepaalde aandachtssoorten. Belangrijke duinbiotopen zijn de 
goed ontwikketde droge duingrastanden en mosduinen, die voomametijk in de Warandeduinen en in mindere 
mate in de duinen ten oosten van Middelkerke getegen zijn en opgenomen worden ats prioritair habitattype 
(natura 2000 code 2130, 'grijze duinen) in Bijlage t van de Habitatrichtlijn. Daarnaast zijn enkele retatief gave 
duinpolderovergangen en waardevotte duinbiotopen ats witte duinen, duinstruweten, vochtige duinvalteien en 
duinpoeten aanwezig, tn één van deze duinpoeten komt een poputatie van de Kamsatamander (7nfufus cnsfafus) 
voor, een soort van Bijtage tt van de Europese Habitatrichttijn. Andere belangrijke fauna etementen in het gebied



zijn ondermeer de Heivlinder (Mjpparc/?/a seme/e), het Bruin blauwtje (A7c/a agesf/s), de Kieine parelmoervlinder 
(/sso/73 /af/7on;a) en de Biauwvieugeisprinkhaan (Oed/poda caoru/escens). Ook naar flora toe werden enkele 
interessante waarnemingen gedaan. Zo komt de bedreigde Blauwe zeedistel (Eryng/bm manf/mum) vrij talrijk voor 
aan de duinvoet. Ook andere bedreigde en/of zeldzame soorten als Bokkenorchis (fV/manfog/ossivm Zierc/num), 
Duinroosje (Æ"osap/mp/ne/#o//a) en Laksteeltje (Desmazena manna) komen hiervoor.

Het recreatieve gebruik van het studiegebied betreft voornamelijk zachte recreatie. De Duinenweg vervult hierbij 
de rol als belangrijke fiets- en wandelas. Daarnaast hebben bepaalde duinpaden een belangrijke functie als 
wandelweg.

Het toeristische belang van het studiegebied is hoofdzakelijk gelegen in het Provinciedomein Prins Karei, dat 
jaarlijks iets meer dan 100.000 bezoekers ontvangt. Daarnaast dient ook de Duinenkerk en het bijhorende kerkhof 
vermeld te worden als toeristische trekpleister in het studiegebied.

Pee! !!!: Potenties en knetpunten

De potenties tot verdere ontwikkeling van de duinen van het studiegebied zijn in de eerste plaats gelegen op het 
vlak van het natuurbehoud. Mits een aangepast beheer en enkele gerichte maatregelen kan de natuurwaarde van 
de duinen verder ontwikkeld en geoptimaliseerd worden. Samen met deze natuurbehoudspotenties dragen de 
duinen van het studiegebied belangrijke natuureducatieve potenties. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat 
de invulling en de realisatie van deze natuureducatieve potenties op een duurzame manier dient te gebeuren om 
zo geen schade toe te brengen aan de natuurwaarde van het gebied.

De potenties tot verdere ontwikkeling van de polder van het studiegebied zijn vooral gelegen op het niveau van 
het natuurbehoud en op het niveau van de visualisatie van de landschapshistoriek. Het realiseren van deze 
potenties gaat hand in hand met de realisatie van de toeristische, de natuureducatieve en in mindere mate de 
zacht recreatieve potenties van het gebied. Er dient opgemerkt dat deze laatste drie potenties duurzaam dienen 
ingevuld te worden, opdat geen schade zou toegebracht worden aan de natuur- en de historische waarden van 
het poldergebied die voor een groot deel ten grondslag liggen aan deze laatste potenties.

De belangrijkste algemeen geldende knelpunten zijn de sterke fragmentatie en landschappelijke isolatie; de sterke 
antropogene druk (die zich vertaalt in verstoring, pollutie, betreding, zwerfvuil, vandalisme, hondenpoep, ...); de 
degeneratie van de oorspronkelijke vegetatie door uitbreiding van exoten, vervitting, verstruweling door Duindoorn 
en verruiging en de geringe toegankelijkheid van het gebied voor andersvaliden.

De belangrijkste specifieke knelpunten in het gebied zijn de afwezigheid van een aangepast beheer, de verspreide 
aanwezigheid van zonevreemde (vaak ook illegale) campings en bebouwingen en de ongewenste bestemmingen 
die bepaalde zones dragen.

Pee! !V: Gebiedsvisie

In een geïntegreerde gebiedsvisie wordt aangegeven welke gedeeltes van het studiegebied in welke mate worden 
voorbehouden voor de diverse sectoren. De hoofdfunctie van de duinen van het studiegebied betreft hun 
optreden als zeewering. Geïntegreerd binnen deze hoofdfunctie bieden de duinen van het studiegebied echter 
heel wat plaats aan overige functies. Gezien de grote actuele en potentiële natuurwaarde van de duinen in het 
studiegebied is het natuurbehoud de belangrijkste van deze nevenfuncties. In het grootste deel van de duinen van 
het studiegebied worden de overige nevenfuncties (toerisme, natuureducatie & recreatie) beperkt tot de paden.



Uitzonderingen hierop vormen de speciaai hiertoe voorbehouden speeiduinen, waar recreatie buiten de paden 
wordt toegeiaten en de duinen van het Domein Prins Karei, waar toerisme de belangrijkste nevenfunctie vormt.

De hoofdfunctie van de poider van het Domein Prins Karei is gelegen in de recreatieve en toeristische sfeer. Door 
de aanzieniijke actueie en potentiëie natuurwaarde vormt natuurbehoud hier echter een beiangrijke nevenfunctie. 
De hoofdfunctie van de poider rond de Duinenkerk is momenteei akkerbouw en toerisme (camping). Gezien de 
ingrijpende piannen die Stad Oostende met dit gebied heeft zai zich hier de komende jaren een beiangrijke 
functiewijziging voordoen. De westeiijke zijde van het gebied krijgt een beiangrijke woonfunctie, in het overige 
gedeeite zai echter ruimte geiaten worden voor de verdere ontwikkeiing van de historische en de natuurfunctie.

Dee! V: Actieptan

Het actieplan schrijft 64 beheers- en inrichtingsmaatregeien in het studiegebied en 8 gewenste beheers- en 
inrichtingsmaatregelen buiten de grenzen van het studiegebied voor. Deze maatregeien kaderen in de 
geïntegreerde gebiedsvisie.

Met het oog op het reaiiseren van de in de duinen aanwezige potenties inzake natuurbehoud en het opiossen van 
de kneipunten die zich hierbij steiien, worden verschiiiende acties; waaronder het verwijderen van exotenstruweei, 
het piaatseiijk kappen van duindoomstruweei, het maaien van de grazige vegetaties, de instaiiatie van een 
begrazingsbeheeren de aanieg van poeien voorgesteid.

Enerzijds met het oog op het verminderen van de mensetijke druk en de fragmentatie van het gebied en 
anderzijds met het oog op het opvoeren van de toegankeiijkheid van de paden van het gebied voor andersvaiiden 
wordt de toegankeiijkheid van het gebied aangepast via diverse acties ter hoogte van paden, afsiuitingen en 
toegangspunten.

Met het oog op de realisatie van de historische potenties en de potenties inzake natuurbehoud, natuureducatie en 
zachte recreatie in het poldergebied rond de Duinenkerk wordt een inrichtingspian voor de betreffende poider 
opgemaakt. Dit pian omvat diverse inrichtings- en beheersmaatregeien zoats ondermeer het reconstrueren van 
een historische dijk en een afwateringskanaat en het aanleggen van poeien, houtkanten, wandeiwegen, greppeis, 
ecoiogische akkers en poiderweiden.



6.2Eng!ish summary
The study area is located along the centra! part of the Betgian coast. More specificaiiy, it covers the bett of dunes 
between Westend and Ostend and a part of the potder situated behind this bett.

tn order to determine the available possibilities, detect any obstacles, draw up a well-founded overview of the 
study area and think out a suitable plan of action, basic knowledge of the study area was required. This knowledge 
was acquired by gathering existing information and compiling new data in specific records.

Parts ! & H: Setting the scene and compiiing new records

The first central task was to accurately establish the geographical, administrative, legal and policy context of the 
study area. The second was to clarify the history of the area and its physical surroundings, determine the 
importance of the seawall created by the dunes in the study area, ascertain its biotic environment and establish its 
significance both in terms of recreation and tourism.

The polder that lies to the west of Duinenkerk church is the most important historical element in the study area: 
this block of agricultural land is the last trace of the earls' estates built in this area in around 900. Furthermore, in 
addition to the Duinenkerk itself, important historical remains of landscaping elements can also be seen here, such 
as the Graaf Jansd%/( (the Dyke of Eari John), a defensive dyke construction of historical importance, and a water 
drainage canal. That part of the land which belongs to the old presbytery of Mariakerke is also of great 
archaeological value. It is perhaps the oldest village in the whole of Mariakerke, once the central village of the 
coastal island of Testerep.

The dunes inside the study area are narrow, ensuring very little rainwater can infiltrate them. The dunes between 
Westend and Ostend are situated relatively high up and are essentially dry. The only wet dune valleys and pools 
present are dotted across the Warande bett of dunes and on to the Schapenweide grasslands. The restricted 
surface area of the dunes means that very tittle moisture is able to seep through atong the crossover point 
between the dunes and the potder in the centra) and eastern section. More visible water seepage is present in the 
Warande bett of dunes.

The description of the seawall created by the strip of dunes within the study area that borders the sea front clearly 
indicates the potentiat importance of these dunes in terms of holding back the sea in case of a thousand-year 
storm, in particular given that the crossover area along the sea dyke which runs paraltet to the bett of dunes woutd 
be too high to deal with such conditions.

Both the well-developed dune biotopes and the presence of particularly noteworthy species determine the current 
natural vatue of the dunes atong the centra) section of the coast. The wett-devetoped dry dune grasstands and 
mossy dunes which can be found above a)) along the Warande bett of dunes and to a tesser extent amongst the 
dunes to the east of Middelkerke are particularly significant dune biotopes and are ctassified as a priority habitat 
(natura 2000 code 2130 grey dunes) in Appendix t of the Habitat Directive, tn addition to these, some almost 
entirely intact dune-to-polder transition areas and vatuable dune biotopes such as white dunes, dune thickets, 
moist dune vatteys and dune poots are atso present. A colony of crested newts (7nftvrus cnsfafus) has been found 
in one of these dune poots. This species is classified under Appendix It of the European Habitat Directive. Further 
important etements of fauna to be found in the study area are, amongst others, the grayling (H/pparc/i/a seme/e), 
the brown argus (Anc/a agesf/s), the Queen of Spain fritittary (/ssona /a#?on/a) and the btue-winged grasshopper



(Oed/poda caeru/escens). Some interesting observations have aiso been made in terms of ftora. For example, the 
endangered sea-hoiiy (Efyfig/um manf/lmum) is pientifui at the feet of the dunes. Other threatened and/or rare 
species such as the tizard orchid (/-//man/og/ossum nerc/num), bumet rose (Rosa p/mp/ne///Ma) and sea fem- 
grass (Desmazena wanna) have aiso been seen.

The study area is used above a!i for gentie recreationai activities. The so caiied "Duinenweg", a footpath running 
paraiiei to the dunes serves as a much-used cycie path and walkway. Some other tracks through the dunes are 
aiso greatiy appreciated by walkers.

The Prince Karel country estate is the greatest tourist attraction in the study area and weicomes more than 
100,000 visitors annually. Duinenkerk church and its churchyard are two further noteworthy tourist sites in the 
study area.

Part )H: Potentia) and obstactes

The greatest potential for further devetopment of the dunes inside the study area !ies in the fieid of nature 
conservation. Subject to suitabie management strategies and by applying a restricted number of dearly targeted 
measures, the naturai riches of the dunes could be further developed and optimised. Alongside this potential for 
nature conservation, the dunes inside the study area couid aiso be put to good use for the purposes of wiidiife 
education, tt is nonetheiess important to note that any wiidiife education activities wouid have to be designed in a 
sustainable manner so as to ensure the wiidemess of the dunes did not suffer damage of any kind.

The polder within the study area shows potentia) for further devetopment in terms both of nature conservation and 
visualisation of the history of the countryside in this region. These possibiiities woutd be deveioped aiongside other 
projects in the areas of tourism, witdiife education and, to a tesser degree, gentte recreationat activities, tt is 
essentiai to note that these tast three potentiai spheres of devetopment wouid require to be imptemented in a 
sustainabte manner in order to ensure the naturat and historica) riches of the poider were in no way damaged, in 
particuiar given that the iatter wouid be the essential basis of any such devetopments.

The main obstacles faced are the advanced fragmentation and isotation of the study area from other areas of 
countryside, the considerabte anthropogenic pressures suffered (leading to disturbance, poilution, undesirable 
contact, titter, vandaiism, dog mess, etc.), the degeneration of the originat vegetation as a resutt of the spread of 
exotic fiora, matting, a buiid-up of gorse thickets, the increasing roughness of the area and the poor inaccessibility 
for peopie with disabiiities.

The most significant individua) hurdles are the absence of adequate management, a rising number of new (and 
often itlegai) campsites and buiidings and the undesired ends for which some of the zones are used.

Part !V: Area overview

An integrated overview of the area has been drawn up indicating what parts of the study area are to be earmarked 
for the various sectors concerned and to what extent. The essential function to be served by the dunes inside the 
study area is that of hoiding back the sea. But considerabie room is avaitabte to consider other purposes aiongside 
this centrât roie. tn view of the considerabte current and future naturat vatue of the dunes inside the study area, 
nature conservation has been estabiished as the most important of these secondary purposes. Across most of the 
area covered by the dunes in the study area, the remaining secondary functions (tourism, education and 
recreation) are confined to the paths. The oniy two exceptions to this rute are the concept of speciaiiy designed



ptay dunes', where recreations! activities woutd be permitted aiongside the footpaths, and the dunes inside the 
Prince Kare! estate, where tourism heads the !ist of secondary functions.

The potder inside the Prince Karel estate wou!d be put to use first and foremost for tourist and recreational 
activities. In view of the considerable current and future natural value of the polder, nature conservation would 
also be given an essentia! ro!e. The potder round Duinenkerk is currentty used as agricultural land and to house 
campsites, tn view of the far-reaching ptans of the Ostend authorities to use this area otherwise, its purpose wil! 
change over the coming years. The western side has been earmarked as a residential area, white space is to be 
set aside within the remaining surface area to further devetop the potder*s historica) and naturat features.

Part V. Pian of action

The ptan of action comprises 64 measures related to the management and tayout of the study area and 8 
desirable management and tayout measures applicable outside the study area. These measures tatty with the 
comprehensive area overview.

With a view to realising the potential of the dunes in terms of nature conservation and so as to overcome the 
obstactes present, a series of measures is proposed, inctuding the removat of thickets not typical of the region, 
cutting back the gorse thickets in some areas, mowing any grassy vegetation, setting up a pasturing management 
system and creating pools.

With a view to retieving the pressure ptaced on the study area by people and the fragmentation thereof on the one 
hand and so as to enhance the accessibility of the paths for peopte with disabitities on the other, various measures 
concerning paths, fencing and access points have been drawn up.

The goat of making fult use of the historica) potentia) and possible benefits in terms of nature conservation, wildlife 
education and recreation offered by the potder around Duinenkerk church is to be achieved via a speciatty 
designed tayout ptan. The plan comprises different tayout and management strategies such as the reconstruction 
of an historica) dyke and water drainage cana) and adding pools, wooden edging, footpaths, gullies, 
environmental̂  friend)y farmtand and potder meadows.
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Bÿ/age 6.* S/egefaAeopnames nâ uuron/wMeZ/ngszone Dome/n Pnns Kan?/______________________ f76
B^age 7. Lecfen van de ŝ uu/gnoep__________________________________________________________ f83



Bijtage 1: Eigendomsstructuur en beheersituatie
In onderstaande tabe! wordt de kadastrale informatie (kadastemummer, eigendomsstructuur, oppervlakte, ligging en gebruik) voor eik kadastraal perceel van het 
studiegebied weergegeven.

percee/ nr e/gendom oppe/v/aMe //gg/ng geùfïM

Deelgebied !

& : Middelkerke 2 de Afdeling Sectie C

283C18 AWZ 20a45ca Koninginnelaan gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud

283c36 AWZ 4ha74a04ca Duinenstraat en op zachte recreatie

283d35 Landsverdediging 3ha86a52ca Hector Vertiaegheiaan 3 zendstation

283d36 AWZ 4ha82a68ca Leopoldlaan gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud

330k8 AWZ 8ha67a25ca Leopoldlaan en op zachte recreatie

Middelkerke 3 de Afdeling Sectie D

557d24 AWZ 6ha86a29ca Parklaan

557s25 AWZ 2ha93a67ca Parklaan
gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud 

en op zachte recreatie557t24 AWZ 2ha30a08ca Westzeedijk

557v24 AWZ 63a44ca Westzeedijk

595e42 AWZ 1ha20a88ca Par^laan
: . :

. ' ''' Deetgebied II

Duinen

Middelkerke 1 ste Afdeling Sectie A

300d2 AWZ 15ha26a53ca Duinenweg gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud

302c AWZ 1ha27a52ca Duinenweg (Schapenweide) idem + in beheer als natuurreservaat door Natuurpunt VZW



Middelkerke 1 ste Afdeting Sectie B
1s16 AWZ 7ha18a15ca C. De Grootelaan gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud 

en op zachte recreatie1t17 AWZ 3ha80a36ca C. De Grooteiaan

Oostende 11 de Afdeting Sectie A

178x privaat 1a25ca Duinenstraat 133

bewoning

178x2 privaat 3a50ca Duinenstraat 141

178y2 privaat 4a90ca Duinenstraat 127

178z privaat 1a10ca Duinenstraat 137

178z2 privaat 1a44ca Duinenstraat 131

182c privaat 11a39ca Duinenstraat +127

Camping Raversijde

182d privaat 75a87ca Duinenstraat +128

183k privaat 50a66ca Duinenstraat +103

184a2 privaat 38a54ca Duinenstraat 93

184f2 privaat 24a06ca Duinenstraat 93

185g2 AWZ 50a92ca Raversijde bad

gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud 
en op zachte recreatie

185k3 AWZ 52a13ca Raversijde bad

18513 AWZ 20a96ca Raversijde bad

185m3 AWZ 26a63ca Raversijde bad

185t2 AWZ 2ha99a87ca Raversijde

230d4 AWZ 2ha12a88ca Zeedijk

233g AWZ 4ha87a08ca Wairaversijde

Oostende 11 de Afdeiing Sectie A



173a2 provincie 6a Duinenweg
173d provincie 5a43ca Walraversijde
173d2 privaat 3a84ca Duinenweg

173w privaat 3a10ca Raversijde

173w2 provincie 6a51ca nabij Westiaan

173x2 privaat 1a49ca nabij Westiaan

173z Stad Oostende 1a27ca Duinenstraat

174f provincie 48a13ca Duinenweg

177/2 provincie 11a80ca Walraversijde

187/2a provincie 21a25ca Raversijde
Domein Prins Karei

196a Bos & Groen 1ha38a70ca Oostendsesteenweg

197f Bos & Groen 4a65ca Duinenstraat +147

197k Bos & Groen 1ha75a60ca Walraversijde

199d Bos & Groen 4ha10a95ca Walraversijde

201c provincie 1ha95a95ca Duinenstraat 278

205b provincie 90a07ca Duinenstraat

217f privaat 9a55ca Oostendsesteenweg

224c Bos & Groen 4a60ca Walraversijde

225k Bos & Groen 10a Duinenstraat

227b provincie 2ha57a90ca Walraversijde

. <' -ST- 1' -f/,.-" . '..-'r.' - Deelgebied III

' """  * ' Duinen ' ' '

Oostende 5 de Afdeling Sectie B



132w3 AWZ 3ha56a74ca Zeedijk Duinenstraat
gericht op het behoud van de zeewerende functie, op natuurbehoud 

en op zachte recreatie
487k AWZ 2ha10a73ca Raversijdestraat
487) AWZ 1a15ca Raversijdestraat

Oostende 5 de Afdeiing Sectie B

112a2 Stad Oostende 1a87ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikketing
112a3 Stad Oostende 4a59ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeiing
112a6 Stad Oostende 1a28ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeiing
112f6 Stad Oostende 1a55ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeiing
112s4 Stad Oostende 2a76ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeiing
112x4 Stad Oostende 2a85ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeling

112y4 Stad Oostende 58a70ca Dorpsstraat braakland met ruigteontwikkeiing

112z4 Stad Oostende 4a38ca Dorpsstraat braakiand met ruigteontwikkeiing

116a Kerkfabriek 22a49ca Dorpsstraat braakland met ruigteontwikkeiing

117h Kerkfabriek 1a30ca Dorpsstraat braakland met ruigteontwikkeiing

118b Stad Oostende 34a45ca Dorpsstraat kerkhof

119a Stad Oostende 34a45ca Dorpsstraat +82 kerk

121e Kerkfabriek 33a Dorpsstraat akker

125 Stad Oostende 11a40ca Raversijdestraat gracht

126 Kerkfabriek 43a70ca Duinenweg akker

127 Kerkfabriek 4a30ca Duinenweg akker

128b Kerkfabriek 1a40ca Duinenweg akker

129b Kerkfabriek 3a30ca Nieuwpoortsesteenweg akker



142h privaat 21a90ca Nieuwpoortsesteenweg weide
142k privaat 14a55ca Emie) de Smitlaan camping
142m privaat 1a84ca Emie! de Smitlaan camping
142n privaat 45ca Zeestraat camping
142p privaat 2a05ca Zeestraat camping
142r privaat 9a05ca Emiel de Smitlaan camping
144a privaat 2ha01a68ca Nieuwpoortsesteenweg +514 camping
147a privaat 49a22ca Nieuwpoortsesteenweg camping

148 privaat 28a70ca Nieuwpoortsesteenweg weide
149 privaat 1ha87a40ca Nieuwpoortsesteenweg weide/camping
150 privaat 23a30ca Nieuwpoortsesteenweg weide

153 privaat 58a50ca Nieuwpoortsesteenweg akker

154a privaat 3ha25a80ca Kerkhoek akker

155 privaat 9a90ca Kerkhoek akker

156b/2 Kerkfabriek 8a10ca Nieuwpoortsesteenweg akker

157a privaat 55a60ca Nieuwpoortsesteenweg akker

160/2 privaat 24a30ca Nieuwpoortsesteenweg akker

160/3 privaat 8a60ca Nieuwpoortsesteenweg camping

160a/4 privaat 15a37ca Nieuwpoortsesteenweg +514 camping

161/2 privaat 6a50ca Nieuwpoortsesteenweg camping

Oostende 11de Afdeling Sectie A

ig privaat 1ha80a65ca Nieuwpoortsesteenweg +514 camping

2f privaat 5a19ca Nieuwpoortsesteenweg 514 camping



AWZ: Domein van de Vtaamse gemeenschap, Departement LIN, Administratie waterwegen en Zeewezen, Afdeiing Waterwegen kust
Landsverdediging: Domein van het Ministerie van Landsverdediging - Atgemene Dienst Bouwwerken
Bos & Groen: Domein van het Vlaamse Gewest, Departement LIN, Administratie AMINAL, Afdeling Bos en Groen
Provincie: Domein van de provincie West-Vlaanderen
Stad Oostende: Domein van de Stad Oostende
Kerkfabriek: Domein van de Kerkfabriek van de parochie Heilig hart in Oostende



Bijtage 2: Soortentijst hogere pianten
!n deze bijtage worden atte hogere ptanten aangetroffen tijdens de inventarisaties die in mei-juii 2003 in het studiegebied werden uitgevoerd naar aanteiding van deze 
gebiedsvisie weergegeven.

Hierbij worden voor elke soort enerzijds de verspreiding en de bedreiging weergegeven. Zówet de gegevens inzake verspreiding als inzake bedreiging werden 
overgenomen uit het Ftora Register Vlaanderen (Biesbrouck & al., 2001)

De verspreiding van elke soort wordt toegelicht aan de hand van UurhokFrequentieKlassen (UFK). Deze UFK's zijn gebaseerd op floristische waarnemingen die 
uitgevoerd werden tussen 1972 en 2001.

De bedreiging is gebaseerd op de Rode Lijst voor hogere planten in Vlaanderen.

Het voorkomen van deze plantensoorten wordt verder geografisch gespecificeerd. "Warandeduinen West" omvat hierbij de eenheden 1.1 tot en met 1.12, 
"Warandeduinen oost" omvat de overige eenheden van deelgebied I (eenheden 1.14-1.24). "Middelkerke oost" omvat hierbij de eenheden tl.1 tot en met 11.10 en 11.12 tot 
en met 11.16. Schapeweide omvat de eenheid H.11. "Prins Karei duipen" omvat de eenheden Ü.17 tot en met H.22. Voorde polders van het studiegebied werden geen 
gedetailieerde floristische soortenlijsten opgemaakt. Dit gebeurde evenmin voorde duinen van deelgebied ))!.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam UFK>'72 Bedreigd Warande
duinen west

Warande
duinen oost

Middelkerke
oost

Schapewei
de

Prins Karei 
duinen

/4cer pseucfop/a^anus Gewone esdoorn 9 X X
/tcM/ea Gewoon duizendbiad 10 X X X X X

/Segopod/um podagrar/a Zevenbiad 10 X

/Sgrosf/s cap/7/ans Gewoon struisgras 9 X X
<4grosf;'s sfo/ortz/era Fioringras 9 X X X

Æra praecox Vroege haver 6 X

Æ/;ana pef/o/afa Look-zonder-look 7 X

Æ/Zum v/nea/e Kraailook 7 X X X X

/Mopecurus myosuro/des Duist 8 X

^mmopMa arenar/a Heim 4 nb X X

/lnaga//;s arv. ssp. an/ens/s Rood guichelheil 7 X X X X

/Snc/iusa o/Hc/na/Zs Gewone ossetong 3 ni X X X

cauca//s Fijne kervel 4 X X X X

sy/vesfr/s Fiuitekruid 9 X X X



/tnf/)y///s vu/nerar/a Wondklaver 3 B! X
/Sraù/dops/s ff)a//ana Zandraket 8 X

Arcf/um m/nus Kleine k!it 7 X
/Srenar/a sefpy//;7ö/;a Zandmuur 8 X X X X

/Srrbenaf/ierum e/aùds Gtanshaver 10 X X X X X
/Srfem/s/a vu/gar/s Bijvoet 10 X X X X X

Asparagus o/f. ssp. o/Rc/na//s Tuinasperge 6 X
Asparagus off. ssp. prosfrafus Liggende asperge 2 B X X X

/4speru/a cynancb/ca Katkbedstro 2 B! X
Ænp/ex prosfrafa Spiesmeide 8 X X X

^ ven u/a pubescens Zachte haver 4 P X X
Ba//ofa n/gra Stinkende baiiote 7 X X

Be///s perenn/s Madeliefje 10 X X
Berferoa /ncana Grijskruid 5 X

Sefa vu/gans ssp. mar/Y;ma Strand biet 2 B! X X
Brass/ca napus Koolzaad X

Brass/ca n/gra Zwarte mosterd 5 X

Bromos commofafus Grote trosdravik X

Sromus bordeaceus Zachte dravik 9 X X X X X
Bromus racemostvs s.sfr. Trosdravik 3 B X

Bromus ram. ssp. ramosus Ruwe dravik 3 B X

Bromus sfen'//s )j)e dravik 8 X X X X

Bromos fec/orum Zwenkdravik 6 X X

Bromus f/iom/ne/ Duindravik 3 P X

Bryon/a d/o/ca Heggerank 7 X X X X X

CaMe manï/ma Zeeraket 3 P X X X

Ca/amogrosf/s canescens Gewoon struisriet X X

Ca/ysfeg;a sep/'um Haagwinde 10 X

Ca/ysfeg/a so/dane//a Zeewinde 3 P X X X

Capse//a öursa-pasfons Gewoon herderstasje 10 X X X

Cardar/a draPa Pijikruidkers 6 X X X

Carex arenana Zandzegge 6 X X X

Carex /i/rfa Ruige zegge 8 X

Cafapod/um mar/num Laksteeitje X

Cenfaurea jacobea Gewoon knoopkruid X X X X



Cerasf;um arvense Akkerhoornbloem 7 X X X X
Cerasf/ufï? cMfusum Scheve hoombloem 3 P X
Ce;iasf;um /on̂ anum Gewone hoornbtoem 10 X X X X
Cerasùum pum/Vt/m Steenhoornbioem X

Ceras '̂um sem/decandrum Zandhoornbloem 6 X X X X
Cerasùï/m fomen^osum Viltige hoornbtoem X X

Cfie/Zdon/üm ma/us Stinkende gouwe 9 X
C^enopod/um a/bum Melganzevoet 10 X X

Cb/ysa/i^emum sege^um Gete ganzebtoem 6 X
C/rs/um an/ense Akkerdistet 10 X X X X X
C/rs/um vu/gare Speerdistet 10 X X X X

C/ayfon/a pe/fo//â a Witte winterpostetein 5 X X X X
Cocb/ear/a dan/ca Deens lepelblad 4 nb X X X

Cons/o/yu/us an/e/is/s Akkerwinde 9 X X X X
Conyza canadens/s Canadese fijnstraa! 9 X X X X
Conyza suma r̂ens/s Hoge fijnstraal X

Cor/spermum /ep̂ op̂ efu/n Smal vlieszaad 4 X X X
Coronoptvs d/dymus Kieine varkenskers 7 X

Corynep/iorus canescens Buntgras 6 X

Cofoneaŝ e/* /lor/zon̂ a/Zs Vlakke dwergmispel 3 X

Crataegus /nonogyna Eenstijlige meidoorn 10 X X

Crep/s cap///ans Klein streepzaad 10 X X X

Crep/s po/ymorpba Paardebloemstreepzaad 4 nb X

Cynog/ossum o/̂ c/na/e Veidhondstong 4 X

Dacfy//s g/omerâ a Gewone kropaar 10 X X X X X

Descura/n/a sopb/a Sofiekruid 3 X

D/anf/ius barbaas Duizendschoon X

D;p/ofax/s mura//s Kleine zandkool 5 X X

D/p/ofax/s fenu//b//a Grote zandkool 6 X X X X X

Ecb/um vu/gare Slangekruid 6 X

E/eagnus anguŝ 7o//a Smalbladige olijfwilg X

E/eagnus umbe//â a Oüjfwilg X

E/eoc/iar/s pa/uŝ r/s Gewone waterbies 6 X X

E/ymus arenar/tvs Zandhaver 4 nb X X X X

E/ymus â ber/cus Strand kweek 4 nb X X X X



E/ymus ?ia/*cfus Biestarwegras 3 P X

E/ymus repens Kwee kg ras 10 X X
Ep/7ob/um angusf;7o//t/m Wilgeroosje 9 X

Ep/7ob/'um b/rsubv/w Harig wilgeroosje 9 X X

Egu/se^um arvense Heermoes 10 X X X
Er/geron acer Scherpe fijnstraal 5 X

Erod/um c/cû ar/um Gewone reigersbek 8 X X X X
Erod/um c/cufanum subsp. 

dunense Duinreigersbek X X X

Erod/um /ebe/// Kleverige reigersbek 3 P X

Erop/iZ/a verna Vroegeling 7 X X

E/yng/um mar/ï/mum Blauwe zeedistel 3 P X X
Eüonymus et/ropaeus Kardinaaismuts X

Eupa^or/um cannab/num Koninginnekruid 8 X X

Eup/iorb/a /ie//oscop/a Kroontjeskruid 8 X X

Eupborb/a para//as Zeewolfsmeik 3 P X X X

F a//op/a ba/dscuan/ca Bruidssluier X

Fes^uca yunc/fo//a Duinzwenkgras X

Fes^uca rubra Rood zwenkgras 10 X X

Frax/nus exce/s/or Gewone es 9 X X X

Fumar/a ô c//ia//s Gewone duivekervet 6 X

Ga/7/ard/a grand/7/ora Kokardebloem X

Ga/Zum apar/ne Kleefkruid 10 X X X X X

Ga//um mo//ugo Giad walstro 8 X X X X

Ga//um vertvm Geel walstro 6 X X X X X

Geran/um mo//e Zachte ooievaarsbek 9 X X X

Geran/um pus///um Kleine ooievaarsbek 8 X X

Geran/um roberf/anum Robertskruid 8 X X

G/ecboma bederacea Hondsdraf 10 X X X

Hedera be//x Klimop 9 X X

We/zan̂ bemum nummu/ar/t/m Geel zonneroosje 3 P X

H/erac/um p//ose//a Muizeoor 8 X X

Merac/um umbe//a^m Schermhavikskruid 8 X X X X

Mmanfog/osst/m b/rc/num Bokkenorchis 2 B! X

Mppop îae rbamno/des Duindoorn 4 X X X X



/-/o/cus /anafus Gestreepte witbo! 10 X X X X X
Honckenya pep/o/des Zeepostetein 3 P X

Horde urn mur/num Kruipertje 9 X X X X
Hyper/cum perforafum Sint-Janskruid 10 X

Wyper/ctvm guadrangu/tvm Gevleugeld hertshooi 7 X
/-/ypoc/ioeds rad/cafa Gewoon biggekruid 10 X X X X

/nu/a conyzae Donderkruid 4 P X

Joncus gerard// Zilte rus 4 X

Juncus /n/Zexus Zeegroene rus 8 X

Koe/er/a macranfba Sma) fakkelgras 2 B X X X

Lac^uca serr/o/a Kompassla 6 X

Lacfuca v/rosa Gifsla X

Lam/um a/bum Witte dovenetei 10 X X

LamZum purpureum Paarse dovenete) 10 X X

Lafbyrus /aùfo/Ztvs Brede lathyrus 4 X X

Leon/odon aû umna/Zs Vertakte ieeuwetand 9 X X

Leonfodon saxaMZs Kleine leeuwetand 6 X X X

Leucanfbemum vu/gare Margriet 9 X

LZgus/rum ovaZZ/b/Zum Haagliguster X X

LZgus/rtvm vu/gare Wiide liguster 4 X

LZnarZa vuZgarZs Vlasbekje 9 X X

Lo/Zum perenne Engeis raaigras 10 X X X X X

Lo^üs cor. ssp. corn/cu/afus Gewone roiklaver 8 X X X X

Luzu/a campes/r/s Gewone veldbies 8 X

LycZum barbarum Boksdoorn 4 X X X X

LycopsZs arvensZs Kromhals 5 X X X X

Ly^brum sa/ZcarZa Grote kattestaart 9 X

Ma/us syZvesfrZs Appei (wild + gekweekt) 5 X

Ma/va neg/ec/a Klein kaasjeskruid 8 X

/Ma/va syZveŝ r/s Groot kaasjeskruid 8 X X X X X

ZWa/rZcarZa mar/Y/ma Reuketoze kamiHe 8 X

/Ma/rZcarZa recubïa Echte kamiile 10 X

Med/cago arab/ca Gevlekte rupsklaver 5 X

Med/cago fa/ca/a Sikkelklaver 3 B! X X

Med/cago /upu/Zna Hopklaver 9 X X X X



Med/'cago m/n/'ma Kleine rupsklaver 3 P X
Med/cago saf/va Luzerne 6 X

Me/anddum a/bum Avondkoekoeksbloem 7 X X X X X
Me/z'/ô üs a/ba Witte honingklaver 6 X X

Me///ofus o/̂ c/na//s Citroengele honingklaver 7 X X X
Men^a aguâ /ca Watermunt 9 X
Mercuda//s annua Tuinbingelkruid 9 X
Myosoù's arvens/s Akkervergeet-mij-nietje 8 X X X

Myosoù's ramos/ss/ma Ruw vergeet-mij-nietje 6 X
Oeno^era ù/enn/s Middelste teunisbloem 6 X X

Oeno^era e^hrosepa/a Grote teunisbloem 5 X X X X
Oeno#?era x fa//ax Grote X Middelste teunisbloem X

Onon/s repens Kruipend stalkruid 4 X X X X X
Orobanc/ie car/opby//acea Walstrobremraap 3 B X X X X

Orobancbe purpurea Blauwe bremraap 2 B! X X X
Papaver dub/urn Bleke klaproos 6 X
Papaver r/ioeas Grote klaproos 9 X X X X X

Papaver somn/ferum Slaapbol X
Pasf/naca sâ /va Gewone pastinaak X X

P/i/eum arenar/um Zanddoddegras 4 nb X X X X
P/i/eum 6erfe/on;7 Klein timoteegras 4 X X

Pbragm/ïes auŝ ra//s Riet 9 X X X X
P/an/ago coronopus Hertshoomweegbree 4 X X
P/anfago /anceo/â a Smalle weegbree 10 X X X X X

P/an^ago ma/or ssp. major Grote weegbree 10 X X X X

Poa annua Straatgras 10 X X X

Poa compressa Plat beemdgras 6 X

Poa fr;v;'a//s Ruw beemdgras 9 X X

Po/yga/a vu/gads Gewone vleugeltjesbloem 4 B X

Po/ygonum amp/i/Num Veenwortel 8 X X

Po/ygonum av/cu/are Varkensgras 10 X X X X X

Po/ygonum convo/vu/us Zwaluwtong 9 X X X X X

Po/ygonum pers/cada Perzikkruid 10 X

Popu/us a/ba Witte abeel X X X X

Popu/us canescens Grauwe abeel X X X X



Popu/us fremu/a Ratelpopulier 8 X
Pofenf/7/a anser/na Zilverschoon 10 X
Po^enM/a rep^ans Vijfvingerkruid 8 X X X X X
Prunus serof/na Amerikaanse vogelkers 8 X

Prunus sp/nosa Sleedoorn 9 X X X X
Pu//car/a dysen^en'ca Heelblaadjes 8 X X

Quercus robur Zomereik 9 X
Panuncu/us acr/s Scherpe boterbtoem 10 X

Panuncu/us bu/ùosus Knolboterbloem 7 X X
Panuncu/us repens Kruipende boterbtoem 10 X X X X X

Panuncu/us sce/era^us Biaartrekkende boterbloem 7 X
Peseda /û ea Witde reseda 7 X

P/i/nan f̂ius m/'nor ssp. m/nor Kieine ratelaar 4 B X X

P/bes aureum Gele bes X
P/bes n/grum Zwarte bes 5 X

P/bes sangu/neum Wijn bes X

Pob/'n/'a pseudoac/a Robinia X

Por/ppa /s/and/ca Moeraskers 8 X
Posa 'can/na' groep Hondsroos 8 X X X

Posa p/n?p/ne///fo//a Duinroosje 2 B! X X

Posa rub/g/nosa Egelantier 4 nb X

Posa rugosa Rimpelroos 3 X X X X X

Pubus caes/us Dauwbraam 9 X

Pubus '/iruf/cosus' groep Gewone braam 9 X X X X X

Pumex acê ose//a Schapezuring 10 X X X

Pumex cong/omerafus Kluwenzuring 8 X

Pumex cnspus Kru)zuring 9 X X X X X

Pumex ob̂ . ssp. ob/us/fo/zus Ridderzuring 10 X X X

Sag/na apê a/a Tengere vetmuur 5 X

Sag/na procumbens Liggende vetmuur 8 X

Sa//x repens Kruipwilg 6 X X X

Sa/so/a /(a// ssp. /(a// Stekend loogkruid 3 P X

Sambucus n/gra Gewone vlier 10 X X X X X

Saponar/a o/̂ c/'na//s Zeepkruid 6 X X X X

Sax/^*aga fr/dacfy/<?es Kandelaartje 5 nb X ; X



Sedum acre Muurpeper 7 X X X X

Sedum a/btvm Wit vetkruid 4 nb X

Sedum spur/um Roze vetkruid X

Sedum fe/ep/i/um Hemelsleutel 6 X

Senec/o /naegu/dens Bezemkruiskruid 5 X X X

Se/iec/o jacobaea Jakobskruiskruid s.[. 9 X X X X

Senec/o vu/gar/s Klein kruiskruid 10 X X X

S/'/ene con/ca Kegelsilene 3 B X X

S/7ene nufans Nachtsilene 3 B X

S?nap/s arvens/s Herik 8 X X

S/symPr/um o/7ïc/na/e Gewone raket 10 X X

So/anum du/camara Bitterzoet 8 X X X X

Sonchus arvens/'s Akkermetkdiste) s.t. 8 X X X

Sonc/ius asper Gekroesde meikdiste! 10 X X X

Sonc/ius o/eraceus Gewone metkdistel 10 X X X X

Sor&us aucupar/a Wi)de iijsterbes 8 X

Sfe//ar/a med/a ssp. wed/a Vogelmuur 10 X X X X

Ŝ e//ar/a pa///da Duinvogelmuur 4 X

Symp/iy^um o^c/na/e Gewone smeerwortei 9 X

Syr/nga vu/gar/s Sering X

7amar/x parv/Wora Tamarisk X

Tanace^um vu/gare Boerenwormkruid 10 X X

Taraxacum sp. Paardebloem X X X X

77?a//ĉ rum m/nus ssp.dunense Kleine ruit 3 P X X X X

7ragopogon prafens/s Gele morgenster 7 X X X X

7r/fo//um arvense Hazepootje 6 X

7r//b//um campe ŝ re Liggende kiaver 6 X X X

7n7b/<um dub/um Kleine klaver 9 X X X X

7r/Yo//um repens Witte klaver 10 X X X X X

7r/fo//um scaùrum Ruwe kiaver 3 P X

7r/se^m f/avescens Goudhaver 6 X X X X

7yp/ia /â ïo//a Grote lisdodde 8 X

U/mus g/abra Ruwe iep 5 X X

L//t/ca d/o/ca Grote brandnetel 10 X X X X X

L/rï/ca urens Kleine brandnetel 9 X



Va/er/ane//a /ocusfa Gewone ve)ds!)a 5 X

Veron/ca a/vens/s Veidereprijs 8 X X X X
!/eron/ca beden7o//a Klimopereprijs 8 X

V/c/a cracca Vogelwikke 9 X

V/c/a b/rsû a Ringelwikke 8 X X
S/fc/a sâ /va ssp. n/gra Smatle wikke s.s. 9 X X X X X

V/ncefox/cum b/rund/nana Witte engbioem 1 B!

!//o/a a/vens/s Akkerviooitje 8 X

Mo/a cu/f/s/7 Duinviooitje 3 P X X X

S/u/p/a c///afa ssp. amb/gua Duiniangbaardgras 3 P X X X
S/u/p/a membranacea Langgenaald iangbaardgras X



Bijtage 3: Soortentijst (korst)mossen
De onderstaande tijst is gebaseerd op een mossenexcursie die uitgevoerd werd in de Warandeduinen op 19 
januari 2003. Ze is dan ook a))es behatve timitatief.

Korstmossen
H/efenscf)appe///7<e naam /Veder/andse naam Opmerk/ngen

C/adon/a fo//acea Eiandgeweimos -
C/adon/a /urca/a Gevorkt heidestaartje -

C/acfon/a scaùnuscu/a Ruw heidestaartje -
C/adon/a grac///s Bruin bekermos -

C/adon/a //mbnafa Kopjesbekermos -
C/adon/a c/i/orop/iaea Groen bekermos -

C/adon/a /ium///s Frietzakbekermos Zetdzame soort
Corn/cu/ar/a acu/ea/a Kraaktoof Zeldzame soort
C/adon/a rang/Yorm/s Vats rendiermos -
Pe///gera rufescens Ktein ieermos Zetdzame soort

Mossen
t/Me/ensc/)appe/ÿAe naam /Veder/andse naam
Brac/7yf/)ec/um rufabu/um Gewoon dikkopmos
Brac/iyf/iec/um a/b/cans Bteek dikkopmos

Synfnc/7/a rura/Zs var. rura//'form/s Groot duinsterretje
R/iy//ade/p/)us sguarrosus Gewoon haakmos

Hypnum cupress/forme Gewoon ktauwtjesmos



Bijtage 4: Soorteniijst macrofungi
Bijiage 4a: Soorteniijst inventarisatie 1999

H/efensc/!appe/ÿ/(e naam Neder/andse naam Groe/p/aafs Locate
/Sur/cu/anops/s amp/a Vais judasoor tignicoo) Warandeduinen

Auncu/ana auncu/a-yudae Judasoor iignicooi Warandeduinen
Ca/ocyöe gamùosa Voorjaarspronkridder grasiand Warandeduinen

Dacrymyces sM/afus Oranje druppelzwam iignicoot Warandeduinen
Marasm/fvs oreades Weidekringzwam grastand Warandeduinen

Mo///s/a c/nerea Gedrongen moliddia iignicoo) Warandeduinen
Omp/ia//na sp. Trechtertje mosduin Warandeduinen

Panaeo/us acum//iafus Spitse viekpiaat grasiand Warandeduinen
P/ie///nus /i;ppophaeco/a Duindoornvuurzwam epifytisch Warandeduinen

Bijtage 4b: !V!acrofungi aangetroffen tijdens veidwerk
gebiedsvisie (2003)

M/efensc/iappe/yTfe naam /Veder/andse naam Groe/p/aafs Locaf/e
Hygrocybe con/ca Zwartwordende wasplaat grasland vochtige panne Warandeduien

/Marasm/us oreades Weidekringzwam grasland gans studiegebied
^uncu/ana aun'cu/a-/odae Judasoor lignicool op Vlier in ganse studiegebied

/nocyùe dt//camare Grauwe vezel kop onder Kruipwilg vochtige panne Warandeduien



Bijtage 5: Metingen peiibuizen

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5
02/08/2003 90 106 178 103 158 130 172 146 189 223
23/09/2003 95 121 181 111 167 138 178 153 200 232
19/10/2003 - - - - - 141 182 154 204 237
26/10/2003 90 97 106 185 159 - - - - -

10/11/2003 96 94 106 182 157 144 182 156 197 234
29/11/2003 92 83 100 177 150 144 178 153 187 227
13/12/2003 82 75 96 176 145 145 173 148 184 222
4/01/2004 72 74 83 161 136 137 157 135 165 205

De in bovenstaande tabe) weergegeven hoogtes zijn uitgedrukt in cm reiatief t.o.v. de rand van de peiibuis. Na 
opmetingen van de hoogteligging van de randen van de peiibuizen kunnen deze reiatieve grondwaterpeilen 
omgezet worden naar absolute grondwaterpeilen. Een dergelijke opmeting dient nog door AWZ uitgevoerd te 
worden.



Bijiage 6: Vegetatieopnames natuurontwikketings- 
zone Domein Prins Karet
Qpnamenummer: 13230

Bibiio referentie: 199907 
Bedekkingsschaai: Tansiey Numeriek 3 
Auteur (code): Viina C9702 
Datum (jaar/maand/dag): 1999 
X-coordinaat: 43.864000 
Y-coordinaat: 211.249000 
Opp. proefviak (m )̂: 4070.00 
Mossen geidentificeerd (J/N): J  
Permanent Quadraat (J/N): N 
Biotoop: Oever 
Oorspr_nr 907a 
ifbi_code: c1-23-32 
Piaats: Oostende, Raversijde, TRP 
ifbi exact: zeker

Agrosf/s sfo/on/fera 2 P/iragm/fes atvsfra//s 4
A/opectvrus gen/cu/afus 3 P/anfago coronoptvs 1

Asfer fdpoZ/um 1 P/an/ago ma/or 1
Beru/a erec/a 3 Poa annua 1
Carex d/sfans 2 Po/ygonum pers/cada 1
Carex /7acca 2 Po^enM/a rep^ans 1

C/!enopod/um rtvùrum 3 Pu//car/a dysenfer/ca 2
C/rs/tvn? arvense 1 Panunctv/us repens 2
C/rs/um vu/gare 1 Pant/ncu/t/s sce/erafus 3

Ep//où/um /MTSuftvm 2 Sa//x spec/es 1
Ep//ob/um parv/^orum 1 Samo/us va/erand/ 1

Fes^uca pra/ens/s 1 Sc/rpus /actvsfr/s ssp. /abemaemon/an/ 1
AVo/cus /ana^us 1 Senec/o yacoùaea 1

Juncus ad/cu/a^s 4 Soncbos asper 1
Junctvs e/Tusus 1 Taraxacum spec/es 1
Jt/ncus /n/7exus 3 7r//o//um prafense 1

Leonfodon saxaM/s 1 7r/fo//um repens 1
Menf/ia agua /̂ca 2 7yp/)a /â //b//a 1

Myr/op/iy//um sp/ca^um 2 \/eron/ca anaga///s-aguaf/ca 2
Oe/ian#?e agtvaf/ca 1

Oonamenummer: 13231
Bibiio referentie: 199907 
Bedekkingsschaai: Tansiey Numeriek 3 
Auteur (code): Viina C9702 
Datum (jaar/maand/dag): 1999 
X-coordinaat: 43.864000 
Y-coordinaat: 211.249000 
Opp. proefviak (rrf): 4070.00 
Mossen geidentificeerd (J/N): J  
Permanent Quadraat (J/N): N 
Biotoop: Vijver 
Oorspt^nn 907b 
ifbi_code: c1-23-32 
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP



)fb! exact: zeker

A/opecurus gen/cu/afus 2 P/yagm/fes atvsfra//s 4
Bertv/a erecfa 2 Pofamogefon pecf/nafus 3

Ca/AYr/che /runcafa ssp. occ/denfa/s 3 Po/amoge/on pus/7/us 2
Cerafop/!y//um demersum 3 Po/amoge/on /dc/)o;des 1

C/?ara vu/gans 3 Panuncu/us c/rc/nafus 1
E/eoc/?ar/s pa/us/r/s 3 Panonco/us sce/era/us 3

E/odea nu/fa//// 2 Por/ppa ampfMb/a 1
Juncus arf/cu/afus 2 Sc/rpus /acus/ds ssp. /abernaemon/an/ 1
Junctvs ùu/bn/us 1 7ypf)a /af//d//a 1

Lemna m/nor 2 Veron/ca anaga///s-agua//ca 2
Myr/op/iy//um sp/ca/tvm 4 Zan/7/c/7e///a pa/usfns 2
P/ia/ar/s arund/nacea 1

Opnamenummer: 21695

Bibtio referentie: 200002 
Bedekkingsschaa): Tansiey 
Project (code: 045 
Auteur (code): Van Uytvanck Jan 
Datum Qaar/maand/dag): 2000/08 
Opp. proefvtak (nf): 100.00 
Bedekking totaa) (%): 70 
Bedekking kruidtaag (%): 70 
Biotoop: Voormalige Akkers 
)fb!_code: c1-23-32 
Ptaats: Oostende, Raversijde, TRP 
!fbl exact: voorkeur

TRP
Afgegraven zone ten W  vd brug, centraa! /Orig. number^165

AgrosAs sfo/on/fera f Myosof/s /axa subsp. cesp/Yosa s
A/opecurus gen/cu/afus a Pdragm/Yes ausfra//s 0

Be///s perenn/s r Poa /dv/a//s f
Carex /7acca r Panuncu/us sce/erafus 0

C/rs/um arvense 0 Pumex cong/omerafus 0
E/eoc/!ads pa/usMs ssp. pa/us/ds 0 Samo/us va/erand/ 0

Juncus ad/cu/afus 0 Sc/rpus sefaceus r
Juncus Pu/dn/us a Taraxacum sec//o S/u/g (Tvu/.s.s+dam) r
JuncMS gerard/ a

Opnamenummer: 21696

Bibiio referentie: 200002 
Bedekkingsschaal: Tansiey 
Project (code): 045 
Auteur (code): Van Uytvanck Jan 
Datum (jaar/maand/dag): 2000/08 
Opp. proefvtak (nrf): 10.00 
Bedekking totaai (%) 70 
Bedekking kmidtaag (%): 70 
Biotoop: Voomiatige Akkers 
!fbi_code: c1-23-32 
Ptaats: Oostende, Raversijde, TRP 
tfbt exact: voorkeur



TRP
Afgegraven zone, oevervegetatie /Orig. number=166

Ap/um graveo/ens r P/)ragm%es ausfra/zs a
Ap/um nod/^orum a Po/ygonum ampZi/'b/ï/m r
Juncus a/ï/cu/afus 0 Pu//car/a dysenfer/ca 0
Junct/s /n^exus r Panuncu/us sce/eraZus 0

Oenanf/?e aguaf/ca 0

Opnamenummer: 22655

Bibtio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) voitedig 
Auteur (code): Zwaenepoei Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefvlak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (nf): 1.00 
inciinatie (graden): 0 
Biotoop: Poeirand 
OorsptMir : 1 
ifbl_code: c1-23-32 
Piaats: Oostende, Raversijde, TRP 
ifbi exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

Agrosf/s s/o/on/fera P1 Juncus ùu/bn/us 2
A/opecurus gen/cu/afus r1 P/7ragm;ïes ausfra//s r1

Ap/um nod/7?orum 2 P/anfago ma/or r1
Juncus arf/cu/afus P2

Opnamenummer: 22656

Biblio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) volledig 
Auteur (code): Zwaenepoei Amout 
Datum (jaar/maand/dag) : 1999/08/25 
Lengte proefviak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (nf): 1.00 
Inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poelrand 
OorsptMir : 2 
lfbl_code: c1-23-32 
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP 
ifbl exact: voorbeur

zandige klei
vlak tegen de waterrand 
Prins Karel-domein

Ap/um nod/Y/orum 2 Juncus ùufon/us r1
E/eoc/iar/s pa/usfr/s 2 P/anfago ma/or P2
Juncus a/ï/cu/afus r2 Panuncu/us sce/era/us r1

Opnamenummer: 22657

Biblio referentie: 199910



Bedekkingsschaai: Londo (1) voüedig 
Auteur (code): Zwaenepoet Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefviak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (m^: 1.00 
Inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poeirand 
Oorspt_nr 3 
lfbl_code: c1-23-32 
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP 
Ifbl exact: voorkeur

zandige klei
op 3m van het water
Prins Karel-domein

B/yum spec/es 4 Pbragm/Yes ausZra//s p2
Ep//oö;um pa/v;/7orum r1 P/an^ago ma/or a4

Juncus arf/cu/afus r1 Poa anntva P2
Juncus Oufon/tvs a4 Pofenf///a anser/na r1
Juncus /n/?exus P2 Panuncu/us repens p4

Ma/ncana recuùYa r1 Sonchus asper r1

Opnametiummer: 22658

Biblio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) volledig 
Auteur (code): Zwaenepoel Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefvlak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (nf): 1.00 
Inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poelrand 
Oorspr nr 4 
)fbl_code: c1-23-32 
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP 
Ifbl exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

/4grosZ/s sfo/on/fera P2 Juncus /nOexus r1
Bryum spec/es 4 Pbragm/Zes ausfra//s r1
Carex /?acca r1 Panuncu/us repens 4

C/rs/um arvense P2 Sortebus asper r1
Er/geron canadens/s P1 7n/o//um repens 2

Juncus 6tv/bn/us P1

Qpnamenummer: 22659

Biblio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) voiledig 
Auteur (code): Zwaenepoel Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefviak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (m^: 1.00 
Inclinatie (graden): 0



Biotoop: Poelrand
Oorspr_nr: 5
lfbl_code: c1-23-32
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP
Ifbl exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

Agrosf/s ŝ o/on/̂ sra r1 P/vagm/fes aus/ra//s P1
Asfer f/7po//um r1 P/anfago ma/or r1

Ep/7ob/Y/m pa/v//7ortvm r1 Poa awiua r1
a/ï/cu/a/us r2 Panuncu/us repent r1

Juncus bu/bn/us 2

Qpnamenummer: 22660

Biblio referentie: 199910
Bedekkingsschaal: Londo (1) volledig
Auteur (code): Zwaenepoel Amout
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25
Lengte proefvlak (m): 1.00
Breedte proefvlak (m): 1.00
Opp. proefvlak (nf): 1.00
Inclinatie (graden): 0
Biotoop: Poelrand
Oorspt_nr: 6
lfbl_code: c1-23-32
Plaats : Oostende, Raversijde, TRP
Ifbl exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

Juncus a/ï/cu/a/üs 2 P/an/ago coronopus r1
Juncus bu/bn/us r1 P/an/ago ma/or r1

P/?ragm//es atvs/ra/Zs r1

Opnamenummer: 22661

Biblio referentie: 199910 
Bedekkingsschaal: Londo (1) volledig 
Auteur (code): Zwaenepoel Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefvlak (m): 1.00 
Breedte proefvlak (m): 1.00 
Opp. proefvlak (nf): 1.00 
Inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poelrand 
Oorspr_nn 7 
lfbt_code: c1-23-32 
Plaats: Oostende, Raversijde, TRP 
Ifbl exac: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

Agros//s s/o/on//era P2 Juncusgerarcf/ 1
Ap/um notMortvm p4 Junctvs /n/yexMS p4



Carex cupr/na r1 Men/ha aquaZ/ca 1
Ep/'/ob/um parv/f/orum r1 P/iragm/fes ausfra/Zs p4

Ho/cus /anaftvs P2 Pu//car/a dysen^er/ca p4
Jt/ncus a/ï/cu/afus 7 Panuncu/us repens r1

Qpnamenummer: 22662

Bibiio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) voiiedig 
Auteur (code): Zwaenepoei Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefviak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m) : 1.00 
Opp. proefviak (nf): 1.00 
inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poeirand 
Oorspr nr: 8 
ifbt_code: c1-23-32 
Piaats: Oostende, Raversijde, TRP 
ifbi exact: voorkeur

zandige kiei 
Prins Karei-domein

Ep/7où/um parv/Worum r1 Samo/L/5 va/erancf/ r1
Juncus arf/cuMus 7 Sc/rpus sefaceus r1
MenZ/ia aquaùca r1 Sonc/ius asper r1

P/iragm/^es ausfra//s p4

Oonamenummer: 22663

Bibiio referentie: 199910 
Bedekkingsschaai: Londo (1) voiiedig 
Auteur (code) : Zwaenepoei Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefviak (m): 1.00 
Breedte proefviak (m): 1.00 
Opp. proefviak (rrP): 1.00 
inciinatie (graden): 0 
Biotoop: Poeirand 
Oorspt_nr : 9 
ifb)_code: c1-23-32 
Piaats: Oostende, Raversijde, TRP 
ifbl exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karei-domein

/4gros//s sZo/on//era 1 Juncus bu/bn/us a2
B/yum spec/es .1 Juncus /n/?exus p4
Carex d/s%c/)a P1 Pbragm/Yes aus7ra//s r1
Carex /7acca p4 Poa annua r1

Cerasùï/m /on ânum r1 Sc/rpus se^aceus r1
Ep/7où/um parv//7ort/m r1 Soncbus asper r1

Ho/cus /anafus P1 7r;7ö/Mvm repens r1
Juncus a/t/cu/afus 1

Opnamenummer: 22664



Bibüo referentie: 199910 
Bedekkingsschaa!: Londo (1) voüedig 
Auteur (code): Zwaenepoei Amout 
Datum (jaar/maand/dag): 1999/08/25 
Lengte proefv!ak(m): 1.00 
Breedte proefvtak (m): 1.00 
Opp. proefvtak (m^: 1.00 
inclinatie (graden): 0 
Biotoop: Poetrand 
Oorspr_nr: 10 
lfbt_code: c1-23-32 
Ptaats: Oostende, Raversijde, TRP 
tfbt exact: voorkeur

zandige klei 
Prins Karel-domein

/Mopecurus gen/cu/afus r1 P/an^ago ma/or r1
C^enopod/um rubrum 3 Poa annua r1

Juncus arf/cu/â us r1 Ranuncu/us sce/era^us r1
Juncus Pu/bn/us r1 yeron/ca ca^enafa r1

P/iragm/fes ausfra/zs P1



Bijiage 7: Leden van de stuurgroep
AWZ Afdeiing Waterwegen Kust Peter Dewolf 

Jan Goderis 

Isabella Taes

AMINAL Afdeling Bos en Groen West-V!aanderen Jan Billiau

AMINAL Afdeling Natuur Cel Kustzone Jean Louis Herrier 

Hannah Vannieuwenhuyse

AROHM Afdeling ROHM West-Vlaanderen Koen Joye 

Marc Leonard

Instituut voor Natuurbehoud Sam Provoost

Gemeente Middelkerke Jean-baptiste Gailin

Natuurpunt Tom Debeelde 

Hugo Desmet

Provincie West Vlaanderen Sven Claessens 

Etienne Mares

Stad Oostende Jacky Derue 

Kristof Billiet

Toerisme Vlaanderen Mia Lammens

Vlaams Instituut voorde Zee Kathy Belpaeme 

Jan Seys

Westtoer Patrick Geldhof 

Els Vanreybrouck




