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Foto 1. Het eerste clubhuis van de golf werd gebouwd op het hoogste duin, waar nu de plaatsnaam 
'Binnenhof voorkomt. De tee is een afgevlakt duingedeelte, maar hoegenaamd niet het intensieve 
gazon dat de huidige tees kenmerkt. Buiten de tees is de vegetatie nog integraal de spontane, vrij 
open duinvegetatie. Soorten zijn niet echt herkenbaar, maar de vegetatie is wel duidelijk herkenbaar 
als mosduin afgewisseld met veel open zand (foto: Borremans & Gendebien 1999).

Foto’s 2, 3 en 4. Uitzicht van de tees, kort na de aanleg in 1912. De tees ogen nog niet ingezaaid, 
maar wel afgevlakt. Op een van de foto’s is te zien hoe ze soms door een haagje afgeboord worden;

Foto 5. De greens worden reeds vrij vroeg (1908) ingezaaid. De foto is van iets later, maar 
vermoedelijk van vóór 1928.

Foto’s 6, 7, 8 en 9. overzichtsbeeld van de golf anno 1922, met oude perceelgrenzen, helmduin, 
mosduin, duingrasland, Duindoornstruweel en jonge dennen als herkenbare vegetatie.

Foto’s 10, 11 en 12. Foto’s uit 1930 tonen de golf nog steeds als een globaal zeer open duingebied. 
Aan de randen zijn reeds wat grotere dennen waarneembaar, maar de golf zelf blijft grotendeels 
onbeplant. Het globale aspect is graziger dan tien jaar eerder. Rond de golf is de urbanisatie reeds 
aanzienlijk toegenomen (bron: Borremans & Gendebien 1999).

Foto’s 13 en 14. Het gebouwtje, op de plaats waar men naar steenkool boorde, maar in de plaats 
drinkwater vond, op een diepte van 452 m, werd gepromoveerd tot clubhuis van de ‘nieuwe golf’ (bron: 
Borremans & Gendebien 1999).

Foto 15. Een luchtfoto van de golf, uit 1947 geeft een beeld van de oude golf, kort na de oorlog (bron 
kust.urbanisatie.kuststreek, schaal cliché 1/7.500).

Foto 16. Luchtfoto, met het uitzicht van de golf omstreeks 1999. De omtrek van de golf is integraal
gemarkeerd door bebouwing en aspectbepalende dennenaanplanten. Binnen de golf zelf zijn de 
beregende speelbanen (groen) sterk contrasterend met de meer natuurlijke duingraslanden (bruin).

Foto 17. Kruipwilgstruweel, met Gewone heggenroos en Egelantier, naast de fairway 18 (grote baan). 
Zie ook vegetatie-opname 19.

Foto 18. Groeiplaats van Glad biggekruid (te verifiëren), op een pad tussen fairways 10 en 11
(vegetatie-opname 26).

Foto 19. Kogelbies in een grazige zoomvegetatie tussen fairways 10 en 11. Zie vegetatie-opname 25.

Foto 20. Wondklaver-Nachtsilene-vegetatie in een lange rough. Dit vegetatietype is een van de meest 
kenmerkende van de golf. Hier en in de golf van De Haan komt het relatief meer voor dan in de 
andere duingebieden van de Belgische kust.

Foto 21. In deze ogenschijnlijk soortenarme, grazige rough tussen de fairways 1 en 2 (grote baan) 
komt het sierlijke en zeldzame grasje Bevertjes nog voor.

Foto 22. Rough naast de green van baan 5, met Stijve ogentroost. Zie vegetatie-opname 11.

Foto 23. Aspect van vegetatie-opname 10, een begroeiing met Grote ratelaar, in de rough naast
fairway 5 (grote baan).

Foto 24. Vegetatie met Kleine ratelaar. Zie vegetatie-opname 12.

Foto 25. Grote tijm profiteert van de kort gemaaide roughs naast fairway 5. In de langere roughs komt
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de soort minder voor. In de achtergrond zijn de bloeiwijzen te zien van ingezaaide Ruige weegbree.

Foto 26. Geel zonneroosje komt nog voor in de lange rough op het uiteinde van banen 4 en 5 (kleine 83
baan). Zie ook vegetatie-opname 6.

Foto 27. Karakteristiek Gestreepte klavermilieu. Vegetatie-opname 21, rough naast fairway 7 (grote 84
baan).

Foto 28. Het bloeiaspect van Kruipend stalkruid en Geel walstra kleurt grote delen van de roughs in 86
juni paarsgeel.

Foto 29. Egelantier laat zich in de golf onderscheiden van de andere wilde rozen door de opvallend 87
fel roze gekleurde bloemen. Alle andere wilde rozen (Hondsroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos,
Gewone viltroos) in de golf hebben witte tot lichtroze bloemen.

Foto 30. Het gazon voor het clubhuis wordt kort gemaaid. Toch kunnen hier zeldzame soorten als 88
Blauw walstra en Draadklaver standhouden.

Foto 31. Mesofiel duingrasland met Tandjesgras tussen de greens 2 en 3 (grote baan). Zie ook 92
vegetatie-opname 8.

Foto 32. Bloedooievaarsbek in een rough tussen de fairways 9 en 10. De herkomst van deze plant is 94
onduidelijk: is het een ontsnapte tuinplant of toch een wilde plant?

Foto 33. In de golf komt op twee plaatsen Zuurbes voor. Zuurbes is een zeldzame kalkminnende 96
soort. Ze is hier vermoedelijk door vogels heen gebracht. Het gefotografeerde exemplaar staat in de 
nabijheid van de green van baan 4 (grote baan).

Foto 34. Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea) is een zeldzame kruising. In de golf komen mooie, 96
bijna boomvormige exemplaren voor.

Foto 35. Wilde liguster kan een struik worden tot zo’n 3 m hoog. In de golf komt ze echter voornamelijk 97
als dwergstruikje voor en valt ze pas op in bloei, niet alleen door de kleur van de witte bloemen, maar 
ook door de sterk geurende bloemen. Op de foto staat Wilde liguster in combinatie met Grote ratelaar.

Foto 36. Verzuurd duingrasland met aspect van het dominante, bloeiende Gewoon struisgras en 109
Zandblauwtje (Duin-Struisgrasassociatie). Zie ook vegetatieopname 46.

Foto 37. De greens bestaan uitsluitend uit Straatgras {Poa annua). Een aanduiding als Hx op de 111
biologische waarderingskaart in plaats van Hd lijkt meer aangewezen.

Foto 38. Duin-struisgras-associatie met aspect van Gewoon struisgras en Zandblauwtje, in de rough 121
naast fairway 7 (grote baan).

Foto 39. Beeld van vegetatie-opname 23, tussen fairways 9 en 10. Fraai voorbeeld van de 122
Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum).

Foto 40. Aspect van mosduin met Duinlangbaardgras (Kegelsilene-associatie), in een rough dicht bij 123
de green van baan 2.

Foto 41. Lange rough met de Associatie van Nachtsilene en Wondklaver, met beide naamgevende 124
soorten in beeld.

Foto 42. Semirough naast fairway 1 (grote baan) met Draadklaver, Ruwe klaver, Gestreepte klaver en 125
Liggende klaver (zie vegetatieopname 2).



Foto 43. Het beregeningswater dat voor de fairways bedoeld is kan door de wind wel eens tot in 
de semi-roughs en korte roughs naast de fairway belanden. Het Madeliefjesaspect is een typische 
reactie hierop. In de drogere duingraslanden ontbreken Madeliefjes. Madeliefjes worden momenteel 
met herbiciden bestreden. Een afbouw van de beregening kan ook het gebruik van herbiciden minder 
noodzakelijk maken.

Foto 44. Grazige zoom met Duinruit. Glanshaver is de dominante grassoort. In de voorgrond is ook
Kleine ratelaar herkenbaar.

Foto 45. Gele morgenster subspecies minor in een grazige zoomvegetatie,gedomineerd door 
Glanshaver.

Foto 46. De kruising Geel x Glad walstra komt in de golf vooral in Glanshaver-vegetaties en grazige
zomen voor.

Foto 47. Beeld van de standplaats van Sofiekruid, naast de onderhoudsloods in de golf.

Foto 48. Soortenrijk duinstruweel (Rhamno-Crataegetum) met onder meer Beklierde heggenroos, 
in de buurt van de green van baan 18 (grote baan) en de fairway van baan 6 (kleine baan). Zie 
vegetatie-opname 17.

Foto 49. Mosduin behorend tot de Kegelsilene-associatie. Dit biotoop is zowel regionaal, nationaal 
als internationaal belangrijk te noemen. Binnen de golf zijn dit soort pioniersituaties relatief zeldzaam. 
Alleen op de meest zonbeschenen zuidhellingen kan het standhouden;

Foto 50. Blauwe zeedistel is een van de weinige planten die momenteel expliciet aandacht krijgt
in de golf. De planten worden beschermd door een kleine draadomheining. De plant staat in de 
golf niet in zijn meest typische milieu (lijzijde zeereepduin), maar vooral in open mosduin op sterk 
zongeëxposeerde duintjes.

Foto 51. Mooi ontwikkeld, soortenrijk duinstruweel, zonder al te veel exoteninvloed. We herkennen
onder meer Duindoorn, Dauwbraam, Hondsroos, Kardinaalsmuts en Eénstijlige meidoorn.

Foto 52. In het beoogde multifunctioneel grasland komen niet alleen typische duinsoorten voor, maar 
ook algemene graslandsoorten van betreden gazonnen. Draadereprijs is een kenmerkende, maar toch 
nog steeds esthetisch aantrekkelijke soort van multifunctioneel grasland.

Foto 53. De belangrijkste oppervlakte van de golf, de rough-gedeelten, hebben droog tot mesofiel
duingrasland als doeltype. Droog duingrasland en in het bijzonder de mosduinen zijn in de minderheid 
ten opzichte van het mesofiele duingrasland.

Foto 54. De steile kantjes van de ‘bunkers’ worden met een bosmaaier gemaaid. Het zijn interessante 
plaatsen voor eenjarige duinsoorten van kruidenrijk mosduin (Kegelsilene-associatie). Het is aan te 
bevelen deze vrij open vegetatie zo te houden en ze niet in te zaaien met gras. Pioniersituaties zijn 
immers in de golf zeer zeldzaam.

Foto 55. Machinale herbicidenbehandeling van de green met specifiek toestel.

Foto 56. In de schaduw van de naaldhoutaanplanten verruigt en vergrast de vegetatie. Op de foto 
is het typische bloeiaspect van Gewoon struisgras en Gestreepte witbol te zien. Kruiden zijn hier 
schaars. Kappen van naaldhout, maaien van de grazige vegetaties met verwijdering van het maaisel 
of afplaggen van de zode (met hergebruik voor beschadigde fairways) kunnen opnieuw soortenrijk 
grasland creëren.

Foto 57. De naaldhoutbestanden kunnen omgevormd worden tot natuurlijker loofhoutbestanden. De 
meest open naaldhoutbestanden bieden ook nog perspectieven tot terug omzetten in duingrasland.
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Duingrasland (‘grijs duin’) is immers een prioritair habitatdoeltype van de Europese habitatrichtlijn.

Foto 58. De golfbeheerders vragen nog een korte periode waarin Madeliefjes met herbiciden 
kunnen bestreden worden. De maatregel moet als een absolute kortstondige overgangsmaatregel 
beschouwd worden, en kan enkel zeer lokaal op haarden Madeliefjes toegepast worden. In vegetaties 
waar de soort verspreid staat (foto hierboven), of de hinderlijkheid voor het golfspel gering is kan 
herbicidengebruik niet getolereerd worden. Hierbij sneuvelen immers teveel andere waardevolle 
duinsoorten.

Foto 59. Een van de twee groenstorten in de golf. Vegetatie-opname 24 geeft een beeld van de
storingsvegetatie, met onder meer Hongaarse raket (Artemisietea-vegetatie).
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In l e id ing

Dit natuur- en milieubeheersplan is gekoppeld aan het BPA nr. K-32: Golfterrein. In dit ‘open ruimte BPA’ 
staat de bescherming van de open ruimte voorop. 'Uitgangspunten zijn het bestendigen van de golf 
in zijn huidige landschappelijke en natuurlijke context, het maximaal beschermen van de ecologische 
waarden, reglementeren van de waterwinning en opstellen van specifieke voorschriften naar bestaande 
nutsgebouwtjes toe' (Van Coillie 2003). Het BPA verwijst voortdurend naar een op te maken beheers
plan om bepaalde voorschriften te verfijnen, en legt een bevriezing van een hele reeks activiteiten op, 
zolang er geen goedgekeurd beheersplan is. Het BPA werd goedgekeurd bij MB van 1 juli 2004. De 
goedgekeurde Stedenbouwkundige voorschriften van dit BPA zijn opgenomen als bijlage 13.

In het beheersplan wordt aangegeven hoe het behoud, en waar mogelijk zelfs de verbetering van de
bestaande milieu- en natuurwaarden kan worden bekomen, in een compromissituatie met het behoud 
van het golfspel.

Het realiseren van een stand still-situatie voor de natuurwaarden van het golfterrein, of zelfs een eventu
ele lichte verhoging van de natuurwaarden, gelden als het beste bewijs dat het samengaan van golfen 
natuur kan. Ze mogen op zich geen argument zijn om de golffunctie van het terrein te weren. Het stand 
still-principe is een beginsituatie. Het doel is ongetwijfeld een verbetering van natuurkwaliteit, maar te
gelijk ook een hogere rechtszekerheid voor de golf.

Het beheersplan heeft op zich geen wettelijk statuut. Het dient nadien nog juridisch verankerd te woor
den, bijvoorbeeld door het te bevestigen in een natuurrichtplan. In afwachting van deze juridische ver
ankering kan eventueel een overeenkomst gesloten worden tussen de golf en het Vlaams Gewest.



1. I n v e n t a r i s

1.1  J u r id is c h -a d m in is tra tie v e  gegevens

1.1.1 Situering en begrenzing studiegebied

De golf is één van de zeven duingebieden van Knokke-Heist:

1. Directeur-Generaal Willems-park te Heist
2. Park 58 te Duinbergen
3. Golf van Knokke
4. Blinkaartbos
5. De duinen van de Oude Hazegraspolder
6. De Groenpleinduinen
7. De Zwin bosjes

Als duingebied vormt de golf vormt eigenlijk een aaneengesloten geheel met de duinen van het Blinkaart
bos en de duinen van de Oude Hazegraspolder. De overige duingebieden zijn sterker geïsoleerd van 
het studiegebied, door tussenliggende bebouwing.

Kaart 1 geeft een overzicht van de duingebieden van Knokke-Heist.

In het zuiden wordt de golf begrensd door de bebouwing van de Helmweg en de Magere schorre, in het 
oosten door de Boslaan, het Blinkaartbos en de bebouwing van de Sparrendreef, in het noorden door 
de bebouwing van de Boslaan, de Zoutelaan, de Lammekenslaan en ‘Binnenhof, in het westen door de 
bebouwing van het Vlaams pad en de Albertlaan.

Kaart 2 geeft een situering van de golf binnen het stratenplan van Knokke.

Zuidelijk vormen de hoogbouwappartementen van de stadsstructuur Knokke een beeldbepalende ste
delijk grens. Zuidelijk bepaalt de oude dorpskern van Knokke, met gesloten bebouwing mede de ste
delijke ondergrens. Oostelijk wordt aangesloten met het Blinkaartbos en het Koningsbos. Noordelijk 
vormen villa’s in het groen de ruimere stedelijke bovengrens.

De infrastructurele dragers van het Zoute worden gevormd door de Zoutelaan en de Sparrendreef. Het 
clubhuis van de golf fungeert als eindpunt van de Sparrendreef.

Het golfterrein beslaat een oppervlakte van ca 80 ha. Het wordt in twee nagenoeg even grote percelen 
opgedeeld door het publiek toegankelijke Caddiespad

1.1 .2  Eigendomsstructuur

De golf is eigendom van de ‘Compagnie Immobilière Ie Zoute’, een in 1908 opgerichte maatschappij die 
vanaf haar oprichting een eenvormig beleid uitstippelde voor het gebied van de Zoute- en Hazegras
polder (zie hoofdstuk historiek). De huidige voorzitter van de maatschappij is Graaf Maurice Lippens,
Boslaan 43, 8300 Knokke-Heist.

1.1.3 Adviescommissie

Het eerste golfmemorandum (Van Mechelen 2003) voorziet in een 'op het natuurrichtplan afgestemde 
eco-convenant als verplicht opgelegde voorwaarde voor golfterreinen in kwetsbare gebieden’. ‘Er wordt 
voorzien dat er 1) een lokale begeleidingscommissie opgestart wordt. 2) Daarnaast moet er een stu- 
ringsgroep op Vlaams niveau opgericht worden, waarin zowel afgevaardigde van de golfterreinen, de



recreatie- en de milieusector vertegenwoordigd zijn. Verder dienen de relevante administraties van nabij 
betrokken te worden bij de invulling van dit eco-convenant. Overleg met de betrokken afdelingen van
Aminal is aangewezen.

Over de lokale begeleidingscommissie zegt het eerste golfmemorandum het volgende:
‘Gezien het golfterrein dient te voldoen aan specifieke lokale voorwaarden dient er een lokale begelei
dingscommissie opgestart te worden. De rol van deze begeleidingscommissie bestaat erin om de golf
club te begeleiden en te sturen zodat zij hun aanleg en/of beheer kunnen aanpassen aan de specifieke 
voorwaarden. In deze begeleidingscommissie zetelen de betrokken lokale administraties, de lokale 
milieu- en natuursector en de lokale golfsector.

Op deze wijze kan beoogd worden dat het golfterrein aangelegd en/of onderhouden wordt op een
manier die zowel voor de golfsport als voor het milieu en de natuur duurzaam kan genoemd worden. 
Aldus kan golf verenigbaar zijn met de randvoorwaarden van habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied 
en ankerplaats. Tevens is het aangewezen dat deze lokale begeleidingscommissies beschikken over 
sanctiemogelijkheden.

Ons inziens veroorzaakt een dubbele begeleidingscommissie (lokaal en op Vlaams niveau) een wat 
overbodige veelheid aan vergaderingen en adviezen. Het lijkt ons gunstiger slechts één adviescommis
sie op te richten, waarin alle noodzakelijke personen zetelen. Zo lang het eerste golfmemorandum geen 
officieel opvolger met wettelijk karakter krijgt, is er geen reden om het momenteel niet bij één commissie 
te houden. Wat belangrijker is, is een goed evenwicht tussen de golfsector enerzijds en de natuursec
tor anderzijds. Verder is er reeds een adviescommissie werkzaam geweest voor het BPA dat aan het 
beheerplan vooraf ging. Deze mensen zijn over het algemeen goed geplaatst om ook het beheerplan 
verder op te volgen. Voor de meer technische discussies lijkt het ons toch nuttig en noodzakelijk enkele 
extra mensen bij de adviescommissie te betrekken.

Voor de sturingsgroep worden bijgevolg volgende instanties en personen voorgesteld:

Ameeuw Griet, medewerker voor het gebiedgericht natuurbeleid in West-Vlaanderen (ven-ivon, afba
kening natuurlijke structuur), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Kliniekstraat 25, 1070 
Brussel, ariet.ameeuw@inbo.be

Bauwens Michèle, Antes milieustudies bvba, Italiëlei 161-6
2000 Antwerpen
Tel. 03/233 26 11
Michele. bauwens@antes. be

Cabooter Johan, Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist, Helmweg 23, 8300 Knokke-Heist, tel.: 050/63 
02 50, waterbedrijf@knokke-heist.be

David Peter, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Ruimtelijke plan
ning. Phoenixgebouw, Koning Albert-ll-laan 19, bus 12, 1210 Brussel. 02/553 83 81 Peter.David@lin. 
vlaanderen.be

Gobert Miet, waarnemend secretaris Knokke-Heist en adviescommissie, A. Verweeplein 1, 8300 Knok- 
ke-Heist, 050/63 01 10,
Miet.aobert@knokke-heist.be

Herrier Jean-Louis, ambtenaar Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Zandstraat 255, bus 3, 8200 
Sint-Andries. ieanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be

Janssen Mia,
Milieustudies Mia Janssen BVBA 
Kastanjelaan 13, 3052 Oud-Heverlee
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Tel/fax.: 016/40 07 03 
GSM: 0495/25 51 28
M iajanssen@ skvnet.be of miajanssen@skynet.be

Leten Mare, duinenconsulent, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Zandstraat 255, bus 3, 8200 Sint- 
Andries (Brugge), marc.leten@lne.vlaanderen.be

Lippens Leopold, Zoutelaan 248, 8300 Knokke-Heist. 0475/58 58 58 fax: 050/62 41 31 graaf.leopold. 
lippens@knokke-heist. be

Muylle Philippe, directeur Cie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, 0475/28 45 04 phm@ 
zoute.be

Poncelet Michel, green-consult, Rue Saint Roch 25, 4500 Ben-Ahin (Huy), tel.: 085/21 45 92, GSM: 
075/47 21 98, e-mail: areen-consult@swina.be

Provoost Sam, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Kli-
niekstraat 25, 1070 Brussel, sam.provoost@inbo.be

Symens Peter, medeauteur eerste golfmemorandum, Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
015/29 72 37 of 0474/54 45 90, peter.svmens@natuurpunt.be

Van Coillie Jan-Joris, ruimtelijk planner Knokke-Heist, e-mail: ian.vancoillie@knokke-heist.be

Vanderstraeten Jan, AROHM -  Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge. Tel. 
050/44 28 62 Jan.Vanderstraeten@lin.vlaanderen.be

Vandewalle, Marleen, milieuambtenaar Knokke-Heist, Gemeentehuis, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-
Heist, 050/63 01 97 marleen.vandewalle@knokke-heist.be

Zwaenepoel Arnout, natuurdeskundige Wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek (Brugge). 050/36 
71 58 a.zwaenepoel@wvi.be

Over de vergaderfrequentie staan geen preciseringen in het eerste golfmemorandum. We stellen voor
dat er één vergadering per jaar gehouden wordt, na het rondsturen van het jaarlijkse monitoringver- 
slag.

1.1 .4  Planologische bestemmingen en w ette lijke  statuten (gew estp lan, BPA's, duinen
decreet, habitatrichtlijngebied, beschermd landschap)

Gewestplan

Van Coillie (2003) schetst in detail de toestand van gewestplan en BPA’s op en rond het golfterrein.

Het gewestplan Brugge Oostkust (KB 07.04.1977)

Volgens de bepalingen van het gewestplan Brugge Oostkust KB 07.04.1977 is de golf gelegen in:
- Parkgebied: grootste deel van het plangebied, dit met overdruk waterwinningsgebied.
- Woongebied: zeer beperkt t.h.v. de BPA grenzen, evenwel veelal met overdruk van het duinende
creet.
Een klein stuk woongebied t.h.v. de Magere Schorre heeft voor de golf geen betekenis. In het BPA wordt
dit stukje woongebied aangeduid met nabestemming tuinzone.
Er zijn geen afwijkingsaspecten t.o.v. het gewestplan.
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Verfijninqaspecten t.o.v. het gewestplan:
1. De bestemming ‘parkgebied’ volgens het gewestplan wordt in het BPA nader gedetailleerd als zijnde 
‘ecologisch waardevol parkgebied met golfinfrastructuur’. Het gebied wordt in zijn landschappelijke en 
natuurlijke staat bewaard. Dit gebied heeft een sociale recreatieve functie en is opengesteld voor zij die 
golfen en lid zijn van de golfclub. Het gebied kan doorkruist worden door iedereen via het Caddiespad. 
Jaarlijks worden (lokale, regionale, nationale en internationale) golftornooien georganiseerd. De totale 
oppervlakte bedraagt ca 80 ha.

2. De bestemming ‘woongebied ’ volgens het gewestplan wordt plaatselijk gedetailleerd als 'ecologisch 
waardevol parkgebied met golfinfrastructuur’ in onderhavig BPA. Het betreft een situatie daterend van 
voor het gewestplan en betrokken gronden zijn een onderdeel van de bestaande golf. Met uitzondering 
van gronden gelegen achter woningen zuidelijk langs het Caddiespad, is het overige woongebied cf. het 
gewestplan bezwaard door het duinendecreet en aangeduid als ‘beschermd duingebied’. Hierop kan 
dus niet meer gebouwd worden hetgeen ook geenszins de bedoeling is van onderhavig planopzet.

BPA Golfterrein en gedeeltelijke herziening van het BPA Kalf straat en het BPA Wijk Berkenlaan

Teneinde een totaalbeeld te krijgen van de bestaande golf (zie opmerkingen geformuleerd op de ple
naire vergadering van 28.06.2001) impliceerde dit naast de opmaak van een nieuw BPA Golfterrein, een 
gedeeltelijke herziening van het bestaande BPA Kalfstraat (MB 17.04.1997) en van het bestaande BPA 
Wijk Berkenlaan (MB 18.12.1992).

BPA K-01 Kalfstraat MB 25.05.99

Het BPA K-01 Kalfstraat MB 17.04.1997: het betreft de oorspronkelijke dorpskern van Knokke, ten 
zuiden van de golf. Het BPA houdt een detaillering in van het gewestplan inzake de parkzone (0,5 ha
-  bestaande golf) en agrarisch gebied (0,2 ha -  bestaand woongehucht). Onderhavig BPA heeft als 
doelstelling binnen het bestaande woongehucht normale verbouwings- en/of renovatiewerken mogelijk 
te maken, dit teneinde de trend tot verwaarlozing of verkrotting tegen te gaan. Het goedgekeurde BPA 
K-01 voorziet in bestemmingszone 10 ‘golf-parkzone’ het volgende:

‘Het betreft een bestaande golf-parkzone, waarvan het aanwezige landschappelijke karakter qua open 
en groene ruimte maximaal dient te worden behouden en waar een absoluut bouwverbod geldt, behou
dens in de hierna omschreven deelzone met asterisk (*).
Alle ruimtelijke inrichtingsmaatregelen dienen voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de bevoeg
de Waterdienst.
In de deelzone op plan aangeduid met een asteriskf*) kunnen constructies worden opgericht i.f.v. ber
ging en beheer en de bestaande conciërgewoongelegenheid:

. Maximale grondoppervlakte: 1.500 m2, wat in houdt dat in deze deelzone voor maximum 1.500 
m2 mag ingenomen worden door bebouwing, de bestaande inbegrepen, i.f.v. het beheer en het 
onderhoud van de golf- parkzone.

. Kroonlijsthoogte: maximaal 5 meter.

. Nokhoogte: maximaal 7 meter.

Elke bouwaanvraag, betrekking hebbende op deze deelzone, dient een groen lay-out plan te bevatten 
omtrent deze deelzone, teneinde te kunnen toetsen in welke mate t.a.v. deze deelzone in voldoende 
mate de aspiraties van een groene golfuitbating ondersteund worden. ’

De gedeeltelijke wijziging behelst een updating van bovenvermelde voorschriften en een integratie van 
dit fragment van de golf in de totaliteit van het BPA Golfterrein.

Het BPA K-01 Kalfstraat MB 17.04.1997 is gedeeltelijk herzien bij wijzigingsplan goedgekeurd bij MB 
25.05.1999. Deze wijziging had geen betrekking op de zone 10 ‘golf-parkzone’.



Noordelijk aansluitend aan de golf. De opzet van het plan is het laten vastleggen van zeer specifieke
stedenbouwkundige voorschriften die moeten verhinderen dat het typische karakter van deze villawijk 
teniet wordt gedaan.
Het bestaande clubhuis en parking van de golf is in onderhavig BPA meegenomen, dit in bestemmings- 
zone 1 ‘ééngezinswoningenzone' met als specifieke aanduiding:
‘Voor de deelzone met gearceerde overdruk geldt het bepaalde van W2 met inbegrepen de hotelfunctie 
is samen hang met de bijhorende golfaccommodatie-bestemming’.

Enkel de in het BPA aangegeven bouwvrije zone ten zuiden van het clubhuis maakt deel uit van de ge
deeltelijke wijziging. Het clubhuis is gelegen in woongebied volgens het gewestplan en is gedetailleerd 
is het BPA Wijk Berkenlaan.

De gedeeltelijke wijziging behelst een updating van bovenvermelde voorschriften en een integratie van 
dit fragment van de golf in de totaliteit van het BPA Golfterrein.

Gebiedsomschrijving

Het BPA wordt begrensd door:
. ten noorden: villa's grenzend aan de het Binnenhof, Lammekenslaan, Zoutelaan, Sparrendreef, 

Boslaan, Tuinfluiterspad, Windenvang 
. ten oosten: het Blinkaartbos
. ten zuiden: villa’s grenzend aan de Helmweg, Magere Schorre 
. ten westen: villa’s grenzend aan de Albertlaan, Vlaams pad, Elisabetlaan

De oppervlakte van het BPA Golfterrein bedraagt: ca 77ha 31a 33ca
De oppervlakte van de gedeeltelijke herziening van het BPA Kalfstraat bedraagt: ca 3ha 90a 39ca 
De oppervlakte van de gedeeltelijke herziening van het BPA Wijk Berkenlaan bedraagt: ca 46a 36ca

Verhoudingsgewijs, indien we ervan uitgaan dat de totale oppervlakte van het plangebied ca 81 ha 68a 
08ca bedraagt dan vertegenwoordigen de constructies, inclusief de verhardingen ca 2260 m2 ofwel 
0.3%. De niet verharde oppervlakte binnen het plangebied beslaan dus 99.7%.

Kaart 3 geeft een uittreksel van het gewestplan ter hoogte van de golf, met aanduiding van de verschil
lende BPA’s met betrekking op de golf of de onmiddellijke omgeving. De bruine lijnen geven het BPA golf 
weer. Blauwe lijnen geven aan waar delen van vorige BPA’s gedeeltelijk herzien werden in het kader van 
het BPA golf. Ook de overlappingen van de door het duindecreet aangeduide gebieden zijn op dezelfde 
kaart aangegeven (zwarte lijnen).

Het BPA-Golfterrein (met inbegrip van de wijzigingen aan BPA Kalfstraat en BPA Berkenlaan) werd
goedgekeurd op MB 1/07/04.

Implicaties van het beheerplan op het BPA

In het BPA wordt voor de deelzones 1 tot en met. 5 vermeld dat ‘van zodra een beheerplan is goed
gekeurd er kan afgeweken worden van de voorschriften, evenwel kaderend binnen het beheersplan’. 
Deze passage kan verwarring wekken. In praktijk is het zo dat in het beheerplan voornamelijk zaken 
behandeld worden die het natuurbeheer van het terrein aangaan, terwijl in het BPA vooral de bevriezing 
van de bebouwing geregeld wordt. De interferentie tussen beide is dus niet van die aard dat er plots 
allerlei dingen uit het BPA niet meer zouden gelden door de opmaak van het beheerplan. In de eerste 
adviescommissie, van 7 februari 2006, is dan ook overeengekomen dat afwijkingen op het BPA, die 
eventueel zouden noodzakelijk geacht worden, in de toekomst aan de adviescommissie kunnen voor
gelegd worden. De adviescommissie moet dan oordelen wat kan en wat niet kan.



Vertrekkend van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve
aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwge
bieden, kunnen we vaststellen dat in onderhavig BPA drie kleinere deelzones bezwaard zijn als be
schermd duingebied.
De bescherming krachtens het duinendecreet houdt een volledig bouwverbod in, welke ook de steden
bouwkundige bestemming is van de grond.

Kaart 4 geeft de afbakening van duinendecreet weer, zoals in het staatblad gepubliceerd.

Kaart 5 geeft de ligging van de door het duinendecreet aangeduide gebieden, beschermde landschap
pen, habitatrichtlijngebieden, ramsargebieden en vogelrichtlijngebieden voor Knokke-Heist weer.

Op kaart 3 zijn de details van de overlapping van door het duindecreet aangeduid gebied en golf te
zien. De drie overlappingen zijn telkens slechts beperkt. Het gaat om kleine gedeelten die voorheen in 
woongebied lagen, en nu door het duinendecreet beschermd worden.

Habitatrichtlijngebied

Het plangebied van het BPA golf is gelegen in het ‘habitatrichtlijngebied’. In 1992 werd de Europese 
Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
uitgevaardigd. Als uitvoeringsmaatregel moet elk land speciale beschermingszones aanduiden die deel 
uitmaken van een Europees netwerk. Het Instituut voor Natuurbehoud deed het Vlaams Gewest in 
1995 een voorstel van inventaris en afbakening van Speciale Beschermingszones in uitvoering van de 
Habitatrichtlijn. Anselin et al. (2000) maakten een definitief voorstel en motivatie tot aanvulling en aan
passing van de ‘Speciale beschermingszones’ in Vlaanderen, in uitvoering van de Europese Richtlijn 
92/43/EEG (Habitatrichtlijn) op. Deze gebieden werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 24 
mei 2002. De definitieve afbakening verscheen in het Belgisch Staatsblad van zaterdag 17 augustus 
2002.De Habitatrichtlijngebieden voor de Kuststreek zijn de duingebieden en de zilte poldergraslanden. 
Concreet gaat het te Knokke-Heist onder meer om het golfterrein, de kleiputten te Heist, de omgeving 
van de Hazegraspolders, Park 58, de Blinkaartduinen, de Dievegatkreek, het Oud Fort Isabella, het 
Zwin en de Zwinbosjes.

Kaart 5 geeft de afbakening van de habitatrichtlijngebieden in Knokke-Heist weer.

De Habitatrichtlijn beschermt in het ‘Duingebied inclusief IJzermonding en Zwin (Gebied 1) 14 ver
schillende habitatcodes en drie soorten, namelijk:

Natura 2000 code
1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten

en andere zoutminnende planten
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia)
2110 Embryonale wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen)(* prioritair habitat!)
2150 Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)(* prioritair habi

tat!)
2160 Duinen met Hippophae rhamnoides
2170 Duinen met Salix arenaria
2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied
2190 Vochtige duinvalleien
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties



Soorten (bijlage 2): Kamsalamander, Kruipend moerasscherm, Nauwe korfslak

De specifieke habitats die voor de golf van Knokke in aanmerking zijn genomen worden niet apart ge
noemd binnen het grotere complex voorgestelde habitatrichtlijngebied waarvan zij deel uitmaken. Daar
om is het nuttig deze hier exact te op te sommen. In de golf van Knokke zijn vooral 2130 (grijze duinen) 
en in mindere mate 2160 (Duindoornvegetaties) en 2170 (Kruipwilgvegetaties) van belang. Code 2190 
(vochtige duinvalleien) was voor de waterwinning vermoedelijk aanzienlijk belangrijker dan nu nog het 
geval, gezien oude floralijsten die verwijzen naar vochtminnende soorten van duinvalleien (ondermeer 
Moeraswespenorchis, Parnassia, Harlekijn, Zeerus), waarvan nu niets meer valt te bespeuren. Strikt 
genomen zou ook 2180 (beboste duinen) in aanmerking kunnen komen, maar het is onwaarschijnlijk 
dat de dennenaanplanten als dusdanig in aanmerking genomen zullen zijn, gezien zij als exotenaan- 
plant eerder bedreigend zijn voorde overige types dan beschermingsbehoeftig. De spontane inheemse 
struik- en loofhoutsoorten in de dennenbestanden wijzen wél op de potenties voor habitat 2180. Puur 
de drie vermelde habitattypes in aanmerking nemend is de kaart van de golf quasi volledig ingekleurd, 
met uitzondering van de met exotische bomen beplante delen en de ingezaaide tees en greens. Uiter
aard zijn daarom nog niet alle delen even waardevol. Daarom lijkt het zinvol een verdere precisering 
door te voeren. Dit is de voornaamste reden waarom we de Rode lijst-soorten karteerden (zie 1.5.1 flora 
en funga).

In 1.5.1 worden de belangrijkste aangetroffen (hogere planten)soorten voorde 5 relevante habitats van
de habitatrichtlijn opgesomd.

Beschermde landschappen

Het Golfterrein van Knokke werd als landschap gerangschikt op 4 november 1981.

De rangschikking als landschap van het Golfterrein van Knokke werd vernietigd door het arrest nr. 
34.062, op 15 februari 1990 door de Raad van State. Daardoor valt de golf zelf niet meer onder een 
aanduiding als beschermd landschap. De aangrenzende duinen van de Oude Hazegraspolder maken
wél deel uit van een beschermd landschap (zie kaart 5).

Bijlage 7 geeft de tekst van het voorstel tot de rangschikking als landschap (1980), de tekst van de 
bescherming (1981), het arrest van de Raad van State (1990) en de bekrachtiging van dit arrest in het 
Staatsblad van 20.11.1990.

Ramsargebied

De golf maakt geen deel uit van een Ramsargebied.

Vogelrichtlijngebied

De golf maakt geen deel uit van een vogelrichtlijngebied.



1 .1 .5  Planologisch kader: RSV, PRS,GRS, GNOP, VEN-1VON (n aar Van Coillie 2003,
Van Coillie & Vervaet 2 0 0 3 )

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Knokke-Heist maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kust. Het is een stedelijk netwerk op Vlaams 
niveau. Dit stedelijk netwerk is niet zozeer één aaneengesloten stedelijk gebied dan wel een gebied 
waar enkele stedelijke gebieden op korte afstand van elkaar liggen en die omwille van toeristische re
creatieve voorzieningen en potenties van nationale betekenis zijn. De rol van dit gebied ligt, gerelateerd 
naar Knokke-Heist, vooral in de kustgebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
In het RSV vinden we binnen de ontwikkelingsperspectieven van de gewenste ruimtelijke structuur on
der 4.8 (p 364) inzake de optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik 
onder meer het volgende terug:

‘Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn een essentieel element van de stedelijke gebieden. ... Zo
wel de toeristische als de recreatieve infrastructuur zijn structuurbepalend voor de Kust. ’

Het gegeven van een golf kadert volledig binnen de kustgebonden toeristisch recreatieve ontwikkeling 
en kadert mede in het exclusievere imago van het Zoute.

Knokke-Heist is binnen het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en is
bijgevolg een economisch knooppunt.

In het RSV (zie p 418) wordt uitgegaan van ‘ontwikkelingsperspectieven’ (dwz nieuwe terreinen) in het 
buitengebied. De golf in het Zoute daarentegen is een bestaande golf gelegen in het stedelijk gebied. 
Binnen de hypothese van afbakening van het stedelijk gebied Knokke-Heist (zie kaart) wordt de be
staande golf en het Zoute vermoedelijk meegenomen binnen het stedelijk gebied. Een alternatieve mo
gelijkheid is dat de golf opgenomen wordt bij de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur 
van het buitengebied (kust-polders-westhoek).

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

De provinciale beleidsvisie is uitgewerkt in deelstructuren en deelruimten. Een deelruimte is een deel 
van de provincie met eigen kenmerken, moeilijkheden en mogelijkheden. Een deelstructuur is een 
zienswijze op het gebruik van de ruimte vanuit een bepaald thema. Onderhavig planopzet kadert bin
nen volgende deelruimte en deelstructuren:

De deelruimte: ’Kustruimte’
Binnen het PRS is dit deel van Knokke-Heist te situeren in de deelruimte 'Kustruimte'. Voor de provincie 
ligt de centrale rol van de Kustruimte in het toerisme en recreatie.
Inzake het stedelijk netwerk Kust vinden we in het PRS onder meer het volgende terug (RD p 10): 
‘Wonen, werken, voorzieningen en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden in eerste instantie 
gebundeld in de stedelijke gebieden Brugge, Oostende, Knokke-Heist, Blankenberge en Veurne’

De deelstructuur: toerisme en recreatie -  ruimte voor ontspanning en vrijetijdsbesteding 
De Vlaamse overheid wil in de eerste plaats de bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen in de 
stedelijke gebieden en in het buitengebied optimaal benutten. Toerisme en recreatie moeten passen 
binnen de eigenheid van de streek.
In het Informatief gedeelte van het PRS onder ‘belang van openluchtrecreatieve activiteiten’ vinden we 
het volgende terug (ID p 78,79):
‘West-Vlaanderen telt een ongeveer 20.000 golfers en beschikt over zes '18 holes’-golfterreinen: De 
Haan, Knokke-Heist (2), Damme, Waregem, leper-Palingbeek.

De golfsport kende de laatste jaren een zekere expansie o.a. door de vergrijzing van de bevolking. 
Vanwege de jeugd bestaat interesse voor initiatie en voor golfen op meer toegankelijke en kleinscha
lige golfterreinen. Het groeipotentieel voor de golfsport beperkt zich tot een maximum van 12.000 bij
komende West-Vlamingen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn. ’



De deelstructuur: het landschap als erfgoed
De provincie bestaat uit verschillende landschappen die het resultaat zijn van de samenhang en wissel
werking tussen abiotisch (bodem, klimaat, water), biotische (flora en fauna) en menselijke factoren. De 
diversiteit en de eigenheid vormen het uitgangspunt voor de gewenste landschappelijke structuur. 
Binnen het PRS (RD p 129) is de Oude Hazegraspolder en het Golfterrein geselecteerd bij de gave 
landschappen. Het beleid voor de gave landschappen is gericht op het versterken van de traditionele 
kenmerken en de karakteristieke relicten. Nieuwe ingrepen worden zo goed mogelijk geïntegreerd bin
nen deze typische kenmerken.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd opgemaakt tussen 2000 en 2004.

Eerst werd een startnota afgewerkt en aan ARP doorgestuurd. Op 27 november 2000 vond hierover 
overleg met ARP, de Provincie en AROHM Brugge plaats. Daarna werd een voorontwerp GRS is op
gemaakt (Van Coillie & Vervaet 2003). Dit voorontwerp is in de loop van het jaar 2002 voorgesteld aan 
het CBS (college van burgemeester en schepenen), de gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening), de gemeenteraad, een ambtelijke werkgroep, informeel bestuurlijk overleg, adviesraden, 
diensthoofden en de bevolking (dit teneinde een breed maatschappelijk draagvlak te creëren). In de 
herwerking van het voorontwerp zijn met de geformuleerde opmerkingen rekening gehouden. Het voor
ontwerp werd op 10 januari 2003 besproken in een officieel structureel overleg.

De Bestendige Deputatie keurde in zitting van 2 december 2005 het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc
tuurplan van Knokke-Heist goed. De goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van
Knokke-Heist werd op 22 februari 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Binnen dit GRS werd gewerkt op drie sporen, met name:
. werken aan een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkeling van de gemeente 
. inpikken op dringende problemen en kansen 
. creëren van een maatschappelijk draagvlak

Het voorgestelde BPA kadert in de werkzaamheden op het tweede spoor. Het inpikken op dringende 
problemen en kansen veronderstelt het strategisch werken aan knelpunten en mogelijkheden die zich 
voordoen en niet kunnen wachten tot de lange termijnvisie is uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat deze 
benadering gebaseerd is op de detectie van de aanwezige kwaliteiten zonder de intenties met betrek
king tot een duurzame ontwikkeling en visies op lange termijn te hypothekeren. Beide werklijnen of 
sporen zijn complementair.

De basisdoelstellingen van het gemeentelijk beleid, welke verwijzen naar de ruimtelijke aspecten van 
het maatschappelijk functioneren zijn:

. het versterken van de stedelijkheid 

. het versterken van de toeristisch recreatieve infrastructuur 

. het versterken van de natuurwaarden 

. het beheersen van het verkeersvraagstuk

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

In het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP) is het golfterrein aangeduid als biologisch waar
devol gebied binnen de diverse landschapseenheden.'Het golfterrein is een uitgestrekt duingrasland 
met verspreid enkele dennenaanplanten. Het werd aangelegd in het begin van de 20ste eeuw in de Bra
bantse en Blinkaartpanne en later uitgebreid naar het zuidwesten tot aan de Magere Schorre. Tot voor 
een paar jaren konden volgens het ANOK op de roughs, de niet bespeelde terreingedeelten, globaal 
een drietal grote vegetatietypen worden onderscheiden:



. Mosduin met Duinsterretje met o.a. Duinviooltje, Kegelsilene, Blauwe zeedistel, Zandblauwtje...

. Kalkminnende tot kalkmijdende, mesofiele tot droge duingraslanden met onder meer Geel zon- 
neroosje, Wondklaver en op vochtige plekken de uitermate zeldzame Harlekijnorchis.

. Kalkminnende zomen en kruipwilgstruwelen met Duinruit en Nachtsilene.

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)

In het voorontwerp van het VEN-IVON werd de golf als VEN aangeduid. In de definitieve aanduiding van 
het VEN werd dit niet weerhouden en werd het golfterrein van Knokke uit het VEN geschrapt.

Van Coillie (2003) geeft volgende toelichting:

‘In de stedenbouwkundige voorschriften worden bepaalde aanpassingen binnen het plangebied ge
koppeld (kaderend binnen het stand still principe van het habitatrichtlijn gebied) aan een op te maken 
beheersplan.
Cf het advies van afdeling natuur dient het beheersplan een juridisch statuut te krijgen. Hiertoe wordt 
het golfterrein van Knokke best als verwevingsgebied opgenomen in het nog af te bakenen Integraal 
Verwevings-en Ondersteunend Netwerk (afgekort als IVON), overeenkomstig de bepalingen van artikel 
27 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en wordt 
het door de Vlaamse regering of de daartoe gemachtigde Vlaamse minister bevoegd voor natuurbe
houd, na advies van de voor natuurbehoud bevoegde Vlaamse gewestelijke administratie, goedgekeurd 
beheersplan best geofficialiseerd als een natuurrichtplan van dat verwevingsgebied, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002.

De fairways, practice range, roughs, bosmassieven, struweel en struikgewas, onderhoudsinfrastructuur 
en conciërgewoning, caddiespad en brugconstructies worden specifiek aangeduid omdat ten eerste dit 
een gegeven is dat uiterst zeldzaam verandert in de golf van het Zoute (statisch gegeven) en omdat ze 
een essentieel onderdeel zijn van de golf zodat we ze effectief kunnen ‘inlijnen’. Ten tweede omdat we 
zo een differentiatie kunnen maken tussen deze elementen binnen het plangebied die belangrijk zijn in 
functie van de golfsport en die belangrijk zijn in functie van natuurwaarden.
Maatregelen naar het minder bewateren van de fairways, vermindering van de grondwaterwinning, 
problematiek van het bestaande naaldhout,... worden verder verfijnd in het beheersplan. Hierbij dient 
een evenwicht gezocht tussen de natuurwaarden en de golfsport. Het is duidelijk dat vele maatregelen 
niet van vandaag op morgen zullen kunnen genomen worden maar eerder een lange overgangsfase 
behoeven (bijvoorbeeld verminderen van de bewatering -  gras moet zich hierop kunnen aanpassen)’.

1.1 .6  In frastructuur

De golf in het Zoute is een gegeven waarbij de basisstructuur van het golfspel nagenoeg ongewijzigd 
blijft. Enkel eerder beperkte verschuivingen kunnen plaatsvinden. Het golfparcours in het Zoute kunnen 
we bijna als een 'statisch’ gegeven beschouwen.

De golf bestaat uit 2 x 18 holes. Er is een buitenparcours (technisch het moeilijkste) en een binnenpar-
cours.

In een golfparcours worden volgende onderdelen onderscheiden:

De fairway, de green en de hole:

De fairway is de golfbaan zelf. Het betreft veelal een langwerpig stuk kort gemaaid gras. Het begin van 
de fairway wordt door de spelers enkel gebruikt om van de tee (afslagplaats) naar de plaats te gaan 
waar de bal is terechtgekomen. Dit deel van het parcours stelt dus weinig eisen aan de bespeelbaar-



heid. Op enkele plaatsen is de fairway trouwens niet expliciet aangelegd vanaf de tee, maar begint ze
pas een eind verder. Hier biedt de fairway nog heel wat botanische mogelijkheden. Hoe dichter de fair
way de green benadert, hoe belangrijker de kwaliteit van de vegetatie wordt voor de golfspeler, want op 
dat moment kan het zijn dat de bal opnieuw moet geslagen worden van op de fairway.

Op het einde van de fairway bevindt zich, veelal cirkelvormig, de green. Hier is het gras heel kort ge
maaid, centraal in de green situeert zich de hole. De hole is het finale doel, dwz dit is het putje waarin de
golfbal dient terecht te komen (geput te worden). De greens zijn het meest intensief onderhouden deel 
van de golf. Ze zijn ingezaaid, worden intensief bemest en beregend, en geregeld met herbiciden en 
fungiciden behandeld. Botanisch hebben ze geen enkele waarde meer. In de winter worden de normale 
greens soms niet gebruikt, maar gebruikt men de kleinere ‘wintergreens’ die zich net voor de eigenlijke 
green, in de fairway bevinden. De wintergreens zijn qua vegetatie erg vergelijkbaar met de eigenlijke 
greens, alhoewel net iets minder intensief onderhouden, en daardoor botanisch iets soortenrijker.

De roughs:

Dit zijn de weinig gemaaide, onbemeste en niet beregende stroken langs de fairways. Dit zijn de gebie
den met de meest uitgesproken natuurwaarden. Het zijn mosduinen en droge tot vochtige duingras- 
landen. Voor het golfspel hebben ze slechts een geringe functie. Visueel zijn ze dusdanig gemaaid, dat 
het duidelijk is dat ze geen onderdeel van het eigenlijke golfspel uitmaken. Hoewel de golfspelers in 
principe zoveel mogelijk de paadjes moeten volgen bij de verplaatsingen tussen het spel door, gebeurt 
het toch af en toe dat de golfwagentjes over delen van de roughs rijden. Verder wordt er ook voor het 
onderhoud van de golf geregeld over de roughs gereden, met maaitoestellen, bestelwagens, je e p s ,... In 
de roughs wordt nog eens onderscheid gemaakt tussen diverse lengtes van het gras. De ‘semi-roughs’ 
en 'korte roughs’ nemen nog marginale functies in voor het golfspel, omdat ze grenzen aan de fairways. 
Ze krijgen een iets intensiever maaibeheer dan de 'lange roughs’, die zich op grotere afstand van de 
speelbanen bevinden.

Bunkers:

Aangelegde zandbanken (kuilen) zowel in de fairways, greens of roughs. Doel is de complexiteit van
het golfspel te verhogen. De eigenlijke bunker heeft geen botanische waarden, want bestaat uit puur 
zand. De randen zijn echter vaak meteen pionierbegroeiing begroeid, die aanleunt bij de vegetaties van 
mosduin. Deze heeft dus wél een botanische waarde.

De Tee:

Afslagpunt dat gemarkeerd wordt door een gekleurde bol. Er bestaan per hole twee tees, namelijk één 
voor mannen en één voor vrouwen. Per uitzondering is er ook nog wel eens een 'tiger tee’ aanwezig 
voor extreem goede spelers, die met een handicap moeten spelen. Het afslagpunt situeert zich in de 
roughs. De fairway sluit er niet (altijd) onmiddellijk op aan. De tee heeft eerder beperkte botanische 
waarden. Die is hoger dan bij de greens, maar geringer dan bij de fairways. Evenmin als bij de greens 
wordt er in dit beheersplan speciale aandacht aan geschonken.

De Practice:

De practice is het oefenveld. We onderscheiden.
. De practice range: rechthoekig grasveld, veelal bezaaid met golfballen.
. Het practice gebouw: halfcirkelvormig gebouw, open aan 1 zijde van waaruit men de golfballen

slaagt.
. Leslokalen: twee zijdelings (t.a.v. de practice range) geplaatste lokaaltjes in functie van het les te

geven door de professionals (pro’s).

De practice is een geëgaliseerd, zeer intensief onderhouden grasveld, zonder nog actuele botanische 
waarden. Er wordt in het beheersplan geen speciale aandacht aan dit terrein geschonken.



Figuur 1 geeft een ruimtelijke schets van de belangrijkste opgesomde onderdelen van het golfparcours. 
Kaart 13 is een historische kaart, die de opsplitsing in een binnen- en buitenbaan van 1907 weergeeft. 
Kaart 18 geeft in detail de ligging en nummering van greens, tees en fairways weer op het huidige ogen
blik. De nummering geeft ook de speelrichting en volgorde van het parcours weer.

Verder komen in de golf een aantal gebouwen en paden voor:

Het Caddiespad

Het ‘caddiespad’ is een vrij smal onverhard voetgangerspad, met openbaar karakter, dat de verbinding 
maakt tussen de Helmweg en de Sparrendreef. Het Caddiespad vormt in feite de verbinding tussen 
de oude stadsstructuur Knokke en de villawijken van het Zoute. Het Caddiespad is gescheiden van de 
eigenlijke golf d.m.v. struweelaanplantingen, palen en draad.

Het practice gebouw

Het practicegebouw is een halfcirkelvormige constructie in hout en riet, open aan de oostzijde t.h.v. de 
practice range. Grootte: ca 50m x 6m

Twee leslokalen voor de pro's

Kleinere houten constructies zijdelings geplaatst aan de practice range en open t.h.v. de practice range. 
Grootte: ca 4m x 5m en ca 5m x 6.5m

Een nutgebouwtje i.f.v. golf ballen

Kleiner nutsgebouw geplaatst nabij het practice gebouw.
Grootte: ca 4m x 3m.

Vier open schuilhokjes

Grootte van ca 3.5m x 4m

Een dienstgebouw in functie van toiletten en drank

Grootte van ca 7.5m x 5.5m

Een berglokaal nabij het clubhouse

Grootte van ca 4.5m x 5.5m

Een loket nabij het clubhouse

Grootte van ca 5m x 8.5m

Vier brugconstructies over het caddiespad

Cluster van conciërgewoning met tuin en onderhoudsmagazijnen 
in functie van de golf t.h.v. het caddiespad en gemeentelijk waterbedrijf.

Het clubhuis valt buiten het BPA golf.

Bijlage 1 (A0-kaart 'Bestaande toestand’ Van Coillie & Blontrock 2001) geeft de bestaande infrastructuur
weer.
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Figuur 1. Ruimtelijke schets van de belangrijkste opgesomde onderdelen van het golfparcours.



1 .2  T o e g a n k e lijk h e id  en reg le m e n te rin g

Het grootste gedeelte van de golf is alleen toegankelijk voor leden. De golfclub bestaat uit ca 1600 
leden. Het Caddiespad dat de golf doorsnijdt is wel publiek toegankelijk. Het is afgeschermd van de 
eigenlijke golf door palen, draad en struweelaanplant.

Het gemiddelde aantal bezoekers varieert van 20 tot 300 per dag.

Bij grote manifestaties als golfconcours kunnen af en toe veel grotere concentraties publiek op de golf 
aanwezig zijn. Er worden evenwel in de nabije toekomst geen grote tornooien verwacht.

Het eerste golfmemorandum (Van Mechelen 2003) dringt aan op een ruimere toegankelijkheid van
golfterreinen waar mogelijk.

De eigenaar-beheerders zijn geen voorstander van een grotere toegankelijkheid van de golf te Knokke- 
Heist.

Wegens de hoge natuurwaarden van de duingraslanden is vanuit natuurbehoudsstandpunt evenmin 
sterkere betreding gewenst. Geleide bezoeken, beperkt in aantal, en bij voorkeur op bestaande paden 
kunnen eventueel wél.

Concrete afspraken kunnen best vastgelegd worden met de eigenaar-beheerders.



1.3.1 Klimaat

West-Vlaanderen heeft volgens de klimaatsindeling van Kóppen een warm gematigd regenklimaat (Cfb 
klimaat), hoewel er toch een aantal maanden zijn waarin de neerslag lager is dan 60 mm. Voor de 
beschrijving van het klimaat maken we voor Knokke-Heist gebruik van de klimaatsdiagrammen van 
Oostende en Vlissingen (Walter & Lieth 1967). De metingen voor Oostende zijn vermoedelijk de best 
benaderende voor de situatie te Knokke. De gemiddelde jaartemperatuur te Oostende bedraagt 9,7°C 
en te Vlissingen 9,8°C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt 777 mm te Oostende en 684 mm 
in Vlissingen. De gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur van de koudste maanden (i.e. januari en 
februari) bedraagt voor Oostende 0,6°C en voor Vlissingen 1,6°C. De klimaatsdiagrammen vermelden 
tevens de laagste temperatuur over een periode van dertig jaar: voor Oostende is deze -18,9°C, voor 
Vlissingen -15,9°C. Verdere gegevens over het klimaat werden ontleend aan de Atlas van België (kaart- 
bladen 12, 13 en 14). Het aantal sneeuwdagen per jaar bedraagt 10 en het aantal vorstdagen per jaar 
45. de wind waait tijdens de winter uit WZW-richting, in de zomer overheersen de NW-winden.

1.3 .2  Geologie en geom orfologie

De paleozoïsche sokkel, die tot het Cambro-Silurisch massief van Brabant behoort, bevindt zich te 
Knokke-Heist op een diepte van -449 m. Het massief van Brabant is bedekt met Krijtafzettingen (Sen- 
oon) met een dikte van circa 160 m te Knokke-Heist; Tot de tertiaire formaties (Eoceen) behoren Lan- 
deniaan (ongeveer 50 m dik), leperiaan (ongeveer 170 m dik), Paniseliaan en een dunne laag Bartoon 
(Tavernier & Ameryckx 1970)

De quartaire sedimenten hebben te Knokke-Heist een dikte van 30 m. In de duingordel zelf kan de totale 
dikte oplopen tot 60 m. De quartaire laag vormt het freatisch reservoir van de oostelijke kustvlakte (De 
Moor & De Breuck 1969).

De pleistocene afzettingen, die hoofdzakelijk zandig tot zandlemig zijn, behoren tot het Riss-Würm- 
interglaciaal. Deze mariene afzettingen bevinden zich op 18 m diepte. Ze vormen de Assise van Oost
ende (Tavernier & Ameryckx 1970).

De geologische ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte in het Holoceen is momenteel aan sterke 
discussies onderhevig. Tavernier & Ameryckx (1970) verklaren die met de theorie van de zogenaamde 
Duinkerkiaanse transgressies (‘Transgressiemodel’). De resultaten van Baeteman (1981, 1996, 1998, 
1999, 2000), Baeteman et al. (1981), Baeteman & Van Strydonck(1989), Beets e.a. 1992, Denys (1993), 
Denys & Baeteman 1995, Van Strydonck et al. (1998), Tys (2003), ... leidden tot een nieuw verklarings
model, het zogenaamde ‘Relatieve zeespiegelstijgingsmodel’ o f RSL. Daar dit model voornamelijk ge
baseerd is op onderzoek aan de westkust zijn er nog geen exacte beschrijvingen voor de Zwinstreek 
aanwezig. Wintein (2002) geeft een samenvatting van de stand van zaken, waarin het Relatieve zee
spiegelstijgingsmodel weliswaar geëxtrapoleerd wordt tot de Oostkust, maar waarbij precieze details 
over de duinvorming nog ontbreken. Wellicht kunnen we de eerstkomende jaren ook in het oostelijk 
kustgebied vorderingen op dit vlak verwachten.

In afwachting van een meer gedetailleerde versie van het ontstaan van het studiegebied volgens de
nieuwe theorie, geven we een weinig gedetailleerd overzicht van de geologie voor de holocene periode, 
gebaseerd op Tavernier & Ameryckx (1970), maar met weglating van de manifest verkeerde gedeelten 
gelinkt aan de transgressietheorie. Vanaf de historische periode geven we de versie weer van de meest 
gedetailleerde bronnen voor de Zwinstreek zelf. Herrieretal. (1992) geven een uitgebreide genese weer, 
gebaseerd op Coornaert (1974) en Claeys (1981). Claeys is momenteel bezig met een herwerking van 
zijn verklarende kaartenbundel, maar neemt eveneens een wat afwachtende houding aan tot een aantal 
geologen en/of geografen meer details verstrekken. Doordat de geologische onstaansgeschiedenis van 
de duinen grotendeels na 1500 gesitueerd wordt, moeten geen al te grote veranderingen in de theorie



verwacht worden. Op het vlak van onderliggende Holocene lagen, die niet historisch gedocumenteerd
zijn, moeten wellicht meer verschuivingen verwacht worden.

Tijdens het Boreaal (7500-5000 BC) werd in het kustgebied een veenlaag gevormd; deze laag komt 
plaatselijk voor als een dunne laag tussen de pleistocene en bovenliggende recente afzettingen.

Tijdens het Atlanticum (4500 -  2000 BC) werd het Nauw van Calais uitgediept en verbreed. De mariene 
sedimenten van postglaciale ouderdom die in de kustvlakte werden afgezet staan bekend onder de 
naam ‘Assise van Calais’. De mariene afzettingen zijn zandig en gemiddeld 10 m dik.

Tijdens het Subboreaal (2000-200 BC) werd een veenlaag gevormd. De basis bestaat uit rietveen, dat 
bedekt is met mosveen. Langs de vroegere waterlopen vinden we bosveen.

Tijdens het subatalanticum (200 BC) werd naargelang de stroomsnelheid zand of klei afgezet. De getij- 
geulen werden gevuld met zand, terwijl op de veenplaten klei werd afgezet. In de laatste fase voor we 
over historische bronnen beschikken werd nabij het Zwin vooral klei afgezet.

Langs de overstromingsvlakte van het Zwin zou duinvorming pas in de 15de eeuw aangevangen zijn. 
De eerste duinvorming zou toen aan de voet van de Graafjansdijk, ter hoogte van Heist plaatsgevon
den hebben. Omstreeks 1600 waren de, van west naar oost voortschrijdende, duingordels reeds tot 
ver ten oosten van Knokke gevorderd. Gedurende de 16de eeuw snoerde de toenmalige kustreep (de 
Blinkaartduinen) een langgerekte en brede strandvlakte in, ten noorden van de Graafjansdijk (figuur 
2b). Deze strandvlakte stond van oudsher bekend als de Hazegrasschorren. Het westelijk deel van de 
ingesnoerde strandvlakte, die naderhand nog grotendeels overstoven werd door het duinzand, kreeg de 
toponiemen Brabantse panne, Blinkaartpanne en Magere schorre mee. In deze duinvallei situeert zich 
het hedendaagse Golfterrein van Knokke.

Meer naar het oosten toe bleven de Hazegrasschorren onvolledig afgesnoerd van de zee. Het is pas 
door het omstreeks 1627 simultaan uitgraven van de Paulusvaart en opwerpen van de Paulusdijk, als 
verbindingsader tussen de forten van de verdedigingslinie van Fontaine, dat de Hazegrasschorren tot 
de (Oude) Hazegraspolder ingedijkt werden, en hierbij definitief van de zee werden afgezonderd (figuur 
2c). Nog voor deze indijking, trad duinvorming niet alleen ter hoogte van de toenmalige zeereep (de 
Blinkaartduinen) op, maar ook nog langs de Graafjansdijk (figuur 2a). Hierdoor werd ook het zuidwes
telijk deel van de Hazegrasstrandvlakte door het duinzand overstoven. Dit, doorgaans vrij laag duinen- 
massiefje draagt het toponiem ‘Kalfduinen’. Het is niet duidelijk of de Kalfduinen ontstonden voor (als 
embryonale strandduintjes), gelijktijdig met, of na de afsnoering van de Hazegrasstrandvlakte door de 
Blinkaartduinen.

Depuydt (1972) formuleerde de hypothese dat de vlakkere binnenduinen van Knokke (een gedeelte 
van het Golfterrein en de Kalfduinen) overblijfselen zijn van de Oude of Middeloude duinen. Al vertonen 
de Kalfduinen en het zuidoostelijk deel van het Knoks Golfterrein, qua microreliëf en mede door het 
acidoclien karakter van sommige graslandvegetaties, wel een vage gelijkenis met de Middeloude bin
nenduinen van Westende-Lombardzijde, dan toch wijzen historisch-geografische bronnen erop dat alle 
Knokse duinen als recente jonge duinen moeten beschouwd worden.

Bij deze laatste paragraaf moeten we opmerken dat de termen ‘Oude’ en ‘Middeloude duinen’, evenals 
‘Oudland’ en 'Middelland’, als we het over de polders hebben, eveneens gebonden zijn aan het Trangres-
siemodel en betekenisloos worden als die transgressie en regressies niet blijken bestaan te hebben, 
zoals het Relatieve zeespiegelrijzingsmodel voorhoudt. Deze duinen zijn weliswaar ouder, maar hoe 
oud weten we dus tot op de dag van vandaag niet. De term ‘jonge duinen’, evenals de term ‘Nieuwland’ 
als we het over de polders hebben, zijn wél nog bruikbaar, aangezien we vanaf deze periode niet alleen 
op geologische informatie moeten terugvallen, maar ook historisch gedocumenteerd zijn.

De Paulusvaart was in het noordoosten van de Oude Hazegraspolder dwars doorheen de oostelijke 
uitloper van de Blinkaartduinen gegraven. Hierdoor kwam een deel van het duinenmassief dat de Oude 
Hazegraspolder van de zee had afgesnoerd ‘buitendijks’ te liggen (figuur 2c). Omstreeks 1700 trad



duinvorming op ten noordoosten van het Fort St. Paul. De duinvorming schreed zuidoostwaarts voort 
tot ze het buitendijks gedeelte van het duinenmassief van de Oude Hazegraspolder bereikte (figuur 
2d). Dit duinengordeltje dat zich uitstrekte vanaf de plaats waar tegenwoordig de Paarderijschool van 
het Zoute gevestigd is (de verkavelde duinen tussen de Zoutelaan en de Bronlaan) tot de Paulusdijk 
ten zuidoosten van Oosthoek, wordt nu meestal Korte duinen genoemd. Door het opwerpen van de 
Hazegraspolderdijk in 1784 ontstond de Nieuwe Hazegraspolder (figuur 2d). Sindsdien maken de Korte 
duinen deel uit van de Nieuwe Hazegraspolder.

Gedurende de tweede helft van de 17de eeuw werd de strandvlakte, die zich ten noordwesten van de 
Blinkaartduinengordel uitstrekte, door een nieuwe zeereep gedeeltelijk afgesnoerd van de zee. Deze 
strandvlakte, die aangeduid werd als de Zouteschorre, werd vrij vlug vanuit de twee duinenrijen die ze 
omhelsde grotendeels overstoven met duinzand. In 1787 werd tussen de toenmalige zeereep en de 
duinen in de omgeving van Fort St. Paul de Zoutedijk opgeworpen, waardoor de Zouteschorren vol
ledig van de zee werden geïsoleerd (figuur 2d). Sindsdien draagt die primaire duinvallei het toponiem 
‘Zoutepolder’.

Van de 15de tot halverwege de 19de eeuw werd de zandverstuiving uitsluitend door het poten van Helm 
en het planten van Duindoorn bestreden. Mede door overbeweiding doorgrootvee en konijnen slaagde 
die methode er niet in de Knokse duinzanden volledig en definitief te fixeren: nog in 1837 werd een huis 
door de mobiele Blinkaartduinen overstoven. De eerste bebossing die erin zou slagen de heuvelige 
Blinkaartduinen te fixeren, geschiedde rond 1890. De uitloper van de Blinkaartduinen die gesitueerd 
is tussen de Paulusstraat en het Jagerspad werd zelfs pas in de loop van de 20s,e eeuw bebost. De 
Blinkaartduinen zijn dus vanaf het tijdstip van hun ontstaan als toenmalige kustreep, tijdens de 16de 
eeuw, tot ongeveer 1890 mobiel gebleven en bijgevolg per definitie onderhevig geweest aan eolische 
remaniëring. De Blinkaartduinen vertonen dan ook het uitzicht van een sikkelvormig duinruggenmas- 
sief dat de vlakkere Blinkaartpanne en Magere schorre (waarin zich tegenwoordig het golfterrein van 
Knokke situeert) als het ware omhelst (figuren 2a en b, 3 en 4), en dat zelf grotendeels is opgebouwd 
uiteen afwisseling van paraboolduinen en uitblazingsvalleien (secundaire duinvalleien). De afmetingen 
van die remaniëringsvormen zijn weliswaar heel bescheiden in vergelijking met die van hun homologen 
ten westen van Nieuwpoort.
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Figuur 2. Het ontstaan van het Hazegrasduinencomplex (naar Coornaert 1974 en Claeys et al. 1980). 
A) 15de eeuw, b) 16de eeuw, c) ca 1627, d) ca 1800



Figuur 3. a) De Blinkaartduinen en de Oude Hazegraspolder, zoals voorgesteld op de kaart van Fer-
raris (1771-1778).

b) Herwerkt naar Herrier et al. (1992). Noteer dat de Ferrariskaart de Blinkaartduinen als een sikkel
vormig stuifduinenmassief voorstelt, dat een laaggelegen vlak terrein (de Blinkaartpanne) als het ware 
omhelst. In deze Blinkaartpanne wordt, al dan niet terecht, een uitgestrekte plas gesitueerd.



Figuur 4. Detail van de topografische kaart, kaartblad ‘Westcapelle’, daterend van 1862 (NGI-archief 
Brussel). Schaal 1/20.000. Sinds het einde van de 18de eeuw zijn de Zoutepolder en de Nieuwe Haze
graspolder ingedijkt. In de Korte duinen zijn er verscheidene houtkanten merkbaar. Ook op deze kaart 
worden de Blinkaartduinen als een paraboolvormig duinenmassief voorgesteld; van een uitgestrekte 
duinplas is er echter geen spoor meer. In de Oude Hazegraspolder is het loofbosareaal gevoelig te
ruggedrongen t.o.v. de situatie ten tijde van Ferraris. Er werden op verscheidene plaatsen rondom de 
Blinkaart- en andere nog mobiele duinmassieven houtwallen aangelegd, waarvan sommige op heden 
nog terug te vinden zijn (o.m. in de Zouteduinen (1), het zuidwestelijk (2) en het zuidelijk deel (3) van het 
Blinkaartbos. De huidige Zwinbosjes vertoonden toen nog het uitzicht van een uitgestrekt achterduins 
waddengebied met zand- en kleiplaten die doorsneden waren door talrijke kreken. Enkel het meest 
westelijk deel van de Zwinbosjes (de Kleine Vlakte: tegenwoordig de Groenpleinduinen) lijkt min of meer 
afgedamd).



a  v iv m  c *41*

F iguur 5. Detail van de topografische kaart, kaartblad 'Westcapelle', daterend van 1862, herwerkt in 
1884 (N.G.I.-archief Brussel) Schaal 1/20.000. De Blinkaartduinen worden nog steeds als een parabool
vormig duinenmassief voorgesteld. In de Oude Hazegraspolder heeft het loofbos bijna volledig moeten 
plaatsmaken voor cultuurland. Nabij de Paulusvaart en langs het Jagerspad blijven bestandjes over, die 
op heden nog aanwezig zijn. Inmiddels werden, door het opwerpen van de ‘Digue Internationale’, de 
huidige Zwinbosjes en de Willem-Leopoldpolder van hun verbinding met de zee afgesneden.

F iguur 6. Detail van de topografische kaart, kaartblad 5/6 ‘Westcapelle’, opgenomen in 1862, herwerkt 
in 1911 en laatst aangevuld in 1937 (N.G.I.-archief, Brussel). Schaal 1/20.000. De Blinkaartduinen zijn 
inmiddels gefixeerd door bebossing. Het duinenmassiefje tussen de Paulusstraat en het Jagerspad, op 
een heel klein perceeltje na, daarentegen niet. De zeereep van de Zwinbosjes werd versterkt door een 
stenen zeedijk. Een deel van de Zwinbosjes zijn reeds bebost en in het zuiden van dat gebied werd een 
vliegveld aangelegd.



Bij het opmaken van de Bodemkaart van België werd in de duinstreek slechts 1 boring per 5 ha verricht, 
tegenover ruim 1 a 2 boringen per ha in de polderstreek. Hierdoor is de bodemkaart (die voornamelijk op 
landbouwkundige toepassingen gericht is) onvoldoende nauwkeurig voor een landschapsecologische 
studie. Zo worden bijvoorbeeld ongeëgaliseerde terreingedeelten in de Zouteduinen en in de Kalfduinen 
niet eens onderscheiden op de bodemkaart.

De golf van Knokke is weergegeven op de bodemkaart ‘Westkapelle ^^E■ uitgegeven door het IWONL 
in 1954. Binnen de golf onderscheiden we ‘duinen’, ‘duingronden’ en 'geëgaliseerde duingronden’, met 
respectievelijk A0-, vooral B1- en C2-bodems (Kaart 6). AO-bodems zijn ‘hoge duinen, al of niet ge
fixeerd’, B1-bodems zijn ‘droge duingronden’, C2-bodems ‘middelmatig vochtige geëgaliseerde duin-
grond’.

Duinzand is het voornaamste sediment van deze bodems. Het is een matig fijn tot matig grof zand. De 
kleur van het niet humeus duinzand is blond tot witgrijs. Het kalkgehalte schommelt tussen 5 en 10%. 
De bodems aangeduid als ‘duinen’ zijn volledig uit duinzand opgebouwd. De ‘duingronden’ vormen de 
grotere duinpannen en de lage kleine duintjes, met hoogteverschillen op geringe afstand van 1 tot 2,5 
m. Ze zijn eveneens volledig uit jong duinzand opgebouwd. De ‘geëgaliseerde duingronden’ omvat 
kunstmatig vereffende duingronden uit het overgangsgebied tussen de duin- en de polderstreek. Ook 
deze gronden bestaan volledig uit jong duinzand (Ameryckx 1954).
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1 .3 .4  Hydrografie en waterhuishouding

1 .3 .4 .1  Zoet-zout-grondw atergrens

Uit kaart 7, de zoet/zout-grondwaterkaart van De Breuck et al. (1963-1973) blijkt dat in het studiegebied 
uitsluitend zoet grondwater voorkomt, terwijl naarmate in zuidoostelijke richting gevorderd wordt, het zilt 
(brak) grondwater optreedt op een diepte die afneemt van 25 m tot nauwelijks 5 m. Parallel met de reeks 
overgangen van duinzand, over kleihoudend strandvlaktezand naar uitgesproken kleibodems, treedt er 
dus een gradiënt op van zoet naar zilt grondwater.

1 .3 .4 .2  O ntw atering

De golf valt binnen het afwateringsgebied van de Zwinpolder. De Zoutelaan is een waterscheidings- 
grens. Het water ten noorden van de Zoutelaan loopt naar zee. Onder de Zoutelaan stroomt het water 
zuidelijk, landinwaarts om vanuit de polders afgevoerd te worden naar het Leopoldkanaai, de centrale
ontwateringsas van de Zwinpolder.

1 .3 .4 .3  W aterw inning

Het golfterrein werd in de duinvalleien van de ‘Blinkaartpanne’ en de 'Magere schorre' aangelegd tus
sen 1904 en 1914. In dezelfde periode (1913) werd ook met de waterwinning in het gebied gestart. Het 
Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist (GWKH) distribueert actueel ca 3,25 miljoen kubiek drinkwater. 
Ongeveer een kwart van die hoeveelheid wordt door de eigen grondwaterwinning voorzien, de rest 
wordt aangekocht bij de TMVW. Tot 1984 werd water gewonnen op het golfterrein en in ‘Park 58’. Door 
verziltingsproblemen is deze laatste winning sedertdien niet meer operationeel (Martens et al. 1998). 
In 2006 kreeg het Gemeentelijk waterbedrijf een verlenging van de grondwatervergunning voor een 
nieuwe periode van 20 jaar.

De pompdebieten in het golfterrein, in kubiek per jaar, worden weergegeven in onderstaande tabel voor 
de jaren 1948 tot 2003.

Jaar freatische grondwaterwinning in m3 golf Knokke-Heist

1948 746.958 1962 826.200 1976 865.165 1990 921.589

1949 818.342 1963 697.030 1977 765.244 1991 927.832

1950 836.925 1964 854.380 1978 865.684 1992 920.626

1951 886.391 1965 890.690 1979 849.725 1993 885.567

1952 889.171 1966 865.470 1980 838.410 1994 904.188

1953 807.480 1967 988.700 1981 852.120 1995 802.860

1954 796.350 1968 854.400 1982 851.430 1996 807.228

1955 875.870 1969 1.043.310 1983 858.880 1997 798.686

1956 897.240 1970 906.700 1984 875.080 1998 686.455

1957 991.150 1971 959.230 1985 938.860 1999 976.781

1958 946.830 1972 730.662 1986 924.040 2000 633.515

1959 1.046.940 1973 769.900 1987 930.217 2001 815.184

1960 764.120 1974 868.410 1988 904.807 2002 845.971

1961 853.000 1975 850.294 1989 931.739 2003 874.185



De waterwinning in het golfterrein gebeurt door een drietal puttenbatterijen en een serie dompelputten 
(figuur 7). De puttenbatterijen bestaan elk uit een aantal pompputten die via een zuigleiding met elkaar 
verbonden zijn. Op het eind van de leiding zorgt een centrifugaalpomp voor de stuwing naar de filterin- 
stallatie. De putfilters zijn aangebracht op een variërende diepte tot ca 25 m afhankelijk van de lokale
lithologie. De dompelputten zitten op een diepte van 22 tot 25 m en zijn via een centrale persleiding 
verbonden met de filterinstallatie.

Het opgepompte water wordt nabehandeld. Eerst vindt een beluchting plaats waardoor ijzer wordt om
gezet in ijzerhydroxide. Daarna loopt het water door een zandfilter waar het ijzerhydroxide op achter
blijft. Tijdens de beluchting ontsnappen o.a. zwavelwaterstof en koolzuurgas. Door bacteriële werking 
wordt ammonium omgezet tot nitraat. Het mangaan reageert met de zuurstof tijdens de beluchting en 
wordt eveneens afgezet op de zandfilter. Na het filtreren wordt het water gesteriliseerd en ontsmet met 
chloorgas. Het bekomen consumptiewater wordt opgeslagen in ondergrondse reservoirs van 1.800 en 
3.500 kubiek (De Breuck et al. 1995).

De invloed van de winning in het golfterrein op de grondwaterstand is volgens De Breuck et al. (1995) 
moeilijk in te schatten doordat de gegevens onvoldoende gedetailleerd zijn (maandelijkse metingen, 
beperkt aantal peilputten). Martens et al. (1998) constateerden op een oost-west-transect ter hoogte 
van batterij '30 een ‘put’ in de rabattementscurve van ruim 5 m.

De Gemeentelijke waterwinning zelf maakt er attent op dat naast de waterwinning de invloed van het 
bemalen in functie van nieuwbouw in Knokke een waarschijnlijk minstens even hoge invloed heeft op de 
watertafel. Er wordt gesproken van bemalingen in de grootte-orde van 2.000.000 m3 per jaar. Een reent 
voorbeeld van een bemaling in functie de bouw van een appartementennblok wees uit dat er 800.000 
m3 gepompt werd op 5 maand tijd (schriftelijke en mondelinge mededelingen Johan Cabooter). In de 
adviescommissie wordt er op gewezen dat dit soort bemalingen meldingsplichtig zijn, maar dat het 
inderdaad nog vaak niet gebeurt. Bij de daaropvolgende discussie in de adviescommissie blijkt dat het 
lokaal terugpompen, zelfs midden in stad mogelijk is en ook al af en toe gebeurt.

1.3 .4 .4  Im pact van de grondwaterverhoging in het golfterrein  naar aanleiding van de ver
laging van de grondwaterw inning in het kader van compenserende m aatregelen voor de 
realisatie van een nieuwe w aterw inning vanuit het Leopoldkanaal m et m em braantechnie- 
ken (Cabooter & Dem unter 2 0 0 3 ).

In le iding

Het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist (GWKH) plant een nieuwe waterwinning vanuit het op
pervlaktewater van het Leopoldkanaal, waardoor, als compenserende maatregel, de grondwaterwin
ning onder de golf afgebouwd kan worden met 25% tot 600.000 kubiek per jaar (Cabooter & Demunter 
2003). Momenteel is er een winning in de freatische watervoerende laag onder de golf. Op termijn is er 
ook een beperkte winning in het Ledo-Paniseliaan voorzien. Deze laatste zou niet van invloed zijn op 
de vegetatie in de golf. De effecten van deze winning zijn behandeld in het MER van het GWKH thans 
ingediend bij de Cel MER voor conformverklaring.

De kwaliteit van het Leopoldkanaal is matig en lichtjes brak. Daarom is een ontzoutingstechniek nood
zakelijk. Deze is gevonden in een membraantechniek, met name omgekeerde osmose. Door de mem- 
braantechnieken zijn een groot deel van de mineralen uit het water gefilterd. Om het water te remine- 
raliseren wordt dit water gemengd met water uit een nieuwe grondwaterwinning, ter hoogte van Put 
De Cloedt. Bij de membraantechniek wordt het water van het Leopoldkanaal gescheiden in gezuiverd 
water en in concentraat. Dit concentraat bevat de vuilvracht van alle stoffen uit het Leopoldkanaal. Dit 
concentraat wordt teruggevoerd naar het Leopoldkanaal. Als compenserende maatregel hiervoor wordt 
de grondwaterwinning 'Golfterrein’ met 25% afgebouwd.



Door het Labo voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent o.l.v. Prof. Wal-
raevens) werden modellen opgesteld van de stijghoogtes van de huidige en toekomstige waterwinning 
onder het Golfterrein. De stijghoogte is de hoogte tot waar het grondwater kan komen, uitgerekend in m 
TAW. Dit model is bijgevolg onafhankelijk van het reliëf van de bodem. De huidige situatie is deze van 
een grondwaterwinning van 800.000 kubiek per jaar. De toekomstig situatie werd gekozen als 600.000 
kubiek per jaar in het golfterrein en een grondwaterwinning van 320.000 kubiek per jaar aan Put De 
Cloedt. Als aanvulling van de watertafel door de regen werd gekozen voor 270 mm aanvulling van het 
grondwater..

Na de uitwerking van de modellen van de stijghoogtes van de huidige en toekomstige grondwaterwin
ning op kaart, werd een nieuwe kaart ontwikkeld die de stijghoogteverhoging aanduidt.

Op het golfterrein werden vervolgens een 50-tal laaggelegen punten opgemeten en eveneens op kaart 
uitgezet. Vervolgens werd de stijghoogte bepaald van de huidige en de toekomstige grondwaterwinning,
waarna op die plaatsen de diepte onder het maaiveld van het grondwater is berekend. De berekening 
van de diepte onder het maaiveld is van belang om te weten op de laagst gelegen punten hoe ondiep 
het grondwater zich bevindt.

Bespreking van de startparameters

Als huidige situatie werd een grondwaterwinning van 800.000 kubiek per jaar genomen. Als toekomstige 
en tevens gewenste situatie werd gekozen voor 600.000 kubiek per jaar in het golfterrein en een grond
waterwinning van 320.000 kubiek per jaar aan Put De Cloedt.

Het gekozen cijfer van 270 mm aanvulling van het grondwater ten gevolge van de neerslag is een 
gemiddelde waarde berekend over de laatste tien jaar. In 2000 en 2001 was de aanvulling aanzienlijk 
hoger. De aanvulling van de watertafel voor 2000 bedroeg 339 mm, voor 2001 444 mm. De invloed van 
de neerslag op de stijghoogtes van het grondwater is moeilijk te berekenen en hangt af van de hoeveel
heid neerslag in die periode, maar eveneens van de neerslag in de voorbije periode. Het is evident dat 
de grondwaterstand hoger zal zijn wanneer er een lange periode van neerslag is geweest, dan wanneer 
het enkel gedurende een beperkte periode regent.
Het golfterrein heeft een reliëf gaande van ca 4 m TAW tot ca 10 m TAW. De laagst gelegen punten 
variëren tussen 4,35 m TAW en 7,87 m TAW. Het reliëfverschil bedraagt soms op korte afstand 2 tot 3 
m. Uit het reliëf kan bijgevolg geen zone worden bepaald van laaggelegen punten. De situatie kan enkel 
lokaal worden bekeken.

De resultaten naar stijghoogtes

Er werden 56 laaggelegen punten opgemeten. Deze punten werden opgemeten ten opzichte van de 
dorpel aan de voordeur van het Waterbedrijf (aan de Helmweg), gezien dit een gekend punt is, namelijk 
7,45 m TAW. Na de opmeting werden de peilen omgerekend naar TAW peil. De variaties van de peilen 
schommelen tussen 7,87 m TAW en 4,35 m TAW. Alle punten werden toen in kaart gebracht, zowel in de 
kaart met de stijghoogtes van de huidige als deze van de toekomstige situatie, als in de waterstijghoog- 
teverhogingskaart. De stijghoogtes in de huidige situatie variëren tussen 1,2 m TAW en 3,6 m TAW. De 
stijghoogtes in de toekomstige situatie variëren tussen 2,4 m TAW en 4,2 m TAW. De waterstijghoogte- 
verhogingskaart is de verschilkaart tussen de huidige en de toekomstige situatie. De verhoging van de 
watertafel varieert tussen 0,3 en 1,2 m. In deze prognose wordt slechts één cijfer gegeven en zijn geen 
minima en maxima bepaald. Vermoedelijk moet er een marge van 25 cm boven en onder aangenomen 
worden (mondelinge mededeling Johan Cabooter).

De resultaten naar het reliëf.

Het golfterrein kan opgesplitst worden in twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel, gescheiden 
door het Caddiespad. De punten 2 tot en met 22, evenals de punten PP2 tot en met PP7 bevinden zich 
in het noordelijk deel. De punten 23 tot en met 44, evenals de punten PP8 tot en met PP12 bevinden 
zich in het zuidelijk deel.



In het noordelijk deel bevinden de laaggelegen punten zich tussen 5,21 m TAW en 7,2 m TAW. In het 
zuidelijk deel bevinden zich de laaggelegen punten tussen 4,35 m TAW en 6,68 m TAW. In het noor
delijk deel is het terrein aanzienlijk hoger dan het zuidelijk deel. In het noordelijk deel bevindt zich het 
grondwater tussen de 0,84 m en 4,67 m onder het maaiveld. In het zuidelijk deel bevindt zich het grond
water tussen de 0,75 m en 3,88 m onder het maaiveld. De grondwaterstijging door de verlaging van de 
grondwaterwinning in het noordelijk deel varieert tussen 0,4 tot 1,2 m. In het zuidelijk deel varieert deze 
grondwaterstijging tussen 0,5 m en 1 m.

In de punten 13, 30, 31 en 32 bevindt het grondwater zich tussen 0,5 m en 1 m onder het maaiveld. In 
de punten 27, 28, 29 en PP6 bevindt het grondwater zich tussen 1 m en 1,5 m onder het maaiveld. De 
punten 27 tot en met 32 bevinden zich op ca 4,5 m TAW en allen in het zuidelijk deel. De punten 13 en 
PP6 bevinden zich op respectievelijk ca 5 en 5,5 m TAW en allen in het noordelijk deel.

Bespreking van de resultaten naar het reliëf in het noordelijk deel

De laaggelegen punten bevinden zich tussen 5,21 m TAW en 7,2 m TAW. Het grondwater situeert zich 
tussen de 0,84 m en 4,67 m onder het maaiveld. De grondwaterstijging door de verlaging varieert tus
sen 0,4 m tot 1,2 m. In het punt 13 bevindt het grondwater zich tussen 0,5 m en 1 m onder het maaiveld. 
In het punt PP6 bevindt het grondwater zich tussen 1 m en 1,5 m onder het maaiveld. De punten 13 en 
PP6 bevinden zich op respectievelijk ca 5 en 5,5 m TAW.

In het noordelijk deel is het terrein aanzienlijk hoger dan het zuidelijk deel. De laaggelegen punten aan
de randen, met uitzondering van het Caddiespad, bevinden zich meestal rond 5,5 m TAW. Het grondwa
ter zal zich daar in de nieuwe situatie tussen 1,5 m en 2 m onder het maaiveld bevinden. Langs het Cad
diespad zal het grondwater zich op ca 3 m onder het maaiveld situeren, omwille van de aanwezigheid 
van winningsputten. Centraal op het noordelijk terrein zal het grondwater zich op ongeveer 2 m onder 
het maaiveld bevinden ten opzichte van de laaggelegen punten. Dit komt omwille van de aanwezigheid 
van winningsputten aan beide zijden van de centrum-as van dit deel.

In de nieuwe situatie zullen de stijghoogtes zich situeren tussen 2,4 m TAW ter hoogte van het Caddies
pad tot 4,2 m TAW aan de noordelijke rand.

Opvallend is dat het grondwater onder de punten 13 en PP6 zich zal bevinden op respectievelijk 0,8 m 
en 1,5 m onder het maaiveld, niettegenstaande dit punten zijn die zich eveneens op ca 5,5 m TAW be
vinden. De reden hiertoe is dat deze punten zich bevinden in het uiterst noordelijk deel van dit noordelijk 
deel, toch relatief kort bij winningsputten, maar in de richting van de waterscheidingskam rond de leng
teas van de Zoutelaan. De stijghoogtes van deze waterscheidingskam situeren zich rond de 4,4 m TAW 
en 4,6 m TAW. Tussen de Zoutelaan en de Zeedijk nemen die stijghoogtes terug af. Het water vloeit af 
naar de zee vanuit dit gebied. Tussen het gebied tussen de Zoutelaan en het golfterrein vloeit het af 
naar het golfterrein. Op de punten 13 en PP6 bevinden de stijghoogtes in de nieuwe situatie zich rond 
4,2 m TAW, wat dicht aanleunt bij de hoogte van de waterscheidingskam en waardoor het grondwater 
op deze punten zich relatief ondiep zal bevinden;

Bespreking van de resultaten naar het reliëf in het zuidelijk deel

De laaggelegen punten situeren zich tussen 4,35 m TAW en 6,68 m TAW. Het grondwater zal zich tus
sen de 0,75 m en 3,88 m onder het maaiveld bevinden. De grondwaterstijging door de verlaging van 
de in het zuidelijk deel varieert deze grondwaterstijging tussen 0,5 m en 1 m. In de punten 30, 31 en 32 
bevindt het grondwater zich tussen 0,5 m en 1 m onder het maaiveld. In de punten 27, 28 en 29 bevindt 
het grondwater zich tussen 1 m en 1,5 m onder het maaiveld. De punten 27 tot en met 32 bevinden zich 
op ca 4,5 m TAW.

In de nieuwe situatie situeren de stijghoogtes zich tussen 2,4 m TAW ter hoogte van het Caddiespad tot
3,4 a 3,6 m TAW aan de rand richting de woningen aan de Boslaan.



Opvallend is dat de punten 27 tot en met 32, de enige punten zijn van dit deel die lager liggen dan 5 m
TAW. Tevens bevinden de punten 27, 28 en 29 zich op het einde van de winningsputten van de grond- 
waterwinning. De punten 30, 31 en 32 bevinden zich nog verder naar het uiteinde van het golfterrein 
richting Boslaan, kant Tortellaan. De hogere aanwezigheid van laaggelegen punten onder de 4,5 m 
TAW, evenals de grotere afstand tot de waterscheidingskam ter hoogte van de Zoutelaan, zal tevens de 
reden zijn waarom in dit deel relatief weinig winningsputten zijn aangelegd.

Bespreking van de resultaten naar eventuele natuurwinst en naar het golfspel toe, in het noor
delijk deel

Het grondwater zal zich op de punten 13 en PP6 resp. 0,8 en1,5 m onder het maaiveld bevinden. Op 
de overige punten zal het grondwater zich dieper situeren. Voor het golfspel lijkt er dus geen probleem. 
Voor natuurwinst zijn dit theoretisch de twee meest kansrijke plaatsen, waarvoor echter meer precise
ringen nodig zijn over de peilschommelingen in de loop van het jaar. Punt 13 is theoretisch al zonder 
graafwerk interessant, maar bevindt zich in de fairway, op relatief dichte afstand van de green, waardoor 
de kans op natuurwinst eerder moeilijk te realiseren is zonder problemen voor het golfspel te veroor
zaken. Het uitgraven van een depressie dicht bij de tee zou nog wel kunnen, maar in de buurt van een 
green is dat moeilijker. Punt PP6 wordt theoretisch pas interessant na aanvullend graafwerk. Het punt 
PP6 bevindt zich op ongeveer 100 m van de tee van hole 16, buiten de fairway en kan dus eventueel 
kansen bieden voor natuurwinst.

Bespreking van de resultaten naar eventuele natuurwinst en naar het golfspel toe, in het zuidelijk 
deel

Het grondwater in de punten 30, 31 en 32 zal zich tussen 0,5 en 1 m onder het maaiveld bevinden. In de 
punten 27, 28 en 29 zal het zich tussen 1 en 1,5 m onder het maaiveld bevinden. Op de overige punten 
zal het grondwater zich dieper situeren. De punten 30, 31 en 32 liggen verst van de winningputten af 
en het maaiveld ligt er laag, wat de ondiepe grondwatertafel verklaart. Ook hier lijkt er voor het golfspel 
geen echt probleem. Voor natuurwinst zijn de punten 30, 31 en 32 theoretisch reeds interessant zonder 
graafwerk, gesteld dat er nauwelijks seizoensschommelingen in de peilen te verwachten zijn. De punten 
27, 28 en 29 zijn pas (theoretisch) interessant mits bijkomend graafwerk, omdat het water zich hier hoe 
dan ook nog te diep onder het maaiveld zal bevinden..

Ook hier zijn er echter contradicties tussen theorie en werkelijkheid, want verschillende van deze punten
bevinden zich in de speelzones en zijn dus niet bruikbaar voor natuurwinst.

Het punt 30 bevindt zich op ongeveer een 50 m van de green van hole 2, in de fairway van deze. Het 
grondwater zal zich op ongeveer 0,75 m onder het maaiveld situeren. Gezien de ligging in een fairway 
is hier geen natuurwinst te creëren.

Het punt 31 bevindt zich op ongeveer een 50 m van de tee van hole 3, en ligt buiten, maar wel vlak naast 
de fairway, het grondwater zal zich op ongeveer 0,9 m onder het maaiveld situeren. Dit is een kansrijk 
punt voor natuurwinst, mits licht bijkomend graafwerk.

Het punt 32 bevindt zich op ongeveer een 50 m voorbij de green van hole 2 van de kleine ronde. Het 
grondwater zal zich op ongeveer 1 m onder het maaiveld situeren. Dit is een kansrijk punt voor natuur
winst, mits licht bijkomend graafwerk.

Het punt 27 bevindt zich op ongeveer een 50 m van de tee van hole 5 van de kleine ronde. Dit is op 
ruime afstand van de green, zodat de ligging niet echt een probleem vormt voor het golfspel. Het grond
water zal zich hier op ongeveer 1,3 m onder het maaiveld situeren. Dit is een kansrijk punt voor natuur
winst, evenwel mits aanzienlijk bijkomend graafwerk.

Het punt 28 bevindt zich op ongeveer een 150 m van de tee in de fairway van hole 1. Dit is te ver van 
de tee verwijderd om geen problemen voor het golfspel te veroorzaken. Een afstand op minder dan 50 
m van de tee is niet problematisch. Eventueel valt wél een depressie op een zekere afstand van de



fairway te overwegen, maar daar zal het grondwater zich dan weer op een grotere diepte bevinden, wat 
extra graafwerk zal noodzakelijk maken. Het grondwater zal zich ongeveer op 1,5 m onder het maaiveld 
situeren in de fairway. Naast de fairway betekent nog een grotere diepte. De potenties voor natuurwinst
zijn hier dus toch twijfelachtig.

Het punt 29 bevindt zich op ongeveer een 50 m van de green van hole 3 van de kleine ronde in de 
fairway van deze. Deze ligging is voor het golfspel zeer problematisch. Het grondwater zal zich op on
geveer 1,3 m onder het maaiveld situeren. Gezien de ligging in een fairway en relatief dicht tegen de 
green is hier geen natuurwinst te creëren.

Besluiten

De verlaging van de grondwaterwinning in het golfterrein van 800.000 kubiek per jaar tot 600.000 kubiek 
per jaar zal een grondwaterpeilverhoging met zich meebrengen gaande van 0,4 tot 1,2 m. Op een aantal 
laaggelegen punten zal het grondwater zich op 0,5 tot 1,5 m bevinden. Op de overige punten zal het
grondwater zich dieper onder het maaiveld bevinden.

Het noordelijk deel is duidelijk hoger dan het zuidelijk deel. Echter niettegenstaande de hogere aan
wezigheid van winningsputten zal het grondwater er ook hoger staan dan het zuidelijk deel, door de 
kleinere afstand tot de waterscheidingskam ter hoogte van de Zoutelaan. Op enkele uitzonderingen 
na bevinden de laagst gelegen punten zich op 5,5 m TAW, doch de stijghoogtes in de nieuwe situatie 
noteren waarden tot 4,2 m TAW, waar de waterscheidingskam ter hoogte van de Zoutelaan zich situeert 
rond 4,4 m TAW.

In het zuidelijk deel liggen de laagst gelegen punten op 4,5 m TAW en noteren de stijghoogtes in de 
nieuwe situatie waardes tot 3,6 m TAW. In het gebied rond de Boslaan, richting Tortellaan komt het 
grondwater in deze laagst gelegen punten tot 0,75 m onder het maaiveld omwille van de kleinere aan
wezigheid van winningsputten in dit deel. Echter de lagere aanwezigheid van winningsputten in het 
noordelijk deel is precies het gevolg van het lagere reliëf aldaar.

Door deze verlaging van de grondwaterwinning zal er bijgevolg geen water aan de oppervlakte van het 
golfterrein komen, tenzij er een uitzonderlijke lange periode van neerslag komt.

Met betrekking tot mogelijkheden voor natuurwinst komen vier punten in aanmerking om nader onder
zocht te worden, namelijk punt pp6 in het noordelijk gedeelte, en de punten 27, 31 en 32 in het zuidelijk 
gedee lte ... De punten 31 en 32 bieden de hoogste potenties qua grondwaterstanden.
Winst voor natuur in de natte sfeer is er echter toch uitsluitend mogelijk na aanvullend graafwerk In elk \
geval zijn dit de punten waar prioritair peilbuizen dienen geplaatst te worden;



i
*

/oul water ( » tóOO rag/i I op ee« <iepio van

Kaart 7. Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische watervoerende laag (De 
Breucketal. 1974). Schaal 1/125.000.De golf bevindt zich in de rechterbovenhoek van de rode lijn bin
nen de 20 m lijn. Naar het oosten toe, richting Hazegraspolder en Nederland, ziet men een zeer snel 
stijgende zoet-zout-grens, die van 20 over 15 naar 10 en 5 m stijgt.



KAART 8: Stijghoogten van de watertafel in 
de golf van Knokke-Heist.
Bestaande toestand bij winning van 
800 000 kubiek/jaar
onder de golf (Cabooter & Demunter 2003)
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KAART 9: Stijghoogten van de watertafel in
de golf van Knokke-Heist bij de
toekomstige toestand : winning van
600 000 kubiek/jaar
onder de golf en 320 000 kubiek/jaar
nabij Put De Cloedt
(Cabooter & Demunter 2003)
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KAART 10: Voorspelde stijging van de 
watertafel in de golf bij afbouw van 25% 
van de waterwinning 
(Cabooter & Demunter 2003)
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KAART 11: Voorspelde stijging van de 
watertafel in de ruime omgeving van de 
golf bij afbouw van 25% van de waterwinninc 
onder de golf en winning van 320 000 kubiek 
per jaar nabij Put De Cloedt 
(Cabooter & Demunter 2003)
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W IN N IN G  8 0 0 .0 0 0  M 3 
G O L F

W IN N IN G  6 0 0 .0 0 0  M 3 
G O L F  + 3 2 0 .0 0 0  M 3 P D C

V E R H O G IN G

M eetpunt TAW  peil 
dekse l

S tijghoogte
(TAW)

D iepte onder 
m aaive ld

S tijghoog te
(TAW )

D iep te  onder 
m aaive ld

1 (dorpel aan voordeur) 7,45 1,6 5,85 2,6 4,85 1

2 5,69 1,8 3,89 2,6 3,09 0,8

3 7,2 2 5,2 2,8 4,4 0,8

4 7,87 2,6 5,27 3,2 4,67 0,6

5 6,59 2,4 4,19 3 3,59 0,6

6 5,38 2,4 2,98 3,2 2,18 0,8

7 5,47 2,8 2,67 3,4 2,07 0,6

8 7,14 3,2 3,94 3,5 3,64 0,3

9 5,49 3,4 2,09 3,8 1,69 0,4

10 5,81 3,6 2,21 4 1,81 0,4

11 5,73 3,4 2,33 3,9 1,83 0,5

12 7,84 3,4 4,44 4 3,84 0,6

13 5,04 3,6 1,44 4,2 0,84 0,6

14 6,02 3,6 2,42 4,1 1,92 0,5

15 5,67 3 2,67 3,7 1,97 0,7

16 (peilput 5) 5,78 2,8 2,98 3,6 2,18 0,8

17 5,52 2,9 2,62 3,6 1,92 0,7

18 5,99 2,2 3,79 3,1 2,89 0,9

19 5,51 2,9 2,61 3,6 1,91 0,7

20 5,21 1,4 3,81 2,4 2,81 1

21 5,64 1,2 4,44 2,4 3,24 1,2

22 5,95 1,8 4,15 2,6 3,35 0,8

23 5,57 1,5 4,07 2,4 3,17 0,9

24 5,52 1,7 3,82 2,6 2,92 0,9

25 5,21 2 3,21 2,9 2,31 0,9

26 5,34 2,2 3,14 3,1 2,24 0,9

27 4,52 2,4 2,12 3,2 1,32 0,8

28 4,67 2,2 2,47 3,2 1,47 1

29 4,49 2,3 2,19 3,2 1,29 0,9

30 4,35 2,8 1,55 3,6 0,75 0,8

31 4,49 2,9 1,59 3,6 0,89 0,7

32 4,49 2,9 1,59 3,5 0,99 0,6

33 5,55 3 2,55 3,5 2,05 0,5

34 (peilput 11) 6,45 3 3,45 3,5 2,95 0,5

35 5,71 2,9 2,81 3,5 2,21 0,6

36 5,82 2,8 3,02 3,4 2,42 0,6

37 5,59 2,7 2,89 3,4 2,19 0,7

38 5,87 2,6 3,27 3,2 2,67 0,6

39 5,15 2,4 2,75 3,1 2,05 0,7

40 5,61 2,2 3,41 3 2,61 0,8

41 6,68 2 4,68 2,8 3,88 0,8

42 5,19 1,8 3,39 2,6 2,59 0,8

43 5,9 1,8 4,1 2,6 3,3 0,8

44 5,73 1,6 4,13 2,4 3,33 0,8
peilputten

PP 2 6,86 3 3,86 3,5 3,36 0,5

PP 3 6,16 2,6 3,56 3,5 2,66 0,9

PP 4 5,45 2,7 2,75 3,5 1,95 0,8

PP 5 5,61 2,8 2,81 3,6 2,01 0,8

PP 6 5,67 3,6 2,07 4,2 1,47 0,6

PP 7 5,57 3 2,57 3,7 1,87 0,7

PP 8 5,69 1,6 4,09 2,4 3,29 0,8

PP 9 5,77 2,2 3,57 3,1 2,67 0,9

PP 10 5,62 2 3,62 3,1 2,52 1,1

PP 11 6,12 3 3,12 3,5 2,62 0,5

PP 12 5,38 2 3,38 2,7 2,68 0,7

Tabel 1. Grondwaterpeilen bij de huidige grondwaterwinning en bij een voorziene reductie van 25% 
(Cabooter & Demunter 2003).
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Naar Martens et al. (1998), Herrier (1989 en 1991), Borremans & Gendebien (1999), Termote (2004).

De huidige golf is niet de eerste die Knokke telde. Vanaf 1884 is Knokke een toeristische trekpleister 
voor toeristen, die het station van Heist met de trein kunnen bereiken. Het waren de Britten die er voor 
het eerst golf speelden in de duinen. In Brugge woonden op dat moment nogal wat Britten, vaak mili
tairen op rust, die teruggekeerd van India, een goedkoper pensioentje konden leiden te Brugge dan in 
hun eigen vaderland. In 1890 werd ook een stoomtram van Brugge naar Knokke ingelegd. Tegen 1894 
zochten de Britten in de duinen een zone uit om hun favoriete spel te spelen, dat ze voorheen ook op de 
Royal Calcutta GolfC lub bedreven. De burgemeester van Knokke gaf aan de Britse kolonie van Brugge 
de mogelijkheid om 9 holes te bouwen op de schorren tussen het ‘Groene plein’ en de ‘Kleyne Vlakte’,
. Tees, fairways of greens werden er nog niet aangelegd, en de golf werd beheerd door een schaaps
kudde. In 1899 werd op een officiële wijze de Bruges Golf Club opgericht. In 1903 komt een Engelse 
professional, Charles Warren, de club leiden en komen er steeds meer leden. Op dat moment telt de 
golf al 18 banen. Kaart 12 is een benaderende reconstructie van de ligging, weergegeven in Borremans 
& Gendebien (1999), volgens de herinneringen van Louis Viaene.

De compagnie installeerde in 1909 een clubhouse op het Binnenhof, net ten noorden van de huidige 
golf, zie foto 1. Het clubhuis werd gebouwd op het hoogste duin om zicht op zee te hebben. De club 
noemde zich voortaan de Knokke Golf Club.

Foto 1. Het eerste clubhuis van de golf werd gebouwd op het hoogste duin, waar nu de plaatsnaam 
‘Binnenhof' voorkomt. De tee is een afgevlakt duingedeelte, maar hoegenaamd niet het intensieve ga
zon dat de huidige tees kenmerkt. Buiten de tees is de vegetatie nog integraal de spontane, vrij open 
duinvegetatie. Soorten zijn niet echt herkenbaar, maar de vegetatie is wel duidelijk herkenbaar als mos
duin afgewisseld met veel open zand (foto: Borremans & Gendebien 1999).

Het succes van de golfbaan inspireerde Maurice Lippens. Hij stelde voor om een club te ontwikkelen op 
de site van de Brabantse Panne-Blinkaartpanne-Magere schorre. Dit is de start van het huidige golfter
rein. Het noordwestelijk perceel van het golfterrein omvat een uitloper van de Blinkaartpanne en een 
gedeelte van de Brabantse Panne. Het zuidoostelijk perceel werd aangelegd in de Magere Schorre. Ge
makshalve zal verder in de tekst het noordwestelijk perceel ‘Blinkaartpanne’ en het zuidoostelijk perceel 
'Magere Schorre’ genoemd worden. De Magere Schorre, Brabantse Panne en Blinkaartpanne vormden 
oorspronkelijk een vrij brede strandvlakte, die ten noorden van de Graafjansdijk was gelegen en die in 
de loop van de 16de eeuw van de zee werd afgesnoerd door de vorming van de toenmalige kustreep, 
namelijk de Blinkaartduinen. De eolische remaniëring die tussen 1600 en 1890 in de Blinkaartduinen 
plaatsgreep, kan ook deze afgesnoerde strandvlakte niet ongewijzigd gelaten hebben, zodat de 'vlakte’ 
waarin het huidige golfterrein gelegen is niet als een zuiver primaire duinvallei te beschouwen is, maar 
eerder als een duinvallei met gemengde genese. Gedurende de tweede helft van de 17de eeuw wer
den de laagst gelegen duingronden geëgaliseerd en omgevormd tot akkerland. De Magere Schorre



was alvast over een groot gedeelte van haar oppervlakte dit lot beschoren, terwijl de sterker golvende 
Blinkaartpanne vermoedelijk extensief beweid werd door rundvee.

Over het eigendomsrecht van het Zoute liep een juridische procedure sinds 1830. Pas in 1907 komt er 
een uitspraak. Het Zoute wordt toegewezen aan de Compagnie Het Zoute.

Nog in hetzelfde jaar 1907 werd er begonnen met de aanleg van het golfterrein. De architect was, hoe 
kon het anders, een Engelsman, namelijk Harry Colt, een bekend golfbaanontwerper. De baan was al 
bespeelbaar in 1908. De aannemer was de Engelsman Harris. Vanaf dat moment werden de greens 
ingezaaid. Dat gebeurde met graszaad, dat eveneens uit Engeland afkomstig was (firma Sutton and 
son). Of ook de tees toen reeds ingezaaid werden weten we niet, maar afgaande op de foto’s van deze 
periode vermoeden we eerder van niet. De tees zijn wél afgevlakt en soms afgeboord door een haagje. 
Wat de aard van het ingezaaide gras op de greens betreft is er nog enige onduidelijkheid over de pre
cieze aard. Golftechnici halen ‘Pencross’ aan als de vroeger algemeen gebruikte grasvariëteit. Bij het 
nazoeken van deze benaming vonden we dat dit een /Agrosfe-variëteit betreft. De vraag rijst meteen of 
de Agrostis capillaris forma pinifolia, die we in de Groenpleinduinen aantroffen geen relict is van deze 
praktijk. Onder Nederlandse botanici wordt wel geopperd dat deze Agrostis capillaris forma pinifolia een 
kentaxon zou zijn van de Duin-struisgras-associatie (Festuco-Galietum veri), maar indien het om een 
ingezaaide variëteit voor de golfsport zou gaan, dan werpt dit natuurlijk een heel ander licht op de zaak. 
In Vlaanderen is dit gras uitsluitend van de Groenpleinduinen gekend, van een plaats die manifest een 
relict is van een voormalige golfterrein (zie verder).

In 1912 splitst de baan in een buitenbaan (‘the outer’) en een andere, kortere baan (‘the inner’), wat een 
totaal van 35 holes opleverde. Kaart 13 geeft een beeld van de buiten en binnenbaan.

Foto’s 2, 3 en 4. Uitzicht van de tees, kort na de aanleg in 1912. De tees ogen nog niet ingezaaid, maar 
wel afgevlakt. Op een van de foto’s is te zien hoe ze soms door een haagje afgeboord worden.
(foto: Borremans & Gendebien 1999)



Foto 5. De greens worden reeds vrij vroeg (1908) ingezaaid. De foto is van iets later, maar vermoedelijk 
van vóór 1928 (bron: Borremans & Gendebien 1999).

Iets na de aanleg van de huidige golf, meer bepaald in 1913, werd ook met de waterwinning in het
gebied gestart. Bij de uitvoering van de werken ten behoeve van de waterwinning en van de aanleg 
van het golfterrein, werden op een diepte van 6 m de resten van een vroegmiddeleeuws (zesde eeuws) 
schip aangetroffen. Deze archeologische vondst bewijst dat er zich ter hoogte van de huidige Blinkaart
panne in de zesde eeuw bevaarbare zeegeulen bevonden en ontkracht de hypothese van Depuydt 
(1972) als zouden de Knokse binnenduinen overblijfselen zijn van de 'Oude duinen’. Het golfterrein van 
Knokke behoort, net zoals de overige deelgebieden van de duinstreek van het Zwin tot de ‘Jonge dui
nen’. In 1913 worden 3 filterbatterijen geïnstalleerd voor de waterwinning. (Cabooter, in een schriftelijke 
mededeling van 2006, vermoedt dat er in 1913 slechts één batterij werd aangelegd en dat de andere 
twee van iets recentere datum zijn).

De eerste wereldoorlog legt de waterwinning stil. Pas in 1922 wordt de waterwinning heropgestart. De 
golfen de waterwinning worden door de Compagnie verkocht aan de gemeente.

Uit een overzichtsfoto van de golf van 1922 krijgen we een tamelijk duidelijk beeld van de vegetatie van 
de golf en de omgeving. Op de golf zelf zijn nog een aantal perceelsgrenzen te zien van voormalige 
weitjes en akkertjes op genivelleerd duin. In het niet genivelleerde duin wisselt helmbegroeiing af met 
vrij open mosduin en pionierend duingrasland. Her en der zijn vlekjes Duindoorn- of Kruipwilgstruweel 
herkenbaar op de randen zijn, op kleine schaal, pas geplante dennetjes te zien. In de achterliggende 
polders vallen rijen populieren op als enige begroeiing in een vrij open polder.

Foto’s 6, 7, 8 en 9. overzichtsbeeld van de golf anno 1922, met oude perceelgrenzen, helmduin, mos
duin, duingrasland, Duindoornstruweel en jonge dennen als herkenbare vegetatie.
(foto: Borremans & Gendebien 1999)



Foto’s 10,11 en 12. Foto’s uit 1930 tonen de golf nog steeds als een globaal zeer open duingebied. Aan 
de randen zijn reeds wat grotere dennen waarneembaar, maar de golf zelf blijft grotendeels onbeplant. 
Het globale aspect is graziger dan tien jaar eerder. Rond de golf is de urbanisatie reeds aanzienlijk toe
genomen (bron: Borremans & Gendebien 1999).

In 1928 wordt het aantal toeristen zo groot, dat men aan de aanleg van nog een golf begint, langs de 
zee, tussen restaurant ‘de Lekkerbek’ en het Zwin, in de huidige ‘Zwinbosjes’. Kaart 14 toont een beeld 
van de ligging van deze golf. De bouw en controle der werken gebeurt, in opdracht van Maurice Lip
pens en door diens vertrouwensman Louis Degraeve. De eerste tee van deze golf lag aan de voet van 
de villa ‘het Bronnetje’, gebouwd in 1914 door architect Pirenne, boven de plaats waar men ooit boorde 
om er steenkool te vinden, maar in de plaats een waterbron aanboorde op 452 m diepte. Dit huisje, dat 
nog steeds bestaat als woonhuis, werd gepromoveerd tot clubhouse van de nieuwe golfbaan. Minstens 
vanaf deze tijd is er ook sprake van het beregenen van (delen van?) de golf. Borremans en Gendebien 
(1999) vermelden: ‘Omdat de golf gebouwd was op een mengeling van klei en zand moest er vaak 
beregend worden. Bij de greens werden waterputten opgebouwd uit betonnen ringen. Bij droog weer 
volstond dit niet en moest men water met beerkarren aanvoeren. In 1933 legde aannemer Demuyter 
een waterleiding aan. De taak van het onderhoud werd toegeschoven aan Médard Bil, die tot na de 
tweede wereldoorlog deel uitmaakte van het onderhoudsteam van de golfclub’. Koning Leopold III was 
een belangrijk liefhebber van deze golf. In 1934 bouwde de Compagnie van het Zoute de Koninklijke 
villa en schonk haar aan Leopold. De tee van baan 10 lag vlak bij de Koninklijke Villa.



Foto’s 13 en 14. Het gebouwtje, op de plaats waar men naar steenkool boorde, maar in de plaats 
drinkwater vond, op een diepte van 452 m, werd gepromoveerd tot clubhuis van de ‘nieuwe go lf (bron: 
Borremans & Gendebien 1999).

In 1930 wordt de vergunning voor een filterbatterij van de waterwinning verlengd.

De tweede wereldoorlog maakt een einde aan het bestaan van de golf aan de Lekkerbek. In 1940 wordt
het gebied vol mijnen gelegd, om een aanval van de Engelsen te voorkomen. Het reliëf van het terrein 
werd ook grondig dooreen gehaald door de bouw van talrijke boven- en ondergrondse bunkers. De 
gazonnen van de greens en fairways werden door de Duitsers gebruikt om hun in de duinen opgetrok
ken bunkers te camoufleren. Ook de talrijke betonbaantjes, die momenteel nog steeds in de Zwinbosjes 
liggen dateren uit deze periode.

Na de tweede wereldoorlog wordt de golfbaan niet opnieuw in gebruik genomen. De latere gewestplan-
bestemming maakt ook planologisch een eind aan de mogelijkheid tot herstel van de golfbaan. Toch zijn 
tot op de dag van vandaag de verschillende voormalige fairways nog steeds als open grazige stroken in 
de sterk verstruweelde Zwinbosjes te herkennen.

Ook in de 'oude golf’ lieten de Duitsers hun sporen na. In de nabijheid van baan 7 stond het Duitse
luchtafweergeschut opgesteld.

Foto 15. Een luchtfoto van de golf, uit 1947 geeft een beeld van de oude golf, kort na de oorlog (bron 
kust.urbanisatie.kuststreek, schaal cliché 1/7.500).



Na de oorlog resteert alleen de oude golfbaan (de huidige golf). Voorheen lagen hier ook tennisvelden, 
maar die verhuizen naar de Bronlaan, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuwe golfbanen. In 1950 lagen 
er meer dan 40 banen. Er werd een nieuw clubhuis gebouwd op de ‘Magere schorre’ aan het einde van 
de Sparrendreef. Dit is nog steeds het huidige clubhuis. Het oude clubhuis bestaat nog steeds als villa 
‘Dennenhul’. Eind de jaren ’50 wordt de eerste practice geïnstalleerd. Tot op dat moment gaven de pro’s 
les tussen de holes. De’ huidige burgemeester Lippens en de technisch directeur van de golf, Roger 
Rabaey, leggen later nog een nieuwe green op de 18de hole, om de finish interessant te maken. Zij leg
gen, rond 1960, ook een beregeningsinstallatie aan op de fairways.

In oude streeplijsten, van vóór 1972, worden reeds een aantal soorten aangetroffen, die momenteel 
nog steeds op een drietal plaatsen in de golf voorkomen, steeds in eikaars gezelschap, en manifest in
gezaaid of ingeplant. Er zijn bij de huidige kartering een drietal van deze ingezaaide locaties aangetrof
fen, namelijk tussen de fairways 18 en 6 van de kleine baan, tussen de tee en de fairway van baan 12 
van de grote baan en tussen baan 9 en 10 grote baan. Soorten die hier in voorkomen zijn onder meer 
Absintalsem, Marjolein, Bieslook, Kleine pimpernel, Luzerne, Muskuskaasjeskruid, Groot trilgras, Wilde 
cichorei, Ruige weegbree, .... De huidige beheerders herinneren zich de inzaai-activiteit niet meer 
exact, hoewel sommigen gewag maken van de opsmuk ter gelegenheid van één of ander hooggeplaatst 
bezoek. De exacte datum kon niet meer achterhaald worden. Een soort die door sommigen eveneens 
als ingezaaid beschouwd wordt, maar die helemaal niet in dit karakteristieke gezelschap staat is Bloe- 
dooievaarsbek. Dit kan een ontsnapte tuinplant zijn van origine, of wie weet, een echte wilde plant, 
waarmee dit de enige locatie in Vlaanderen zou zijn.

Tot ongeveer 1980 worden de lange roughs nog gehooid. Na 1980 gebeurt dit niet meer.

In de laatste decennia veranderde ook het aspect van de vegetatie aanzienlijk. Niet alleen werd er veel 
niet-streekeigen beplanting aangebracht, in de vorm van dennen of sierstruiken, maar ook de behan
deling van de speelbanen wijzigt de vegetatie sterk. Beregening, systematische inzaaiing, bemesting, 
herbiciden- en fungicidengebruik wijzigt de duingraslanden in intensieve gazons. Vooral de tees, de 
greens en de practice behouden geen enkel natuurlijk aspect meer, maar bestaan louter uit Straatgras 
(Poa annua) voor wat de greens betreft en uit een dominantie van Engels raaigras (Lolium perenne) en 
Straatgras voor wat de tees en practice betreft. De fairways nemen een middenpositie in tussen duin
grasland en intensief cultuurgrasland. Vooral de dicotylen zijn hieruit verdreven door het herbicidenge- 
bruik. Een aantal typische duingrassoorten overleven wel nog. Sporadisch weten enkele dicotylen zich 
toch te handhaven, hetzij door een tolerantie voor het zeer frequente maaien, of snelle herkolonisatie na 
herbicidengebruik. De meest spectaculaire soort in de fairways is Draadklaver, hoewel die het uiteraard 
beter doet in minder intensief beheerde delen (‘semi-roughs’ en ‘korte roughs’).

Momenteel wordt ongeveer de helft van de oppervlakte van het golfterrein ingenomen door ‘tees’, 
‘greens’ en 'fairways’, waarop effectief golf gespeeld wordt. Het zijn ofwel ingezaaide, ofwel onder de 
vorm van zoden aangelegde gazons, die heel intensief gemaaid en bemest worden. De golfbanen wor
den onderling gescheiden door de 'roughs’ die een ongeveer even grote oppervlakte beslaan, maar die 
minder intensief onderhouden worden. De ‘roughs’ bestaan in hoofdzaak uit droge tot mesofiele duin
graslanden en struwelen, maar werden gedeeltelijk ook beplant met dennen.



Foto 16. Luchtfoto, met het uitzicht van de golf omstreeks 1999. De omtrek van de golf is integraal 
gemarkeerd door bebouwing en aspectbepalende dennenaanplanten. Binnen de golf zelf zijn de bere
gende speelbanen (groen) sterk contrasterend met de meer natuurlijke duingraslanden (bruin).

In 1995 wordt de bovengrond (het golfterrein) weer eigendom van de Compagnie. De ondergrond hoort
de gemeente (waterwinning) toe.

Kaart 12. Benaderende reconstructie van de ligging van de eerste golf, weergegeven in Borremans 
& Gendebien (1999), volgens de herinneringen van Louis Viaene. De eerste golf is momenteel quasi 
volledig bebouwd terrein, tussen de Elisabethlaan in het westen, de Prins Karellaan in het zuiden, de 
Bronlaan in het oosten en de Kustlaan in het Noorden.



Kaart 13. De huidige golf werd aangelegd vanaf 1907, met 18 banen. In 1912 splitst de baan in een 
buiten- en een binnenbaan, zoals weergegeven op de kaart (bron: Borremans & Gendebien 1999)



Kaart 14. Schets van de golf, aangelegd in 1928, in de huidige Zwinbosjes, grenzend aan het Zwin, met 
recente topografische kaart als ondergrond (overgenomen uit Termote 2004).



1.5.1 Flora en funga

1.5 .1 .1  Hogere planten en varens (Sperm atofyten en P teridofyten)

Methode

De soortenlijst hogere planten voor de golf is afkomstig uit literatuurbronnen (Demarest & Goetghebeur 
1984, Herrier 1989, Martens et al. 1998), aangevuld door eigen veldwerk tussen 2002 en 2005. In 
2002 werd de grootste inventarisatie-inspanning geleverd, omdat op dat moment een tiental mensen 
van het Instituut voor Natuurbehoud meehielpen aan een integrale kartering van Rode lijst-soorten en 
aandachtssoorten voor de kust. Bij deze inventarisatie lag de nadruk vooral op de roughs, omdat de fair
ways op dat moment bespeeld werden, en dus slechts beperkt toegankelijk waren. Dat euvel is enigs
zins verholpen door eigen later karteerwerk, maar toch bleef het zelfde probleem ook op dat moment 
bestaan. De fairways werden altijd bespeeld. Het verdient aanbeveling voor de toekomstige monitoring 
de fairways te kunnen bemonsteren .zonder dat er op dat moment gespeeld wordt. Ook de dataset met 
61 vegetatie-opnamen, gemaakt in 2002 en 2004 hielp de soortenlijst vervolledigen.

De soortenlijst wordt becommentarieerd door een vergelijking van de soortenlijst uit Martens et al. 
(1998) en de recente soortenlijst (Zwaenepoel 2002-2005), waarbij aantal soorten en verschuivingen 
in de hoedanigheid van de soorten wordt besproken. Vervolgens wordt de soortenlijst getoetst aan de 
habitats van de habitatrichtlijn, zoals weergegeven in Anselin et al. (2000). Daarop volgt een bespreking 
van de soorten die op de Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001) voorkomen. Tenslotte volgt een toelichting 
bij het voorkomen van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken.

Aantal soorten

In de go lfte  Knokke werden 415 taxa hogere planten aangetroffen (tabel 2, op het einde van dit hoofd
stuk). Dit aantal is in vergelijking met analoge oppervlaktes elders in Vlaanderen niet alleen zeer hoog, 
maar bovendien is ook de aard van de soorten in vergelijking met omgevende gebieden in dezelfde 
streek bijzonder karakteristiek voor de abiotische omstandigheden van de oostelijke duinstreek. Een 
bijzonder groot aantal soorten is in West-Vlaamse en Vlaamse context bijzonder zeldzaam, wat blijkt 
uit de zeldzaamheidscijfers volgens Stieperaere & Fransen (1982) die eveneens in tabel 2 afleesbaar 
zijn. Tevens zijn een groot aantal van die soorten sterk bedreigd, wat blijkt uit de Rode lijst-categorieën 
in tabel 2. Uit de soort-oppervlakterelatie voor Noord-België, berekend door Stieperaere (1980) leiden 
Martens et al. (1998) af dat het Golfterrein 2,5 keer soortenrijker is dan een gemiddeld gebied met ver
gelijkbare oppervlakte.

We geven eerst enige commentaar bij de evolutie van het hele plantenbestand, we schetsen vervolgens 
een overzicht van de soorten die karakteristiek zijn voor de habitats die in de habitatrichtlijn voorkomen 
en relevant zijn voor de golf. Tenslotte volgt een korte toelichting bij de Rode lijst-soorten.

Verschuivingen in aantal en aard van de soorten

Het bijzonder hoge aantal soorten is niet te wijten aan de zeer intensieve bemonstering van de golf, daar 
deze normalerwijze niet zomaar toegankelijk is voor inventarisatie. De verklaring is tweeërlei. In de eer
ste plaats is het gebied zeer soortenrijk (geweest) door een rijke gradiënt aan bodem- en vochtigheids- 
variatie.. Deraeve (1987) verklaart de bodemvariatie en tevens de soortenrijkdom van de Knokse duin
gebieden, door er op te wijzen dat dit geen klassieke duinen zijn, in de betekenis van zand dat vanaf het 
strand landinwaarts gewaaid is, maar wel een systeem van geleidelijk van de zee afgesnoerde zandban
ken en kreken, met een geringe mate van overstuiving, Geomorfologisch sluiten de Knokse duingebie
den dan ook helemaal niet aan bij het Noord-Franse en Belgische West- en Middenkustsysteem, maar 
bij de Zeeuwse duingebieden. In tweede instantie zijn er minstens drie inventarisatierondes gespreid



over bijna drie kwart eeuw (1938-2003). Martens et al. (1998) vatten samen welke soorten reeds vóór 
1960 bekend waren en welke na 1980 nog aangetroffen werden. De lijst is op zijn beurt samengesteld 
uit losse waarnemingen uit de jaren 1938 tot 1960, soortenlijsten van plantenopnames in het eindwerk 
van Herrier (1989), streeplijsten van de kilometerhokken B2-32-44, B2-33-34 en B2-33-43 (gegevens 
databank Flo.Wer en waarnemingen van Martens zelf). Bij de opmaak van dit beheersplan kregen we 
een tamelijk goed beeld van de huidige situatie.. Er werden drie dagen uitgetrokken om met een tiental 
vrijwilligers van het Instituut voor Natuurbehoud Rode lijst-soorten te karteren en vegetatie-opnames 
te maken. Doordat de inventarisatie tussen eind juni en begin juli 2002 gebeurde, werden wellicht een 
aantal voorjaarssoorten gemist. Ook grassen en erg kleine soorten kunnen aan de aandacht ontsnapt 
zijn, wat ook bleek uit soorten die waargenomen werden in vegetatie-opnames, maar niet tijdens het 
karteren bijvoorbeeld. Toch kunnen we globaal de evoluties, minstens in grote lijnen, aangeven.

De belangrijkste evolutie zonder meer is het verdwijnen van een groot aantal freatofyten (grondwa- 
tergebonden soorten) na 1960. Vóór 1960 werden er 327 soorten aangetroffen, na 1960 worden er 
nog slechts 282 geteld (Martens et al. 1998). 49% van de flora blijkt bovendien veranderd als we deze 
twee periodes vergelijken. Grote waterweegbree, Geknikte vossestaart, Veerdelig tandzaad, Pinkster
bloem, Zwarte zegge, Valse voszegge, Gewoon duizendguldenkruid, Strandduizendguldenkruid, Kale 
jonker, Gevlekte orchis, Moeraswespenorchis, Lidrus, Moerasspirea, Getand vlotgras, Honingorchis, 
Waternavel, Gele lis, Pitrus, Zeerus, Klein kroos, Echte koekoeksbloem, Wolfspoot, Penningkruid, Grote 
wederik, Grote kattenstaart, Watermunt, Witte waterkers, Rode ogentroost, Harlekijn, Parnassia, Riet, 
Veenwortel, Gewone brunel, Heelblaadjes, Blaartrekkende boterbloem, Moerasandoorn, Aardbeiklaver 
en Blauwe waterereprijs zijn grondwaterafhankelijke soorten die in de recente soortenlijsten niet meer 
voorkomen. Logischerwijze denken we hierbij aan een link met de waterwinning onder de golf. Vooral in 
de jaren 1957-1960 en 1969-1971 blijkt er zeer zwaar gepompt te zijn (zie paragraaf 1.3.4 2). Cabooter 
(schriftelijke mededeling 2006, merkt op dat er in de buurt van de golf ook onvergunde waterwinningen 
zijn, en dat ook bemalingen ten gevolge van grondwerken een zekere invloed uitgeoefend hebben). Een 
tweede tendens die uit de lijsten naar voor komt is de afname van pioniersoorten. Dit is in overeenstem
ming met het huidige beheer dat we konden vaststellen, waarbij pionierplaatsen zo snel mogelijk inge
zaaid worden om de vegetatie opnieuw vast te leggen. De recente kritiek vanuit natuurbehoudshoek op 
het beheer, vooral op het beregeningsbeheer, herbicidengebruik en bemesting is niet eenduidig uit de 
soortenverschuivingen af te leiden. Vermoedelijk heeft dit beheer eerder een beperking van de beschik
bare oppervlakte voor veel soorten bewerkstelligd dan het absolute verdwijnen ervan uit de golf.

Aangetroffen soorten, kenmerkend voor de habitats van de habitatrichtlijn:

De Habitatrichtlijn beschermt in het 'Duingebied inclusief IJzermonding en Zwin (Gebied 1)16 ver
schillende vegetatietypes en drie soorten, namelijk:

Natura 2000 code

1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten

en andere zoutminnende planten
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia)
2110 Embryonale wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
2130* Vastgelegde duinen met kruid vegetaties (grijze duinen)(prioritair habitat)
2150* Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)(prioritair habi

tat)
2160 Duinen met Hippophae rhamnoides
2170 Duinen met Salix arenaria
2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied
2190 Vochtige duinvalleien
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties



Soorten bijlage 2: Kamsalamander, Kruipend moerasscherm, Nauwe korfslak

De specifieke habitats die voor de golf van Knokke in aanmerking zijn genomen worden niet apart opge- 
somd binnen het grotere complex voorgestelde habitatrichtlijngebied waarvan zij deel uitmaken. Daar
om is het nuttig deze hier exact weer te geven. In de golf van Knokke zijn vooral 2130 (grijze duinen) 
en in mindere mate 2160 (Duindoornvegetaties) en 2170 (Kruipwilgvegetaties) van belang. Code 2190 
(vochtige duinvalleien) was voor de waterwinning vermoedelijk aanzienlijk belangrijker dan nu nog het 
geval, gezien oude floralijsten die verwijzen naar vochtminnende soorten van duinvalleien (ondermeer 
Moeraswespenorchis, Parnassia, Harlekijn, Zeerus), waarvan nu niets meer valt te bespeuren. Strikt 
genomen zou ook 2180 (beboste duinen) in aanmerking kunnen komen, maar het is onwaarschijnlijk 
dat de dennenaanplanten als dusdanig in aanmerking genomen zullen zijn, gezien zij als exotenaan- 
plant eerder bedreigend zijn voor de overige types dan beschermingsbehoeftig. De spontane inheemse 
struik- en loofhoutsoorten in de dennenbestanden wijzen wél op de potenties voor habitat 2180. Puur 
de drie vermelde habitattypes in aanmerking nemend is de kaart van de golf quasi volledig ingekleurd, 
met uitzondering van de met exotische bomen beplante delen en de ingezaaide tees en greens. Uiter
aard zijn daarom nog niet alle delen even waardevol. Daarom lijkt het zinvol een verdere precisering 
door te voeren. Dit is de voornaamste reden waarom we de Rode lijst-soorten karteerden.

Hieronder sommen we de belangrijkste aangetroffen (hogere plantensoorten op voor de 5 relevante 
habitats van de habitatrichtlijn.

2130 Grijze duinen (vastgelegde duinen met kruidvegetatie): Duizendblad, Echte agrimonie, Gewoon 
struisgras, Zandstruisgras, Zilverhaver, Vroege haver, Gewoon reukgras, Wondklaver, Akkerleeu- 
wenklauw, Zandraket, Zandmuur, Zachte haver, Madeliefje, Bevertjes, Zachte dravik, Zwenkdravik, 
Duindravik, Grasklokje, Zandzegge, Voorjaarszegge, Zeegroene zegge, Driedistel, Knoopkruid, Ak- 
kerhoornbloem, Gewone hoornbloem, Zandhoornbloem, Akkerwinde , Klein streepzaad, Paarden- 
bloemstreepzaad, Beemdkamgras, Strandkweek, Kweek, Strandkweek x Kweek, Scherpe fijnstraal, 
Duinreigersbek, Kleverige reigersbek, Vroegeling, Blauwe zeedistel, Stijve ogentroost, Fijn schapegras, 
Duinzwenkgras, Rood zwenkgras, Dwergviltkruid, Glad walstra, Geel walstra, Glad x Geel walstra, Zach
te ooievaarsbek, Bloedooievaarsbek, Geel zonneroosje, Muizeoortje, Schermhavikskruid, Gestreepte 
witbol, Glad biggekruid, Gewoon biggekruid, Zandblauwtje, Beemdkroon, Duinfakkelgras, Veldlathyrus, 
Kleine leeuwentand, Margriet, Geelhartje, Gewone rolklaver, Gewone veldbies, Sikkelklaver, Hopkla- 
ver, Ruw vergeet-me-nietje, Kruipend stalkruid, Klein vogelpootje, Walstrobremraap, Zanddoddegras, 
Knoldoddegras, Smalle weegbree, Veldbeemdgras, Gewone vleugeltjesbloem, Eikvaren, Scherpe bo
terbloem, Knolboterbloem, Grote ratelaar, Kleine ratelaar, Schapezuring, Veldzuring, Tengere vetmuur, 
Kandelaartje, Eenjarige hardbloem, Muurpeper, Jakobskruiskruid, Blauw walstra, Tandjesgras, Kegel- 
silene, Nachtsilene, Blaassilene, Grasmuur, Duinpaardenbloem, Grote tijm, Hazepootje, Liggende kla
ver, Kleine klaver, Draadklaver, Rode klaver, Ruwe klaver, Gestreepte klaver, Goudhaver, Veldereprijs, 
Gewone ereprijs, Draadereprijs, Mannetjesereprijs, Lathyruswikke, Smalle wikke, Vierzadige wikke, 
Hondsviooltje, Duinviooltje, Duinlangbaardgras

2160 Duindoornvegetatie: Duindoorn, Kraailook, Fijne kervel, Fluitenkruid, Kleine klit, Gewone glansha- 
ver, Bijvoet, Asperge, Stinkende ballote, IJle dravik, Heggenrank, Duinriet, Dolle kervel, Witte winterpos- 
telein, Eénstijlige meidoorn, Veldhondstong, Kropaar, Wilgenroosje, Kardinaalsmuts, Kleefkruid, Honds
draf, Gewone berenklauw, Witte dovenetel, Wilde liguster, Vlasbekje, Gewone pastinaak, Sleedoorn, 
Hondsroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, Egelantier, Viltroos, Dauwbraam, Koebraam, Gewone 
vlier, Avondkoekoeksbloem, Bleke vogelmuur, Duinruit, Heggendoornzaad

2170 Kruipwilgvegetatie: Kruipwilg, Kraailook, Heggenrank, Duinriet, Schermhavikskruid, Duindoorn, 
Wilde liguster, Gewone eikvaren, Hondsroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, Egelantier, Viltroos, 
Dauwbraam, Koebraam, Brem



Foto 17. Kruipwilgstruweel, met Gewone heggenroos en Egelantier, naast de fairway 18 (grote baan). 
Zie ook vegetatie-opname 19.

2190 Vochtige duinvalleien: Fioringras, Grote waterweegbree, Geknikte vossestaart, Veerdelig tandzaad, 
Pinksterbloem, Ruige zegge, Zwarte zegge, Valse voszegge, Gewoon duizendguldenkruid, Stranddui- 
zendguldenkruid, Kale jonker, Gevlekte orchis, Moeraswespenorchis, Lidrus, Koninginnekruid, Moe
rasspirea, Moeraswalstro, Getand vlotgras, Bleekgele droogbloem, Moerasdroogbloem, Honingorchis, 
Waternavel, Gele lis, Greppelrus, Pitrus, Zeerus, Herfstleeuwentand, Echte koekoeksbloem, Wolfspoot, 
Penningkruid, Grote wederik, Grote kattenstaart, Watermunt, Witte waterkers, Rode ogentroost, Har
lekijn, Parnassia, Riet, Hertshoornweegbree, Veenwortel, Zilverschoon, Gewone brunel, Heelblaadjes, 
Kruipende boterbloem, Blaartrekkende boterbloem, Kluwenzuring, Krulzuring, Liggend vetmuur, Kogel- 
bies, Bitterzoet, Moerasandoorn, Aardbeiklaver, Witte klaver, Blauwe waterereprijs, Vogelwikke

2180 Beboste duinen: Look-zonder-look, Zevenblad, Tongvaren, Ruwe berk, Heggenrank, Dolle kervel, 
Stinkende gouwe, Bosrank, Lelietje-der-dalen, Eénstijlige meidoorn, Bochtige smele, Brede stekelva- 
ren, Mannetjesvaren, Brede wespenorchis, Sporkehout, Gewone es, Gewone hennepnetel, Roberts- 
kruid, Geel nagelkruid, Hondsdraf, Klimop, Hulst, Grote keverorchis, W ide  kamperfoelie, Dalkruid, Ge
wone vogelmelk, Gewone eikvaren, Ratelpopulier, Zomereik, Speenkruid, Aalbes, Kruisbes, Boswilg, 
Gewone vlier, Boskruiskruid, Dagkoekoeksbloem, Lijsterbes, Bosandoorn, Grote muur, Gladde olm, 
Maarts viooltje

Com m entaar op de Rode lijs t-taxa:

Rode lijsten geven de bedreigingsgraad van organismen weer, meestal binnen de staatkundige grenzen 
van een bepaald land. In België zijn de Rode lijsten nog sterker verfijnd en worden ze op Vlaams niveau 
opgesteld. De Rode lijst combineert de actuele zeldzaamheid van een organisme, met de mate waarin 
de soort verschuivingen toont over bepaalde bemonsteringsperioden. Men onderscheidt standaard de 
categorieën met uitsterven bedreigd (MUB), bedreigd (B), kwetsbaar (K), (zeer tot vrij) zeldzaam (ZZ, Z, 
VZ), achteruitgaand (A) en bedreigd maar mate waarin onvoldoende gekend (O). De eerste drie catego
rieën worden als de Rode lijst sensu strictu beschouwd. Hierin zijn zeldzaamheid én bedreigingsgraad



vervat. In de volgende categorieën kan het om slechts één van beide criteria gaan (Rode lijst sensu 
latu). Voor de volledigheid geven wij alle categorieën weer.

In de golf zijn in ruim een halve eeuw 91 soorten waargenomen die momenteel in één of andere ca
tegorie van de Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001) opgenomen zijn: 6 zijn 'met uitsterven bedreigd’, 11 
behoren tot de categorie ‘bedreigd’, 11 tot de categorie ‘kwetsbaar’, respectievelijk 15, 14 en 9 tot de 
categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘zeldzaam’ en ‘vrij zeldzaam’, 22 tot de categorie ‘achteruitgaand’ en 1 tot 
de categorie ‘onvoldoende gekend’.

Bijlage 2 (losse A0-kaart) geeft een aanduiding van een selectie van Rode lijst-taxa die aangetroffen 
werden in juni -  juli 2002 en enkele aanvullende excursies in 2003 en 2004. In de golf, of in de duinen 
algemeen voorkomende soorten (Gewone rolklaver, Knoopkruid, Geel walstro, Muizenoortje, Kleine 
leeuwentand, Kruipend stalkruid, Gewone brunel, Knolboterbloem, ...) alsook de meeste grassen 
(Goudhaver, Zachte haver, Zwenkdravik) met uitzondering van Bevertjes en Tandjesgras werden niet 
gekarteerd. Typische voorjaarsbloeiers, die in de rest van het jaar niet erg opvallen door hun beperkt 
formaat (Lathyruswikke, Hondsviooltje, ...) werden mogelijk over het hoofd gezien. De fairways zijn 
eveneens iets onderbemonsterd, omdat ze gedurende de kartering bespeeld werden, en het daardoor 
niet mogelijk was de speelbanen intensief te karteren.

Hieronder belichten we kort de toetsing van deze status in Vlaanderen aan de actuele toestand in de
golf van Knokke voor deze soorten.

Met uitsterven bedreigd:

Honingorchis (Herminium monorchis). Deze soort van vochtige duinvalleien werd niet meer waargeno
men na 1960.

Glad biggenkruid (Hypochoeris glabra). De determinatie van deze soort is nog niet 100% betrouwbaar. 
Bij de Rode lijst-kartering in 2002 trof Edward Vercruysse één vegetatieve plant aan die mogelijk Glad 
biggekruid was. Er werden echter nog geen bloeiende planten gezien om de determinatie te verifiëren.
We verwijzen naar opname 26 in tabel 3 voor een vegetatiebeschrijving.

Foto 18. Groeiplaats van Glad biggekruid (te verifiëren), op een pad tussen fairways 10 en 11 (vegeta
tie-opname 26).



Smal fakkelgras (Koeleria macrantha). Het gaat hier ongetwijfeld om een determinatieprobleem tussen 
Duinfakkelgras en Smal fakkelgras. Volgens nogal wat auteurs zijn beide soorten identiek, en is het dus 
ook onterecht dat beide een aparte Rode lijst-categorie toegemeten krijgen. Wij hanteerden, volgens de 
traditie aan de Belgische kust, de naam Duinfakkelgras (K. albescens) bij het maken van de vegetatie- 
opnames, zonder ons daarmee uit te spreken over de taxonomische discussie.

Harlekijn (Orchis morlo). Deze orchidee werd nog waargenomen na 1980 volgens verschillende mon
delinge getuigenissen (Patrick Lust, Johan De Buck), maar niet meer teruggevonden in 1998 door Mar
tens, Van Landuyt en Provoost, evenmin als door ons in 2002.

Parnassia (Parnassia palustris). Parnassia werd niet meer waargenomen na 1960 in de golf.

Kogelbies (Scirpus holoschoenus). Demarest & Goetghebeur (1984) geven een kritische commentaar 
op het voorkomen van Kogelbies in België (voor integrale tekst zie bijlage 4). De Knokse vindplaats 
wordt uitvoerig becommentarieerd. ‘Knokke is de oudste en meest bekende vindplaats. In de Brabantse 
panne (IFBL: B2.33) groeiden eertijds een groot aantal pollen van de Kogelbies, vanaf 1836 (fide De 
Langhe, 1943: 81) met diverse terugmeldingen, waarvan enkele met getuigen materiaal (o.a. Crépin 
1860: 196, Anoniem 1868: 107, Isaacson & Magnel 1930: 175). In 1937 echter is volgens De Langhe 
(1943: 81) de populatie gereduceerd tot enkele geïsoleerde pollen in het westelijk deel van de Bra
bantse panne, nl. de Lispanne, nu gekend als Zegemeer (IFBL: B2.33.33). In het oostelijk deel (IFBL: 
B2.33.34), waar een golfterrein werd aangelegd, dateert de laatste vondst uit 1929 (Isaacson & Magnel,
I.e.), maar in 1983 werd ze er herontdekt door G. Rappé. Ofwel heeft de soort zich al diejaren onopge
merkt kunnen handhaven, ofwel bleef ze behouden in de zaadbank en heeft ze zich onder vernieuwd 
gunstige omstandigheden kunnen hervestigen’. Kogelbies werd bij het opstellen van dit beheersplan 
nog op twee plaatsen aangetroffen, op één plaats met één enkele plant, op de tweede met een tiental 
planten. Demarest & Goetghebeur (1984) geven ook nog wat standplaatscommentaar: ‘Het substraat 
waarop Scirpus holoschoenus zich gevestigd heeft is enkel in Knokke (en misschien Oostduinkerke) 
van natuurlijke oorsprong. De andere standplaatsen zijn in mindere of meerdere mate antropogeen 
ontstaan. De samenstelling is echter gelijkend nl. kalkrijk zand. Kenmerkend is ook de sterk wisselende 
grondwaterstand (in de winter hoog, in de zomer laag). In de meeste gevallen (uitgenomen Knokke) 
kan gesproken worden van een pioniersvegetatie’. Voor de huidige standplaatsen verwijzen we naar de 
vegetatie-opnames 25 en 48 .



Foto 19. Kogelbies in een grazige zoomvegetatie tussen fairways 10 en 11. Zie vegetatie-opname 25.



Bedreigd:
Wondklaver (Anthyllis vulneraria). Wondklaver komt nog steeds met een vrij aanzienlijke populatie voor 
in de golf. We verwijzen naar opnames 14, 22, 27, 30 en 31 van tabel 3 voor de relevante vegetatiety- 
pes.

Foto 20. Wondklaver-Nachtsliene-vegetatie in een lange rough. Dit vegetatietype is een van de meest 
kenmerkende van de golf. Hier en in de golf van De Haan komt het relatief meer voor dan in de andere 
duingebieden van de Belgische kust.



Engels gras (Armeria maritima). Deze soort werd niet meer waargenomen na 1960. Er lijkt ook geen 
biotoop meer aanwezig waarin deze soort zou kunnen gedijen. Engels gras groeit normaal meer in 
schorre-omstandigheden of op keienstranden en rotskusten dan in de duinen.

Absintalsem (Artemisia absinthium). Deze soort komt niet van nature voor in de golf. Ze is er duidelijk 
ingezaaid, samen met een spectrum andere soorten die steeds in eikaars gezelschap staan, waaronder 
minstens Wilde marjolein, Kleine pimpernel, Muskuskaasjeskruid, Groot trilgras, Wilde cichorei, Ruige 
weegbree en Bieslook. Er zijn een drietal van deze ingezaaide locaties aangetroffen, namelijk tussen 
de fairways 18 en 6 van de kleine baan, tussen de tee en de fairway van baan 12 van de grote baan en 
tussen baan 9 en 10 grote baan.

Zeealsem (Artemisia maritima). Voor deze soort geldt een analoge opmerking als bij Engels gras. Ze 
werd niet meer waargenomen na 1960 en ook het geschikte biotoop lijkt actueel niet meer aanwezig.

Driedistel (Carlina vulgaris). Deze soort werd niet meer waargenomen na 1960.

Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum). Blauwe zeedistel komt nog her en der voor en is de enige plant 
die expliciete aandacht krijgt in de golf. Als gemakkelijk herkenbare soort en opvallende verschijning 
wordt ze bewust gespaard van maaien. We verwijzen naar opname 15 in tabel 3 voor een beeld van de 
vegetatie.

Duinzwenkgras (Festuca juncifolia). Deze plant is in Vlaanderen beperkt tot de duinen, maar binnen de 
duinen zelf minder zeldzaam dan de Rode lijst-categorie doet vermoeden. Festuca-soorten zijn lastig te 
determineren en veel floristen wagen zich er dan ook niet aan, waardoor de soort ondergekarteerd is.

Zeerus (Juncus maritimus). Zeerus werd voor het eerst waargenomen na 1960 en was nog aanwezig 
na 1980 (Martens et al. 1998). Wij namen de soort echter niet meer waar in 2002.

Geelhartje (Linum catharticum). Geelhartje werd niet meer waargenomen na 1960.

Draadklaver (Trifolium filiforme). Deze soort komt nog steeds vrij overvloedig voor in de golf. De soor
tenrijkste vegetaties met Draadklaver zijn in de semi-roughs en korte roughs gesitueerd, maar ook op 
de botanisch reeds veel meer gedegradeerde fairways komt de soort nog her en der voor, meer bepaald 
nog ongeveer op 10 van de 36 fairways (grote baan, fairways 1, 5, 7, 12, 17; kleine baan fairways 4, 7, 
9, 10, 13, zie bijlage 2: A0-kaart met voorkomen van Rode lijst-taxa hogere planten) . Op de fairways 
is de soort trouwens iets onderbemonsterd, omdat de fairways tijdens de kartering bespeeld werden, 
waardoor het niet mogelijk was ze zeer intensief te onderzoeken. We verwijzen naar opnames 1, 2, 28, 
40 en 53 in tabel 3 voor een beeld van de vegetaties met Draadklaver.

Onderaardse klaver (Trifolium subterraneum). Deze soort is zeker niet algemeen verspreid in de golf, 
maar een exacte inschatting is moeilijk te maken. De soort bloeit vrij kort en bovendien vrij vroeg in het 
jaar en kan tussen de talrijke andere klavertjes makkelijk over het hoofd gezien worden. Het is ook een 
typische soort die het ene jaar veel abundanter voorkomt dan andere jaren. In mei 2004 werden twee 
kleine groeiplaatsen aangetroffen, op fairway 12 (buitenbaan) en vlak ernaast, in een vochtig gedeelte 
van de semi-rough, grenzend aan de fairway. Opnames 52 en 53 (tabel 3) geven een beeld van de 
vegetatie. Ook deze soort komt mogelijk meer voor op de fairways, dan aangegeven, maar omdat de 
banen tijdens het karteren bespeeld werden, was een intensief onderzoek niet eenvoudig.

Kwetsbaar:

Bevertjes (Briza media). Bevertjes komen nog steeds op diverse plaatsen in de golf voor. We verwijzen 
naar opnames 4, 5, 6, 14, 27 en 28 in tabel 3 voor een beeld van de vegetatie. Bevertjes houden hier 
klaarblijkelijk beter stand dan in de golf van De Haan, w aarde soort mogelijk verdwenen is.



Foto 21. In deze ogenschijnlijk soortenarme, grazige rough tussen de fairways 1 en 2 (grote baan) komt 
het sierlijke en zeldzame grasje Bevertjes nog voor.

Foto 22. Rough naast de green van baan 5, met Stijve ogentroost. Zie vegetatie-opname 11.



Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). Deze orchidee werd niet meer waargenomen na 1960. Wij ver
bazen ons enigszins over de determinatie. Brede, Vleeskleurige, Rietorchis zijn eerder te verwachten in 
dit milieu dan Gevlekte orchis.

Scherpe fijnstraal (Erigeron acer). Scherpe fijnstraal wordt door Martens et al. (1998) nog vermeld van 
na 1980, maar werd door ons niet meer waargenomen. Doordat het typische vrij open milieus steevast 
ingezaaid wordt om niet te gaan stuiven is het aantal resterende geschikte milieus in de golf voor deze 
soort uiterst beperkt.

Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) komt nog uiterst beperkt voor in de golf. Opname 11 van tabel 3 
geeft een beeld van de vegetatie.

Dwergviltkruid (Filago minima). Dwergviltkruid werd niet meer waargenomen na 1960. Open pionier- 
begroeiingen worden in de golf zeer snel bezaaid, zodat ze niet kunnen gaan stuiven. Bovendien zijn 
de zure vertegenwoordigers van die open begroeiingen in de golf nog zeldzamer dan deze van iets 
kalkrijker milieu.

Walstrobremraap (Orobanche caryophyllea) wordt door Martens et al. (1998) vermeld van 1998, maar 
werd niet door ons aangetroffen in 2003. Het is echter niet ongewoon dat bremrapen een jaartje verstek 
laten gaan.

Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) wordt nog steeds aangetroffen in de iets mesofiele duin- 
graslanden in de golf. Opnames 22, 30 en 39 van tabel 3 geven een beeld van het vegetatietype.

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) wordt door Martens et al. (1998) als verdwenen beschouwd na 
1960. Verschillende waarnemers maakten gewag van determinatieproblemen binnen de Ratelaars van 
de golfen vermeldden Kleine ratelaar en de kruising tussen Kleine en Grote ratelaar. In 2003 konden wij 
met zekerheid Grote én Kleine ratelaar waarnemen. Grote ratelaar gedraagt zich hier het vreemdst. De 
soort staat niet per se in de vochtige omstandigheden, waarvan we deze soort best kennen (Calthion), 
maar komt hier op vrij droge plaatsen voor. Opnames 10, 34 en 35 van tabel 3 geven een beeld van het 
vegetatietype.

Foto 23. Aspect van vegetatie-opname 10, een begroeiing met Grote ratelaar, in de rough naast fairway
5 (grote baan).



Kleine ratelaar (Rhinanthus minor). Cf hierboven. Opnames 12, 14, 19 en 27 van tabel 3 geven een 
beeld van het vegetatietype.

Foto 24. Vegetatie met Kleine ratelaar. Zie vegetatie-opname 12.



Kegelsilene (Silene conica) komt nog op een beperkt aantal vrij open duintjes voor, maar het aantal po
tentiële groeiplaatsen wordt beperkt door de neiging alle stuivende milieus onmiddellijk in te zaaien om 
ze te fixeren. Opnames 3, 15, 23, 31 en 58 van tabel 3 geven een beeld van de vegetatie.

Grote tijm ( Thymus pulegioides) komt nog vrij veel voor verspreid over de hele golf. Opnames 5, 6, 8,
11, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 39 en 59 van tabel 3 geven een beeld van de vegetatietypes.

Foto 25. Grote tijm profiteert van de kort gemaaide roughs naast fairway 5. In de langere roughs komt 
de soort minder voor. In de achtergrond zijn de bloeiwijzen te zien van ingezaaide Ruige weegbree.



Zuurbes (Berberis vulgaris) is een typische kalkminnende struweelsoort, die op twee plaatsen in de rand 
van het golfterrein aangetroffen werd, in het voorjaar van 2004. Het is bijzonder lastig om uit te maken of 
veel van deze soorten (Kardinaalsmuts, Rode kornoelje, Wegedoorn, Wollige sneeuwbal, ....) op spon
tane wijze in de duinen terecht gekomen zijn door vogels, vanuit natuurlijke standplaatsen, dan wel of 
het om verwildering gaat van direct in de omgeving aangeplante soorten. In het geval van Zuurbes doet 
de natuurlijke groene bladkleur ons het eerste vermoeden en hebben we dus wellicht te maken met een 
oorspronkelijk inheemse soort. In cultuur wordt vooral de rode bladvariëteit aangeplant. Onomstotelijk 
bewijs is er evenwel niet.

Duindravik (Bromus thominei) is in de duinen in het algemeen niet zo zeldzaam, maar in de golf wordt 
het aantal potentiële groeiplaatsen beperkt door de neiging alle stuivende milieus onmiddellijk in te 
zaaien om ze te fixeren. Opnames 7, 9, 12, 14, 15, 23 en 28 van tabel 3 geven een beeld van de vege
tatie.

Zeewinde (Calystegia soldanella) wordt door Martens et al. (1998) vermeld van na 1980, maar werd 
door ons niet meer waargenomen. Door de zeldzaamheid aan stuivend duin in de golf is het potentiële 
biotoop hoe dan ook uiterst schaars aanwezig.

Voorjaarszegge (Carex caryophyllea) werd volgens Provoost (mondelinge mededeling) in de laatste 50 
jaar niet meer in de duinen aangetroffen. We vonden een kleine populatie aan de voet van een duintje 
met een mesofiele, kortgrazige, zeer soortenrijke vegetatie. Opname 20 van tabel 3 geeft een beeld van 
de vegetatie.

Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) werd na 1960 niet meer waargenomen. Dit is vermoe
delijk een van de slachtoffers van de waterwinning.

Steenhoornbloem (Cerastium pumilum) wordt in oudere duininventarisaties af en toe aangetroffen. De 
meeste recente onderzoekers (Deraeve, Leten, Provoost, Van Landuyt, Zwaenepoel) menen dat het om 
een foute determinatie gaat en dat er verwarring optrad met Scheve hoornbloem (Cerastium diffusum). 
Na 1960 werd de soort in elk geval ook in de golf niet meer waargenomen.

Paardenbloemstreepzaad (Crepis polymorpha) werd na 1960 niet meer waargenomen. Deze soort duikt 
echter geregeld op in de duinen, in situaties waar wat open plaatsen in de vegetatie ontstaan, vaak in 
licht ruderale omstandigheden. Hernieuwde waarnemingen zijn dan ook niet uit te sluiten.

Biestarwegras (Elymus farctus) werd na 1960 niet meer waargenomen. Het geschikte biotoop voor 
deze soort lijkt ook niet meer aanwezig.

Moeraswespenorchis (Epipactis palustre) werd na 1960 niet meer waargenomen. Dit is vermoedelijk 
een van de slachtoffers van de waterwinning.

Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) komt nog her en der beperkt voor in de golf. Opnames 
6, 8, 14, 16 en 30 van tabel 3 geven een beeld van de vegetatie.



Foto 26. Geel zonneroosje komt nog voor in de lange rough op het uiteinde van banen 4 en 5 (kleine
baan). Zie ook vegetatie-opname 6.

Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt nog vrij verspreid voor in de golf. Opnames 4, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 35 en 39 van tabel 3 geven een beeld van de diverse 
vegetatietypes met deze soort.

Hartgespan (Leonurus cardiaca) werd niet meer aangetroffen na 1960. Deze oud-cultuurplant is niet 
karakteristiek voor de duinen.



Nachtsilene (Silene nutans) komt nog vrij abundant voor in de golf. De soort is hier veel abundanter dan 
in de golf van De Haan, waar slechts één kleine populatie aanwezig is. Opnames 9, 13, 14, 20, 22, 23,
30, 31 en 59 van tabel 3 geven een beeld van de vegetatie.

Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt nog verspreid over de golf voor. Opnames 2, 9, 21 en 44 van 
tabel 3 geven een beeld van de vegetatie.

Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt nog sterk verspreid over de golf voor. Opnames 1, 2, 3, 7, 8,
11, 12, 21 en 40 geven een beeld van de vegetatie. Martens et al. (1998) vermelden Gestreepte klaver 
als een nieuwkomer, wat ons zeer onwaarschijnlijk lijkt. Vermoedelijk is het tijdstip van bemonstering 
erg belangrijk. Bij te vroege of te late bemonsteringen wordt de soort gemakkelijk over het hoofd gezien, 
of is verwarring met Ruwe klaver zeer goed mogelijk. Gestreepte klaver komt ook nog her en der op de 
fairways voor!

Foto 27. Karakteristiek Gestreepte klaver-milieu. Vegetatie-opname 21, rough naast fairway 7 (grote 
baan).

Duinviooltje (Viola curtisii) wordt door Martens et al. (1998) nog vermeld van na 1980, maar werd door 
ons in 2002 niet meer waargenomen. In elk geval is de populatie momenteel uiterst klein of verdwe
nen.



Helm (Ammophila arenaria) ontbreekt quasi buiten de duinen, maar is in de duinen een zeer algemene 
soort. In de golf zijn de mogelijkheden echter beperkt door het gebrek aan stuivende biotopen.

Tongvaren (Asplenium scolopendrium) wordt door Herrier (1992) vermeld van bos of struweel in de golf, 
maar werd door ons niet meer aangetroffen.

Zachte haver (Avenula pubescens) is in de hele golf nog zeer algemeen.

Gevlekte scheerling (Conium maculatum) is geen typische duinensoort. Ze werd na 1960 niet meer 
waargenomen.

Kleverige reigersbek (Erodium glutinosum) wordt door Martens et al. (1998) als een nieuwkomer ver
meld, maar werd door ons reeds niet meer waargenomen. Alle reigersbekken bleken Duinreigersbek. In 
elk geval is het geschikte biotoop voor Kleverige reigerbek ook slechts uiterst beperkt in de golf aanwe
zig. Mooie mosduinen met het Phleo-Tortuletum, waarvan Kleverige reigersbek een kensoort zou zijn, 
zijn er quasi onbestaande. De weinige open duintjes die er resteren zijn vaak met het Sileno-Tortuletum  
begroeid, waarin Duinreigersbek meer voorkomt dan Kleverige.

Sikkelklaver (Medicago falcata) werd na 1960 niet meer waargenomen.

Kruipend stalkruid (Ononis repens) is binnen de duinen een vrij algemene soort. Zo ook in de golf.



Foto 28. Het bloeiaspect van Kruipend stalkruid en Geel walstra kleurt grote delen van de roughs in juni 
paarsgeel.



Knoldoddegras (Phleum bertolonii) is binnen de duinen een vrij algemene soort. Zo ook in de golf.

Egelantier (Rosa rubiginosa) komt her en der in de golf voor in spontaan duinstruweel. Ook Hondsroos, 
Heggenroos, Beklierde heggenroos en Gewone viltroos komen voor. Duinroos werd er aangeplant, 
maar staat er niet van nature. Ook de exoot Rimpelroos is aangeplant.

Foto 29. Egelantier laat zich in de golf onderscheiden van de andere wilde rozen door de opvallend 
fel roze gekleurde bloemen. Alle andere wilde rozen (Hondsroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, 
Gewone viltroos) in de golf hebben witte tot lichtroze bloemen.



Kleine pimpernel (Sanguisorba minor) ). Deze soort komt niet van nature voor in de golf. Ze is er dui
delijk ingezaaid, samen met een spectrum andere soorten die steeds in eikaars gezelschap staan, 
waaronder minstens Wilde marjolein, Absintalsem, Muskuskaasjeskruid, Groot trilgras, Wilde cichorei 
en Ruige weegbree. Er zijn een drietal van deze ingezaaide locaties aangetroffen, namelijk tussen de 
fairways 18 en 6 van de kleine baan, tussen de tee en de fairway van baan 12 van de grote baan en 
tussen baan 9 en 10 grote baan.

Blauw walstra (Sherardia arvensis) komt beperkt voor in korte roughs en het gazon voor het clubhuis, 
samen met de typische kleine klavertjes van de duinen. Opname 1 van tabel 3 geeft een beeld van de 
vegetatie.

Foto 30. Het gazon voor het clubhuis wordt kort gemaaid. Toch kunnen hier zeldzame soorten als Blauw 
walstra en Draadklaver standhouden.



Duinruit (Thalictrum minus) komt nog sterk verspreid voor in de ruigere zomen van de golf. De soort is 
zelfs ondervertegenwoordigd op de kaart met de Rode lijst-soortenkartering (bijlage 4), want werd aan
vankelijk niet door iedere karteerder aangestreept.

Lathyruswikke (Vicia lathyroides) wordt door Martens et al. (1998) vermeld van na 1980. Vermoedelijk
is de soort nog steeds aanwezig, maar door de vrij late kartering in 2002 (eind juni, begin juli) was 
deze voorjaarsbloeier niet eenvoudig meer te onderscheiden van eveneens uitgebloeide en verdroogde 
Smalle wikke. De soort is dan ook niet gekarteerd in bijlage 4.

Vrij zeldzaam:

Fijne kervel (Anthriscus caucalis) is in de duinstreek vrij algemeen en als nitrofiele soort geen erg be- 
schermingsbehoeftige soort. In de golf staat ze vooral in de zomen van struweel en dennenaanplan
ten.

Zeegroene zegge (Carex flacca) is soort van diverse vegetatietypes op vochtige, fosfaatarme bodems. 
Hier werd ze aangetroffen in een rough naast de green van baan 11, op de noordhelling van een duintje, 
in een vegetatie met Boompjesmos en Veenknikmos als belangrijkste soorten (zie opname 47 in tabel
3).

Strandkweek (Elymus athericus) is op schorren en beweeglijke duinen vrij algemeen en geen erg be- 
schermingsbehoeftige soort. In de golf is de soort tamelijk frequent in de graslanden. Vaak komen hybri
den voor met Gewone kweek. Het onderscheid in vegetatieve toestand is niet altijd eenvoudig.

Duindoorn (Hippophae rhamnoides) is in de duinstreek de algemeenste natuurlijke struweelvormer. Bin
nen de duinen is Duindoornstruweel minder beschermingsbehoeftig dan mosduin en soortenrijk duin- 
grasland. Daarom wordt de soort er zelfs vaak gekapt. Anderzijds verdient natuurlijk Duindoornstruweel 
wél de voorkeur op aangeplant exotenstruweel o f-b o s .

Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) is in de golf geen natuurlijke soort. Ze is er duidelijk ingezaaid, 
samen met een spectrum andere soorten die steeds in eikaars gezelschap staan, waaronder minstens 
Wilde marjolein, Absintalsem, Kleine pimpernel, Groot trilgras, Wilde cichorei en Ruige weegbree. Er 
zijn een drietal van deze ingezaaide locaties aangetroffen, namelijk tussen de fairways 18 en 6 van de 
kleine baan, tussen de tee en de fairway van baan 12 van de grote baan en tussen baan 9 en 10 grote 
baan.

Zanddoddegras (Phleum arenarium) is binnen de duinen een algemene soort van mosduinen en open, 
droge graslanden. Het aantal exemplaren kan zeer sterk wisselen van jaar tot jaar, afhankelijk van 
het wisselende klimaat. Voorjaarsdroogte kan leiden tot vrijwel geen planten in bepaalde jaren, terwijl 
zachte winters en zachte, vochtige voorjaren voor een massale opkomst kunnen zorgen. Binnen de golf 
is Zanddoddegras vrij zeldzaam, omdat open duin met beweeglijk zand een zeer zeldzaam biotoop is.

Herthoornweegbree (Plantago coronopus) is een zouttolerante soort van pioniermilieus. Binnen de golf 
is het een soort van betreden padrandjes, parkeerstroken, randen van de bunkers en dergelijke.

Ruige weegbree (Plantago media) komt niet van nature in de golf voor. Ze is er duidelijk ingezaaid, 
samen met een spectrum andere soorten die steeds in eikaars gezelschap staan, waaronder minstens 
Wilde marjolein, Absintalsem, Kleine pimpernel, Groot trilgras, W ide  cichorei en Muskuskaasjeskruid. 
Er zijn een drietal van deze ingezaaide locaties aangetroffen, namelijk tussen de fairways 18 en 6 van 
de kleine baan, tussen de tee en de fairway van baan 12 van de grote baan en tussen baan 9 en 10 
grote baan.

Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) wordt in zijn natuurlijk duinbiotoop steeds zeldzamer, maar komt 
steeds meer voor in antropogene vervangingsmilieus als spoorwegen en dergelijke. In de golf is het 
een zeer zeldzame plant, die echter nog steeds op enkele plaatsen voorkomt. Opnames 15 en 60 van



tabel 3 geven een beeld van het vegetatietype. Opname 60 weerspiegelt de grootste populatie (meer
dere honderden planten), op de rand van een duindepressie die momenteel grotendeels als groenstort 
gebruikt wordt. Op dezelfde helling komen trouwens ook nog Wondklaver en Nachtsilene voor. Het 
groenstort kan dus beter verwijderd worden.

Achteruitgaand:

Akkerleeuwenklauw (Aphanes arvensis) is taxonomisch lastig te onderscheiden van Kleine leeuwen- 
klauw (Aphanes inexspectata). We durven hier evenmin uitsluitsel geven of het hier om de ene dan wel 
de andere soort gaat (als die al terecht als verschillende soorten beschouwd worden). Leeuwenklauw 
is een pioniersoort, van vooral kalkarme zandgronden. Ook in licht bemeste zandige akkers komt ze 
nog wel vaak voor. Binnen de golf is het zoals de meeste echte pioniers een vrij zeldzame verschijning. 
Opname 61 in tabel 3 geeft een beeld van de vegetatie.

Zwenkdravik (Bromus tectorum) is een pioniersoort van open grasland op droog zand. Er kan een 
gradiënt onderscheiden worden van minder naar meer geruderaliseerd in dit milieu. Vegetaties met 
Kegelsilene staan aan het minst geruderaliseerde uiteinde, vegetaties met Duinlangbaardgras nemen 
een intermediaire positie in en vegetaties met Zwenkdravik staan aan het sterkst geruderaliseerde uit
einde. De volgende stap is meestal een struweel van Dauwbraam. In de zomen van dit struweel kian 
Zwenkdravik vaak nog een hele tijd standhouden. Binnen de golf is Zwenkdravik net zoals de meeste 
andere pioniers van open grasland vrij zeldzaam. Stuivend duin wordt meestal snel ingezaaid, tenzij 
het voldoende ver van het te bespelen terrein voorkomt. In de zomen van struweel komt Zwenkdravik 
nog iets meer voor, hoewel daar op de duur IJle dravik meestal de plaats inneemt van Zwenkdravik. 
Opname 17 van tabel 3 geeft een beeld van de vegetatie waarin Zwenkdravik voorkomt.

Grasklokje (Campanula rotundifolia) werd na 1960 niet meer in de golf waargenomen.

Knoopkruid (Centaurea jacea) is een soort die meestal deel uitmaakt van soorten- en bloemrijke gras
landen op licht vochtige, matig voedselrijke bodem (Arrhenatheretea). Binnen de duinen is dit type 
grasland meestal indicatief voor een lichte verruiging of een voorgeschiedenis van menselijke invloed. 
Binnen de golf komt Knoopkruid vooral voor in de lange roughs, waar noch konijnenbegrazing noch 
maaibeheer frequent zijn.

Groot streepzaad (Crepis biennis) werd na 1960 niet meer in de golf waargenomen. Het is bovendien 
een wat eigenaardige melding. Groot streepzaad staat in Vlaanderen vooral op kalkhoudende leembo- 
dems (Brabants district). Binnen de duinen is verwarring mogelijk met Paardenbloemstreepzaad.

Beemdkamgras (Cynosurus cristatus) is in de eerste plaats een soort van licht bemeste, vochtige pol- 
dergraslanden, die begraasd worden. Op de allerarmste zandgronden in het binnenland komt de soort 
niet voor bij nulbemesting. Pas bij lichte bemesting (< 60 kg/ha/jaar) duikt de soort op in de vegetatie. 
In de duinen is de situatie vermoedelijk analoog. In de meest natuurlijke duingraslanden is Beemdkam
gras zeer zeldzaam. Pas bij lichte bemesting of misschien zelfs andere antropogene invloed die geen 
rechtstreekse bemesting hoeft te zijn en in iets mesofiele duingraslanden komt de soort frequenter voor. 
Opnames 1,4,  11 en 21 van tabel 3 geven een beeld van de vegetaties waarin de soort aangetroffen 
werd in de golf.

Geel walstra (Galium verum) is binnen de duinen een algemene soort. Ook binnen de golf komt Geel 
walstra quasi in elke niet bemeste, grazige vegetatie voor.

Muizenoortje (Hieracium pilosella) is een soort van droge graslanden, ongeacht of deze kalkarm dan 
wel kalkrijk zijn. Niet bemesting is essentieel. Binnen de duinen is het nog een vrij algemene soort. Ook 
in de golf komt Muizenoor nog frequent voor.

Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) is in de duinen een soort van vochtige duinvalleien. In de golf werd 
Waternavel niet meer waargenomen na 1960. Een verband met de waterwinning (eventueel versterkt



door onvergunde waterwinningen in de buurt, en bemalingen ten gevolge van bouwwerken) lijkt voor 
de hand te liggen.

Zandblauwtje (Jasione montana) is een soort van open graslanden op kalkarm zand. Binnen de duinen 
is er dus reeds een zekere mate van, minstens oppervlakkige, ontkalking nodig. Binnen de golf is het 
gebrek aan open grasland de voornaamste beperking voor Zandblauwtje. Opnames 25 en 31 van tabel 
3 geven een beeld van het vegetatietype waarin de soort nog aangetroffen werd.

Beemdkroon (Knautia arvensis) werd na 1960 niet meer in de golf aangetroffen.

Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) is binnen de duinen nog vrij algemeen. Ook in de golf komt de 
soort nog in zowat alle niet bemeste graslanden voor.

Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) is binnen de duinen nog vrij algemeen. Ook in de golf komt de 
soort nog in zowal alle niet bemeste graslanden voor.

Rode ogentroost (Odontites vernus serotinus) werd niet meer waargenomen in de golf na 1960.

Eikvaren (Polypodium vulgare) werd reeds door Herrier (1992) vermeld van de ondergroei van duinstru- 
weel aan de rand van de golf. Daar is de soort vermoedelijk verdwenen, waarschijnlijk ten gevolge van 
een sterke woekering van Klimop. Eikvaren werd echter in het voorjaar van 2004 wél nog aangetrof
fen op een tweetal noordhellingen van lage duintjes in de golf zelf. De kleine populaties gedijen er in 
zoomachtige vegetaties, onder of naast beginnend struweel. Opnames 50 en 51 geven een beeld van 
de vegetatie.

Gewone brunel (Prunella vulgaris) is een soort van vochtige graslanden en pioniermilieus. Binnen de 
duinen is de soort vooral aan te treffen in vochtige duinpannen. In de golf werd de soort niet meer aan
getroffen na 1960. Een link met de waterwinning (eventueel versterkt door onvergunde waterwinningen 
in de buurt, en bemalingen ten gevolge van bouwwerken) lijkt waarschijnlijk.

Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus)) is binnen de duinen nog vrij algemeen. Ook in de golf komt de 
soort nog in zowat alle droge, niet bemeste graslanden voor.

Kruipwilg (Salix repens) is een soort van arme zandgronden, ongeacht het kalkgehalte (duinen en hei
den). De ondersoort dunensis is echter veel algemener in de duinen dan in het binnenland. Binnen de 
duinen is de soort voor zijn kieming aangewezen op vochtige duinpannen, maar de volwassen plant is 
vrij onafhankelijk van grondwater en kan in stuivende omstandigheden zelfs mee omhoog groeien met 
het duin, waardoor de band met het grondwater geheel verdwijnt. Binnen de golf komt de soort her en 
der in kleine afzonderlijke struwelen voor, of in combinatie met Duindoornstruweel.

Tandjesgras (Sieglingia decumbens) is op schaal Vlaanderen een kenmerkende soort van zowel droog 
als vochtig heischraal grasland. In de duinen is de soort indicatief voor enigszins mesofiel grasland, op 
ontkalkend duinzand, maar zelden is de toestand als echt heischraal te omschrijven, hoewel soorten als 
Stijve ogentroost, Mannetjesereprijs, Hondsviooltje, ... wel de verwantschap aangeven. Binnen de golf 
komt de soort nog her en der in de roughs voor, maar dit werd pas ontdekt bij het maken van vegetatie- 
opnames en niet bij de kartering van de Rode lijstsoorten. Op de kaart van bijlage 4 is de soort dus niet 
aangegeven. Opnames 8 en 46 van tabel 3 geven een beeld van de vegetatietypes waarin Tandjesgras 
aangetroffen werd.



Foto 31. Mesofiel duingrasland met Tandjesgras tussen de greens 2 en 3 (grote baan). Zie ook vege- 
tatie-opname 8.

Goudhaver ( Trisetum flavescens) is binnen de golf nog algemeen voorkomend in de roughs. Opnames 
1, 2, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 39 en 44 van tabel 3 geven een idee van de vegetatietypes waarin de 
soort aangetroffen werd.



Onvoldoende gekend:

Gewone viltroos (Rosa tomentosa) is één van de twee viltrozen die voor Vlaanderen opgegeven wor
den. Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula) is de tweede. Het taxonomische onderscheid tussen bei
de is nog onduidelijk, omdat recente rozendeterminatietabellen (vooral de Duitse tabellen van Henker 
& Schulze) de diagnostische kenmerken voortdurend wijzigden. Volgens de meest recente opinie van 
deze heren is Rosa pseudoscabriuscula een noordelijk taxon, met de noordgrens van het areaal ergens 
in Duitsland en is al het zuidelijker materiaal Rosa tomentosa. Bij het onderzoek naar oorspronkelijk 
inheemse bomen en struiken in Vlaanderen (Maes, Rövekamp, Zwaenepoel en Opstaele 1997-2003) 
komen beide namen nog veelvuldig voor, eveneens bij gebrek aan houvast aan een meer definitieve 
taxonomie. Binnen de golf werd één Gewone viltroos aangetroffen.

Bloedooievaarsbek (Geranium sanguineum) wordt als niet inheems beschouwd in Vlaanderen, maar 
komt wel voor in zomen op kalkbodems in Wallonië. Martens et al. (1998) beschouwen de soort als 
ingezaaid, maar bij navraag bleek daarover geen echte duidelijkheid. Bij de inventarisatie van 2002 
bleek Bloedooievaarsbek niet voor te komen in het gezelschap van de manifest ingezaaide soorten 
(Ruige weegbree, Kleine pimpernel, Groot trilgras, Absintalsem, Muskuskaasjeskruid, Bieslook, ...) 
maar kwam ze voor in een vrij natuurlijke vegetatie (zie vegetatie-opname 22). Er zijn twee drie moge
lijke verklaringen:

. De soort dateert van een vroegere inzaaicampagne, waarbij de meeste ingezaaide soorten in
middels verdwenen zijn

. De soort is een verwilderde tuinplant uit een nabijgelegen tuin.

. Bloedooievaarsbek is hier een wilde plant en dan is dit de eerste en enige vindplaats in Vlaande
ren.

Een overtuigend argument voor één van de drie mogelijke verklaringen ontbreekt momenteel.



Foto 32. Bloedooievaarsbek in een rough tussen de fairways 9 en 10. De herkomst van deze plant is 
onduidelijk: is het een ontsnapte tuinplant of toch een wilde plant?



Momenteel is er een inventarisatie bezig op schaal Vlaanderen van oorspronkelijk inheemse struik- en 
boomsoorten. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de laatste restantjes bos die al sinds eeuwen 
op kaart terug te vinden zijn. Vooral de kaart van Ferraris (1780), een soort militaire stafkaart van de 
volledige Oostenrijkse Nederlanden, is een klassiek referentiepunt. In de duinen is dit uiteraard niet 
relevant. De oudste, iets grotere bossen aan onze kust dateren pas eind negentiende eeuw -  begin 
twintigste eeuw. Alleen de lintvormige olmenbosjes op de binnenduinrand zijn ouder (sommige minstens 
17de eeuw). Toch komen in de duinen ook heel wat spontane struiksoorten voor, die er zeker van nature 
gekomen zijn, zonder invloed van de mens. Duindoorn, Wilde liguster, Egelantier, Hondsroos, Gewone 
viltroos, Heggenroos, Beklierde heggenroos, Wegedoorn, Vlier, Kruipwilg zijn typische voorbeelden die 
ook in de golf van Knokke voorkomen. Sinds enkele decennia, eigenlijk vooral sinds na de tweede we
reldoorlog begrazing door huisvee integraal uit de duinen verdween, zijn de duinen in versneld tempo 
aan het verbossen. Het is daarbij niet altijd eenvoudig uit te maken waar de houtige struiken en bo
men vandaan komen. Door vogels kunnen ze van vrij ver aangevoerd worden, maar de wind kan ook 
gekweekte soorten uit de achterliggende tuinen en parken doen overwaaien. In het recente spectrum 
komen heel wat soorten voor die zowel als wilde plant ergens in Vlaanderen voorkomen, maar ander
zijds ook als gekweekte tuinplant. Kardinaalsmuts, Zuurbes, ... zijn enkele typische voorbeelden, die 
ook in de golf voorkomen. Op zich zijn het zeer interessante soorten, omdat die van nature, elders in 
Vlaanderen beperkt zijn tot de zeer zeldzame kalkbodems of kalkrijke leembodems. Anderzijds kan men 
hun herkomst niet onomstotelijk aantonen. In elk geval loont het de moeite dit fenomeen op de voet te 
volgen en spontane overgang van struweel naar bos in de duinen beter te leren kennen.

Op de rand van de golf met het Koningsbos komt een olmenbegroeiing voor met sterke gelijkenis van 
de traditionele binnenduinrandbeplantingen. Veldiep (Ulmus minor) is er de dominante soort, naast 
Grauwe abeel. Ook de olmenbeplantingen van de binnenduinrand, zijn voor zover bekend, altijd ge
plant. Minstens sinds de 17de eeuw zijn er al aanduidingen van. Wat de precieze herkomst van de olm 
is blijft echter tot op vandaag enigszins onduidelijk. Een oorspronkelijk inheemse herkomst wordt echter 
waarschijnlijk geacht. Van Grauwe abeel nam men tot voor kort aan dat er pas duidelijk meldingen zijn 
vanaf de 17de eeuw. Een oude bron, recent teruggevonden in Maldegem, maakt gewag van de 16de 
eeuw. Voor Grauwe abeel blijft het echter vrij duidelijk dat de soort geïmporteerd is uit Midden- en Zuid- 
Europa, en dat ze niet behoort tot het oorspronkelijk inheemse spectrum.

Een andere speciale struik die binnen de golf aangetroffen werd is de kruising tussen Grauwe wilg en 
Katwilg (Salix x holosericea). Grauwe wilg is ongetwijfeld inheems. Met Katwilg is het wat ingewikkelder 
gesteld. Vermoedelijk brachten de Romeinen reeds deze mandenmakerswilg mee uit Siberië, en moet 
ze dus als een archaeofyt beschouwd worden. De kruising is meer dan waarschijnlijk spontaan, al wordt 
er in de negentiende eeuw ook wel melding gemaakt van een cultuurvorm voor de mandenmakerij. Ze 
komt minstens op twee plaatsen voor in de golf. De hier aangetroffen exemplaren zijn de meest boom
vormige die we van dit taxon aantroffen in Vlaanderen.



Foto 33. In de golf komt op twee plaatsen Zuurbes voor. Zuurbes is een zeldzame kalkminnende soort. 
Ze is hier vermoedelijk door vogels heen gebracht. Het gefotografeerde exemplaar staat in de nabijheid 
van de green van baan 4 (grote baan).

Foto 34. Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea) is een zeldzame kruising. In de golf komen mooie, bijna 
boomvormige exemplaren voor.



Foto 35. Wilde liguster kan een struik worden tot zo’n 3 m hoog. In de golf komt ze echter voornamelijk 
als dwergstruikje voor en valt ze pas op in bloei, niet alleen door de kleur van de witte bloemen, maar 
ook door de sterk geurende bloemen. Op de foto staat Wilde liguster in combinatie met Grote ratelaar.
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Kaart 15. Kartering van enkele speciale struiken en bomen in de golf van Knokke. Van de typische 
kalkindicatoren zijn Wegedoorn, Zuurbes en Kardinaalsmuts aangeduid, Van de rozen zijn Egelan
tier, Beklierde heggenroos en Gewone viltroos aangeduid. De zeer algemene Hondsroos en Gewone 
heggenroos zijn niet aangeduid. Van de struiken is tenslotte nog Brem weergegeven. Van de bomen 
markeert de Gladde iep-aanduiding het lepen-Abelen-bosje. Tenslotte zijn nog de twee locaties met de 
kruising Grauwe x Katwilg weergegeven.



Tabel 2. Soortenlijst van de aangetroffen flora in de golf te Knokke. Behalve de wetenschappelijke en 
Nederlandse naam wordt ook de rekenkundige zeldzaamheid voor het Noorden van België (RzN), voor 
geheel België (RzB), de logaritmische zeldzaamheid voor het noorden van België (LzN) en voor geheel 
België (LzB) volgens Stieperaere & Fransen (1982), de socio-ecologische groep volgens dezelfde au
teurs, en de Rode lijst-categorie volgens Biesbrouck et al. (2001) opgegeven.

W etenschappelijke naam Nederlandse naam RzN RzB LzN LzB SEG RL

1 Acer platanoides Noorse esdoorn 2 3 8 9 9g aangeplant

2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 7 4 10 10 9g

3 Achillea millefolium Duizendblad 10 10 10 10 5a

4 Aegopodium podagraria Zeven blad 10 10 10 10 8b

5 Aethusa cynapium Hondspeterselie 7 7 10 10 1a

6 Agrimonia eupatoria Echte agrimonie 5 5 9 9 8c

7 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 8 8 10 10 6e

8 Agrostis stolonifera Fioringras 9 8 10 10 2a

9 Agrostis vinealis Zandstruisgras 1 1 7 7 6e < 1960

10 Aira caryophyllea Zilverhaver 2 2 8 8 6e < 1960

11 Aira praecox Vroege haver 2 2 8 7 6e

12 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 6 5 10 9 4d < 1960

13 Alliaria petiolata Look-zonder-look 5 6 9 10 8b

14 Allium schoenoprasum Bieslook ? ? ? ? ? ingezaaid

15 Allium vineale Kraailook 4 4 9 9 8b

16 Alnus glutinosa Zwarte els 9 9 10 10 9a

17 Alnus incana Grauwe els 3 4 9 9 9c aangeplant

18 Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart 3 3 9 8 2a < 1960

19 Alopecurus myosuroides Duist 6 5 10 9 1a < 1960

20 Alopecurus pratensis Grote vossestaart 6 6 10 10 5a < 1960

21 Amaranthus blitum Kleine majer 1 1 6 5 1a

22 Ammophila arenaria Helm 1 1 5 5 3a Z

23 Anagallis arvensis Rood guichelheil 6 5 10 10 1a

24 Anchusa officinalis Gewone ossentong 1 1 5 5 1f < 1960

25 Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras 8 8 10 10 5a

26 Anthriscus caucalis Fijne kervel 1 1 6 5 8d vz

27 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 8 9 10 10 8b

28 Anthyllis vulneraria Wond klaver 1 2 6 8 6c B

29 Apera spica-venti Grote windhalm 8 6 10 10 1c < 1960

30 Aphanes arvensis Akkerleeuwenklauw 6 5 10 9 1a A

31 Arabidopsis thaliana Zandraket 4 3 9 9 6b

32 Arctium minus Kleine klit 8 8 10 10 ig

33 Arenaria serpyllifolia Zandmuur 6 6 10 10 6b

34 Armeria maritima maritima Engels gras 1 1 3 3 3c B < 1960

35 Armoracia rusticana Mierikswortel 1 1 6 6 ig < 1960

36 Arrhenatherum elatius Glanshaver 10 10 10 5a

37 Artemisia absinthium Absintalsem 1 1 6 7 1e B ingezaaid

38 Artemisia maritima Zeealsem 1 1 3 3 3b B verdwenen

39 Artemisia vulgaris Bijvoet 10 10 10 10 ig

40 Asparagus officinalis Asperge 1 1 7 7 8d < 1960

41 Asplenium scolopendrium Tongvaren 1 1 6 7 9g Z verdwenen?

42 Atriplex patula Uitstaande melde 6 5 10 9 1e

43 Avenula pubescens Zachte haver 1 2 6 8 6c z

44 Ballota nigra Stinkende ballote 4 4 9 9 ig

45 Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 3 3 8 9 4e

46 Bellis perennis Madeliefje 10 10 10 10 5a

47 Berberis vulgaris Zuurbes 1 1 4 6 8d zz 2 exemplaren
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101

Berteroa incana Grijskruid

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 10 2b < 1960

Brassica nigra Zwarte mosterd 4e

Briza maxima Groot trilgras ingezaaid

Briza media Bevertjes 6c

Bromus sterilis Ijle dravik 10 10 8b

Bromus tectorum Zwenkdravik

Bromus thominei Duindravik 6b ZZ

Bryonia dioica Heggenrank 8d

Buddleja davidii Vlinderstruik

Calamagrostis epigeios Duinriet 8a

Calystegia sepium Haagwinde 10 10 4e

Calystegia soldanella Zeewinde 3a ZZ verdwenen

Campanula rotundifolia Grasklokje 10 6e < 1960

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 10 10 10 10 1d

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 6b

Cardamine pratensis Pinksterbloem 4c < 1960

Carex arenaria Zandzegge 6b

Carex caryophyllea Voorjaarszegge 6c ZZ

Carex hirta Ruige zegge 10 10 2a

Carex flacca Zeegroene zegge 6c VZ zie opname 47

Carex nigra Zwarte zegge 7a < 1960

Carex cuprina Valse voszegge 2a < 1960

Carlina vulgaris Dried istel 6c

Centaurea cyaneus Korenbloem 10 10 1c < 1960

Centaurea jacea Knoopkruid 10 10 10 10 5a

Centaurea nigra Knoopkruid

Centaurea thuilleri Knoopkruid < 1960

Centaurium erythraeum Gewoon duizendgul-
denkruid

8a < 1960

Centaurium littorale Strandduizengulden-
kruid

2c ZZ < 1960

Cerastium arvense Akkerhoombloem 6b

Cerastium arvense x tomen-
tosum

Akker- x Viltige hoo- 
mbloem

Cerastium fontanum Gewone hoombloem 10 10 10 10 5a

Cerastium glomeratum Kluwenhoombloem 1e

Cerastium pumilum Steenhoombloem 6b determinatiefout?

Cerastium semidecandrum Zandhoombloem 6b

Chaerophyllum temulum Dolle kervel 10 10 8b

Chelidonium majus Stinkende gouwe 10 10 8b

Chenopodium album Melganzevoet 10
Cichorium intybus Wilde cichorei 1d ingezaaid?

Cirsium arvense Akkerd istel 10 10 10 10 ig
Cirsium palustre Kale jonker 10 10 5b < 1960

Cirsium vulgare Speerd istel 10 10 1e

Claytonia perfoliata Witte winterpostelein 8b

Clematis vitalba Bosrank 8d

Colutea arborescens Europese blazenstruik aangeplant

Conium maculatum Gevlekte scheerling 19 < 1960

Convallaria majalis Lelietje-der-dalen 9e

Convolvulus arvensis Akkerwinde 10 10
Conyza canadensis Canadese fïjnstraal 10 10 1d

Coronopus didymus Kleine varkenskers 1d

Corylus avellana Hazelaar 10 10 aangeplant



W etenschappelijke naam Nederlandse naam RzN RzB LzN LzB SEG RL

102 Cotoneaster sp. Cotoneaster aangeplant

103 Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 5 5 9 9 8d

104 Crepis biennis Groot streepzaad 5 5 9 9 5a A < 1960

105 Crepis capillaris Klein streepzaad 9 9 10 10 1e

106 Crepis polymorpha Paardebloem-
streepzaad

1 1 6 6 5a ZZ < 1960

107 Cynoglossum officinale Veldhondstong 1 1 6 6 1f z

108 Cynosurus cristatus Beemdkamgras 7 7 10 10 5a A

109 Dactylis glomerata Gewone kropaar 10 10 10 10 5a

110 Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 2 2 8 8 7c K verdwenen

111 Datura stramonium Doornappel 1 1 7 7 1e < 1960

112 Daucus carota Peen 9 9 10 10 5a

113 Deschampsia flexuosa Bochtige smele 4 6 9 10 9e

114 Descurainia sophia Sofiekruid 1 1 6 5 1f

115 Diplotaxis muralis Muurzandkool 2 1 7 7 1f in geplagde stukken

116 Diplotaxis tenuifolia Grote zand kool 2 2 8 8 1f

117 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 3 3 8 9 9e

118 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 6 7 10 10 9f

119 Echinochloa crus-galli Hanepoot 5 3 9 9 1c

120 Echium vulgare Slangekruid 2 3 8 9 1f

121 Elymus athericus Strand kweek 1 1 6 5 3a VZ

122 Elymus farctus Biestarwegras 1 1 5 4 3a ZZ

123 Elymus repens Kweek 10 9 10 10 1e

124 Elymus repens x athericus Kweek x Strandkweek

125 Epilobium angustifolium Wilgenroosje 8 9 10 10 8a

126 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 3 4 8 9 4e

127 Epilobium montanum Bergbasterdwederik 5 7 9 10 8b

128 Epilobium roseum Bleke basterdwederik 1 1 7 7 8b

129 Epipactis helleborine Brede wespenorchis 3 3 9 8 9e

130 Epipactis palustre Moeraswespenorchis 1 1 5 6 7b ZZ verdwenen

131 Equisetum arvense Heermoes 10 8 10 10 1e

132 Equisetum palustre Lidrus 8 7 10 10 2a < 1960

133 Erigeron acer Scherpe fijnstraal 2 2 8 8 6b K

134 Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek 5 4 9 9 6b

135 Erodium lebelii Kleverige reigersbek 1 1 4 4 6b z verdwenen?

136 Erophila vema Vroegeling 4 3 9 9 6b

137 Eryngium maritimum Blauwe zeedistel 1 1 5 4 3a B

138 Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket 2 2 8 8 1e < 1960

139 Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 2 3 8 9 8d

140 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 7 6 10 10 4e

141 Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid 8 7 10 10 1a

142 Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 5 5 9 9 1a

143 Euphrasia rostkoviana Beklierde ogentroost 1 1 6 7 6c

144 Euphrasia stricta Stijve ogentroost 1 1 6 7 6c K

145 Fagus sylvatica Beuk 3 5 9 10 9f

146 Festuca filiformis Fijn schapegras 2 2 8 8 6e

147 Festuca juncifolia Duinzwenkgras 1 1 5 5 3a B

148 Festuca pratensis Beemdlangbloem 5 5 9 9 5a < 1960

149 Festuca rubra Rood zwenkgras 10 10 10 10 5a

150 Filago minima Dwergviltkruid 1 1 7 7 6e K verdwenen?

151 Filipendula ulmaria Moerasspirea 10 9 10 10 5b < 1960

152 Frangula alnus Sporkehout 6 6 10 10 9a

153 Fraxinus excelsior Gewone es 9 9 10 10 9f

154 Fumaria officinalis Gewone duivekervel 4 4 9 9 1a

155 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 8 9 10 10 8b

156 Galinsoga ciliata Harig knopkruid 3 2 8 8 1a

157 Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 5 3 9 9 1c
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Galium mollugo Glad walstra 10 10 5a

Galium palustre Moeraswalstro 10 10 7a

Galium verum Geel walstra 6b

Galium x pomeranicum Glad x Geel walstra

Geranium dissectum Slipbladige ooievaars- 
bek

10 10

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 1e

Geranium robertianum Robertskruid 10 10 8b

Geranium sanguineum Bloed ooievaarsbek 8c

Geum urbanum Geel nagelkruid 10 10 8b

Glechoma hederacea Hondsdraf 10 10 10 10 8b

Glyceria declinata Getand vlotgras 4d < 1960

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 2c

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 10 10 2c
Hedera helix Klimop 10 10

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 6c ZZ

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 10 10 10 8b

Herminium monorchis Honingorchis 6c MUB < 1960

Hieracium pilosella Muizenoortje 10 10 6b

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 10 10

Hippophae rhamnoides Duindoorn 8d VZ

Hirschfeldia incana Grijze mosterd < 1960

Holcus lanatus Gestreepte witbol 10 10 10 10 5a

Hordeum murinum Kruipertje 10 10 1d

Hyacinthoides hispanica Boshyacint gekweekt

Hydrocotyle vulgaris Watemavel 7a < 1960

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 10 10 6e

Hypochoeris cf glabra Glad biggekruid 1c MUB

Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid 10 10 6b

Ilex aquifolium Hulst 9e

Iris pseudacorus Gele lis 10 10 4c < 1960

Jasione montana Zandblauwtje 6e

Juncus bufonius Greppelrus 10 10 2b

Juncus effusus Pitrus 10 10 2a < 1960

Juncus maritimus Zeerus 3c verdwenen?

Knautia arvensis Beemd kroon 10 5a < 1960

Koeleria albescens Duinfakkelgras 6b ZZ

Koeleria macrantha Smal fakkelgras MUB determinatieprobleem

Lactuca seniola Kompassla < 1960

Lamium album Witte dovenetel 10 10 10 10 8b

Lamium amplexicaule Hoenderbeet

Lamium galeobdolon 
florentinum

Bonte gele dovenetel

Lamium hybridum Ingesneden dovenetel

Lamium purpureum Paarse dovenetel 10 10 1a

Lapsana communis Akkerkool 10 10 8b

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 10 10 5a

Lemna minor Klein kroos 10 10 4a < 1960

Leontodon autumnalis Herfstleeuwetand 10 10 2a

Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand 6b

Leonurus cardiaca Hartgespan 19 ZZ verdwenen

Leucanthemum vulgare Margriet 10 10 5a

Ligustrum vulgare Wilde liguster 8d

Linana vulgaris Vlasbekje 10 10 1e

Linum catharticum Geelhartje 6c verdwenen?



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RzN RzB LzN LzB SEG RL

213 Listera ovata Grote keverorchis 2 2 8 8 9f

214 Lolium perenne Engels raaigras 10 10 10 10 1d

215 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 8 8 10 10 9e

216 Lotus corniculatus Gewone rolklaver 6 7 10 10 6b A

217 Lunaria annua Tuinjudaspennng

218 Luzula campestris Gewone veld bies 7 7 10 10 6e

219 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 6 6 10 10 5b < 1960

220 Lycium barbarum Boksdoom 1 1 6 7 8d aangeplant

221 Lycopsis arvensis Kromhals 2 1 7 7 1c

222 Lycopus europaeus Wolfspoot 8 7 10 10 4c < 1960

223 Lysimachia nummularia Penningkruid 7 7 10 10 2a < 1960

224 Lysimachia vulgaris Grote wederik 6 6 10 10 5b < 1960

225 Lythrum salicaria Grote kattestaart 7 6 10 10 4e < 1960

226 Mahonia aquifolia Mahonia aangeplant

227 Maianthemum bifolium Dalkruid 2 2 8 9e verdwenen?

228 Malus domesticus Appel verwilderd

229 Malva moschata Muskuskaasjeskruid 1 3 7 9 8b VZ

230 Malva neglecta Klein kaasjeskruid 5 5 9 9 1e

231 Malva pusilla Rond kaasjeskruid 1 1 3 4 ig
232 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1 2 5 8 9f

233 Matricaria discoidea Schijfkamile 10 10 10 10 1d

234 Matricaria maritima inodora Reukloze kamille 6 6 10 10 1e

235 Matricaria recutita Echte kamille 10 8 10 10 1a

236 Medicago falcata Sikkelklaver 1 1 5 6 6c z verdwenen

237 Medicago lupulina Hopklaver 9 8 10 10 5a

238 Medicago sativa Luzerne

239 Melilotus alba Witte honingklaver 3 2 8 8 1e

240 Melilotus altissima Goudgele honingklaver 1 1 6 6 4e

241 Melilotus officinalis Citroengele honing
klaver

4 4 9 9 1e

242 Mentha aquatica Watermunt 7 7 10 10 4c < 1960

243 Mercurialis annua Tuinbingelkruid 8 7 10 10 1a

244 Myosotis arvensis Akker-vergeet-me-
nietje

6 6 10 10 8b

245 Myosotis ramosissima Ruw vergeet-me-nietje 3 4 9 9 6b

246 Myosotis sylvatica Bosvergeet-me-nietje 1 1 6 7 8b < 1960

247 Nasturtium officinale s.l. Witte waterkers 4 4 9 9 4d < 1960

248 Odontites vemus serotinus Rode ogentroost 3 3 9 9 2a A < 1960
249 Oenothera biennis Middelste teunisbloem 2 2 8 8 1f

250 Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 1 1 5 5 1f

251 Ononis repens Kruipend stalkruid 1 1 6 7 6b Z

252 Orchis morio Harlekijn 1 1 4 6 6c MUB verdwenen

253 Origanum vulgare Wilde marjolein 2 4 8 9 8c ingezaaid

254 Omithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 3 2 8 8 8b

255 Omithopus perpusillus Klein vogelpootje 1 1 6 6 6e

256 Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 1 1 5 5 6b K

257 Oxalis corniculata Gehoornde klaverzu
ring

1 1 6 5 1a

258 Papaver argemone Ruige klaproos 3 3 9 9 1c

259 Papaver dubium Bleke klaproos 3 3 8 9 1c

260 Papaver rhoeas Grote klaproos 8 7 10 10 1a

261 Parnassia palustris Pamassia 1 1 4 5 7b MUB verdwenen

262 Pastinaca sativa Gewone pastinaak 2 2 8 8 5a < 1960

263 Phleum arenarium Zanddoddegras 1 1 5 5 6b VZ

264 Phleum bertolonii Knoldoddegras 1 1 6 6 6b z

265 Phleum pratense Timoteegras 7 8 10 10 5a

266 Phragmites australis Riet 8 6 10 10 4c < 1960

267 Pimpinella major Grote bevemel 6 6 10 10 5a < 1960

268 Pinus nigra Zwarte den aangeplant



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RzN RzB LzN LzB SEG RL

269 Pinus pinaster Zeeden aangeplant

270 Pinus sylvestris Grove den aangeplant

271 Plantago coronopus Hertsh oom weeg bree 1 1 6 6 3c VZ

272 Plantago lanceolata Smalle weegbree 10 10 10 10 5a

273 Plantago major Grote weegbree 10 10 10 10 1d

274 Plantago media Ruige weegbree 2 3 8 9 6c VZ ingezaaid

275 Poa annua Straatgras 10 10 10 10 1d

276 Poa compressa Plat beemdgras 2 3 8 9 6c < 1960

277 Poa pratensis Veld beemdgras 10 10 10 10 5a

278 Poa trivialis Ruw beemdgras 7 7 10 10 2a

279 Polygala vulgaris Gewone vleugeltjes-
bloem

1 2 7 8 7f K

280 Polygonum amphibium Veenwortel 7 5 10 9 2a < 1960

281 Polygonum aviculare Varkensgras 10 10 10 10 1d

282 Polygonum convolvulus Zwaluwtong 9 8 10 10 1a

283 Polygonum persicaria Perzikkruid 9 8 10 10 1a A

284 Polypodium vulgare Gewone eikvaren 4 5 9 9 9e

285 Populus canescens Grauwe abeel aangeplant

286 Populus tremula Ratelpopulier 5 6 9 10 9e

287 Potentilla anserina Zilverschoon 10 9 10 10 2a

288 Potentilla reptans Vijfvingerkruid 6 5 10 9 2a

289 Prunella vulgaris Gewone brunel 8 9 10 10 5a A < 1960

290 Prunus avium Zoete kers 4 4 9 9 9d aangeplant

291 Prunus padus Europese vogelkers 2 2 8 8 9c < 1960

292 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 4 3 9 9 9e

293 Prunus spinosa Sleedoorn 8 9 10 10 8d

294 Pulicaia dysenterica Heelblaadjes 5 4 10 9 2a < 1960

295 Quercus robur Zomereik 4 5 9 9 9e

296 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 10 10 10 10 5a

297 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 5 5 9 10 6b A

298 Ranunculus ficaria Speenkruid 8 8 10 10 9d

299 Ranunculus repens Kruipende boterbloem 10 10 10 10 2a

300 Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boter
bloem

4 3 9 9 2b < 1960

301 Reseda lutea Wilde reseda 3 3 8 9 1f < 1960

302 Reseda luteola Wouw 2 2 8 8 1f

303 Rhamnus catharticus Wegedoom 1 1 3 6 8d ZZ 1 exemplaar

304 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 2 2 8 7 5b K

305 Rhinanthus minor Kleine ratelaar 2 3 8 8 5a K

306 Rhus vinifera Azijn boompje aangeplant

307 Ribes rubrum Aalbes 4 4 9 9 9c

308 Ribes uva-crispa Kruisbes 3 4 8 9 8d

309 Robinia pseudacacia Robinia 7 4 9 9 9e aangeplant

310 Rosa canina canina Hondsroos 7 8 10 10 8d

311 Rosa canina dumalis Hondsroos 7 8 10 10 8d

312 Rosa corymbifera Heggenroos

313 Rosa rubiginosa Egelantier 1 1 5 6 8d Z

314 Rosa rugosa Rimpelroos aangeplant

315 Rosa tomentella Beklierde heggenroos

316 Rosa tomentosa Gewone viltroos 1 2 6 8 8d 0

317 Rubus caesius Dauwbraam 8 7 10 10 8d

318 Rubus fruticosus Braam 8d

319 Rubus idaeus Framboos 5 7 9 10 8a

320 Rubus ulmifolius Koebraam

321 Rumex acetosa Veldzuring 10 10 10 10 5a

322 Rumex acetosella Schapenzuring 9 6 10 10 6e
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Rumex conglomeratus Kluwenzuring 10 2a

Rumex obtusifolius Ridderzuring 10 10 10 10 ig
Sagina apetala Tengere vetmuur 2c

Sagina procumbens Liggend vetmuur 10 10 1d

Salix alba Schietwilg 10 4e aangeplant

Salix fragilis Kraakwilg 4e

Salix x holosericea Grauwe x Katwilg naast green 17

Salix repens dunensis Kruipwilg 7c

Salix viminalis Katwilg 4e

Sambucus nigra Gewone vlier 10 10 8b

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 6c ingezaaid

Saponaria officinalis Zeepkruid

Sarothamnus scoparius Brem 10 10 7e

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 6b VZ rond groenstort

Scirpus holoschoenus Kogelbies 3a MUB

Scleranthus annuus annuus Eenjarige hardbloem

Scrophularia nodosa Knopig doomzaad 10 10 < 1960

Sedum acre Muurpeper 6b

Sedum album Wrt vetkruid 6c

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid 10 10 6b

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 8a

Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 1e < 1960

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 10 10 10 1a

Sherardia arvensis Blauw walstro 1b

Sieglingia decumbens Tandjesgras

Silene conica Kegelsilene 6b

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 10 10 8b < 1960

Silene latifolia Avond koekoeksbloem

Silene nutans Nachtsilene 8c ZZ

Silene vulgaris Blaassilene 6c < 1960

Sinapis arvensis Herik 10 10

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket

Sisymbrium officinale Gewone raket 10 10 10 1e

Solanum dulcamara Bitterzoet 10
Solanum nigrum nigrum Zwarte nachtschade 10
Solanum nigrum schultesii Zwarte nachtschade

Sonchus arvensis Akkermelkdistel 10 10

Sonchus asper Brosse melkdistel 10 10 10

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 10 10

Sorbus aucu paria Lijsterbes 10 10 9e

Spergula arvensis Gewone spurrie 10 10 1c

Stachys palustris Moerasandoorn 4e < 1960

Stachys sylvatica Bosandoom 10 10 < 1960

Stellaria graminea Grasmuur 10 10 5a < 1960

Stellaria holostea Grote muur 10 10 9d < 1960

Stellaria media Vogelmuur 10 10 10 10

Stellaria pallida Bleke vogelmuur 8b

Symphoricarpus albus Sneeuwbes aangeplant

Symphytum officinale Smeerwortel 10 10 4e

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 10 10 ig
Taraxacum erythrosperma Duinpaardebloem 6b

Taraxacum vulgare Gewone paardebloem 5a

Thalictrum minus dunense Duinruit 3a

Thlaspi arvense Witte krodde < 1960
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379 Thymus pulegioides Grote tijm 3 5 8 9 6b K

380 Torilis japonica Heggedoomzaad 8 8 10 10 8b

381 Tragopogon pratensis minor Gele morgenster 4 4 9 9 5a

382 Trifolium arvense Hazepootje 3 2 8 8 6c

383 Trifolium campestre Liggende klaver 2 3 8 8 6b

384 Trifolium dubium Kleine klaver 8 7 10 10 5a

385 Trifolium filiforme Draadklaver 1 1 2 2 6b B

386 Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 2 1 8 7 2a < 1960

387 Trifolium pratense Rode klaver 10 10 10 10 5a

388 Trifolium repens Witte klaver 10 10 10 10 2a

389 Trifolium scabrum Ruwe klaver 1 1 3 3 6b ZZ

390 Trifolium striatum Gestreepte klaver 1 1 3 5 6b ZZ

391 Trifolium subterraneum Onderaardse klaver 1 1 3 3 6b B op en nabij fairway 12

392 Trisetum flavescens Goudhaver 4 5 9 9 5a A

393 Tussilago farfara Klein hoefblad 9 9 10 10 1e

394 Ulmus minor Gladde iep 7 5 10 10 9c

395 Urtica dioica Grote brandnetel 10 10 10 10 8b

396 Urtica urens Kleine brandnetel 9 7 10 10 1a

397 Valerianella locusta Gewone veldsla 2 2 8 8 1a < 1960

398 Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 1 1 5 5 4d < 1960

399 Veronica arvensis Veldereprijs 6 5 10 10 6b

400 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 8 8 10 10 5a

401 Veronica filiformis Draadereprijs 1 1 5 6 5a

402 Veronica hederifolia Klimopereprijs 6 5 10 10 1c

403 Veronica officinalis Mannetjesereprijs 2 4 8 9 7f

404 Veronica persica Grote ereprijs 6 6 9 10 1a

405 Vicia cracca Vogelwikke 9 9 10 10 5a

406 Vicia hirsuta Ringelwikke 7 6 10 10 1a < 1960

407 Vicia lathyroides Lathyruswikke 1 1 5 5 6b Z

408 Vicia sativa nigra Smalle wikke 8 7 10 10 6b

409 Vicia sativa sativa Voederwikke 8 7 10 10 6b

410 Vicia tetrasperma Vierzadige wikke 3 3 9 9 1a < 1960

411 Viola arvensis Akkerviooltje 6 6 10 10 1c

412 Viola canina Hondsviooltje 2 2 7 8 7f < 1960

413 Viola curtisii Duinviooltje 1 1 5 4 6b ZZ

414 Viola odorata Maarts viooltje 3 2 8 8 8b

415 Vulpia ciliata ambigua Duinlangbaardgras



Methode

Er is geen literatuur over de mos- en lichenenflora van de golf bekend. Er waren in het verleden even
min excursies van de Bryologische werkgroepen. Ook in het kader van het beheersplan zijn blad- en 
levermossen en lichenen niet expliciet bemonsterd.. Het hier opgegeven soortenlijstje bestaat enkel
uit de bodembewonende soorten die in onze vegetatie-opnames voorkwamen. Dit lijstje is zeker voor 
aanvulling vatbaar door een gerichte inventarisatie. Epifyten zijn evenmin bemonsterd.

Resultaten

Een beperkte lijst van 13 bodembewonende bladmossen kwam voor in de vegetatie-opnames (Zwae- 
nepoel 2002): Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), Gewoon dikkopmos (Brachythecium ru
tabulum), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Grijs kronkelsteeltje (Campylopus retroflexus), 
Boompjesmos (Climacium dendroides), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Fijn laddermos 
(Eurhynchium praelongum), Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum), Gerimpeld sterremos (Plagiomni- 
um undulatum), Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum), Haakmos (Rhytidiadelphus sqarrosus), Groot 
laddermos (Scleropodium purum) en Groot duinsterretje (Tortula ruralis ssp. ruraliformis).

Boompjesmos is een van de speciaalste aangetroffen mossen. Internationaal staat dit mos bekend als 
een soort van diverse types vochtige graslanden. In Vlaanderen komt het meest voor in mooie meso- 
fiele duingraslanden. In het voorjaar van 2004 werd een vegetatieopname gemaakt (opname 47). In 
dezelfde opname kwam ook het eveneens vermeldenswaardige Veenknikmos (Bryum pseudotrique
trum) voor. Overigens werden weinig speciale mossen aangetroffen, maar er moet aan toegevoegd 
worden dat het terrein onmogelijk intensief op mossen kon bemonsterd worden in de beschikbare in- 
ventarisatietijd. Bleek dikkopmos, Duinklauwtjesmos en Groot duinsterretje zijn typische soorten van 
droge mosduinen. Gewoon gaffeltandmos en Zandhaarmos zijn ontkalkings- of verzuringsindicatoren 
in dit milieu. Grijs kronkelsteeltje is een Noord-Amerikaanse exoot, die vaak inheemse mosvegetaties 
compleet verdringt. Zo erg is het echter in de golf nog niet gesteld. Groot laddermos en Haakmos zijn 
soorten van de mesofiele duingraslanden. Gewoon dikkopmos en Fijn laddermos worden vooral in de 
struwelen en aan planten aangetroffen.

In de vegetatie-opnames werden ook drie terrestrische lichenen aangetroffen, namelijk Gevorkt hei
destaartje (Cladonia furcata), Elandgeweimos (Cladonia foliacea) en Ros Hondsleer (Peltigera rufes
cens.).

1 .5 .1 .3  Funga 

Methode

Ook paddestoelen zijn in het verleden niet intensief onderzocht in de golf wegens de geringe toeganke
lijkheid. Ook voor het beheersplan werd geen expliciete paddestoelenbemonstering uitgevoerd.

Resultaten

Patrick Demaecker trof in 1978 en 1979 Ruitjesbovist (Calvatia utriformis), Weidekringzwam (Maras- 
mius oreades) en Vissige russula (Russula xerampeiina) aan. Ook in het voorjaar van 2004 bleek Ruit
jesbovist (Calvatia utriformis) abundant aanwezig in de duingraslanden van de roughs.



1.5 .2 .1  Biologische w aarderingskaart 

Methode

De Biologische Waarderingskaart (BWK) eerste versie (1982) wordt vergeleken met de BWK tweede 
versie (2002). Beide worden vergeleken en kritisch beoordeeld, aan de hand van de huidige soorten- en 
vegetatiekartering. Tenslotte wordt een licht gewijzigde en geactualiseerde versie voorgesteld, aan de 
hand van de recentste eigen karteerresultaten.

Resultaten

Kaart 16a is de biologische waarderingskaart van de eerste karteringsronde (kaartblad Westkapelle 
5/6, 1/25.000, kaartopname 1978-1982 door K. Desmet & L. Demarest). De golf is daarin integraal don
kergroen (biologisch zeer waardevol ingekleurd). Als karteringseenheden worden Ppms (oudere den
nenaanplant met een ondergroei van lage struiken), Ppmh (oudere dennenaanplant met een ondergroei 
van grassen), Ppmh + QdHd (dennenaanplant en zuur duinbos), Had (zure droge graslanden van de 
duinen) en Hd + Had (kalkrijk duingrasland en zure graslanden van de duinen) opgegeven.

Als commentaar hierbij kan men vermelden dat het 'zure duinbos’ niet zo vanzelfsprekend als dusdanig 
kan benoemd worden. De ontwikkeling van spontaan duinloofbos is in Vlaanderen nergens meer dan 
een eeuw oud en het is momenteel nog niet gemakkelijk in te schatten in welke richting dit zal verlopen. 
Een aantal zuurminnende soorten kunnen weliswaar, ook in de golf, niet ontkend worden (Valse salie, 
...), maar tegelijk nemen ook het aantal struiken van kalkrijke bodems toe (Zuurbes, Kardinaalsmuts, 
...). Welke eenheid men op dit type bossen moet kleven is dus voor discussie vatbaar. Aan de waar
dering doet dit weinig ter zake. Bossen zijn (terecht) quasi per definitie als biologisch zeer waardevol 
aangeduid. Toch dient ook hier opgemerkt dat loofbos nog hoger gewaardeerd wordt dan naaldbos, 
terwijl dit uit deze versie van de biologische waarderingskaart niet spreekt.

Een tweede commentaar betreft de aanduidingen zuur dan wel kalkrijk duingrasland. Vooreerst is het 
duidelijk dat echt volledig ontkalkt duinzand niet in de golf voorkomt. Aan de Belgische kust is dat 
trouwens quasi nergens het geval. Zelfs de vrij sterk ontkalkte duinen van Adinkerke-Ghyvelde zijn 
niet volledig ontkalkt. In Adinkerke-Ghyvelde komt wél een duinvegetatietype voor met sterke gelij
kenis aan zure vegetaties uit de Kempen: de Duin-Buntgras-associatie ( Violo-Corynephoretum), die 
nergens elders aan onze kust voorkomt. De ‘zuurste’ vegetatie die in de golf van Knokke voorkomt is 
de Duin-Struisgras-associatie (Festuco-Galietum veri). Dit graslandtype beantwoordt enerzijds aan het 
gemiddeld geringere kalkgehalte van de oostkust ten opzichte van de westkust (gemiddeld slechts 4% 
i.p.v. 8-12 aan de westkust), anderzijds ook vaak aan de mate van menselijke beïnvloeding. In dit gras
landtype treffen we meestal een combinatie van zuurminnende (Schapenzuring, Gewoon struisgras, 
Zandblauwtje, Vroege haver,...) en basenminnende (Kruipend stalkruid, Duinfakkelgras) soorten aan. 
Vraag is vanaf welk moment men best de aanduiding Hd (kalkrijk duingrasland) doet overgaan in Had 
(zuur duingrasland)?



Foto 36. Verzuurd duingrasland met aspect van het dominante, bloeiende Gewoon struisgras en Zand
blauwtje (Duin-Struisgrasassociatie). Zie ook vegetatieopname 46.



In de tweede karteringsronde van de BWK werd de golf opnieuw gekarteerd in 2002 (Patrick Lust & 
Leen Durwael: kaart 16b). Typologisch zowel als naar waarde-oordeel doen zich tamelijk wat verschil
len voor. De moeilijkheden met de bosterminologie, die hierboven aangehaald werden, resulteerden in 
een nieuwe karteringseenheid Sdb, die in het leven geroepen werd om ‘duinstruweel met bomen’ aan te 
duiden. De struwelen in het algemeen zijn nauwkeuriger aangeduid. De moeilijkheden met zure versus 
kalkrijke duingraslanden, op het niveau van de hele Belgische kust, zijn ook in deze nieuwe karterings
ronde nog niet definitief opgelost. Hd en Had worden nog steeds enigszins door elkaar gebruikt, naar 
persoonlijke inschatting van de karteerders, maar zonder een zeer duidelijke, officiële afgrenzing. Dat 
is ook binnen de golf nog het geval. Een suggestie van ondergetekende, om de gedegradeerde duin
graslanden van de meest intensief bespeelde delen van de golf (greens, tees, practice) als Hd° aan te 
duiden om het onderscheid te kunnen maken met de nog meer duingraslandachtige fairways, en buiten
gewoon waardevolle roughs is niet gevolgd. Intensief bespeelde graslanden en andere duingraslanden 
zijn als Hd of Had niet te onderscheiden van elkaar. Een aantal plaatsen met loodsen en gebouwen zijn 
op de tweede versie wél integraal wit geworden (biologisch minder waardevol). Een drietal plaatsen in 
het noordelijke gedeelte van de golf zijn wit gelaten zonder enige aanleiding. Dit zijn ongetwijfeld karte- 
ringsfouten. De naaldhoutaanplanten zijn eveneens een stuk minder hoog gewaardeerd (bleek groen of 
biologisch waardevol in plaats van biologisch zeer waardevol). Naaldhoutaanplanten met aanzienlijke 
opslag van loofhout zijn met een donkergroene arcering op bleekgroene achtergrond aangeduid.

Suggesties ter verbetering:

. Het lijkt ons wetenschappelijk correcter om de zeer sterk gedegradeerde greens (uitsluitend 
Straatgras), de tees en practice (iets soortenrijker, maar meestal niet meer als duingrasland aan 
te wijzen) Hx te noemen in plaats van Hd. De fairways zijn eveneens aanzienlijk gedegradeerd, 
maar zijn meestal nog wel als duingrasland herkenbaar, minstens op een aantal delen (Knoldod- 
degras, Zandhoornbloem, Bleek dikkopmos, soms nog Duinsterretje, Duinklauwtjesmos, Draad- 
klaver, Onderaardse klaver, Gestreepte klaver). Hiervoor suggereren wij de aanduiding Hd°. 
Bovendien wordt hierdoor het kaartbeeld een stuk makkelijker leesbaar. Naar waardering maakt 
dit voor de grootste oppervlakte (fairways) geen verschil uit, aangezien zowel Hd als Hd° donker
groen gekleurd blijven. Omdat het om verschillende vegetatietypes gaat, geeft een lijn echter aan 
waar de scheiding tussen beide zich bevindt. Alleen de relatief geringe oppervlaktes van greens 
en tees worden wit (biologisch minder waardevol).

. De twee witte vlekken in het noordelijke gedeelte van de golf worden gecorrigeerd.

. De kleinere gebouwtjes (schuilhokjes, leslokalen, practice-gebouw), zijn momenteel mee met de 
omliggende vegetatie bleek- of donkergroen ingekleurd. Ze kunnen beter wit gelaten worden.

Kaart 16c geeft de aanpassingen aan de BWK weer.



Foto 37. De greens bestaan uitsluitend uit Straatgras (Poa annua). Een aanduiding als Hx op de biolo
gische waarderingskaart in plaats van Hd lijkt meer aangewezen.
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KAART 16a: Biologische waarderingskaart 
(1982)
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KAART 16b: Biologische waarderingskaart 
(2002)
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KAART 16c: Biologische waarderingskaart 
(2004)

□  biologisch minder waardevol
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Roughs: Hd (donkergroen, biologisch zeer waardevol)
Fairways: Hd° (donkergroen, biologische zeer waardevol)
Greens, tees en practive: Hx (wit. biologisch minder waardevol) 
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afhankelijk van natuurlijkheidsgraad
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Methode

Eind juni -  begin juli 2002 werden 46 vegetatie-opnames (Braun-Blanquet-methode) gemaakt in de golf, 
hoofdzakelijk in de graslanden, maar ook in zomen struwelen, dennenaanplanten en enkele pionierve- 
getaties. In 2004 werden nog 15 aanvullende vegetatie-opnamen gemaakt (opnames 47-61), waarvan 
één mesofiel duingrasland met Boompjesmos (Climacium dendroides) als centrale soort, een extra op
name met Kogelbies (Scirpus holoschoenus), die inmiddels op een tweede locatie werd teruggevonden, 
één opname in een naaldhoutbestand met Zeeden (Pinus pinaster), twee opnames op noordhellingen 
met Eikvaren (Polypodium sp.), 2 opnames met Onderaardse klaver, en een reeksje opnames van tees 
en fairways. De vegetatie-opnamen geven een relevant beeld van alle actueel in de golf van Knokke 
voorkomende vegetatietypes en van de milieu-omstandigheden van de meeste zeldzame en/of Rode 
lijst-soorten.

Na een initiële Twinspan-analyse is de vegetatietabel manueel herordend naar benaderende syntaxo- 
nomische verwantschap. Hierbij gingen we af op de Vlaamse, Nederlandse en Noord-Franse litera
tuur over duinvegetaties. Voor de Vlaamse literatuur verwijzen we naar samenvattingen in Provoost & 
Hoffmann (1996) en Vandenbussche et al. (2002). Voor de Nederlandse literatuur baseerden we ons 
hoofdzakelijk op De vegetatie van Nederland (Weeda et al. 1995-1999). De Noord-Franse syntaxono- 
mische kustliteratuur wordt nergens in één standaardwerk samengevat. Aangezien de kustduinen van 
onze oostkust echter vooral bij de Nederlandse duinvegetaties aansluiten was dit hier niet zo’ groot 
probleem.

Resultaten

Kaart 17 toont waar de vegetatie-opnames gemaakt werden.

Tabel 3 toont de graslanden, zomen en pioniervegetaties. Tabel 4 toont de opgenomen struwelen, naald
houtaanplanten en olmenbos. Het eerste blad van de tabel bevat telkens de eigenlijke opnames. In een 
toegevoegde exceltabel zijn telkens oppervlakte, datum, helling en expositie, bodem, totale bedekking, 
bedekking bos- of struweelllaag, kruidlaag, moslaag en strooisellaag toegevoegd.

De vegetatietabel is geordend naar benaderende syntaxonomische verwantschap. Probleem hierbij is 
dat de syntaxonomie van duingraslanden in Vlaanderen nog niet op schaal van de gehele kustduinen 
bestaat. Meestal wordt er dan ook gerefereerd naar Nederlandse en Franse indelingen.

Nadeel van de Franse literatuur is dat er ook geen klaar en duidelijk overzicht bestaat, maar wel een 
overvloed aan losse vegetatiebeschrijvingen, met een al even grote overvloed aan syntaxonomische 
benamingen.

Nadeel van de recentste Nederlandse syntaxonomische indeling van duingraslanden (Schaminée, 
Doing & Weeda 1996) is dat de indeling, gebaseerd op Doing (1974 en1988) vooral landschappelijk en 
ecologisch is. De drie accenten 1) kalkrijk versus kalkarm, 2) door mos gedomineerd versus door gras 
gedomineerd en 3) zeedorpenlandschappen versus duingebieden met een geringe graad van mense
lijke beïnvloeding domineren de indeling. Op zich lijkt dit een handige indeling. Eenmaal geconfronteerd 
met vegetatietabellen blijkt dit echter bijzonder problematisch. Vooral de verdeling van associaties over 
verbonden en orden is nauwelijks vol te houden. In Nederland zelf erkent men dit probleem al. In Vlaan
deren is het heel zeker problematisch.

De bestaande indelingen beantwoorden in die zin niet aan de strikte criteria van de syntaxonomie. In een 
syntaxonomische benadering scheidt men eerst op basis van globaal uitzicht (zogenaamde ‘physiogno- 
mie’) graslanden van zomen van struwelen enzovoort. Vervolgens maakt een hiërarchische indeling, 
waarin van boven naar beneden gewerkt wordt op vier niveaus: klassen, orden, verbonden en associa
ties. Els van de niveaus hoort gekenmerkt te worden door een aantal karakteristieke soorten (‘ken’- en



‘differentiërende soorten’). In praktijk is men omgekeerd te werk gegaan. Men heeft op basis van een 
aantal kensoorten geprobeerd associaties te onderscheiden en vervolgens heeft men die proberen in te 
passen in verbonden en orden, die nooit echt behoorlijk van elkaar te onderscheiden waren.

De ordening van onze tabel moet dus als een voorlopige schikking beschouwd worden tot een betere 
vegetatie-indeling voor onze hele kust (eigenlijk liefst de hele Noord-West-Europese kust van Noord- 
Frankrijk tot Denemarken) gemaakt is.

Graslanden

In de graslanden van de golf kunnen een zestal groepen onderscheiden worden. In tabel 3 gaat het om
de zes eerste blokjes van opnames. Het zevende blokje vertegenwoordigt grazige zomen en het achtste 
blokje vertegenwoordigt ruderale pioniergemeenschappen.

Het eerste graslandtype is slechts met twee opnames vertegenwoordigd (opnames 46 en 61). Opname 
46 is een van de kalkarmste locaties in de golf, meer bepaald een rough naast fairway 7. Zandblauwtje, 
Schapezuring, Vroege haver, Tandjesgras en Gewone gaffeltand verwijzen naar de ontkalkingsgraad. 
Anderzijds verwijzen Duinfakkelgras en Kruipend stalkruid er naar dat we ons nog steeds in de duinen 
bevinden en niet ergens in het binnenland. Gewoon struisgras is dominant. Gewoon reukgras en Rood 
zwenkgras zijn de vervolgens belangrijkste grassen. In het systeem van Doing (1988) kan dit type ge
karakteriseerd worden als tamelijk zuur, door gras gedomineerd en tamelijk antropogeen beïnvloed. 
Syntaxonomisch sluit deze opname vrij goed aan bij de Duin-Struisgras-associatie (Festuco-Galietum  
veri Braun-Blanquet et De Leeuw 1936). Dit graslandtype is een van de belangrijkste in de Zwinbosjes. 
Binnen de golf zelf is het zeldzaam, omdat de meeste standplaatsen kalkrijker zijn. De grens is echter 
vaak moeilijk te trekken. Het feit dat deze associatie nauwelijks echte kensoorten heeft, maar hoofd
zakelijk negatief gedifferentieerd is maakt een beslissing niet altijd even eenvoudig. Een combinatie 
van zuur- en basenminnende soorten wordt als kenmerkend beschouwd. De vraag is vaak vanaf welk 
moment men een soort als dusdanig bestempelt. Foto 38 geeft een beeld van de vegetatie. Opname 
61 mist helemaal alle kalkindicatoren en is in geen enkel opzicht nog te onderscheiden van analoge op
names in het binnenland, op voedselarm, zuur zand. Syntaxonomisch gezien zijn er alleen kensoorten 
op klasse-niveau (Klasse der droge graslanden op zand: Koelerio-Corynephoretea) aanwezig. Zowel 
Vroege haver, Eenjarige hardbloem als Leeuwenklauw komen echter binnen deze klasse preferent voor 
in de Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum ), waarmee deze vegetatie dan ook de 
sterkste verwantschap vertoont.



Foto 38. Duin-struisgras-associatie met aspect van Gewoon struisgras en Zandblauwtje, in de rough
naast fairway 7 (grote baan).



Het tweede graslandtype is vertegenwoordigd door de opnames 3, 7, 15, 23, 31, 33, 58 en 60. Het is 
een vrij open graslandtype, waarin eenjarige soorten een belangrijke rol spelen naast mossen en korst
mossen. Een echt mosduin is het niet, wegens de te sterke graad van menselijke beïnvloeding. Talrijke 
eenjarigen spelen een belangrijke rol. Kegelsilene, Duinlangbaardgras en Zwenkdravik zijn meest ken
merkend. In opname 60 is Kandelaartje meest kenmerkend. Bij de mossen en korstmossen zijn Duin- 
sterretje, Duinklauwtjesmos, Bleek dikkopmos, Gevorkt heidestaartje en Elandgeweimos belangrijkst. 
De mossen, evenals Zanddoddegras, Duinreigersbek, Duinfakkelgras en Kruipend stalkruid verwijzen 
naar de verwantschap met ongestoord mosduin (Phleo-Tortuletum). In de indeling van Doing (1988) is 
dit type te karakteriseren als kalkrijk, door mos gedomineerd of althans niet door meerjarige grassen 
gedomineerd en behoorlijk antropogeen beïnvloed. Syntaxonomisch sluit dit type volledig aan bij de 
Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis Doing 1993). In Nederland worden ondermeer 
Kegelsilene en Zwenkdravik als kensoorten genoemd. In Vlaanderen moeten we daar minstens Duin
langbaardgras aan toevoegen. Verder valt er op te merken dat dit vegetatietype nog zeer heterogeen 
is. Er vallen minstens drie belangrijke varianten in te onderscheiden, die een gradiënt weerspiegelen 
van minder naar meer antropogene beïnvloeding. Kegelsilene staat daarbij aan de minst ruderale kant, 
Duinlangbaardgras intermediair en Zwenkdravik aan de meest ruderale kant. Het is zelfs zeer de vraag 
of deze drie varianten niet als aparte eenheden moeten onderscheiden worden. Het antwoord kan beter 
geboden worden door een objectieve computerclustering op niveau van de hele Vlaamse kust, waarbij 
men echter ongetwijfeld het reële gevaar riskeert dat de hele bestaande indeling van associatie tot 
orde ondersteboven gekeerd wordt. Foto's 39 en 40 geven een beeld van dit vegetatietype. In de golf 
komt dit half mosduin-half grasland-type slechts beperkt voor, omdat open, stuivende duintjes, waarop 
dit type gedijt, meestal snel ingezaaid worden. Als ze het geluk hebben dat er Blauwe zeedistel groeit, 
worden ze omwille van deze 'aaibare’ soort ontzien. Verder maken ze alleen kans als ze voldoende ver 
van het te bespelen terrein af liggen, meestal op de zuidkant van reliëfrijke duintjes. Een belangrijke 
vorm van ‘storing’ die wellicht mee bepaalt dat hier het Sileno-Tortuletum alleen voorkomt, en geen 
ongestoord Phleo-Tortuletum, is het feit dat het maaisel van de speelbanen wel eens in de vegetatie 
gegooid wordt.

Foto 39. Beeld van vegetatie-opname 23, tussen fairways 9 en 10. Fraai voorbeeld van de Kegelsilene- 
associatie (Sileno-Tortuletum).



Foto 40. Aspect van mosduin met Duinlangbaardgras (Kegelsilene-associatie), in een rough dicht bij de 
green van baan 2.

Het derde graslandtype is vertegenwoordigd door de opnames 9, 13, 14, 20, 22, 27, 30, 39 en 59. Het is 
een grazig, zeer soortenrijk graslandtype, waarin soorten van droge graslanden op zand en soorten van 
vochtige graslanden een quasi even grote rol spelen (mesofiel duingrasland). Een bijzondere soort die 
in de duinen voor het eerst opnieuw aangetroffen werd sinds 50 jaar is Voorjaarszegge (Carex caryop- 
hyllea). Het type komt in de golf vooral op lange roughs voor. In de indeling van Doing (1988) is dit type 
te karakteriseren als kalkrijk, grazig en zeedorp-gebonden. In de Nederlandse syntaxonomie wordt dit 
vertaald door de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum  De Leeuw in Braun 
-B lanquet et Moor 1938). Nachtsilene, Wondklaver, Bitterkruid, Bitterkruidbremraap en Hondskruid wor
den als kensoorten beschouwd. In Nederland is dit de tegenhanger van de Duin-Paardenbloem-associ- 
atie (Taraxaco-Galietum veri) die op minder antropogeen beïnvloede plaatsen zou voorkomen. Zandvi- 
ooltje, Kruisbladgentiaan en een reeks duinpaardenbloemen zoals Taraxacum obliquum, T. rubicundum, 
T. taeniatum, T. oxoniense, T. dunense en T. agaurum  worden als kensoorten genoemd. Merken we 
op dat men in Nederland ook Voorjaarszegge als kensoort beschouwd, en dat de Knokse vindplaats 
een reeks analogieën vertoont! In België wordt de laatste associatie niet erkend, maar beschouwt men 
het van de Westkust beschreven Anthyllido-Thesietum  Heinemann 1949 als Belgische tegenhanger 
van de Duinpaardenbloem-associatie. Geel zonneroosje, Voorjaarsganzerik, Liggend bergvlas, Kalk- 
bedstro zijn kensoorten. Probleem is dat deze drie grazige duinvegetaties van kalkrijk substraat nooit 
behoorlijk met elkaar geconfronteerd werden. Tweede probleem is dat de oostkust altijd stiefmoederlijk 
behandeld is ten opzichte van de westkust en dat men deze vegetaties veel minder kent. Zo werd tot 
voor kort getwijfeld aan het al dan niet voorkomen van de Associatie van Nachtsilene en Wondklaver 
in Vlaanderen. Derde probleem is dat onze paardebloemen slecht gekend zijn, laat staan gekarteerd. 
Praktisch worden we met geconfronteerd met het probleem dat de status van Wondklaver, Nachtsilene 
en Geel zonneroosje ter discussie staat. Nog veel problematischer is het feit dat er veel meer duingras-



landen zijn zonder de genoemde zeer zeldzame kensoorten. Dit laatste probleem komt in het volgende 
graslandtype aan bod. Foto 41 geeft een beeld van de Wondklaver-Nachtsilene-associatie in de golf. 
Bijlage 6 gaat dieper in op de syntaxonomische ontrafeling van een aantal Belgische duingraslanden, 
in confrontatie met de Nederlandse indeling. De opnames van de golf van Knokke zijn daarin zowel ge
ografisch als typologisch belangrijke scharnierpunten. De opnames met Voorjaarszegge, Wondklaver, 
Nachtsilene, ... krijgen speciale aandacht.

Foto 41. Lange rough met de Associatie van Nachtsilene en Wondklaver, met beide naamgevende
soorten in beeld.



Het vierde graslandtype is analoog aan het vorige, maar mist de kritische soorten als Nachtsilene en 
Wondklaver (opnames 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 21, 47). Overigens is het zeer gelijkend. Het komt in 
quasi dezelfde omstandigheden, over grotere oppervlakte voor. De discussie over de benoeming van 
dit type grasland werd reeds grotendeels in de vorige paragraaf gevoerd. Ook de scheiding tussen 
deze graslanden en deze van de Duin-Struisgras-associatie (of in ruimere context het onderscheid tus
sen Plantagini-Festucion en Polygalo-Koelerion) is onscherp. De van nature geringere kalkrijkdom van 
de oostkust (ruwweg ongeveer 4% tegenover 8-10% aan de westkust) maakt dat de graslanden hier 
vaak intermediaire kenmerken vertonen. De vegetatie met Boompjesmos, Veenknikmos en Zeegroene 
zegge verdient een aparte vermelding, omwille van de zeldzaamheid van deze drie soorten in de golf, 
en de hele Vlaamse oostelijke duinstrook trouwens.

Het vijfde graslandtype (opnames 1, 2, 28, 40, 52 en 53) begint reeds sterker menselijke beïnvloeding 
te vertonen. De marginale invloed van beregening, bemesting en betreding spreekt uit de soortensa
menstelling. Toch zijn deze vegetaties van korte roughs, semi-roughs of hier en daar ook nog wel eens 
een stukje fairway (op een tiental verschillende fairways) nog zeer soortenrijk en komen er zelfs nog 
bepaalde zeldzame soorten in voor, namelijk Draadklaver, Gestreepte klaver en Onderaardse klaver. 
De hele soortensamenstelling wijst er duidelijk op dat we ons niet meer binnen het bereik van de droge 
graslanden bevinden, maar dat vochtige graslandsoorten én tredplanten een stevig aandeel hebben in 
de vegetatie. Tot op dit niveau van menselijke beïnvloeding kunnen we echter nog spreken van een bij
drage aan de biodiversiteit van dit ‘zeedorpenlandschap’ om het met een Nederlandse term te zeggen. 
Opname 44 van het volgende graslandtype zit op het scharnierpunt.

Foto 42. Semirough naast fairway 1 (grote baan) met Draadklaver, Ruwe klaver, Gestreepte klaver en 
Liggende klaver (zie vegetatieopname 2).



In het zesde graslandtype (opnames 44, 26, 42, 43, 41, 54, 55, 56 en 57) hebben deze grens over
schreden. Hier zijn vegetaties van semi-roughs, paden, fairways, greens, wintergreens en tees te zien. 
De semi-rough van opname 44 verkeert zoals gezegd nog op een scharnierpunt voor de biodiversiteit. 
Ruwe klaver en een vrij grote soortenrijkdom houden het er nog uit. Opname 26 is een padvegetatie, in 
het algemeen genomen banaal door overvloedige betreding, maar met mogelijk het voorkomen van een 
plant Glad biggekruid. Opname 42 is een semi-rough onder invloed van bewatering. Deze semi-rough 
wordt niet rechtstreeks beregend, maar de aard van het sproeitoestel maakt dat de wind de berege
ning tot hier doet uitdeinen. Opnames 43, 54, 56 en 57 zijn fairways, waarin de duingraslandvegetatie 
grotendeels is moeten wijken voor Engels raaigras, Ruw beemdgras, Straatgras, Timoteegras, Witte 
klaver, Madeliefjes en Gewone paardebloem. Van de oorspronkelijke soorten resteren meestal alleen 
algemene soorten als Smalle weegbree, Duizendblad, Gewoon struisgras, Veldbeemdgras, Zachte 
ooievaarsbek, Jakobskruiskruid en Gewoon biggekruid. Per uitzondering is er nog wat Knolboterbloem 
en Knoldoddegras aanwezig en helemaal uitzonderlijk resteert er nog wat Draadklaver. Draadklaver is 
een Rode lijstsoort (Biesbrouck et al.2001) én aandachtssoort voor de kust (Van Landuyt et al. 2004), 
en is de belangrijkste duinensoort in de fairways. Draadklaver is in Vlaanderen meest typisch voor de 
binnenduinrand, waar duinzand en polderklei beiden hun invloed uitoefenen. De omstandigheden zijn er 
net iets voedselrijker dan in de droge duingraslanden. In de golf komt die bodemkundige omstandigheid 
abundant voor, omdat de Knokse duingebieden geen klassieke duinen zijn, waar het zand vanaf het 
strand landinwaarts gestoven is, maar veleer afgesnoerde zandbanken en kreken, die nadien licht over
stoven zijn. Dit is bij uitstek een Draadklavermilieu. Opname 41 geeft de toestand van de greens weer. 
Hier staat uitsluitend en zonder uitzondering Straatgras. De kleinere ‘wintergreens’ zijn net iets soor
tenrijker. Naast Straatgras houden ook diverse andere grassen, alsook Liggend vetmuur, Veldereprijs, 
... het hier nog uit. Opname 55 weerspiegelt een gemiddelde tee, die intermediair is in soortenaantal 
en degradatiestadium tussen de greens en de fairways. Net zoals in de greens ontbreken hier ook alle 
typische duinsoorten, maar een aantal zeer resistente dicotylen (Madeliefje, Witte klaver, Gewone paar
debloem, Grote weegbree, Liggend vetmuur, ...) kunnen het hier nog net uithouden. Let wel: de korte 
roughs onmiddellijk rond de tees kunnen wel degelijk heel soortenrijk zijn.

Foto 43. Het beregeningswater dat voor de fairways bedoeld is kan door de wind wel eens tot in de 
semi-roughs en korte roughs naast de fairway belanden. Het Madeliefjesaspect is een typische reactie 
hierop. In de drogere duingraslanden ontbreken Madeliefjes. Madeliefjes worden momenteel met her
biciden bestreden. Een afbouw van de beregening kan ook het gebruik van herbiciden minder noodza
kelijk maken.



Zomen

Opnames 16, 25, 35, 48, 50 en 51 op tabel 3 vertegenwoordigen zomen.

Opname 16 is een zoom met Duinruit op de grens van een dennenaanplant en een lange rough. Foto 44
geeft een beeld van de vegetatie. Behalve soorten van droge graslanden en vochtige graslanden is er 
nogal wat houtige opslag van Kruipwilg, Dauwbraam, Klimop en Wilde kamperfoelie. Duinruit, Scherm- 
havikskruid en Robertskruid zijn de meest karakteristieke zoomsoorten.

Foto 44. Grazige zoom met Duinruit. Glanshaver is de dominante grassoort. In de voorgrond is ook 
Kleine ratelaar herkenbaar.



Opnames 25 en 48 zijn opnames van de uiterst zeldzame Kogelbies, waarover reeds uitvoerig uitge
weid werd bij de Rode lijst-soortenbespreking in het florahoofdstuk. De vegetatie van opname 25 is een
zoom tussen meidoornstruiken en Zeeden. De omgevende vegetatie is eerder banaal. Er zijn nauwelijks 
echte vochtindicatoren aanwezig (met uitzondering van Kruipwilg die voor zijn kieming op grondwater 
aangewezen is. Glanshaver is dominant. Duinruit is de meest typische zoomsoort. De vegetatie van 
opname 48, waar nog een tiental planten Kogelbies in voorkomt, is een niet beheerde lange rough, 
in een depressie en bijhorende helling aan de rand van de golf, tussen tee en fairway van baan 18. 
De planten staan op een hoogteverschil van ongeveer een halve m van elkaar. Doordat maaibeheer 
ontbreekt komen er nogal wat zoom- en ruigtesoorten als Kraailook, Rietzwenkgras, IJle dravik, Kleef
kruid, Hondsdraf, Kweek en Braam in de vegetatie voor. Echte vochtindicatoren zijn schaars. Kruipwilg 
is de meest opvallende. Verder zijn een reeks soorten van vochtige graslanden aanwezig: Glanshaver, 
Gewone paardebloem, Glad walstro, Glad x Geel walstro, Rietzwenkgras en Gewone ereprijs. Daar
naast zijn er echter ook heel wat soorten van droge graslanden in de vegetatie aanwezig (Muizeoortje, 
Gewone veldbies, Knolboterbloem, Geel walstro, Akkerhoornbloem, Knoldoddegras, Zandzegge), wat 
toch een duidelijke degradatie van de optimale Kogelbiesstandplaats doet vermoeden, vermoedelijk ten 
gevolge van de waterwinning (eventueel nog versterkt door onvergunde waterwinningen in de buurt en 
bemalingen ten gevolge van bouwwerken). De leefbaarheidskansen van deze restpopulatie worden dan 
ook niet hoog ingeschat.

Opname 35 is eerder een temporele dan een ruimtelijke zoom. Het is een lange rough-vegetatie op de 
top van een heuveltje en de opname werd gemaakt omwille van de Gele morgenster, die hier met de 
ondersoort minor vertegenwoordigd is. Duinruit en Kraailook zijn de twee overige meest typische zoom- 
soorten. In de golf gedragen ook Grote ratelaar en Geel x Glad walstro zich eerder als zoom- dan als 
graslandsoorten. Gewone glanshaver is dominant. Er is wat houtige opslag van Dauwbraam, Kruipwilg, 
Eénstijlige meidoorn en Egelantier. Foto 45 geeft een beeld van de vegetatie.

Foto 45. Gele morgenster subspecies minor in een grazige zoomvegetatie,gedomineerd door Glans
haver.



Foto 46. De kruising Geel x Glad walstro komt in de golf vooral in Glanshaver-vegetaties en grazige
zomen voor.



Opnames 50 en 51 vertegenwoordigen begroeiingen van noordhellingen van duintjes, met Eikvaren- 
begroeiing. Behalve mossen (Groot laddermos, Gewone gaffeltand) en graslandsoorten komen hier 
ook al heel wat zoom- en struweelsoorten, zelfs (jonge) boomsoorten in voor (Duinruit, Robertskruid, 
Eénstijlige meidoorn, Duindoorn, Braam, Zomereik). Ze zijn dus eerder als zomen dan als graslanden 
of mosduinen te bestempelen.

Eén ruig zoomtype komt abundant voor in de golf, maar is niet met opnames geïllustreerd, omdat het 
een vrij algemeen zoomtype is ook buiten de golf. Het gaat om vegetaties van het Verbond van Look- 
zonder-look (Galio-Alliarion). Look-zonder-look, Robertskruid, Stinkende gouwe, Kleefkruid, Witte dove
netel, Grote brandnetel, Klimop, Hondsdraf en Brede stekelvaren zijn algemeen voorkomende soorten 
van dit vegetatietype in de golf. Het wegwerpen van maaisel onder het struweel bevordert dit nitrofiele 
vegetatietype. Vanuit botanisch standpunt is dit vegetatietype geen topper. Vanuit esthetisch standpunt 
mag het rijkelijk bloeiend aspect van Look-zonder-look, Stinkende gouwe en Robertskruid er best zijn. 
Ook vanuit faunistisch standpunt biedt het type perspectieven voor bijvoorbeeld Oranjetipje (die Look- 
zonder-look als voedselplant van de rups heeft). Ook hommels maken veelvuldig gebruik van het nec- 
taraanbod van deze zoomvegetatie.

Ruderale pioniervegetaties

Opnames 24 en 29 (tabel 3) zijn ruderale vegetaties (Artemisietea), de eerste op de rand van een 
verbrandings-composthoop naast de fairways van banen 9 en 10 , de tweede in de rand van de onder- 
houdsloods.

In opname 24 is Hongaarse raket (Sisymbrium altissimum) de speciaalste soort. Hongaarse raket is 
internationaal gezien een transgressieve kensoort van het verbond Salsolion ruthenicae en kensoort 
van de associatie Erigeronto-Lactucetum. De andere verbondskensoorten komen hier echter niet voor, 
evenmin als andere associatie-kensoorten. De vegetatie is daardoor syntaxonomisch niet verder te 
benoemen dan op orde-niveau (Chenopodio-Urticetalia) binnen de klasse Artemisietea. In de tweede 
opname is Sofiekruid (Descurainia sophia) de speciaalste soort.

Opname 29 is wat beter ontwikkeld. Bijvoet en Klein kruiskruid zijn Klasse-kensoorten (Artemisietea), 
Gewone raket en Sofiekruid zijn ordekensoorten (Salsolion-Rhutenicae). Verbondskensoorten ontbre
ken weliswaar, maar Stinkende ballote wordt als associatiekensoort van de Associatie van Ballote en 
andere netels (Balloto-Arctietum) beschouwd. Internationaal gezien wordt deze associatie meestal in 
het verbond Arction geplaatst. Sofiekruid komt hier vermoedelijk eerder onbestendig voor in de pio
nierende fases van deze gemeenschap. Stinkende ballote staat op meer permanente basis in de golf, 
vooral in de rand, in enkele ruderale zomen onder populier. Foto 47 geeft een beeld van de standplaats 
van dit vegetatietype, op en naast de talud rond de onderhoudsloods.



Foto 47. Beeld van de standplaats van Sofiekruid, naast de onderhoudsloods in de golf.



Struwelen, naaldhoutaanplanten en olmenbos

Opnames 17, 34, 18, 19 en 36 in tabel 4 illustreren vrij natuurlijke struweeltypes die in de golf voorko
men.

Opname 17 is een Eéndoornig meidoornstruweel met Kruipwilg, Kardinaalsmuts, Dauwbraam en Be
klierde heggenroos als overige struweelsoorten. Vuilboom en een Zomereik-kiemplant verwijzen reeds 
naar de evolutie naar een spontaan bostype. Kardinaalsmuts is hier vermoedelijk verwilderd vanuit 
aanplant. Duinruit en Fijne kervel zijn meest karakteristiek in de kruidlaag.

Opname 34 is een Eéndoornig meidoorn-Wilde liguster-struweel, met onder meer wilde Hondroos en 
een aantal verwilderde struweelsoorten. Look-zonder-look, Kraailook en Duinruit zijn meest typisch in 
de kruidlaag.

Opnames 18 en 19 zijn Kruipwilgstruweeltjes, met onder meer Egelantier en ook hier reeds kieming 
van Zomereik, die de evolutie naar een natuurlijker bostype indiceert. Duinruit is meest typisch in de 
kruidlaag.

Opname 36 is een Duindoornstruweel. Witte winterpostelein en Duinruit zijn meest typisch in de kruid
laag.

Syntaxonomisch behoren de doornstruwelen van de golf tot de klasse Rhamno-Prunetea en het ver
bond Berberidion vulgaris (met onder meer Wilde liguster, Zuurbes, Duindoorn en Egelantier als in 
de golf voorkomende kensoorten). De drie hierin voorkomende associaties kunnen alle drie ook in de 
golf herkend worden, zij het vaak enigszins fragmentair en vaak in overgang met elkaar. De Associatie 
van Duindoorn en Vlier (Hippophae-Sambucetum) heeft geen kensoorten, maar wordt gedifferentieerd 
door een nitrofiele kruidlaag van Fijne kervel, Bleke muur en IJle dravik. De Associatie van Duindoorn 
en Liguster (Hippophaeo-Ligustretum) is vooral negatief gekenmerkt. Asperge is de enige kensoort. 
Duindoorn, Wilde liguster en Egelantier zijn de typische kencombinatie. Duinriet, Veldhondstong, Geel 
walstra en Zandzegge zijn differentiërend ten opzichte van enkele andere struweeltypes. De associatie 
van Wegedoorn en Eénstijlige meidoorn [Rhamno-Crataegetum) is wellicht de abundantste struweelge- 
meenschap in de golf. Eénstijlige meidoorn, Wegedoorn, Zuurbes, Kardinaalsmuts en Hondsroos wor
den in de duinen als kensoorten beschouwd (elders zijn het klasse- of verbondskensoorten). Zomereik 
en Robertskruid zijn voor de golf relevante soorten die deze associatie differentiëren ten opzichte van 
de vorige twee.



Foto 48. Soortenrijk du in struweel (Rhamno-Crataegetum) met onder meer Beklierde heggenroos, in 
de buurt van de green van baan 18 (grote baan) en de fairway van baan 6 (kleine baan). Zie vegetatie
opname 17.

Opnames 37, 38 en 49 zijn naaldhoutaanplanten, hetzij met Zee-, hetzij met Grove den. Vuilboom, Klim
op, Hulst, Wilde kamperfoelie, Zomereik, Dauwbraam, Vlier, Lijsterbes, Eénstijlige meidoorn, Honds
roos, Duindoorn, Ruwe berk en Kardinaalsmuts wijzen op de potenties voor een natuurlijker bostype. 
Look-zonder-look, Dolle kervel, Brede stekelvaren, Schermhavikskruid, Boskruiskruid, Robertskruid en
Duinruit zijn momenteel de meest typische, maar nog vrij schaarse bossoorten in de kruidlaag. Daar
naast resteren nog heel wat soorten van duingrasland. De hier voorkomende combinatie van duingras- 
landsoorten, spontane struweel- en boomsoorten maakt duidelijk dat na kappen van het naaldhout 
hier op korte termijn een Meidoorn-Berkenbos (Crataego-Betuletum pubescentis) kan ontwikkelen. De 
meeste relevante soorten zijn reeds aanwezig in de ondergroei.

Opname 45 is een olmenbosje op de rand met het Blinkaartbos. Gladde olm is dominant. Er is nogal 
wat beïnvloeding vanuit aanplant, maar Koebraam, Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn, Klimop, Hulst 
en Dauwbraam horen ook in het natuurlijke spectrum van dit zeer typische duinbos thuis. Dolle kervel 
is meest typisch in de kruidlaag. Het eveneens zeer typische Maarts viooltje ontbreekt evenwel. Dit bo
stype is syntaxonomisch bekend als het Abelen-lepenbos ( Violo odoratae-Uimetum).

Opname 32 tenslotte is een zoomvegetatie onder populierenaanplant. Stinkende ballote en Dolle kervel
zijn de meest typische zoomsoorten.



KAART 17: Aanduiding van de ligging 
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T a b e l  3 :  Vegetatietabel van graslanden, grazige zomen en pioniervegetaties in de golf te Knokke.

46 61 3 7 15 23 31 33 58 6o| 9 13 14 20 22 27 30 39 59 4 5 6 8 10 11 12 21 47 1 2 28 40 53 521 | 44 26 42 43 54 56 57 41 5b 16 2b 48 3b b0 511 24 29

G e m e e n s c h a p p e l i jk e  s tn  d ro g e  en  v o ch t ig e  g ra s la nd en I — I-----
A g ro s tis  c ap illa r is Gewoon stru isg ras 8 m4 m2 a2 m4 m4 1 m 4 m4 m4 1 m4 1 1 m4 1 m4 2 3 1 m2 1 3 2 1 m4 m 2 1 4 2 4 2 m4 m4

Anthoxan tum  odoratum Gewoon reukgras m4 a2 a1 r1 m4 1 1 1 2 3 m4 1 m4 1 1 4 2 1 1 1 2 m2 m4 a2 2 a1 m4 a1 2 m2 m2

Lo tu s  co rn icu la tu s G ewone ro lk laver m4 P 1 a2 m4 m4 P 1 P 1 r1 m4 m4 m4 a2

F e s tu c a  rubra s .l . Rood zw enkg ras m4 1 P 1 m4 a2 m2 m4 1 m 4 m4 m4 m4 m4 1 2 a1 m4 m4 1 m4 a2 m 4 2 m4 m4 m4 m4

Po a  p ra ten sis Ve ldbeem dgras a1 m4 m2 a1 m4 1 m4 m4 1 1 m4 1 1 1 3 1 m4 1 m4 m4 1 m4 2 m2 1 1 2 1 m4 m2 m4 m4 a1 a1 P1 P1
P lan tag o  lan ceo la ta Sm a lle  weegbree r1 r1 P1 P1 r1 a2 a2 2 m4 m4 a2 1 1 a2 m4 m4 a2 m4 2 2 1 r1 r1 r1 5 P1 r1 r1 a2 a2 r1 P1 r1 r1 a2 a2 P2 P1 r1 r1 P1

T rifo lium  filifo rm e D raadk la ve r m4 P1 pi P1 r1

G e m e e n s c h a p p e l i jk e  so o rte n  van  d iv e rs e  d rog e  g ra s la n d en

A ren a ria  se rp y llifo lia  iZandm uur P 1
T h ym u s  pu leg io ides G ro te  tijm P 1 P1 P 1 r1 P1 P 1 r1 P 1 r1 P1 P 1 a1 r1

H ie rac ium  p ilo se lla Muizeoortje r1 r1 P 1 1 P 1 m4 p2 P1 P 1 r1 P2 a2 r1 r1 P 1 r1 P 1 P 1 P2 P2
Sed um  a cre Muurpeper a2 a2 a2 m4 a2 a2 a2 P 1 r1 r l r1

S e n e c io  ja co b aea Jacobskru isk ru id r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1

Lu zu la  cam pestr is G ewone ve ldb ie s m4 P 1 a1 m2 m2 m2 m2 a2 a1 m4 1 a1 r1 m2 a1 a1 m2 m4 a1 m4 a2 m4 P1 a2 P1
F e s tu c a  fil ifo rm is  s .l . F ijn  sch apeg ras r1 P 1 m4 m4 a2 1 m2 a1 m4 1 m4 m4 m4 m4 2 m2 m 4 m4 m4 1

R u m e x  a ce to se lla Schapezuring a2 a4 a2 m4 P 1 a1 P1 P 1 P 1 a2 P 1 P 1 P1 P 1 P1 P 1 P 1 P 1 r1 r1 a2 r1 P1
S a x if r a g a  tridacty lites Kande laa rtje P 1 m4

Ero p h ila  v em a Vroegeling P 1 a1 P 1

D ro g e  g ra s la n d e n  op  zand

C a re x  a rena ria Zandzegge a1 r1 r1 a1 P 1 m4 m2 P 1 a1 P 1 P 1 r1 P 1 P 1 P1 m4 a2 a2 a2

G a lium  ve rum G ee l walstro P 1 P 1 P 1 a2 a1 a2 a1 m2 m2 a2 a2 m4 a2 m2 r1 m2 a2 a2 a1 m4 a2 m2 r1 a2 pi P1 a2 r1

Hypnum  lacunosum Du inklauw tjesm os .4 2 .2 7 9 2 3 1 .2 .4 .4 3 3 1 .2 .1 .1

C e ra s t ium  sem idecand rum Zandhoombloem a2 P 1 P 1 a1 P 1 m4 a2 P1 r1 r1 P 1 m4 P 1 P 1 P 1
Leontodon saxa t ilis K le in e  leeuwetand r1 P i P1 P1 P 1 r1 r1 r1 P 1 r1 P1
P e lt ig e ra  sp . Hondsleer .2 .1

H ypo choe ris  rad icata Gewoon biggekruid P2 r1 r1 P 1 r1 r1 P 1 P 1 a2 P 1 P 1 P 1 a2 r1 r1 a2 r1 P1 P1 P1 P1 a2 p2 r1 r1 r1 r1 a4 r1 r1 r1 r1

Ce ratodon purpureus Purpersteettje .1

Ai ra  p rae cox V roege haver a1 a2 P 1 P 1 a1 a1 P 1 P 1 P1
Ja s io n e  montana Zandblauw tje P2 r1 r1 r1

C ladon ia  fo le acea E landgeweim os .1 .1 .1 .1 .1 .1

C ladon ia  fu rcata Gevo rk t heidestaartje .1 .2 .1 .1 .1 .1 .1

C e ra s t iu m  a rv e n se Akkerhoombloem 3 P 1 a2 p2 a2 P 1 r1 r1 m4 r1 P1 r1 a2 a2 a2 P1 m4 r1 P1 r1 P1
Ve ron ica  a rv e n s is Ve ldereprijs P1 P 1 P 1 P1 P1 a1 P1 P 1 m2 m2 P1 m2 a2 P 1
B ra ch y th e c ium  a lb ican s B le e k  d ikkopmos m4 .1 .2 .1 .2 .2 .1 .4 .1 .2 .1 .4 .4 .1 .2 .1

T a ra xa cu m  eryth rosperm a Duinpaardebloem r1 r1 r1 P1 r1 r1 r1

Ph leum  bertolonii Knoldoddegras a1 P 1 P 1 a1 a2 a1 1 m2 a1 1 1 m4 a2 m4 a1 a2

T rifo lium  an /en se Hazepootje P2 P1 r1 r1 P 1 P 1 P1 r1 r1 P1 P 1 r1 a2

T rifo lium  cam pestre Liggende klave r P1 m4 r1 P 1 P 1 P 1 r1 P 1 P 1 r1 P 1 P1
T rifo lium  scab rum Ruw e k la ve r P 1 P1 P1 P 1
T rifo lium  stria tum Gestreep te  k lave r r1 r1 P1 P1 r1 a1 r1 P1 r l

T rifo lium  sub terraneum O nderaa rdse k lave r r1 P2

M yoso tis ram o s iss im a Ruw  vergeet-m e-n ietje P1
Tha lic trum  m inus Duinruit r1 r1 P1 r1 P1 r l P1 r l P1 r1 P2 r1

Ko e le r ia  a lb e scen s Du in fakke lg ras P1 m4 a4 2 m4 r1 1 a1 a1 m2 a1 a1 P 1 m4 m2 a2 P1 a1 a1 a1 P1 P1 r1

O non is  rep ens Kruipend stalkru id r1 m4 m4 P1 P1 r1 r1 a2 r1 a2 P1 P1 a2 P1 P2 P1
Ph leum  a rena rium Zanddoddegras P1 P 1 m4 a2 P1
To rtu la  ru ra lis Groot duinsterretje .1 .2 .1 5 5 .2 .2 .1 .1

E rod ium  c icu ta rium  dunen se Du in re igersbek P1 P 1 P 1 P 1 p2 m4 r1 r1

S i le n e  con ica Kege ls ilene P2 a2 m4 a2 m2

V u lp ia  c ilia ta  am b igua Du in langbaardgras 5 m4 a2 m4 P1 r1

S ile n e  nu tans Nachtsilene r l r1 r1 r1 P 1 P 1 P 1 P 1 p2 P 1 r1

A n th y llis  v u ln e ra ria W ondklaver r1 P1 P1 r1 P1 a2 P1
V o ch t ig e  g ra s la n d e n

H o lcu s  lan a tu s G estreep te  wit bol m4 m4 m4 1 1 m4 a2 m4 m2 2 m2 m4 m4 m4 a2 a2

C e ra s t iu m  fontanum Gew one hoombloem r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1

T rifo lium  p ra ten se Rode klave r a2 a2 P 1 m4 a2 r1

C en ta u re a  ja c e a Knoopkruid r1 r1

R hytid iad e lp hus squarro sus Haakm os 2 .1 .2 5 1 .4 .4 .4 .4 .2 4 3 3 5 1 3 1 .2 1 1

Rh in an th u s  angustifo lius G ro te  rate laar P 1 P1
T a ra x a c u m  vu lg a re G ewone paardebloem r1 r1 r l r1 r1 r1 a2 r1 r1 a2 r1 r1 P 1 r1 r1 P 1 r1 r1 r1 p2 r1 r1 r1

R an u n cu lu s  a c r is S ch e rp e  boterbloem r1

D ac ty lis  g lom erata G ewone kropaar P 1 P 1 P 1 r1

Trise tum  fla v e s c e n s Goud haver m4 m4 m2 m4 a1 m2 1 a1 a2 m4 m4 a1 a1 a2 a1 a1

T rifo lium  dubium K le in e  k la ve r r1 r1 r1 P 1 P 1 r1 r1 P1 r1 P 1 m2 r1 1 P 1 a2 a2 P 1 r1

Ph leum  p ra ten se T im oteegras r1 a1 m 4 m2 a1 m2 a1 P 1 P 1 P1 m4 a2 1 m4 m4 m2 a1 a2 P 1
B e ll is  p erenn is Madelie fje r1 r1 P 1 P 1 r1 P 1 P 1 r1 P4 m2 a2 r1 P2 a2 p2 a2 m4 m4 P 1 p2 p2 r1

A rrh enathe rum  e latiu s G lan sh ave r a2 m2 1 m4 r1 m4 5 2 8 P1 1 P1
G a lium  mollugo G lad  walstro r1 m4 P1 P1
T ragopogon p ra ten sis  m inor G e le  morgenster r1

C yno su ru s  c rista tu s Beem dkam gras m4 P 1 a1 a1

O ve r ig e  so o rte n

A ch ille a  m ille fo lium Duizendblad 1 a1 P 1 a2 a1 a1 P 1 a2 P 1 P 1 m4 m4 a2 m4 a2 a2 a1 a2 a2 a2 a2 P 1 P 1 P 1 a1 m4 P 1 a2 P 1 r1 P1 P 1
A llia r ia  petio lata Look-zonder-look r1 P1
A llium  v in e a le K raa ilook P 1 r1 r1 r1 a2 P1
Am m oph ila  a rena ria Helm P 1
A n th riscu s  c au ca lis F ijn e  kervel

A n th riscu s  s y lv e str is F lu itenkruid r1
A phane s  sp Leeuwenk lauw P 1 m2 P 1 a1

A rtem is ia  vu lg a ris B ijvoet 3 a2

A ven u la  pubescen s Z ach te  haver m4 m4 a1 m4 3 P 1 m4 m4 1 a1 P 1 P 1 m4 P 1 m2 a2 a1 P 1 a2 m4 m4

B a llo ta  nigra Stinkende ballote r1

B e rte ro a  in can a G rijsk ru id r1

B r iz a  m ed ia B eve rtje s P 1 a2 a1 P1 P 1 a1

B rom u s ho rdeaceus Z ach te  d rav ik P 1 P 1 a2 P 1 a1 P 1 P 1 P 1 P1 P 1 P 1
B rom u s s te rilis I J L e  d rav ik 1 P 1 P 1
B rom u s thom inei D u ind rav ik a2 a1 P 1 P 1 a1 P 1 P1
B ryo n ia  d io ica H eggenrank

B ryu m  pseudotriquetrum Veenkn ikm os .2

C am py lopu s  in tro flexus G r i js  kronkelstee ltje .1

C ap se lla  bu rsa-pastoris H e rderstas je r1 r1 P 1
C a re x  ca ryophy llea Voorjaa rszegge P 1
C a re x  f la c c a Zeegroene zegge a2

C e ra s t iu m  a rv e n s e  x  tomentosum Akker- x  V iltige hoombloem r1

Che lid on ium  m a ju s Stinkende gouwe p2
Chenopod ium  a lbum Melganzevoet a1
C lim ac ium  dendro ides Boom pjesm os 5

C o n vo lvu lu s  a rv e n s is Akkerw inde P1
C o n y za  c an ad en s is C an ade se  fijnstraa l r1 r1

C ra ta eg u s  monogyna Eénstijlig e  meidoorn r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 5
C re p is  c ap illa r is K le in  s treepzaad r1 P 1 P1 P 1 P 1 r1 r1 r1 r1
D e scu ra in ia  sophia Sofiekru id P1
D ic ranum  scoparium Gewoon gaffe ltandm os .1 .1 .1 .1 .4 .4 .4 .1 .1 4

D ip lo ta x is  tenu ifo lia G ro te  zandkool p2
E lym u s  a th e r icu s S trand kweek P 1 P 1 r l P 1 P 1 a2 P 1 P1 P 1 a1 a1 P1 r1 P 1 P 1 m4 m2 P1 a1 m2 P1 m4 a2 1 P 1 P 1
E lym u s  rep ens Kw eek P 1 P 1 a2 2 m4 1 m4 a2
E lym u s  rep en s  x  a the ricu s Kw eek x  S trand kweek P 1 P1 a2
E rod ium  c icu ta rium Gew one  re igersbek a4

E ryng ium  m aritim um B lauw e zeed istel r1

Eu p h ra s ia  s tr ic ta S t i jv e  ogentroost P 1
F e s tu c a  a rund inacea R ie tzw enkgras 1
F ra x in u s  e xce ls io r G ewone e s r1

G a lium  apar ine K leefkru id P 1 r1 P1 r1
G a lium  x  pom eran icum G lad  x  G ee l walstro a2 P1 P1
G e ran ium  m o lle G lad  walstro r1 a1 a2 P 1 m2 m2 a2 P1 r1 P 1
G e ra n ium  pusillum K le in e  oo ievaa rsb ek r1
G e ran ium  robertianum Robertskruid P 1 1
G e ra n ium  sangu ineum B loedoo ievaa rsbek P 1
G le ch om a  hede racea Hondsdraf r1 a2 P 1
H ed e ra  he lix K limop P 1 P1
H e lian them um  numm ularium G ee l zonneroosje a2 r1 P2 P1 P1
H e ra c leum  sphondylium Gewone bereklauw r1

H ie rac ium  um bellatum Sch erm  hav i kskruid r1 r1 P1 r1 r1 r1 a2 r1 P 1 r1 r1 r1
H ippophaee rham noides Duindoorn r1 P1 r1 r2 r1
H ypericum  perforatum Sin t-Jansk ru id P1
Hypochoe ris  g lab ra G lad  b iggekruid r1 r1 r1
Ju n c u s  bufonius G reppe lrus

P1
Lam ium  album W itte dovenetel r1 r1
Leontodon au tum na lis Vertakte  leeuwentand r1 r1 r1 P 1 r1 r1 r1
Lo lium  perenne Enge ls  raa ig ras a1 m4 a1 m4 m4 m4 1 P1 m4 2 3 m4 m4 1 m4 1 1 m2 1 a2 1 1 2 2 7 8 8 m4 3 m4 m4 a1 m4
Lo n ice ra  peric lym enum W ilde kamperfoe lie P1
M ed icago lupulina Hopklaver P 1 p2 1
M yoso tis a rv e n s is Akkervergeet-me-nietje

P 1
O eno the ra  sp . Teun isb loem

P ap a v e r rhoeas Grote klaproos r1
P lag io th ec ium  undulatum Gerim pe ld  sterrem os .1
P lan tago  major G ro te  weegbree r1 r1 P2 p2 P 1
Poa  annua Straa tg ras a2 a2 P1 P 1 m4 5 2 4 3 1 P1 m2 m4 4 4 4 9 6 m2
P o a  t r iv ia lis R uw  beem dgras m2 m4 m4 a1
Po lyg a la  vu lg a ris Gew one  vleugeltjesb loem a1 r1 a1
Po lygonum  a v ic u la re V arkensg ras a1
Po lygonum  con vo lvu lu s Zwaluwtong r1
Po lypod ium  sp. E ik va ren p4 p4
Po ly tr ichum  jun iperinum Zandhaarm os .2 .1 .4 .1 .1
P o ten tilla  rep tan s Vijfv ingerkru id P1 P 1
Q u e rcu s  robur Zom ere ik r4
R an u n cu lu s  bu lbosus Knolboterbloem r1 r1 r1 a2 r1 m4 m2 P1 a2 r1 a2 P1 P 1 P4 r1 r1 p2 r1 P 1 r1 r1 P2 r1
R an u n cu lu s  repens K ru ipende boterbloem r1
Rh in an th u s  m inor K le in e  rate laar r1 P 1 P 1 P 1 a2 P 1
R o sa  rub ig inosa Egelan tie r r2
R ub u s  c a e s iu s Dauwbraam p4 p2 P2 r2 P2
R ub u s  fru tico su s B raam r1 r1
R um e x  c risp u s Krulzuring

P 1
Sag in a  procum bens Liggend vetm uur m4 r1 a2 m2 m4 P 1 P 1
S a l ix  rep ens dunen sis Kruipw ilg r1 1 r1 r1 p4 P1 r1 r1 p4 r2 r1
Sc irp u s  ho loschoenus Kogelb ies P2 p4
Sc le ra n th u s  annuus Een ja rige  hardbloem Ö

Sc le ropod ium  purum Groot laddermos .4 .2 1 .4 3 5 .1 .4 5 .1 .1 .1 .4 .1 .2 5 .1 2 4 .4
Se n e c io  vu lg a ris K le in  kruiskruid r l

Sh e ra rd ia  a rv e n s is B la uw  walstro P 1
S ieg lin g ia  d ecum bens Tand je sg ra s a1 a1
S ile n e  latifo lia Avondkoekoeksb loem r1
S isym b rium  a ltiss im um Hongaarse raket r1
S isym b rium  o ff ic in a le Gew one raket r1 a ?
So n ch u s  a sp e r B ro sse  melkd istel r1
So n ch u s  o le ra ceu s Gew one melkd istel r1
S te l la r ia  m ed ia Vogelm uur r1 P1
S te lla r ia  pa llida B le k e  vogelm uur r1 P1 r1 P 1
T rifo lium  repens W itte k la ve r P 1 r1 a2 a2 m4 a2 P1 m4 a2 m4 a2 m4 P 1 P1 r1 P 1 a2 a4 P 1 2 2 m4 1 r1
U rt ica  d io ica G ro te  brandnetel r1
V e ro n ica  c h am aed rys Gew one ereprijs P 1 r1 P 1 P 1 P 1
V e ro n ica  f ilifo rm is D raaderep rijs a2 a2 P 1 P 1 m2
V e ro n ic a  p e rs ic a G ro te  erep rijs r1
V ic ia  s a t iv a  nigra Sm a lle  w ikke P 1 P 1 m4 r1 r l r1 r1

P 1 P 1 P1 a1 a2 P 1 r1



Tabel 4: Vegetatietabel sitruwelen,naaldhoutaanplanten en olmen bos in de golf te Knokke.

1 7 3 4 18 1 9 3 6 3 7 3 8 4 9 4 5 3 2 O v e r ig e  s o o r t e n 1 7 3 4 1 8 1 9 3 6 3 7 3 8 4 9 4 5 3 2

D o m in a n t e n Achillea millefolium Duizendblad a2 r1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 3 a2

Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 5 4 r2 r1 r1 r1 a2 p4 Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras P1 a2 m4 m4 m4 Pi
Salix repens dunensis Kruipwilg 1 8 7 Anthyllis vulneraria Wondklaver r1
Ligustrum vulgare Wilde liguster 4 r1 r1 Arenaria serpyllifolia Zandmuur
Hippophaee rhamnoides Duindoorn r2 9 P1 Arrhenatherum elatius Gewone glanshaver m4 a2 1 5 m4 3 r1
Pinus pinaster Zeeden 3 7 Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Pinus sylvestris Grove den 8 Avenula pubescens Zachte haver P1 P1
Ulmus minor Gladde olm 9 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1
Populus x canadensis Canadapopulier 5 Bromus hordeaceus Zachte dravik P1 P1 P1

Bromus tectorum Zwenkdravik a2
O v e r ig e  h o u t ig e  s o o r t e n / l ia n e n Carex arenaria Zandzegge r1 m2 m2 m2

Cerastium arvense Akkerhoornbloem P1
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r2 r1 Convolvulus arvensis Akkerwinde P1
Betula pendula Ruwe berk r1 Crepis capillaris Klein streepzaad P1
Bryonia dioica Heggenrank r1 r1 Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 P1
Cotoneaster sp. Cotoneaster r2 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 1 1 r2 r2 P2 Elymus athericus Strandkweek a1 a1 P1
Frangula alnus Vuiboom r4 r1 Elymus repens Kweek m4 m2 m2 P1 a2
Hedera helix Klimop m4 P1 P2 2 9 Eurhynchium praelongum Fijn laddermos .1 .1
Ilex aquifolium Hulst r4 r1 P1 r1 Festuca rubra s.l. Rood zwenkgras m4 m4 m2
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie a4 p1 P2 Galium verum Geel walstro p1 r1 P1 a1 P1
Mahonia aquifolia Mahonie r1 Hieracium pilosella Muizeoortje r1
Populus canescens Grauwe abeel r4 Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 m2 P1 3 1 P1
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers r4 r1 r1 5 r1 Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid r1 r1
Quercus robur Zomereik r2 r1 r1 P2 P2 Koeleria albescens Duinfakkelgras r1
Rhus vinifera Azijnboompje r1 Lamium album Witte dovenetel P2 P1
Rosa canina canina Hondsroos r2 r1 Lapsana communis Akkerkool r1
Rosa corymbifera Heggenroos 2 r2 Lunaria annua Judaspenning P1
Rosa rubiginosa Egelantier r2 r2 Luzula campestris Gewone veldbies r1
Rosa tomentella Beklierde heggenroos r4 Oenothera sp. Teunisbloem r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 r1 r1 2 P1 7 r1 Phleum pratense Timoteegras P1 P1 P1 P1 a1
Rubus fruticosus Gewone braam P2 Plantago lanceolata Smalle weegbree P1 P1 P1 a2 P1 r1
Rubus ulmifolius Gladde iep r1 P4 Poa pratensis Veldbeemdgras a1 m2
Sambucus nigra Gewone vlier 1 r1 r1 Poa trivialis Ruw beemdgras m4 r1 a2 m2 1
Sarothamnus scoparius Brem r1 Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1 Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Sorbus aucuparia Lijsterbes P4 r1 Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1
Taxus baccata Taxus r1 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar a2

Rhinanthus minor Kleine ratelaar a2
Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos .1

B o s / z o o m - p la n t e n  k r u id l a a g Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Sagina procumbens Liggend vetmuur

Alliaria petiolata Look-zonder-look P1 P1 P1 P1 Scleropodium purum Groot laddermos .1 .2 .1 .2
Allium vineale Kraailook r1 m4 Sedum acre Muurpeper
Anthriscus caucalis Fijne kervel r1 r1 Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1 r1 r1 r1 r1 Silene latifolia Avondkoekoeksbloem P1
Ballota nigra Stinkende ballote a4 Sisymbrium officinale Gewone raket P1
Bromus sterilis Ijle dravik P1 P1 Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Chaerophyllum temulum Dole kervel P1 Stellaria media Vogelmuur m2 m2 r1
Chelidonium majus Stinkende gouwe r1 r1 r1 r1 P1 a4 Trifolium arvense Hazepootje P1
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein a2 Trifolium pratense Rode klaver r1
Cynoglossum officinale Veldhondstong P1 Trifolium repens Witte klaver r1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 Trisetum flavescens Goudhaver P1
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs P1 a1 P1
Galium aparine Kleefkruid r1 r1 P1 P1 1 P1 P1 P1 Vicia sativa nigra Smalle wikke r1 P1
Geranium robertianum Robertskruid r1 r1 a1 r1 P i

Glechoma hederacea Hondsdraf P1 a2 a4
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid P1 P1 P1
Senecio sylvaticus Boskruiskruid r1 P1
Thalictrum minus Duinruit r1 p1 P1 p1 P1 p1
Urtica dioica Grote brandnetel P1 p1 r1 P1 8



Aanvullende gegevens bij tabellen 3 en 4

O p n M e e s t L o c a t ie g r a s la n d T o t B o o m K r u id M o s S t r o o i s e l D a tu m O p p h & e b o d e m ty p o lo f ie

n r k e n m t y p e b e d b e d b e d b e d b e d in in  °

s o o r t % % % % % m

1 Draadklaver naast fairway 1 gazon 100 0 100 1 0 5/jun/02 1 0 x 2 vlak duinzand onduidelijk
2 Draadklaver naast fairway 1 semirough 100 0 100 0 0 5/j un/02 20 x 1 25ZO duinzand onduidelijk
3 Kegelsilene naast fairway 1 verstoord 70 0 70 1 0 5/j un/02 5 x 0 , 5 vlak duinzand Sileno-Tortuletum
4 Bevertjes ts 1-2 grote baan en 5 kleine baan rough 99 0 99 5 0 5/j un/02 5 x 5 5W duinzand mesofiel
5 Tijm/Bevertjes ts 1-2 grote baan en 4-5 kleine baan lange rough 99 0 99 40 10 5/j un/02 5 x 5 5 0 duinzand mesofiel
6 Zonneroosje uiteinde kleine baan 4-5 rough 100 0 100 30 2 5/jun/02 5 x 3 bultje duinzand mesofiel
7 Duinlangbaardgras nabij green baan 2 rough 10 cm 80 0 80 10 2 5/j un/02 5 x 2 20ZO duinzand Sileno-Tortuletum
8 Tandjesgras tussen green 2 en 3 grote baan rough 10 cm 100 0 90 30 0 5/jun/02 5 x 5 vlak duinzand mesofiel
9 Nachtsilene naast bunker aan fairway 1-2 rough 99 0 60 50 0 5/j un/02 10 x 1 30N duinzand Anthyllido-Silenetum

10 Grote ratelaar naast fairway baan 5 rough 10-30 cm 99 0 90 50 1 5/j un/02 5 x 5 bultje duinzand mesofiel
11 Stijve ogentroost naast green baan 5 rough 20 cm 99 0 99 10 1 5/jun/02 5 x 5 vlak duinzand mesofiel
12 Kleine ratelaar tussen fairways 5 en 6 rough 30 cm 90 0 60 30 2 5/j un/02 5 x 5 iozo duinzand mesofiel
13 Nachtsilene naast fairway 6 semirough 99 0 75 25 0 5/jun/02 5 x 5 3 0 0 duinzand Anthyllido-Silenetum
14 Nachtsilene/Wondklaver ts fairway 18 groot en 6 klein rough 100 0 85 15 1 5/jun/02 1 0 x 2 vlak duinzand Anthyllido-Silenetum
15 Kegelsilene idem rough 90 0 70 30 1 5/j un/02 5 x 5 30ZW duinzand Sileno-Tortuletum
16 Duinruit naast green 18 grote baan, 6 kleine baan zoom 99 0 99 1 50 10/jun/02 1 0 x 3 iozo duinzand zoom
17 Beklierde heggenroos naast green 18 grote baan, 6 kleine baan struweel 99 90 40 1 50 10/jun/02 5 x 2 30N duinzand Rhamno-Crataegetum
18 Kruipwilg naast green 18 grote baan, 6 kleine baan struweel 99 80 40 1 50 10/j un/02 1 5 x 3 vlak duinzand onduidelijk
19 rozen/Kruipwilg naast fairway baan 18 struweel 99 90 70 1 50 10/jun/02 1 0 x 3 vlak duinzand onduidelijk
20 Voorjaarszegge N van fairway 7 rough 99 0 99 10 1 10/jun/02 25 x 1 30Z duinzand Taraxaco-Galietum veri?
21 Gestrteepte/Ruwe klaver naast fairway 7 rough 99 0 99 20 1 10/jun/02 25 x 1 vlak duinzand mesofiel
22 Nachtsilene/Wondklaver ts fairways 9 en 10 rough 99 0 99 60 1 10/jun/02 5 x 2 iozo duinzand Anthyllido-Silenetum
23 Kegelsilene ts fairways 9 en 10 rough 99 0 40 95 1 10/jun/02 3 x 2 20N duinzand Sileno-Tortuletum
24 Hongaarse raket composthoop naast fairways 9-10 rand compost 50 0 50 0 50 10/jun/02 1 0 x 0 , 5 vlak duinzand + as Artemisietea
25 Kogelbies ts fairways 10 en 11 zoom 100 0 90 50 30 10/jun/02 3 x 3 2 0 0 duinzand onduidelijk
26 Glad biggekruid? ts fairways 10 en 11 op pad pad 99 0 90 15 1 10/j un/02 2 0 x 2 vlak duinzand onduidelijk
27 Wondklaver ts fairway 10 en 11 rough 99 10 90 60 1 10/jun/02 5 x 3 vlak duinzand Anthyllido-Silenetum
28 Draadklaver naast green baan 10 lange rough 99 0 99 10 1 10/j un/02 2 x 2 vlak duinzand onduidelijk
29 Sofiekruid/Stinkende ballote naast onderhoudsloods ruderale veg 40 0 40 1 5 14/j un/02 2 0 x 0 , 5 vlak duinzand Balloto-Arctietum
30 Nachtsilene/Wondklaver naast fairway 10 rough 99 0 60 40 1 14/j un/02 5 x 5 30W duinzand Anthyllido-Silenetum
31 Kegelsilene naast fairway 10 rough 90 0 30 70 1 14/j un/02 2 x 2 30Z duinzand Sileno-Tortuletum
32 Stinkende ballote rand golf onder populier zoom 99 50 99 0 20 14/j un/02 5 x 2 vlak duinzand onduidelijk
33 Duinsterretje rand bunker rand bunker 70 0 30 50 1 14/j un/02 5 x 1 70Z duinzand Sileno-Tortuletum
34 Wilde liguster buitenrand golf heuveltje struweel 99 99 20 0 50 14/jun/02 5 x 5 bultje duinzand Rhamno-Crataegetum
35 Gele morgenster minor heuveltje lange rough 99 0 99 20 75 14/j un/02 5 x 5 vlak duinzand zoom
36 Duindoorn heuveltje struweel 99 99 30 0 50 14/jun/02 1 0 x 5 vlak duinzand Rhamno-Crataegetum
37 Zeeden aanplant aanplant 99 30 99 2 80 14/jun/02 10 x  10 vlak duinzand DG Zeeden[Betulo-Crataegetum]
38 Grove den aanplant aanplant 95 90 10 1 100 14/jun/02 2 0 x 2 0 vlak duinzand DG Grove den-[Betulo-Crataegetum]
39 Wondklaver ? rough 99 0 90 20 1 14/jun/02 5 x 5 20W duinzand Anthyllido-Silenetum
40 Draadklaver fairway fairway 15 mm 99 0 99 0 0 14/jun/02 5 x 5 vlak duinzand onduidelijk
41 Straatgras green green 3-4 mm 100 0 100 0 0 14/jun/02 5 x 5 vlak duinzand facies Straatgras
42 Engels raaigras beregende semi-rough 28 mm 99 0 99 0 0 14/jun/02 1 0 x 2 vlak duinzand rompgemeenschap
43 Engels raaigras beregende semirough 28 mm 100 0 100 0 0 14/j un/02 1 0 x 2 vlak duinzand rompgemeenschap
44 Ruwe klaver bunkerrand korte rough 99 0 99 1 0 14/jun/02 5 x 1 45Z duinzand Festuco-Galietum?
45 Veldiep olmenbosje rand fairway 4 bos 99 99 99 1 100 5/jul/02 2 5 x 5 10 0 duinzand Violo odoratae-Ulmetum
46 Vroege haver naast fairway 7 rough 99 0 99 30 2 5/jul/02 1 0 x 5 vlak duinzand Festuco-Galietum veri
47 Boompjesmos naast green 11 rough 100 0 90 55 1 30/mrt/04 5 x 1 45NW duinzand mesofiel
48 Kogelbies ts tee en fairway 18 lange rough 99 0 99 1 50 30/mrt/04 5 x 2 20NO duinzand zoom
49 Zeeden bos naast toiletten (N van Caddiespad) aanplant 100 70 40 3 100 30/mrt/04 50 x 10 vlak duinzand DG Zeeden[Betulo-Crataegetum]
50 Eikvaren ten N van baan 9 rough 100 0 40 80 50 30/mrt/04 5 x 2 45NW duinzand zoom
51 Eikvaren ten Z van green 12 ts tee en fairway rough 100 50 50 5 50 30/mrt/04 5 x 1 45NW duinzand zoom
52 Onderaardse klaver naast fairway 12 semi-rough 100 0 100 4 5 12/mei/04 1 0 x 2 vlak duinzand Festuco-Galietum trifolietosum
53 Draad/Onderaardse klaver op fairway 12 fairway 15 mm 100 0 100 5 0 12/mei/04 1 0 x 5 vlak duinzand Festuco-Galietum trifolietosum
54 ontbreekt fairway 10 kleine baan fairway 15 mm 100 0 100 2 0 12/mei/04 5 x 5 vlak duinzand rompgemeenschap
55 ontbreekt tee 11 kleine baan tee 100 0 100 0 0 12/mei/04 5 x 5 vlak aangelegd rompgemeenschap
56 ontbreekt fairway 11 qrote baan fairway 15 mm 100 0 100 0 0 12/mei/04 5 x 5 vlak duinzand rompgemeenschap
57 ontbreekt fairway 10 qrote baan fairway 15 mm 100 0 100 0 0 12/mei/04 5 x 5 vlak duinzand rompgemeenschap
58 Kegelsilene naast fairway 10 grote baan rough 75 0 450 30 2 12/mei/04 5 x 5 20Z duinzand Sileno-Tortuletum
59 Wondklaver/Nachtsilene naast fairway 10 grote baan lange rough 100 0 90 50 5 12/mei/04 1 0 x 2 20N duinzand Anthyllido-Silenetum
60 Kandelaartje groenstort ts fairways 8 en 11 grote baan niet beheerd 40 0 25 15 0 12/mei/04 2 x 2 45N duinzand Sileno-Tortuletum
61 Eenjarige hardbloem ts fairways 4 en 5 grote baan betreden rough 99 0 99 20 1 12/mei/04 2 x 2 vlak duinzand Ornithopodo-Corynephoretum



Methode

Het opstellen van een vegetatiekaart kan verschillende doelstellingen hebben. De kaart kan bijvoorbeeld 
zo getrouw mogelijk de verschillende vegetatietypes weergeven of kan anderzijds ook verschillende ve- 
getatietypes samenvoegen tot grotere gehelen, op basis van bijvoorbeeld beheersdoelstellingen. Het 
eerste type kaart is zeer sterk afhankelijk van de afgrenzing van de vegetatietypes door de waarnemer. 
In de duinen is die afgrenzing niet eenvoudig, zoals bij de biologische waarderingskaart reeds verwoord 
werd. Er zijn tal van pogingen tot typologieën, maar een 100% bevredigende is er tot nog toe niet. Het 
tweede type kaart is gemakkelijker te maken en te gebruiken voor beheersdoelstellingen. We zien hier 
dan ook af van het eerste type kaart. Een belangrijk deel van de gedetailleerde vegetatie kan immers 
al afgeleid worden uit bijlage 2, de kartering van de belangrijkste Rode lijst-soorten in de golf, en de 
vegetatie-opnames die besproken werden in voorgaande paragrafen.. We opteren hier voor het tweede 
type vegetatiekaart, waarbij beheersdoelstellingen voorop staan.

Resultaten

Volgende vegetatie-eenheden worden hiertoe onderscheiden:

. Intensief beheerde graslanden (beregend, bemest, met herbiciden behandeld, frequent gemaaid, 
ingezaaid), waarbij belangrijke duinsoorten integraal verdwenen zijn (practice, greens, tees)

. Intensief beheerde graslanden, waarin echter nog steeds enkele (soms belangrijke!) duinsoorten 
voorkomen ( semi-roughs, fairways, gazons rond het clubhuis)

. Extensief beheerde grazige duingraslanden (verschillende types roughs, met de vegetatietypes 
Festuco-Galietum veri, Anthyllido-Silenetum, Taraxaco-Galietum veri)

. Pioniergraslanden en mosduinen (Sileno-Tortuletum)

. Spontaan doornstruweel (Duindoorn, Meidoorn, rozen, ...)

. Spontaan doornstruweel met bijmenging van exoten 

. Spontaan Kruipwilgstruweel 

. Aangeplant of verwilderd exotenstruweel 

. Abelen-Olmen-bos

. Naaldhoutaanplanten, met spontane loofhoutondergroei

. Loofhoutaanplanten (met exoten of niet streekeigen boomsoorten als populier, abeel, esdoorn,
. . . )

. (relicten van) moerasvegetaties (Kogelbies)

. ‘Bunkers’ (vegetatieloze zandgedeelten)

Zoom- en ruderale vegetaties zijn niet op de vegetatiekaart weergegeven, omdat ze sterk overlappen 
met de rand van struweel- en bosaanduidingen. Het gaat zelden om brede stroken, aangezien het maai- 
beheer vrij rigoureus tot tegen struweel en bos uitgevoerd wordt.
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Methode

Ook de faunabemonstering in de golf was in het verleden erg beperkt wegens de geringe toegankelijk
heid. De beperkte hier voorgestelde soortenlijsten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op literatuurgegevens 
(Ostyn 1980, De Saedeleer et al. 1991, Herrier et al. 1992, Decleer & Devriese 1992, Vervoort & God- 
deris 1996, Martens et al. 1998) en de databank Vlaamse Vlinderwerkgroep, aangevuld met eigen 
waarnemingen tijdens het veldwerk voor de flora en vegetatie. De soortenlijstjes worden kort becom
mentarieerd aan de hand van de beschikbare Rode lijsten voor de verschillende faunagroepen. Het 
verdient aanbeveling in de toekomst meer gerichte inventarisaties uit te voeren naar de verschillende 
faunagroepen.

Resultaten

Avifauna

In het voorstel tot rangschikking als landschap van de golf (0styn1980) worden een aantal vogelsoor
ten opgesomd als broedvogel: Ransuil (Asio otus) 1 tot 2 paren, Boomkruiper (Certhia brachydactyla), 
Grote lijster ( Turdus viscivorus) 2 tot 3 paren, Bergeend (Tadorna tadorna) 1 tot 2 paren, Europese 
kanarie (Serinus serinus), Grasmus (Sylvia communis), Zwartkop (Sylvia atricapilla), Tuinfluiter (Sylvia 
borin), Boompieper (Anthus trivialis), Zwarte mees (Parus ater), Groene specht (Picus viridis), Grote 
bonte specht (Dendrocopos major), Kuifleeuwerik (Galerida cristata) en Kneu (Carduelis cannabina).

Patrick Lust cit in Martens et al. (1998) geeft een lijst van broedvogelwaarnemingen, die niet op één be
paald jaar slaat, maar een indicatie geeft voor het aantal broedgevallen in gunstige en ongunstige jaren, 
in de periode voor 1998. Er werden 56 broedvogelsoorten waargenomen. Burgemeester Lippens geeft 
voor 2001 nog 4 broedparen Bergeend en 2 broedparen Tapuit op, soorten die niet vermeld worden in 
de lijst van Lust. Tabel 5 geeft een overzicht van alle aangetroffen broedvogels.

Verschillende soorten van deze lijst zijn opgenomen in de Rode lijst van de broedvogels in Vlaanderen
2000-2002 (Devos et al. 2004).

Tapuit is behoort in Vlaanderen tot de Rode lijst-categorie ‘met uitsterven bedreigd’, als broedvogel- 
soort. Er zijn nog slechts 10-15 paar broedend vastgesteld in 2000-2002. In de Kempen is de soort ei 
zo na verdwenen. Aan de kust resteren nog amper iets meer broedplaatsen. Aan de Oostkust werden 
alleen in de Zeebrugse voorhaven nog broedende Tapuiten vastgesteld (Vermeersch et al. 2004).

Goudvink, Graspieper, Wielewaal en Zomertortel behoren tot de Rode lijst-categorie ‘bedreigd’. Goud
vink komt aan de kust vooral voor in de Zwinbosjes, waar 5 tot mogelijk enkele tientallen broedparen 
voorkomen. Graspieper wordt in de broedvogelatlas (Vermeersch et al. 2004) niet in detail behandeld 
voor wat de duinen betreft. Er wordt wél een aanzienlijke achteruitgang voor de kustpolders opgegeven. 
De Wielewaal vertoont een onregelmatige verspreiding in Vlaanderen. De kustduinen zijn zeer schaars 
bezet. Zomertortel is in de kustduinen geconcentreerd aan de Oost- en de Westkust en ontbreekt aan de 
Middenkust. Hoewel de aantallen aan de Oostkust relatief nog steeds hoog zijn is er binnen de studie- 
periode van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) toch een afname van ongeveer 50% vastgesteld. 
De duinen zijn daarmee nog minder zwaar getroffen dan de rest van Vlaanderen. Herbicidengebruik, 
omzetting van graanakkkers naar maïs, wegvallen van akkerrandjes met onkruiden, wegvallen van 
soortenrijke hooilanden zijn belangrijke oorzaken voor het verdwijnen van het voedsel van Zomertortel 
(onkruidzaden). Verdwijnen van kleine landschapselementen verminderen de nestgelegenheid. Deze 
combinatie van factoren verklaart in belangrijke mate de sterke afname van Zomertortel. Op de trek 
wordt Zomertortel bovendien nog eens zwaar belaagd door de jacht.

Gekraagde roodstaart, Matkop, Nachtegaal en Patrijs zijn aangeduid in de Rode lijst categorie 'kwets
baar’.



Huismus, Ringmus, Kneu en Koekoek zijn opgenomen in de Rode lijst categorie ‘achteruitgaand’.

Van Europese kanarie is de broedstatus onvoldoende gekend in Vlaanderen.

De ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann 1996) vermeldt een aantal van de in 
de golf aanwezige vogelsoorten als doelsoorten voor welbepaalde duinbiotopen. Roodborsttapuit wordt 
als doelsoort voor kalkrijk mosduin en droog tot mesofiel duingrasland vermeld. Patrijs en Roodborst
tapuit worden als doelsoorten voor struweel-, mantel- en zoombegroeiingen vermeld. Groene specht en 
Wielewaal worden als doelsoorten voor duinbos vermeld.



Tabel 5. Broedvogel-lijst van de golf, met aanduiding van aantal broedpaar en de Rode lijst-categorie
voor de broedvogels (Devos et al. 2004).

N e d e r la n d s e  n a a m W e t e n s c h a p p e l i j k e  n a a m B r RL

1 Appelvink Coccthraustes coccothraustes 0 a 2 N
2 Bergeend Tadorna tadorna 0-4 N
3 Boomkruiper Certhia brachydactyla x N
4 Braamsluiper Sylvia curruca x N
5 Ekster Pica pica >3 N
6 Europese kanarie Serinus serinus 0 a 3 O
7 Fazant Phasianus colchicus x Nl
8 Fitis Phylloscopus trochillus X N
9 Fluiter Phylloscopus sibilatrix Oa 1 N
10 Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 0 a 2 K
11 Goudhaan Regulus regulus 0 a 3 N
12 Goudvink Pyrrhula pyrrhula 1 a 4 B
13 Grasmus Sylvia communis X N
14 Graspieper Anthus pratensis 0 a 2 B
15 Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 2 è 5 N
16 Groene specht Picus viridis 2 a 4 N
17 Groenling Carduelis chloris 4 a 8 N
18 Grote bonte specht Dendrocopos major 1 a 3 N
19 Grote lijster Turdus viscivorus 3 a 6 N
20 Heggenmus Prunella modularis X N
21 Holenduif Columba oenas X N
22 Houtduif Columba palumbus X N
23 Huismus Passer domesticus X A
24 Kauw Corvus monedula X N
25 Kleine bonte specht Dendrocopos minor Oa 1 N
26 Kneu Carduelis cannabina X A
27 Koekoek Cuculus canorus 1 a 2 A
28 Koolmees Parus major X N
29 Matkop Parus montanus 0 a 3 K
30 Merel Turdus merula X N
31 Nachtegaal Luscinia megarhynchos Oa 1 K
32 Patrijs Perdix perdix 0 è 1 K
33 Pimpelmees Parus caeruleus X N
34 Putter Carduelis carduelis 2 a 4 N
35 Ransuil Asio otus 0 a 3 N
36 Ringmus Passer montanus ? A
37 Roodborst Erithacus rubecula X N
38 Roodborsttapuit Saxicola torquata Oa 1 N
39 Sperwer Accipiter nisus 0 a 1 N
40 Spotvogel Hippolais icterina 2 a 4 N
41 Spreeuw Sturnus vulgaris X N
42 Staartmees Aegithalos caudatus X N
43 Tapuit Oenanthe oenanthe 0-1 MUB
44 Tjiftjaf Phylloscopus collybita X N
45 Torenvalk Falco tinnunculus Oa 1 N
46 Tuinfluiter Sylvia borin X N
47 Turkse tortel Streptopelia decaocto X N
48 Vink Fringilla coelebs X N
49 Vlaamse gaai Garrulus glandarius 0 a 2 N
50 Wielewaal Oriolus oriolus Oa 1 B
51 Wilde eend Anas platyrhynchos 0 a 2 N
52 Winterkoning Troglodytes troglodytes X N
53 Witte kwikstaart Motacilla alba 1 a 2 N
54 Zanglijster Turdus philomelos X N
55 Zomertortel Streptopelia turtur X B
56 Zwarte kraai Corvus corone >2 N
57 Zwarte mees Parus ater 0 a 2 N
58 Zwartkop Sylvia atricapilla X N



Rudi Vantorre nam op 24 mei 1994 een Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) waar in de golf. Op 25 
juli 1994 meldt hij 21 Huisspitsmuizen (Crocidura russula). Tijdens het veldwerk namen we af en toe 
konijnen en hazen waar en molshopen verraadden ook de aanwezigheid van Mol (Talpa talpa). De bin- 
nenduinrand is geschikt voor Eikelmuis (Eliomys quercinus), maar er zijn geen concrete meldingen van 
de golf. Vos (Vulpes vulpes) wordt in de Knokse duinen gesignaleerd vanaf 1992, maar wellicht biedt de 
golf niet erg veel schuilgelegenheid. In december 2004 namen we een Wezel (Mustela nivalis) waar in 
het duinstruweel van de golf.

Reptielen en amfibieën

Er zijn nog geen reptielen waargenomen in het golfterrein van Knokke, ook geen Levendbarende hage
dis (Lacerta vivipara) (Martens et al. 1998).

Door de waterwinning (eventueel nog versterkt door onvergunde waterwinningen in de buurt en bema
lingen ten gevolge van bouwwerken) en de egalisatie van duingrond is het golfterrein eveneens arm 
aan amfibieën. Volgens Vervoort & Godderis (1996) komt dit gebied niet in aanmerking als toekomstig 
boomkikkerbiotoop zolang deze duinen door waterwinning verder verdroogd worden. Vlakbij, is de Oude 
Hazegraspolder wél rijk aan amfibieën: naast Boomkikker (Hyla arborea) worden ook Kamsalamander 
(Triturus cristatus), Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), Gewone pad (Bufo bufo), Rugstreeppad 
(Bufo calamita), Bruine kikker (Rana temporaria) en Groene kikker (Rana esculenta) aangetroffen (De 
Saedeleer et al. 1991, H errie re ta l. 1992).

Ongewervelden

Dagvlinders

In de golf werden sinds 1991 19 soorten dagvlinders waargenomen, namelijk Argusvlinder, Atalanta, 
Bont zandoogje, Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Dagpauwoog, Distelvlinder, Groot dikkopje, Groot 
koolwitje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Kleine vos, Kleine vuur
vlinder, Koevinkje, Landkaartje, Oranje zandoogje en Zwartsprietdikkopje (databank Vlaamse Vlinder- 
werkgroep vzw en waarnemingen Patrick Demaecker). Bruin blauwtje is de enige Rode lijst-soort (ca
tegorie kwetsbaar, Maes & Van Dyck 1996). De rups van deze soort heeft reigersbek als voedselplant. 
(Duin)reigersbek komt talrijk voor in de golf. De golf is rijk aan Look-zonder-look, en lijkt daardoor ook 
een geschikt biotoop voor Oranjetipje. Tot voor kort was deze dagvlinder zeer zeldzaam in de West- 
Vlaamse zandstreek, polders en duinstreek, maar de laatste jaren wordt een opmars geconstateerd. 
Ondermeer langs het Schipdonkkanaal zijn er al herhaaldelijke waarnemingen van 2001, 2002 en 2003. 
In de Zwinbosjes werd in het voorjaar van 2005 abundant Oranjetipje waargenomen. Het valt te ver
wachten dat deze soort ook zeer binnenkort in de golf kan opduiken.

Sprinkhanen

De enige soort die vermeld staat voor de golf in de inventarisatie van de sprinkhanenfauna van de Bel
gische kust (Decleer & Devriese 1992) is Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus).



1 .5 .4  Belang van het golfterrein  op Vlaam s, nationaal en in ternationaal niveau.

Methode

Het belang van het golfterrein is voornamelijk botanisch in te schatten. De fauna, met uitzondering van 
de avifauna misschien, is momenteel nog onvoldoende gekend. We becommentariëren het regionaal 
overstijgend belang van de golf van Knokke achtereenvolgens door middel van de Rode lijst hogere 
planten, de syntaxonomie van de vegetaties, de Rode lijst van de broedvogels en de habitats van de
habitatrichtlijn.

Resultaten

Op Vlaams niveau geeft de Rode lijst van hogere plantensoorten goede indicaties voor het belang van 
de golf. Er werden maar liefst 91 Rode lijst-soorten aangetroffen. Ter vergelijking: in de golf van De Haan 
zijn er dat 60, wat ook al niet gering is. Ook geen enkel ander Knoks duinenterrein kan dit ongemeen 
hoog aantal evenaren. De Groenpleinduinen-Zwinbosjes zijn volgens sommigen nog te jong. Antro
pogene effecten zijn echter zeker ook niet te miskennen (golf, bunkers, vliegveld, paardenrenbaan, 
landbouw). Overrecreatie eist hier ongetwijfeld ook zijn tol. Het Willemspark heeft eveneens een zeer 
hoge recreatiedruk. Park 58 is eveneens zeer interessant, maar is globaal gezien wat meer verruigd. 
Het Blinkaartbos mist de hoge aantallen zeldzame graslandsoorten. De duinen van de Oude Hazegras
polder zijn te sterk in cultuur gebracht.

Ook op het vlak van vegetaties is het belang in Vlaamse context zeer hoog. Tot voor kort werd er zelfs 
getwijfeld of een graslandtype als de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene in Vlaanderen voor
kwam. Dit graslandtype lijkt abundant aanwezig in de golf van Knokke. Ook in de golf van De Haan is 
het duidelijk aanwezig. Verder komt het nog in wegbermen van de kustbaan voor. De golf van Knokke
is zowat de belangrijkste vertegenwoordiger van dit graslandtype. Daarnaast is de golf van Knokke de 
enige locatie aan de Belgische kust waar vegetaties neigend naar het Taraxaco-Galietum veri voorko
men (zie de opname met Voorjaarszegge in tabel 3). Ook het mosduintype met Kegelsilene en Duin- 
langbaardgras (Sileno-Tortuletum) is hier, weliswaar op beperkte oppervlakte, maar met een populatie 
van vele honderden, Kegelsilenes, zeer belangrijk te noemen. De soortenrijke spontane struwelen zijn 
in volle evolutie. Kalkminnende soorten als Kardinaalsmuts, Wegedoorn en Zuurbes, die een vrij re
cent verschijnsel zijn aan onze kust doen hier reeds hun intrede (de eerste abundant, de tweede met 
één enkel exemplaar, de derde met twee exemplaren). Duindoorn, Kruipwilg, Wilde liguster, Beklierde 
heggenroos, Gewone viltroos, Egelantier, Hondsroos en Heggenroos zijn weliswaar klassiekers in de 
duinen, maar vervolledigen het beeld van een soortenrijk duinstruweel. De prille bosvorming in het 
struweel is een wetenschappelijk interessant fenomeen. Tot nog toe weten we onvoldoende duidelijk of 
het struweel zal evolueren naar een eerder zuur bostype, dan wel naar een bostype rijk aan kalkmin
nende soorten. De meningen onder deskundigen zijn hierover verdeeld. De golf is een locatie, waar we 
dit interessante duinfenomeen op de voet kunnen volgen. Het belang hiervan kan nog sterk toenemen, 
wanneer een deel van de naaldhoutaanplantingen teruggedrongen wordt.

De eerder summiere faunagegevens duiden minstens op het belang van de golf in Vlaamse context. 
Dertien broedvogelsoorten komen voorop de Rode lijst, al zijn verschillende hiervan vermoedelijk reeds 
verdwenen uit de golf (Tapuit, ...). Bruin blauwtje is een Rode lijst-soort uit de dagvlinderfauna. Er zijn 
geen recente bevestigingen van deze soort. Kustsprinkhaan is een Rode lijst-soort sprinkhaan.

Op nationaal vlak is de waarde van de golf nog groter, want in Wallonië komen eenvoudigweg geen
duingraslanden voor. De kalkgraslanden van de krijtbodems vertonen weliswaar enige gelijkenis, maar 
deze blijft slechts oppervlakkig.

Op internationaal niveau toont het voorkomen van talrijke habitats van de habitatrichtlijn duidelijk het 
belang van de golf aan. De habitats en hun relevante soorten werden opgesomd in 1.5.1 (florabespre-
king).



Foto 49. Mosduin behorend tot de Kegelsilene-associatie. Dit biotoop is zowel regionaal, nationaal als 
internationaal belangrijk te noemen. Binnen de golf zijn dit soort pioniersituaties relatief zeldzaam. Al
leen op de meest zonbeschenen zuidhellingen kan het standhouden.



2 S t r e e fbee ld  voor  het beheer ,  doe l s t e l l i ngen

2 .1  A lg em een : lan d sch ap sd o e ltyp es , n a tu u rd o e lty p e s , h a b ita td o e lty p e n

2.1 .1  Landschapsdoeltypes 

Algemeen

Klassiek (Bal et al. 1995, Provoost & Hoffmann 1996) onderscheidt men in de duinen een viertal types
landschappen, die het kader vormen waarbinnen de beheersdoelen en natuurdoelen worden vastge
legd:

. nagenoeg natuurlijk landschap 

. begeleid natuurlijk landschap 

. halfnatuurlijk landschap 

. multifunctioneel landschap

Het nagenoeg natuurlijke landschap (sensu Bal et al. 1995) of dynamisch duinlandschap (sensu 
Provoost & Hoffmann 1996,), een natuurlijk zelfregulerend duinlandschap, liefst met een oppervlakte van 
minstens 2000 hectare, is in België niet meer aanwezig en we weten trouwens tamelijk slecht hoe dit 
er moet uitgezien hebben. Voor de duinstreek zijn we relatief goed ingelicht, omdat dit vrij jonge land
schappen zijn. In belangrijke aparte vraagstellingen zoals de ouderdom van de diverse delen, aandeel 
van grote grazers bij de fauna, de abundantie van grazige en kruidachtige vegetaties, de precieze aard 
van de vegetaties vóór de 20ste eeuw, ... tasten we vrijwel in het duister.

In een begeleid natuurlijk landschap (sensu Bal et al. 1995)of gedempt-dynamisch duinlandschap 
(sensu Provoost & Hoffmann 1996) wordt het landschap bepaald door systeemeigen processen (ver
stuiving, grondwaterstromingen, vegetatieontwikkeling, herbivorie, ...), maar deze worden in minder of 
meerdere mate bijgestuurd. Het beheer wordt beperkt tot (eerder grofschalige) procesbegeleiding op 
gebiedsniveau en is er op gericht natuurwaarden te handhaven of uit te breiden. Kansrijke gebieden 
hebben een oppervlakte van minstens 500 ha.

In een halfnatuurlijk landschap (sensu Bal et al. 1995, Provoost & Hoffmann 1996) wordt het landschap
tot op habitatniveau voor een groot deel door de mens bepaald, met centraal de (eerder kleinschalige) 
handhaving of bevordering van specifieke successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten. 
De (al dan niet opzettelijke) antropogene invloed kan zich uiten in de vegetatiestructuur (bijvoorbeeld 
halfnatuurlijk heischraal grasland), de vegetatiesamenstelling (exotenrijke bostypes) of het abiotisch 
milieu (neo-natuurlijke plassen). Hoewel de biodiversiteit duidelijk het uitgangspunt vormt, wordt hierbij 
geopteerd voor ‘zo natuurlijk mogelijke’ beheersvormen zoals beg razing, activeren lokale verstuiving, zo 
min mogelijk in grijpen op de natuurlijke waterhuishouding, ...

Multifunctioneel landschap. Een groot aantal voor natuurbehoud belangrijke soorten, vegetatietypes, 
biotopen, komen niet enkel voor in beheerde natuurterreinen, maar ook in bijvoorbeeld militaire domei
nen, wandelbossen, productiebossen, golfterreinen, strandhoofden, ... waar natuur een nevenfunctie 
is.

Studiegebied

Voor het concrete studiegebied van de golf van Knokke is het duidelijk dat we niet meer van een ‘nage
noeg natuurlijk landschap’ kunnen gewagen en dit ook niet meer kunnen herstellen.

Ook voor een ‘begeleid natuurlijk landschap’ komt het studiegebied niet in aanmerking. Golfspel en
grondwaterwinning zijn hypothekerend.



Het ‘ha lfna tuu rlijke  landschap ’ benadert al iets beter de potenties van het studiegebied, maar is 
actueel toch niet aan de orde, omdat golf en natuur op een gelijke basis aanwezig zijn en behandeld 
worden. De al dan niet handhaving van waterwinning binnen het studiegebied is een belangrijke externe 
parameter, die we binnen dit beheersplan evenmin in de hand hebben. We kunnen alleen de keuzes 
zodanig stellen dat deze geen hypotheek leggen op gewenste ontwikkelingen, indien de huidige water
winning afgebouwd wordt. De natuurdoeltypes uit Bal et al. (1995) of Provoost & Hoffmann (1996), die 
aan dit landschapsdoeltype gekoppeld worden zijn wél toepasselijk voor de roughs en struwelen.

Het toepasselijke landschapsdoeltype is uiteindelijk een ‘multifunctioneel landschap’, waarbij golfen na
tuur als gelijkwaardige partners behandeld worden. Ook waterwinning blijft een belangrijke activiteit, die 
voor zover de huidige prognoses reiken, niet helemaal kan verdwijnen zonder de omliggende bewoning 
te hypothekeren.

2 .1 .2  W at zijn natuurdoeltypes?

Definitie

‘Natuurdoeltypen’ is een term die op verschillende plaatsen en tijdstippen een verschillende betekenis 
meekreeg. De term kreeg een min of meer standaardbetekenis in het ‘Handboek natuurdoeltypen in 
Nederland’ van Bal et al. (1995). Hierin wordt een systeem van natuurdoeltypen voor de Ecologische 
hoofdstructuur geboden en een leidraad voor de toepassing ervan. Als zodanig vormt het de inhoude
lijke basis voor de beleidsuitwerking in ecosystemen. Het stelsel van natuurdoeltypen is geen nieuwe 
wetenschappelijke classificatie van levensgemeenschappen, maar is bedoeld als hulpmiddel voor het 
natuurbeleid. Een natuurdoeltype is gedefinieerd als een nagestreefde combinatie van abiotische en bi- 
otische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal. Een natuurdoeltype beschrijft dus een bepaalde 
natuurkwaliteit en kan gebruikt worden als een toetsbare doelstelling voor een natuurterrein. Een dege
lijk stelsel van natuurdoeltypen moet (in Nederland) aan volgende voorwaarden voldoen:

. het moet op inzichtelijke wijze invulling geven aan de in het natuurbeleidsplan geformuleerde 
kwaliteitscriteria voor natuur 

. het moet alle wenselijke typen natuur in de ecologische hoofdstructuur (actueel en potentieel) 
beschrijven

. het moet vanwege de praktische bruikbaarheid (globale sturing) niet meer dan een honderdtal 
typen omvatten

. het moet keuzes ten aanzien van terreinbeheer, ruimtelijke ordening en milieumaatregelen moge
lijk maken

. het moet geschikt zijn voor evaluatie (vooraf en achteraf)

De hoofddoelstelling van het natuurbeleid wordt beschreven als ‘Duurzame instandhouding, herstel en 
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden’. Daarbij wordteen onderscheid gemaakt tus
sen ecologische, aardkundige, cultuurhistorische en belevingswaarden. De eerste krijgen de grootste 
aandacht.

Verscheidenheid

Als kwaliteitscriteria voor ecologische waarden worden verscheidenheid, natuurlijkheid en kenmer
kendheid opgegeven. In Nederland beschouwt men verscheidenheid, afgemeten aan internationale 
zeldzaamheid van soorten en ecosystemen als het belangrijkste criterium voor beleidskeuzen. Onder 
verscheidenheid wordt verstaan: de diversiteit aan soorten en ecosystemen op een nationale en inter
nationale schaal. Op nationale schaal moeten soorten voor uitsterven in het eigen land behoed worden. 
Op internationale schaal moet er aandacht zijn voor soorten die in relatief sterke mate op het land in 
kwestie zijn aangewezen. Hoewel het in principe gaat om het behoud van soorten is het niveau van 
ecosystemen essentieel in de praktijk van beleid en beheer. Maatregelen ten gunste van de ene soort 
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de andere. Daarom is een integraal systeembeheer vereist,



gericht op het scheppen van randvoorwaarden voor een reeks van soorten met min of meer overeen
komstige habitateisen.

Natuurlijkheid

Natuurlijke (ongestoorde) ecosystemen bieden de beste garantie voor soortenbehoud. Daar doen zich 
immers de natuurlijke processen en omstandigheden voor waar de oorspronkelijke soortenrijkdom aan 
te danken is. Dat de huidige verscheidenheid aan soorten voor een belangrijk deel in stand gehouden 
wordt door menselijke ingrepen in het kader van natuur-, milieu- en waterbeheer doet daar niets aan af. 
In zekere zin vervangen deze ingrepen de natuurlijke processen, die in de oorspronkelijke habitats van 
de soorten optraden.

Kenmerkendheid

Het criterium kenmerkendheid heeft betrekking op de mate waarin een populatie of levensgemeen
schap van nature in zijn omgeving past. Volgens Bal et al. (1995) voegt dit niet veel toe aan de eerste 
twee criteria en daarom wordt dit thema niet verder uitgewerkt.

Uitwerking

In het stelsel van natuurdoeltypen zijn de kwaliteitsaspecten verscheidenheid en natuurlijkheid geïnte
greerd. Elk natuurdoeltype is zo geformuleerd, dat de bijdrage aan landelijk behoud van soortenrijkdom 
en de mate van natuurlijkheid duidelijk is.

Om inhoud te geven aan de verscheidenheidsdoelstelling is bepaald aan welke soorten prioriteit moet
worden gegeven. Dit heeft geresulteerd in een lijst van doelsoorten. Ze zijn gekozen op grond van hun 
internationale betekenis en de mate waarin ze in het eigen land bedreigd zijn.

Daarnaast is onderzocht welke processen tot een differentiatie op landschapsschaal leiden en hoe de 
mens daar in het beheer op in kan spelen. Dit heeft geresulteerd in vier beheersstrategieën. Op grond 
daarvan zijn de natuurdoeltypen geordend in vier hoofdgroepen. Onderscheid is gemaakt tussen groot
schalige systemen waar de mens niet of nauwelijks hoeft in te grijpen (hoofdgroepen 1 en 2) en kleinere 
eenheden waar een intensiever beheer noodzakelijk kan zijn (hoofdgroepen 3 en 4). Dit zijn de vier 
'landschapsdoeltypes' die in 2.1.1 opgesomd zijn.

De afzonderlijke natuurdoeltypen zijn begrensd op grond van reeds bestaande classificaties van abio- 
tiek en levensgemeenschappen. Doelsoorten met min of meer overeenkomstige habitateisen zijn per 
natuurtype samengebracht. Elk natuurdoeltype biedt dus een aantal doelsoorten ‘onderdak’. Er is voor 
gezorgd dat de natuurdoeltypen het gehele scala aan doelsoorten bestrijken.

Ondanks het feit dat de begrippen verscheidenheid en natuurlijkheid langs min of meer gescheiden 
lijnen zijn uitgewerkt, is het nadrukkelijk niet zo, dat deze aspecten als onafhankelijk zijn beschouwd. 
Integendeel, beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een natuurdoeltype dat alleen in termen 
van soorten is gedefinieerd kan opgevat worden als een ‘dierentuinbenadering’. Anderzijds is een type 
dat alleen in termen van processen is gedefiniëerd, in oogpunt van verscheidenheid aan soorten in
houdsloos. De kracht van de natuurdoeltypen schuilt in de combinatie van doelsoorten en bijhorende 
natuurlijke processen. Te eenzijdige soortgerichte maatregelen zijn uitgesloten, terwijl toch een goede 
indruk gegeven wordt van de beoogde soortensamenstelling.

De natuurdoeltypen worden verder uitgewerkt door een selectie van doelsoorten, het aangeven van de 
differentiërende processen en bij gebrek aan de ruimte voor de natuurlijke processen door ruimtegebrek 
het aangeven van beheersstrategieën.



Bedenkingen bij de toepassing van het systeem van Bal et al. (1995) voor Vlaanderen.

In grote lijnen biedt de hierboven beschreven aanpak ook een goede leidraad voor het opstellen van 
een beheersplan in de Vlaamse context. Inmiddels zijn echter zowel in Nederland als Vlaanderen een
aantal bedenkingen gerezen bij deze werkwijze.

Vooral de keuze van de doelsoorten, die duidelijk op internationale zeldzaamheid-leest geschoeid zijn 
bieden vaak een theoretisch na te streven soort topnatuur, die in praktijk weinig realistisch is. Veel van 
de doelsoorten zijn amper nog in het land aan te treffen en kunnen er ook niet komen, zelfs niet met een 
ideaal beheer. Zeker als er dan nog eens financiële consequenties in het vooruitzicht gesteld worden bij 
het al dan niet bereiken van bepaalde vooropgestelde doelen, neigen nogal wat beheerders naar een 
onoverwogen introductie van soorten, die vaak wetenschappelijk niet te verantwoorden is.

Als reactie hierop werd zowel in Nederland als Vlaanderen gewerkt aan een concretere beschrijving van 
de bestaande natuur, liefst aangevuld met goede historische gegevens, die aangeven hoe dit type er 
ooit 'optimaal' uit zag. In Nederland bood ‘de Vegetatie van Nederland’, een vijfdelige reeks vegetatie- 
beschrijvingen een deel van die concrete invulling. In Vlaanderen wordt gewerkt aan een systeem van 
natuurtypes, dat echter nog niet af is, en bovendien nogal heterogeen, naargelang de mensen die de 
aparte onderdelen uitwerkten. Een volgende stap is dan ook een soort uniformisering van die 'natuurty
pes’. De stap naar ‘natuurdoeltypes’ en ‘natuurdoelsoorten’ voor geheel Vlaanderen ligt dus zeker nog 
niet onmiddellijk in het verschiet.

In afwachting wordt er gewerkt met een diversiteit aan systemen, die werken met verschillende lijsten 
van doeltypes en doelsoorten.

Voor het kustgebied is de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann 1996) de 
gebruikelijke referentie, voor wat betreft natuurdoeltypes. We grijpen daarom voor de natuurdoeltypes 
terug naar de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust.

Voor wat betreft doelsoorten zijn er verschillende recentere voorstellen. Provoost & Hoffmann (1996) 
nemen nog grotendeels de soortenlijst van Bal et al. (1995) over. Voor deze lijst gelden uiteraard de
zelfde bezwaren als hierboven opgesomd. Biesbrouck et al. (2002) stellen een nieuwe plantenlijst voor, 
die echter op vele vlakken nog steeds problematisch is, zeker voor de kust. Alle uitgestorven soorten 
zijn bijvoorbeeld niet als doelsoort opgenomen. Nogal wat van die soorten blijken echter op onregelma
tige tijdstippen terug te keren en kunnen dus zeker als doelsoort fungeren. Ook een aantal soorten die 
wel degelijk nog aan de kust voorkomen, een hoge zeldzaamheidswaarde hebben en zeer karakteris
tiek zijn voor bepaalde vegetatietypes (Liggend bergvlas, Geel zonneroosje, Liggende asperge, ...) 
ontbreken. Leten (2003) doet een aangepast voorstel voor de kust in het beheersplan dat opgemaakt 
werd voor Ter Yde (Oostduinkerke, Koksijde). We baseren ons op deze laatste lijst voor ons studiege
bied, althans voor wat betreft plantensoorten. Merken we nog op dat Van Landuyt et al. (2004) ook een 
lijst met 'aandachtssoorten voor de kust’ opsomt, waarbij de Rode lijst-status, de preferentie voor het 
duinbiotoop, de doelsoorten volgens Bal et al. (1995), de status, de trend in Vlaanderen, de kilometer- 
hokfrequentieklasse en het ecotoop opgesomd worden (bijlage bij het hoofdstuk vaatplanten, in het 
boek Levende duinen). Voor wat betreft diersoorten maken we een eigen selectie, gebaseerd op de 
realistisch te verwachten soorten die in Bal et al. (1995) opgegeven worden, of die uit andere bronnen 
van de Belgische kustduinen bekend zijn.

2 .1 .3  Habitatdoeltypen

De Habitatrichtlijn beschermt in het ‘Duingebied inclusief IJzermonding en Zwin' 16 verschillende ve
getatietypes en drie soorten, die reeds werden opgesomd in het hoofdstuk 1.5 (meer bepaald 1.5.1.1, 
aangetroffen soorten, kenmerkend voor de habitats van de habitatrichtlijn). In de golf zelf komen of kwa
men vijf van deze habitats voor. ‘Grijze duinen', ‘Duindoornvegetatie’, ‘Kruipwilgvegetatie’ en ‘beboste 
duinen’ komen nog steeds voor. ‘Vochtige duinvalleien’ zijn quasi volledig verdwenen, met uitzondering



van nog twee relict Knopbies-vegetaties. Niet alle habitats zijn momenteel optimaal ontwikkeld en even
prioritair. Het streefdoel is uiteraard zo goed mogelijk ontwikkelde habitats. Deze noemen we de ‘habi- 
tatdoeltypen’.

Vooreerst zijn de 'vastgelegde duinen met kruidvegetaties’ of ‘grijze duinen’ zoals ze korter genoemd 
worden, door de habitatrichtlijn zelf als prioritair aangeduid. Dit betekent wanneer twee biotopen op de
zelfde plaats kunnen voorkomen dat de ‘grijze duinen’ de voorkeur verdienen. In concretu kunnen in de
golf duingraslanden, Duindoornstruwelen en beboste duinen op dezelfde plaats voorkomen. Duingras- 
landen zijn echter het prioritaire habitat, waarvoor de andere twee eventueel kunnen wijken.

Verder kunnen we voor de meeste voorkomende habitattypes beter ontwikkelde vormen als habitatdoel-
type vooropstellen.

De ‘grijze duinen’ zijn momenteel voor een deel bedreigd door beregening, bemesting, herbiciden- en 
fungicidengebruik. Vooral op de fairways kan hier een aanzienlijke inspanning geleverd worden om het 
habitat op te waarderen. 'Lange roughs’ worden momenteel gemaaid zonder het maaisel te verwijderen. 
Het verwijderen van het maaisel kan hun kwaliteit verbeteren. Grenzend aan naaldhoutaanplantingen 
verarmen de grijze duinen door beschaduwing en slecht verteerbaar strooisel (naalden). Het wegnemen 
van een deel van de naaldhoutaanplanten kan hieraan verhelpen.

De Duindoornvegetatie is op veel plaatsen sterk beïnvloed door exotenverwildering of zelfs directe 
aanplant van niet streekeigen sierstruiken: Rimpelroos, Mahonie, Ribes, Weigelia, Forsythia, exotische 
bremsoorten, vervormen dit oorspronkelijke struweel. Het verdient aanbeveling de exoten opnieuw te
verwijderen.

Dezelfde bemerking geldt voor de Kruipwilgstruwelen.

De 'beboste duinen’ zijn voor een belangrijk deel aanplant. Het is duidelijk dat niet de aanplanten het 
voorwerp uitmaken van de Europese habitatrichtlijn, maar wel de spontane duinbossen. Een bevorde
ring van de spontane loofhoutopslag en een geleidelijke omvorming van de naaldhoutaanplanten in 
deze richting verdient dan ook aanbeveling.

Vochtige duinvalleien ontbreken momenteel in de golf. De waterwinning (eventueel nog versterkt door 
onvergunde waterwinningen in de buurt en bemalingen ten gevolge van bouwwerken) heeft sinds de 
jaren '60 de duinen zo sterk verdroogd dat er geen permanente grondwaterafhankelijke vegetatie meer 
voorkomt. De laatste twee Knopbiesvegetaties zijn als overlevend te beschouwen in sterk gewijzigde 
milieu-omstandigheden, maar hebben vermoedelijk maar weinig kans tot verjonging meer. Het lokaal 
heruitdiepen van enkele depressies in combinatie van de afbouw van de waterwinning biedt misschien 
opnieuw lokale perspectieven voor het herstel van dit habitat.



2.2 .1  Globale beheersdoelstellingen en -strateg ie

Bij de globale beheersdoelstellingen spelen de keuzes van na te streven landschapstype, natuur
doeltypen en habitatdoeltypes een centrale rol. Het omgaan met compromissen tussen speelbaar
heid voor het golfspel en handhaving van bepaalde natuurwaarden is een centraal aandachtspunt. De 
waterwinning is een belangrijke randvoorwaarde bij het vastleggen van de streefbeelden.

Het landschapsdoeltype voor de golf is dat van een multifunctioneel landschap met natuur, golf en wa
terwinning als drie belangrijkste partners.

Wat betreft de ‘doeltypes’, dient een goede verhouding tussen mosduin, duingrasland, struweel en 
bos gemaakt te worden en een afwisseling tussen droog en nat dient nagestreefd. Duingrasland is 
het prioritaire natuurdoeltype, in overeenstemming met het prioritaire habitatdoeltype. Waterwinning is 
een van de cruciale factoren met betrekking tot beperkingen en mogelijkheden. Verder dient duidelijk 
geformuleerd te worden hoe de na te streven natuurdoeltypes er dienen uit te zien, zodat monitoring 
kan uitmaken hoe de na te streven doelen effectief verwezenlijkt worden. Wat betreft de compromissen 
tussen natuur en golf dient vooral afgewogen te worden, waar en in welke mate beperkte beregening 
en bemesting nog kunnen. Over herbicidengebruik slechts een beperkt compromis mogelijk. Dit dient 
op termijn volledig stopgezet te worden. Hoogstens kan een kortstondige, lokale bestrijding van Ma
deliefjes nog even getolereerd worden, omdat dit de golfbeheerders momenteel blijkbaar voor grote 
problemen stelt. Monitoring dient hier duidelijkheid te scheppen dat het om een strikt lokale toepassing 
gaat, die een globale verbetering van de fairways (herstel van soortenrijker grasland) niet in de weg 
staat. Op middellange termijn dient herbicidengebruik volledig stopgezet te worden en vervangen door 
andere maatregelen (thermische of mechanische verwijdering van madeliefjes of paardenbloemen bij
voorbeeld). De afbouw van de Madeliefjesbestrijding wordt opgevolgd in de monitoring, gespreid over 
zeven jaar, tesamen met de beregenings- en bemestingsafbouw. Maairegimes zijn een minder urgente 
kwestie, voor zover het maaisel ten minste verwijderd wordt.

Eén van de grote knelpunten voor natuur waarmee het projectgebied te kampen heeft, is de verdro
ging. De waterwinning onder de golf, onvergunde waterwinningen in de buurt en bemalingen in functie 
van bouwwerken hebben de verdroging in de hand gewerkt. Op langere termijn opteert het beleid in 
Vlaanderen echter voor een afbouw van de drinkwaterwinning binnen de duingebieden (cf. Mina-plan 2 
(1997-2001), Actie 70: tegengaan van verdroging met als primaire actie een herstelprogramma voor de 
duinen opstellen). Volledig herstel van het projectgebied met betrekking tot deze verdroging zal op korte 
termijn niet mogelijk zijn en het is maar de vraag of dit zelfs op lange termijn mogelijk is. De omliggende 
bebouwing laat volgens de huidige modellen geen volledige stopzetting van de grondwaterwinning toe. 
Wél kan in de mate van het mogelijke gedacht worden aan een herstel van vochtige duinmilieus, ener
zijds door de geplande partiële afbouw van de waterwinning, in combinatie met het uitgraven van enkele 
depressies. Het in kaart brengen van de onvergunde waterwinningen in de buurt is een eerste stap op 
weg naar legalisering of afbouw van deze winningen;

Vergaande verstruweling van de golf is wenselijk noch voor het golfspel, noch voor het instandhouden 
van het prioritaire doeltype: ‘grijs duin’. De bestaande struwelen kunnen in stand gehouden worden 
voor zover exoten er uit geweerd worden. Ze kunnen eventueel ook verder evolueren richting spontaan
loofbos, hoewel liever niet op te grote schaal, omdat sterke beschaduwing ook weer leidt tot kwaliteits
verlies van het aanpalende duingrasland.

Het huidige ‘bos’ is vooral naaldhoutaanplant. Het is wenselijk dat dit geleidelijk omgevormd wordt tot 
(spontaan) loofhout. Uitbreiding is niet wenselijk, omwille van het prioritaire natuurdoeltype en habitat
doeltype duingrasland. Enige terugdringing mag wél. Het spontane loofbos mag enkele tientallen jaren 
spontaan evolueren, mits het stelselmatig onder controle houden van exoten. Op een bepaald moment 
kan het wenselijk zijn het loofbos in hakhoutbeheer te nemen, om geen al te sterke beschaduwing en 
strooiselvorming in het aanpalende grijs duin te krijgen.



De recreatieve druk op het golfterrein is momenteel reeds vrij hoog, vanuit het standpunt van de in
standhouding van de kwetsbare duingraslanden. De fairways zijn vrij druk betreden én bereden door 
het eigenlijke golfspel, maar daarnaast zorgt ook het onderhoud van het golfterrein voor een aanzien
lijke druk van onderhoudsvoertuigen op zowel fairways als roughs. Een verdere openstelling voor méér 
recreatievormen, zoals het eerste golfmemorandum bepleit waar mogelijk, lijkt ons hier dan ook niet 
wenselijk. Een toename van het aantal golfbezoekers is evenmin erg wenselijk. Een status quo van het 
bezoekersaantal is aangewezen.

2.2 .2  Keuze van concrete natuurdoeltypes voor de golf

In de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (Provoost & Hoffmann 1996) worden tien verschillende 
natuurdoeltypes voor het halfnatuurlijk landschap in de duinen opgegeven:

D1 Slufter, vloedmerk en embryonaal duin
D2 Stuivend open duin
D3 Kalkrijk mosduin en droog mesofiel duingrasland
D4 Duinheide
D5 Vochtige duinvallei
D6 Nat schraalland
D7 Duinbeek
D8 Duinplas
D9 Struweel-, mantel- en zoombegroeiing
D10 Duinbos

Daarnaast geeft het landschapstype ‘multifunctioneel landschap’ nog eens vijf natuurdoeltypes op:

. Akker 

. Grasland

. Afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-4 

. Inheemse boscultuur 

. Boscultuur met uitheemse soorten

Binnen het studiegebied weerhouden we uit de halfnatuurlijke systemen D3 (kalkrijk) mosduin en droog 
tot mesofiel duingrasland, D9 struweel-, mantel- en zoombegroeiing en D10 duinbos. Als actueel na- 
tuurtype is D5 momenteel een randgeval. Als natuurdoe/fype is het uiteraard wél relevant. In de golf zijn 
momenteel de laagst gelegen punten in sommige jaren als vochtige duinvalleien aan te duiden, maar 
permanent nat zijn ze zeker niet. Met de verdere afbouw van de waterwinning is het type misschien 
reëler. Bijkomend graafwerk zal echter noodzakelijk zijn. Uit de multifunctionele doeltypes weerhouden 
we ‘grasland’, specifiek voor de fairways.

Samenvattend weerhouden we dus 5 natuurdoeltypes. Deze worden in de volgende pagina's voor
gesteld met een aantal standaarditems, namelijk kenmerken, habitats, knelpunten, kansrijkdom, be
heer, procesparameters en doelsoorten. Dit stramien is grotendeels ontleend aan Hoffmann & Provoost 
(1996), dat op zijn beurt sterk schatplichtig is aan Bal et al. (1995). Zoals hogerop aangegeven zijn de 
doelsoorten hogere planten gewijzigd, volgens de recente lijst van Leten (2004, schriftelijke medede
ling). Eerst wordt de algemene tekst van de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust aangehaald voor elk 
item. Vervolgens wordt, indien noodzakelijk, ingegaan op de specifieke situatie van het studiegebied.

Aangezien alle relevante habitatdoeltypen ook in deze natuurdoeltypen vervat zijn, hebben we het in de 
rest van de tekst nog uitsluitend over de natuurdoeltypen, om overbodige herhaling te vermijden.



. Kenmerken. Lage tot zeer lage vegetatie waarin kruidachtige planten, mossen en korstmossen 
in uiteenlopende bedekkingsgraad kunnen voorkomen. Het doeltype omvat meerdere vegetatie- 
typen die vaak in fijnschalige mozaïeken en gradiënten voorkomen en in grote mate door de bo- 
demontwikkeling worden bepaald. Duingraslanden (op bodems met goed ontwikkelde, humeuze 
A-horizont) kunnen zeer soortenrijk zijn. Opvallend is ook het belang voor invertebraten.

. Habitats. Kalkrijk mosduin en pionierduingrasland; mesofiel tot droog kalkrijk duingrasland. 
Binnen de golf wordt één type mosduin aangetroffen (Sileno-Tortuletum) en verschillende types 
droog duingrasland (Festuco-Galietum veri, Anthyllido-Silenetum , Taraxaco-Galietum veri?), 
naast een aantal minder goed ontwikkelde voorbeelden (rompgemeenschappen).

. Knelpunten. 1) Overbetreding van kwetsbare mosduin- en duingraslandvegetaties, 2) vergras- 
sing en verruiging door atmosferische stikstofdepositie, 3) verstruweling en 4) bebossing zijn de 
klassieke knelpunten. In de golf zijn de mosduinvegetaties zeer beperkt in oppervlakte. Het maai- 
beheer leidt over grote oppervlakte tot vrij gesloten duingrasland. Alleen op de meest extreem 
zuid-geëxposeerde hellingen kan wat mosduin standhouden. Afscherming van de Blauwe zee
distel verhindert vaak dat er op die plaatsen gemaaid wordt. Een specifiek probleem voor de golf 
is het feit dat er af en toe maaisel in die mosduintjes gegooid wordt, wat tot verruiging leidt. Ook 
verstruweling is een reëel probleem, omdat er binnen de roughs geen specifiek beheer gericht is 
op het terugdringen van struweel. Een ander specifiek probleem van de golf is het feit dat zuidge- 
richte duinhellingen die dicht tegen de speelbanen liggen soms mee beregend worden, wanneer 
er wat wind is. Hierdoor veranderen ze vrij snel in gesloten grasland en verdwijnen de specifieke 
droogtetolerante soorten. Dit probleem geldt in nog grotere mate voor de droge duingraslanden. 
De duingraslanden van de roughs hebben ook te lijden onder overbetreding of eigenlijk vooral 
onder overberijding. Spelers te voet gebruiken vooral de fairways, maar spelers met een golfwa- 
gentje rijden ook af en toe in de roughs. In welke mate stikstofdepositie uit de lucht ook hier een 
actueel probleem is, is slecht gedocumenteerd.

. Kansrijkdom. Aangezien de mosduintjes in de golf niet bespeeld worden kunnen ze principieel 
zonder probleem blijven voortbestaan. Een afbouw van de beregening kan zelfs opnieuw iets 
meer ruimte creëren voor dit vegetatietype. Verstruweling en vergrassing dienen zo goed moge
lijk tegengegaan te worden. Uiteraard kan het niet dat deze vegetaties gebruikt worden om gras- 
maaisel in kwijt te raken. De kansrijkdom voor de duingraslanden is groot en kan nog toenemen 
door terugdringing van naaldhout en maaien van lange roughs tegenaan bos en struweel, waarbij 
het maaisel moet verwijderd worden (wat nu niet steeds gebeurt).

. Beheer. Berijding en maaien van mosduinen vermijden. Het markeren van de Blauwe zeedistel 
bleek het effect te hebben dat de mosduinvegetaties lokaal bewaard werden. Een afpaling kan 
misschien ook elders nuttig zijn, alhoewel het om esthetische redenen te verkiezen zou zijn dat 
men geen afpaling moet uitzetten, maar dat het personeel dit soort vegetaties leert herkennen en 
vermijdt ze te maaien. De meeste mesofiele duingraslanden worden één of meerdere keren per 
jaar gemaaid. Dit is een prima beheer, maar het maaisel moet afgevoerd worden. Lange roughs 
aan de rand van struweel en bos worden actueel soms niet gemaaid, óf gemaaid zonder dat het 
maaisel verwijderd wordt. Eén maaibeurt vroeg of laat op het jaar is aangewezen, mét verwijde
ring van het maaisel. Beregening van semi-roughs en roughs dient absoluut vermeden.

. Procesparameters. Plaatselijke indicatie voor begrazing: aanwezigheid van grazers ( konijnen); 
indicatie voor afnemende stikstofdepositie; blijkt uit depositiemetingen en toename van deposi- 
tiegevoelige (dikwijls ook kalkminnende soorten) als Grote tijm en Smal fakkelgras; plaatselijke 
indicatie voor rust (broedvogels); bodemontwikkeling (humus).

. Doelsoorten.

. Hogere planten. In de ecosysteemvisie Vlaamse kust worden Aarddistel, Absintalsem, Bevertjes, 
Blauwe bremraap, Bokkenorchis, Buntgras, Cipreswolfsmelk, Draadklaver, Driedistel, Duinroosje, 
Duinviooltje, Dwergviltkruid, Echte kruisdistel, Eekhoorngras, Geel viltkruid, Geelhartje, Gelobde 
maanvaren, Gestreepte klaver, Gevlekt zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Graslalthyrus, 
Grote centaurie, Grote muggenorchis, Harlekijn, Herfsttijloos, Hondskruid, Klein tasjeskruid, Klei
ne steentijm, Kleverige reigersbek, Lathruswikke, Mantelanjer, Liggende asperge, Muurganze- 
voet, Onderaardse klaver, Overblijvende hardbloem, Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, 
Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, Wit vetkruid, Wondklaver en Zanddoddegras opgesomd. Van



deze soorten zijn Echte kruisdistel, Geel viltkruid, Gevlekt zonneroosje, Grote muggenorchis, 
Harlekijn, Kleine steentijm, Mantelanjer, Muurganzevoet, Poppenorchis, Stalkaars en Voorjaars- 
zegge minst realistisch, omdat ze actueel niet of niet meer in het studiegebied voorkomen, er 
geen nabijgelegen populaties meer bekend zijn en de verbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. 
Opvallende afwezigen in deze lijst die door Leten (2003) zeer terecht wél opgenomen zijn als 
doelsoort binnen de ecologische groepen 73, 74, 75 en 76 zijn Geel zonneroosje, Hondsviooltje, 
Kalkbedstro, Liggend bergvlas, Stijve ogentroost, Zandblauwtje en Zachte haver. Een doelsoort 
die hij eveneens vermeldt, met evenwel geringere relevantie voor het studiegebied, is Spinnenor
chis. Ons inziens ontbreekt in de lijst Nachtsilene. Deze soort wordt wél als doelsoort voor zomen 
(ecologische groep 83) opgenoemd, maar niet bij de graslanden. Daar komt ze nochtans gere
geld ook in voor.

. Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Griel, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit 
en Veldleeuwerik. Het projectrapport van de VLM (2000) voor de Oosthoekduinen vermeldt ook 
nog Graspieper en Patrijs als doelsoorten voor duingraslanden. In de golf moeten de verwachtin
gen voor broedvogels van grasland niet al te hoog ingeschat worden, gezien de drukke recreatie.

. Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker en Rugstreep- 
pad. Ons inziens moet ook de Rode lijst-soort Levendbarende hagedis aan de doelsoorten 
toegevoegd worden. De eerste twee soorten zijn alleen relevant op het moment dat er graafwerk 
in de golf gebeurt.

. Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt de dagvlinders Bruin blauwtje, 
Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder en Kleine parelmoervlinder. Ongetwij
feld zijn een aantal soorten uit andere ongewerveldengroepen op te nemen. Blauwvleugelsprink- 
haan en Kustsprinkhaan zijn enkele relevante sprinkhaansoorten. Vliesvleugeligen zijn nog te 
slecht gekend in Vlaanderen, maar quasi zeker moeten een aantal graafbijen, graafwespen en 
mieren als doelsoorten kunnen aangewezen worden. Bij de spinnen is Duinkampoot een Rode 
lijst-soort van onder meer dit biotoop. Bij de loopkevers zijn Amara montivaga, Amara nitida, 
Amara famelica en Amara tibialis wellicht geschikte doelsoorten. Ook mierenleeuw kan wellicht 
als doelsoort gelden.

. Paddestoelen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust maakt ook nog gewag van ‘een aantal fungi, 
waaronder Wasplaten’, uit een Rode lijst-interpretatie menen we hier minstens Forse aardster, 
Gewimperde aardster, Gekraagde aardster, Heideaardster, Kleine aardster, Tepelaardster, Melige 
stuifzwam, Piekhaarzwammetje, Donkerstelige stuifzwam, Geaderde stuifzwam, Witstelige zadel- 
kluifzwam, Oranje wortelbekerzwam en Gesteelde stuifzwam aan te kunnen toevoegen.



Foto 50. Blauwe zeedistel is een van de weinige planten die momenteel expliciet aandacht krijgt in de 
golf. De planten worden beschermd door een kleine draadomheining. De plant staat in de golf niet in zijn 
meest typische milieu (lijzijde zeereepduin), maar vooral in open mosduin op sterk zongeëxposeerde 
duintjes.



. Kenmerken. Kruiden- en dwergstruikenvegetaties van vochtige duinvalleien met minerale tot 
venige bodem of binnenduinranden. We onderscheiden primaire duinvalleien, ontstaan door 
afsnoering van een stuk strand als gevolg van zeewaartse duinvorming en secundaire duinval
leien, ontstaan door uitstuiving tot op het grondwater. Door de combinatie van een kalkrijk en 
voedselarm substraat met hoge bodemvochtigheid zijn vochtige duinvalleien rijk aan (specifieke) 
soorten. In het concrete studiegebied is dit biotoop momenteel ontbrekend. In de golf verhindert 
waterwinning momenteel het voorkomen van natte duinvalleien. Sinds de jaren ’60 ziet men een 
systematische afname van alle grondwaterafhankelijke soorten.

. Habitats. Jonge vochtige tot natte panne; (oud) nat tot vochtig mesotroof grasland.

. Knelpunten. Verstoorde grondwatertafel door waterwinning onder de golf, onvergunde waterwin
ningen in de buurt, bemaling in functie van bouwwerken en drainage door riolering van omliggen
de bewoning; atmosferische stikstofdepositie; uitdoven van natuurlijke verstuiving; verstruweling. 
Binnen het studiegebied zijn alle knelpunten relevant.

. Kansrijkdom. Gezien de hoge eisen die aan het milieu worden gesteld en de geringe actuele 
oppervlakte van de habitats, zullen grote inspanningen nodig zijn om deze systemen aan onze 
kust te behouden en verder te ontwikkelen. Hiervoor moet verstuiving meer kansen krijgen en 
dient de verdroging teruggedrongen te worden. Enkel het Zwin biedt mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een primaire duinvallei. Binnen het studiegebied zijn er beperkte mogelijkhe
den door de combinatie van afbouw (vergunde en niet vergunde) waterwinning en uitdiepen 
van depressies op de laagst gelegen punten. Vooral de laag gelegen punten pp6, 27, 31 en 32 
bieden perspectieven vanuit hydrologisch standpunt. Vanuit golftechnisch standpunt zijn kleine 
verschuivingen ten opzichte van deze punten gunstiger of komen ook nog enkele andere locaties 
in aanmerking. Hier dienen ondiepe peilbuizen evenwel de hydrologische haalbaarheid nog aan 
te tonen. Op kaart 19 zijn nog enkele locaties als mogelijkheid gesuggereerd, omdat het reeds 
actueel depressies zijn, evenwel zonder grondwaterindicatieve vegetatie. Ook hier dient nader 
hydrologisch onderzoek de eventuele haalbaarheid te staven o fte  ontkrachten.

. Beheer. Initieel: waterwinning afbouwen en depressie uitdiepen; handhaving door maaien ( 
hoofdzakelijk ter bestrijding van Duindoorn).

. Procesparameters. Plaatselijk kwelindicatoren en indicatoren van natte tot vochtige, mesotrofe 
omstandigheden (Paddenrus, Knopbies, Sierlijke vetmuur); bodem plaatselijk in de winter water- 
verzadigd, in de zomer eveneens nog bereikbaar voor de wortels van de vegetatie.

. Doelsoorten.

. Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Armbloemige waterbies, Bonte 
paardestaart, Draadgentiaan, Drienervige zegge, Duinrus, Dwergbloem, Dwergvlas, Dwergzeg- 
ge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote muggenorchis, Harlekijn, Honingorchis, Zwarte knopbies, 
Klein glidkruid, Moerasgamander, Moeraskartelblad, Moeraswespenorchis, Oeverkruid, Onder
gedoken moerasscherm, Parnassia, Platte bies, Rond wintergroen, Sierkijke vetmuur, Slanke 
gentiaan, Stijve moerasweegbree, Strandduizendguldenkruid, Teer guichelheil, Vleeskleurige 
orchis, Zeerus, Zeevetmuur, Zilt torkruid, Zilte zegge. Een hele reeks van deze soorten komen 
momenteel niet meer in het studiegebied voor en zelfs niet meer aan de Vlaamse kust. Toch is 
hun heropduiken minder onwaarschijnlijk dan men eventueel zou kunnen verwachten, gesteld 
dat de abiotische condities gecreëerd worden. Veel van deze soorten kunnen verspreiden met 
vogels en dus grote afstanden op korte tijd overbruggen. Ook de zaadvoorraad van veel van 
deze soorten is niet te onderschatten. Leten (2003) plaatst hoger vermelde soorten in de ecolo
gische groepen 33, 34, 62 en 75. Andere extra doelsoorten die hij aan deze ecologische groepen 
koppelt zijn Beklierde ogentroost, Bevertjes, Duin-breedbladige orchis (Epipactis helleborine var. 
neerlandica), Gelobde maanvaren, Kleine maanvaren, Kleine ratelaar, Moerasorchis, Paddenrus, 
Stijve ogentroost, Tweehuizige zegge, Voorjaarszegge, Waternavel en Zeegroene zegge.

. Broedvogels. De ecosysteemvisie vermeldt Grauwe kiekendief, Kleine plevier, Paapje, Porse- 
leinhoen, Rietzanger, Slobeend, Strandplevier, Tureluur, Visdief, Waterral, Watersnip en Zomer- 
taling als doelsoorten broedvogels en verder Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe klauwier, 
Oeverzwaluw en Velduil als overige doelsoorten (niet broed-)vogels. Het is duidelijk dat deze lijst 
rekening houdt met veel ruimere biotoopvereisten dan het bedoelde biotoop alleen.



. Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie vermeldt Boomkikker en Rugstreeppad. Hier moet 
ongetwijfeld Kamsalamander aan toegevoegd worden.

. Ongewervelden. De ecosysteemvisie vermeldt uitsluitend dagvlinders, meer bepaald Duinparel- 
moervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder en Kleine parelmoervlinder. Uit de Rode lijst van 
de sprinkhanen kunnen we nog Zanddoorntje vermelden als relevante doelsoort. Uit de Rode lijst 
van de loopkevers (Desender et al. 1995) kunnen geen met zekerheid relevante soorten gehaald 
worden. De opgave van biotopen is meestal iets te algemeen (‘duinen en stranden’, ‘oevers van 
stilstaand oligotroof water’, ‘vochtige graslanden’, ‘overige vochtige habitaten’). Voor spinnen en 
slankpootvliegen geldt hetzelfde probleem. Ook andere recente beheersplannen voor duingebie
den (bijvoorbeeld Van Nieuwenhuyze 2003) geven nog geen doelsoorten voor deze groepen op.



. Kenmerken. Struwelen en bosranden verspreid over de breedte van het duin, maar vooral in het 
middenduin, het binnenduin en de duinzoom. De meeste struwelen zijn geëvolueerd uit het duin- 
doornstruweel. Duinstruwelen zijn onder meer voor epifyten belangrijk. Struwelen zijn moeilijk los 
te koppelen van mantel- en zoombegroeiingen.

. Habitats. Opgaande struwelen; halfnatuurlijke ruigten, kalkrijke zomen en Duinrietsteppen. De 
verschillende types binnen het studiegebied zijn beschreven in de paragrafen ruigten, zomen en 
struweel in het hoofdstuk vegetatiebeschrijving.

. Knelpunten. Verstoorde grondwatertafel; verwildering van exoten; rustverstoring. De drie knel
punten zijn ook relevant voor het concrete studiegebied

. Kansrijkdom. Duinstruwelen vormen meestal een bepaald successiestadium dat moeilijk door 
natuurtechnisch beheer in stand te houden is. Op veel plaatsen aan de kust is dan ook een 
evolutie van de struwelen naar bos te zien, of treedt degeneratie op. Over de precieze mecha
nismen van deze degeneratie is echter nog niet veel gekend. Er zijn aanwijzingen dat aaltjes 
de moederplant doen verzwakken of afsterven in droge zomers. In principe kan op de meeste 
kalkrijke plaatsen nieuw duinstruweel ontstaan. In het studiegebied is het fenomeen struweelvor- 
ming momenteel in een botanisch interessant stadium. Veel soorten die we tot voor kort alleen 
kenden van kalkrijke leembodems in het binnenland zijn de duinstruwelen aan het koloniseren.
De herkomst van het materiaal en meteen ook de waardering van het struweel is een moeilijk 
punt. Een aantal soorten zijn heel zeker door menselijk toedoen (nabijheid in tuinen) aan hun 
opmars bezig. Voor een aantal andere zijn ook natuurlijke herkomstgebieden niet uit te sluiten.
De kansen die dit struweel krijgt hangen in niet geringe mate af van de waardering die we aan 
welbepaalde soorten geven. Tolereren we de nieuwkomers als een verrijking of weren we hen 
als niet streekeigen of exoot? Het specifieke struweel met Kruipwilg als dominant is een van de 
habitatdoeltypes. Aangezien Kruipwilg echter kiemt in grondwaterafhankelijke omstandigheden 
ziet de toekomst van dit struweeltype er niet erg rooskleurig uit. In de golf zal het beheer van dit 
vegetatietype dan ook vooral gericht zijn op het behoud van de bestaande Kruipwilgstruwelen.

. Beheer. De ecosysteemvisie Vlaamse kust maakt geen gewag van deze problematiek als ze het 
over het beheer heeft: enkel ‘niets doen’ en ‘eventueel extensieve begrazing (bijvoorbeeld met 
snoeiers)’ worden als beheer aangehaald. In praktijk zien we vaak een meer selectieve aanpak, 
volgens de ingesteldheid van de beheerders met betrekking tot de hierboven vermelde discussie. 
In het concrete studiegebied is ‘grijs duin’ prioritair en is het niet de bedoeling dat het struweel 
uitbreidt.

. Procesparameters. Opslag van bomen

. Doelsoorten.

. Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Bilzekruid, Borstelkrans, Fijne 
kervel, Hondskruid, Muurganzevoet, Ruige scheefkelk, Soldaatje, Stofcaad en Viltroos. Bij Leten 
(2003) zitten deze soorten in de ecologische groepen 53, 74, 75, 82, 83, 84 en 85. In deze groep 
komen ook Knikkende distel, Tengere distel, Kalketrip, Wollige distel, Stinkend streepzaad, W lg- 
sla, Malrove, Kattekruid, Wegdistel, Dubbelkelk, Knopig doornzaad, Stalkaars (allemaal groep 
53), Poppenorchis, Kleine steentijm, Schildzaad, Wondklaver, Gelobde maanvaren, Kleine maan- 
varen, Bevertjes, Voorjaarszegge, Zeegroene zegge, Driedistel, Grote centaurie, Echte kruisdis
tel, Cipreswolfsmelk, Beklierde ogentroost, Stijve ogentroost, Grote muggenorchis, Honingorchis, 
Sikkelklaver, Spinnenorchis, Harlekijn, Mantelanjer, Gewone vleugeltjesbloem, Voorjaarsganze- 
rik, Kleine ratelaar, Veldsalie, Liggend bergvlas (groepen 74 en 75), Prachtklokje, Akkerklokje, 
Bosdroogbloem, Dicht havikskruid, Donderkruid, Boslathyrus, Wilde liguster, Glad parelzaad, 
Muskuskaasjeskruid, Vliegenorchis, Groot glaskruid, Duinroosje, Egelantier, Nachtsilene, Gas
peldoorn groepen 82-85) voor. Een groot aantal van deze soorten ogen wellicht wat onrealistisch, 
wegens hun zeldzaamheid, maar de laatste jaren zijn tal van zeldzaamheden in deze sfeer voor 
het eerst waargenomen, waardoor het spectrum wellicht vrij breed mag voorgesteld worden.

. Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomleeuwerik, Boompieper, Draai- 
hals, Geelgors, Grauwe gors, Grauwe klauwier, Hop, Kleine barmsijs, Patrijs, Paapje en Rood- 
borsttapuit als broedvogels. Wegens de hoge bezoekersaantallen in de golf moeten de verwach
tingen voor het studiegebeid niet al te hoog gespannen zijn.



. Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker, Kamsalamander 
en Rugstreeppad.

. Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen ongewervelden. Bij de 
dagvlinders komen binnen het studiegebied geen Rode lijst-soorten dagvlinders voor die aan
struweel of zomen gebonden zijn. Bij de sprinkhanen kunnen we wellicht Duinsabelsprinkhaan, 
Kustsprinkhaan, Greppelsprinkhaan en Struiksprinkhaan als relevante doelsoorten aanwijzen. Bij
de spinnen zijn de Zwarthandboswolfspin (Pardosa saltans) en de Duinkampoot (Zelotes electus) 
wellicht relevante doelsoorten.

Foto 51. Mooi ontwikkeld, soortenrijk duinstruweel, zonder al te veel exoteninvloed. We herkennen on
der meer Duindoorn, Dauwbraam, Hondsroos, Kardinaalsmuts en Eénstijlige meidoorn.



. Kenmerken. Bosgemeenschap van kalkrijke tot enigszins ontkalkte, droge tot vochtige, voedsel- 
arme tot matig voedselrijke duinen. In vochtige omstandigheden betreft het voornamelijk Elzen-, 
Berken- of Wilgenbroek en in de binnenduinrand plaatselijk Elzen-Eikenbos. Op mesofiele en 
drogere gronden kan Duin-Berkenbos, Duin-Eikenbos en Berken-Zomereikenbos voorkomen 
(Van der Werf 1991). De vochtige duinbossen zijn zeer belangrijk voor epifyten, die hier genieten 
van een hoge relatieve luchtvochtigheid, tempering van de mariene zoutinvloed en de relatief 
geringe graad van luchtverontreiniging. In het concrete studiegebied is veruit het meeste ‘bos’ 
naaldhoutaanplant, maar ook spontane verbossing van struwelen komt voor. In het hoofdstuk 
vegetatie worden de diverse voorkomende bostypes besproken.

. Habitats. Spontaan duinbos; (spontaan verjongende) bosaanplant. Binnen het studiegebied 
komen beide types voor. Verjonging van de aangeplante naaldhoutaanplanten gebeurt met een 
breed spectrum van struik- en boomsoorten, waaronder zowel kalkminnende als eerder kalkmij- 
dende. De kolonisatie met typische kalkminnende houtige soorten als Zuurbes en Kardinaals- 
muts is een interessant fenomeen, nieuw voor onze kustduinen. Lijsterbes, Kamperfoelie, Ameri
kaanse vogelkers, ... daarentegen wijzen eerder richting van een bosontwikkeling in ontkalkende 
omstandigheden. De uitslag van dit bebossingsproces is nog onbekend.

. Knelpunten. Verstoorde grondwatertafel; zure neerslag; historische bebossing met exotische 
of aan het duin vreemde soorten; pestsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers; adventieven uit de 
sierteelt. Alle knelpunten zijn ook hier relevant.

. Kansrijkdom. Omvorming van naaldhoutaanplanten (kappen van naaldhout) biedt zeker per
spectieven. Een hele reeks houtige loofhoutsoorten (Eik, Berk, Meidoorn, Lijsterbes, Vlier,
Rozen, Kardinaalsmuts, ...) zijn reeds in de ondergroei aanwezig. Door spontane evolutie vanuit 
(gemengde) struwelen ontstaan de meest 'natuurlijke’ duinbossen.

. Beheer. Omvormingsbeheer; 1) bestrijden van pestsoorten en adventieven; 2) extensieve begra- 
zing; 3) niets doen. In de golf zijn alleen de maatregelen 1 en 3 relevant. De maatregelen kunnen 
gespreid worden over een periode van bijvoorbeeld tien jaar.

. Procesparameters. Verrijkingsindicatoren door zure depositie: Gewoon struisgras, Schapezu- 
ring, Rankende helmbloem; plaatselijke indicatie van ontbreken of afname van grondwateront
trekking: bodem plaatselijk in de winter waterverzadigd, in de zomer deels waterverzadigd

. Doelsoorten.

. Hogere planten. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Azorenaddertong, Geschubde 
niervaren, Moerasvaren, Muursla, Tongvaren, Vogelnestje en W ide  narcis. Bij Leten (2003) 
horen deze planten thuis in de ecologische groepen 90, 91, 92, 94, 95. De enige andere soort uit 
deze groepen die als doelsoort vermeld worden is Geoorde wilg, een minder relevante soort voor 
kalkrijke bodems. Een reeks kalkminnende houtige soorten, waarvan een aantal hogerop reeds 
vernoemd werden (Rode kamperfoelie, Kardinaalsmuts, Wollige sneeuwbal, Bosrank, Zuurbes, 
Wegedoorn, Spekwortel, Donzige eik, Palmboompje, Elsbes, ...) zijn zeker aandachtssoorten bij 
de spontane verbossing. Bij deze houtige soorten horen ook een reeks kruiden van kalkrijke bos
sen (W ide narcis, Welriekende salomonszegel, Mannetjesorchis, W ide  akelei, Glad parelzaad, 
Donderkruid, Gulden sleutelbloem, Slanke sleutelbloem, diverse parelgrassoorten, Tongvaren, 
...), waarvan een aantal reeds onze kust bereikt hebben, andere (nog) niet.

. Broedvogels. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomleeuwerik, Boompieper, Draai- 
hals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht, Hop, Kleine barmsijs, Steenuil en W elewaal.

. Amfibieën en reptielen. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt Boomkikker en Kamsala- 
mander.

. Zoogdieren. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen zoogdieren. Uit de inventarisatie 
van het Calmeynbos aan de Westkust komt naar voor dat er actueel minstens twee Rode lijst- 
soorten vleermuizen voorkomen (Ruige dwergvleermuis en Grootoorvleermuis). Minstens deze 
twee kunnen ook als doelsoort vooropgesteld worden voor kustbossen. Ook nog enkele andere 
boombewonende vleermuizensoorten kunnen wellicht aan de lijst toegevoegd worden. Boom- 
marter is evenmin als Rode lijst-soort opgenomen in de voorlopige Rode lijst. Als zeldzaam dier 
met specifieke voorkeuren voor structuurrijk bos met gepaste boomholtes lijkt het ons echter 
eveneens een prima doelsoort op maat van het toekomstbeeld voor grotere kustbossen. Voor



de golf is dit evenwel niet relevant. Verder is Eikelmuis weliswaar geen Rode lijst-soort, maar zo 
specifiek voor de duinen, dat ze minstens een aandachtssoort mag heten.

. Ongewervelden. De ecosysteemvisie Vlaamse kust vermeldt geen ongewervelden. Bij de Rode 
lijst-soorten dagvlinders van de kust komen geen typische bossoorten voor. Ook de loopkevers
en spinnen zijn tegenvallend op dat vlak. De meeste aangetroffen soorten in de bodemvallen van 
de kustbossen zijn nog pure duinbeesten. De bossen zijn vermoedelijk nog niet oud genoeg om 
kenmerkende soorten te herbergen.



. Kenmerken. De intensieve graslanden in de golf als ‘greens’ en ‘tees’ worden beschouwd als 
uitsluitend functioneel voor de golfsport. De halfnatuurlijke graslanden als roughs worden be
schouwd als uitsluitend functioneel voor natuurbehoud. De intermediaire graslanden als semi- 
roughs en fairways worden beschouwd als multifunctioneel grasland. Hun natuurkwaliteit is 
momenteel erg variabel afhankelijk van betreding, inzaai, herbicidengebruik, fungicidengebruik 
en bemesting. Lokaal zijn het nog zeer waardevolle duingraslanden met zeldzame soorten als 
Draadklaver, Gestreepte klaver, Onderaardse klaver en Blauw walstra. Op de meeste plaatsen 
gaat het nog om herkenbaar duingrasland, waarin soorten als Knoldoddegras, Knolboterbloem, 
Akkerhoornbloem, Duinklauwtjesmos, Bleek dikkopmos, ... dit aantonen. Daarnaast komen er 
nog heel wat algemenere graslandsoorten in voor, die ook in andere halfnatuurlijke graslandty- 
pes kunnen aangetroffen worden (Veldereprijs, Draadereprijs, Kleine klaver, Smalle weegbree, 
Gewoon biggekruid, Leeuwenklauw, Gewoon struisgras, Gestreepte witbol, enz...). Op de meest 
intensieve gedeelten of de recentst 'behandelde’ delen blijft vaak niet veel meer over dan een 
banaal graslandtype dat erg gelijkend is aan dat van de tees. Vooral herbicidengebruik verarmt 
de vegetatie zeer sterk, doordat hierdoor alle dicotylen verdwijnen. Ook het compleet verdwijnen 
van mossen wijst op een duidelijke botanische degradatie. Fairways worden twee maal per week 
gemaaid in het seizoen (maart-oktober), één keer per week buiten het seizoen. Ze worden op 
onregelmatige tijdstippen (gemiddeld één keer per jaar) behandeld tegen ‘parasieten’ met BOFIX 
(MCPA + Fluroxypyr + Clopyralid) 5 l/ha. De bemesting gebeurt met Stikstof, fosfaat, kalium en 
magnesium in een verhouding 85-24-105-17 (cijfers van 2001). Het maaisel wordt niet afgevoerd. 
De beregening wordt toegepast ‘naar noodzaak’. Er zijn uitsluitend gegevens over het waterver
bruik voor het hele terrein, maar niet voor de specifieke delen. De semi-roughs worden één keer 
in de veertien dagen of één keer per week gemaaid in het seizoen (maart-oktober). Buiten het 
seizoen worden ze niet gemaaid. Ze krijgen in principe geen andere beheersmaatregelen, maar 
worden lokaal wél beïnvloed door de beregening die voor de fairways bedoeld is.

. Habitats. Mesofiel duingrasland met kenmerken van overgang naar Kamgrasland.

. Knelpunten. Herbicidengebruik, beregening, bemesting, overbetreding.

. Kansrijkdom. De ongeveer 30 hectare fairways zijn momenteel de laatste decennia sterk aan 
het degraderen (weinig of geen associatiekensoorten meer, frequent herbicidengebruik, bemes
ting, beregening), terwijl ze potentieel toch nog een belangrijke bijdrage aan het natuurbehoud 
kunnen leveren en toch zeer bruikbaar blijven voor het golfspel. Vooreerst is de vegetatie van de 
fairway dicht tegen de ‘tee’ nauwelijks functioneel voor het eigenlijke spel, behalve dat de spelers 
er op moeten kunnen wandelen. Pas dichter tegen de ‘green’ wordt de spelfunctie belangrijken 
Ook op dat moment echter zijn de lengte van het gras, naast de geslotenheid van de vegetatie 
de belangrijkste vereiste kenmerken voor het golfspel. Deze vereisten kunnen perfect samen
gaan met een soortenrijke vegetatie.

. Beheer. Aan het maairegime hoeft niets te veranderen. Zo lang er nog bemest wordt dient het 
maaisel afgevoerd te worden. Indien de bemesting volledig afgebouwd kan worden kan het 
afgemaaide gras blijven liggen en kan dit ten dele compenseren voor het stopzetten van bemes
ting. (Bij permanente afvoer verschraalt de grasmat zo sterk dat er gaten in de vegetatie komen, 
zodat het golfspel in het gedrang komt). Herbicidengebruik dient evenwel op termijn helemaal 
afgeschaft te worden zodat ook kruiden opnieuw een kans krijgen in de vegetatie. Er is geen 
evenwel een overgangsperiode voorzien van 7 jaar waarin Madeliefjes nog kunnen bestreden 
worden. Monitoring dient de afbouw te begeleiden. Er is geen bezwaar tegen het manueel 
verwijderen van Madeliefjes en Paardebloemen; twee soorten die expliciet ongewenst zijn voor 
het golfspel, en die ook niet typisch zijn voor het duingrasland). De bestrijding van Madeliefjes 
als overgangsmaatregel mag een globaal herstel van de fairways naar soortenrijk grasland niet 
in de weg staan. Onder geen beding kan dit een vlakdekkend herbicidengebruik zijn. Alleen een 
lokale bestrijding van de grootste haarden Madeliefjes kan nog getolereerd worden in de periode 
van 2007 tot 2014, de periode waarin ook de beregening en de bemesting afgebouwd worden. 
Beregening en bemesting zijn twee delicate beheersmaatregelen, waarvoor een goed evenwicht 
dient gevonden te worden tussen golfspel en natuurbehoud. Onder bepaalde normen kan aan 
beide behoeften voldaan worden. Wij stellen een afbouw voor op een termijn van zeven jaar. De 
afbouw is gebaseerd op een jaarlijkse vermindering van beide parameters met één zevende per



jaar. Een jaarlijkse evaluatie (vegetatiemonitoring zowel vanuit botanische als golfspel beoorde
ling) moet duidelijk maken wanneer een goed compromis bereikt wordt. Op dat punt wordt het 
beheer bevroren. De uitvoering van de monitoring (wie, wat) dient in de adviescommissie bespro
ken te worden. De adviescommissie dient eveneens in te schatten wat een 'goed compromis’ is.

. Procesparameters. Toename van dicotylen en mossen in de fairways (jaarlijks te monitoren 
op standaard oppervlakte, of op de volledige fairways; af te spreken op de adviescommissie); 
toename van hoog indicatieve soorten (aandachtssoorten voor de kust sensu Van Landuyt et 
al. 2004, Rode lijst-soorten sensu Biesbrouck et al. 2001) als Draadklaver, Gestreepte klaver, 
Onderaardse klaver, Blauw walstro, ...

. Doelsoorten.

. Hogere planten. In dit multifunctionele graslandtype worden alleen hogere planten als doelsoor
ten vooropgesteld. Voor diersoorten zijn het frequente maaibeheer en de hoge betredingsdruk 
nefast. De belangrijkste doelsoorten zijn reeds vermeld als procesparameters: Draadklaver, 
Gestreepte klaver, Ondergrondse klaver, Blauw walstro. Daarnaast kunnen een groter aantal
aandachtssoorten geformuleerd worden. Dit zijn niet de meest zeldzame plantensoorten, maar 
wél goede indicatoren voor een soortenrijk graslandtype, gebaseerd op de opnames van de 
betere resterende gedeelten van de fairways. We verwijzen hiervoor naar de vegetatieopnames 
in tabel 3.

Foto 52. In het beoogde multifunctioneel grasland komen niet alleen typische duinsoorten voor, maar 
ook algemene graslandsoorten van betreden gazonnen. Draadereprijs is een kenmerkende, maar toch 
nog steeds esthetisch aantrekkelijke soort van multifunctioneel grasland.



In het rangschikkingsvoorstel voor het beschermd landschap van Ostyn 1980 (zie bijlage 7) wordt vooral 
de natuurwetenschappelijke waarde van de golf aangehaald. In de mate dat deze vegetaties als een
wisselwerking tussen 100 jaar antropogeen golfbeheer en de natuurlijke vegetatie kunnen beschouwd 
worden is dit ook een cultuurhistorisch element. Hiervoor dienen geen aparte instandhoudingsdoel- 
stellingen geformuleerd te worden, aangezien deze volledig samenvallen met de doelstellingen voor 
natuurbehoud.

In de periode van de aanleg van de golf werd ook met de waterwinning in het gebied gestart. Bij de uit
voering van de werken ten behoeve van de waterwinning en van de aanleg van het golfterrein, werden 
op een diepte van 6 m de resten van een vroegmiddeleeuws (zesde eeuws) schip aangetroffen. Deze 
archeologische vondst bewijst dat er zich ter hoogte van de huidige Blinkaartpanne in de zesde eeuw 
bevaarbare zeegeulen bevonden en ontkracht de hypothese van Depuydt (1972) als zouden de Knokse 
binnenduinen overblijfselen zijn van de ‘Oude duinen’. Het golfterrein van Knokke behoort, net zoals de 
overige deelgebieden van de duinstreek van het Zwin tot de ‘Jonge duinen’. Deze vondst vergt geen 
speciale beschermingsmaatregelen, aangezien het huidige beheer helemaal gericht is op een instand
houding van het huidige landschap.

2 .2 .4  Beheersdoelstellingen m .b.t. de sociale en educatieve functie

Natuurgebonden en landschapsgerichte recreatie zijn de belangrijkste vormen van recreatie die ver
zoenbaar zijn met een kwetsbaar duingebied.

Bij de eerste vorm van recreatie maken natuur en landschap deel uit van de activiteit. Bestuderen en 
genieten van de natuur en landschap zijn de belangrijkste motieven. Deze ontspanningsvorm blijkt 
voorlopig slechts een beperkt, maar toenemend gedeelte van de bevolking aan te spreken. Voor de 
doorsnee wandelaar is immers niet de biologische diversiteit of de authenticiteit van het landschap een 
maatstaf voor de kwaliteit ervan.

Bij landschapsgerichte recreatie fungeert het landschap als decor voor allerhande activiteiten: (soci
aal) wandelen, paardrijden, hond uitlaten, fietsen, ... Belangrijkste kwaliteitscriterium is de rust en de 
schoonheid van de omgeving. Ook het idee van ‘ongerepte natuur’ (zee, stuivende blonde du inen ,...) is 
een belangrijke component van de belevingswaarde. Uiteraard mag deze recreatievorm niet de oorzaak 
zijn van het wegnemen van die rust en schoonheid.

In de golf is de tweede vorm van recreatie een wezenlijk element van het terrein. Dit beheersplan is er 
op gericht dit soort recreatie te kunnen handhaven zonder de bestaande natuurwaarden aan te tasten. 
De belangrijkste aanleiding tot het beheerplan is de bezorgdheid over de toenemende intensivering 
in het beheer van golfterreinen, die leidt tot kwaliteitsverlies van de natuurwaarden. In het hoofdstuk 
historiek is duidelijk waarneembaar hoe en wanneer de intensivering plaatsvond. In dit beheersplan 
moeten de ingrediënten aangerijkt worden die een duurzaam voortbestaan van golf en natuur kunnen 
bewerkstelligen.

2.2 .5  Beheersdoelstellingen m .b.t. de w etenschappelijke functie

Het studiegebied heeft als een van de soorten rijkste onderdelen van de duinen aan de Oostkust een 
uitzonderlijke wetenschappelijke betekenis. Met het uitvoeren van het beheersplan doet zich een unieke 
kans voor om een gecombineerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten in onder meer volgende 
domeinen:

. Hydrologie: evolutie waterpeilen bij vermoedelijke afbouw waterwinning



. Ecologie: effect afbouwen waterwinning op flora, vegetatie en fauna, effect herstelbeheer op de
fairways, effect kolonisatie van nieuw gegraven poelen en afgeschuinde oevers van plassen en 
slootjes, evolutie bosontwikkeling na omvorming naaldhout in loofhout

Om deze evoluties te kunnen volgen is monitoring van de beheerseffecten noodzakelijk.

2 .2 .6  Beheersdoelstellingen m .b.t. de economische functie

De belangrijkste economische functies van het studiegebied zijn de waterwinning en de uitbating van 
het golfterrein.

Vanuit natuurbehoudshoek is een afbouw van de waterwinning wenselijk. Er zijn met andere woorden 
geen expliciete beheersdoelstellingen ten gunste van dit facet van de economische functie van het
gebied. Wel is het zo dat maatregelen als een beperking van bemesting en biocidengebruik op de golf 
onrechtstreeks meehelpen aan de kwaliteit van het drinkwater.

In dit natuurbeheersplan is het voortbestaan van de golf in harmonie met de natuurwaarden een expli
ciete doelstelling. Dit beheersplan bevat evenwel enkel de randvoorwaarden voor de golf geformuleerd 
vanuit natuurbehoudshoek. We verwijzen naar het BPA voor meer exacte afspraken, over allerlei an
dere ruimtelijke plannings-facetten.

Het aantrekkelijk houden van dit landschap is een beheersdoelstelling mede gericht op de functie golf- 
sport.

2 .2 .7  Beheersdoelstellingen m .b.t. de m ilieubescherm ende functie

Een natuur- en landschapsgericht beheer vrijwaren de kwaliteit van het grondwater onder het gebied. 
(De diverse vegetatietypes doen dit niet op identieke manier. Beboste duinen accumuleren meer stik- 
stofdepositie dan open duingebied. In het hout worden ook meer zware metalen geaccumuleerd). Voor
al het beperken van biociden en bemesting zijn zowel vanuit natuurbehoudshoek als vanuit milieube- 
schermend standpunt gelijklopende belangen.



2.2 .8  Doelstellingen op perceels- of bestandniveau

Kaart 19 geeft de natuurstreefbeelden weer voor de golf. Alleen de bebouwde gedeelten, de practice, 
greens en tees komen niet in aanmerking voor natuurdoeltypes. De belangrijkste oppervlakte van de 
golf, de roughs, hebben droog tot mesofiel duingrasland als doeltype. Ook het multifunctionele grasland 
van de fairways, struweel en bos nemen aanzienlijke oppervlaktes in. Mosduin en natte duinvalleien 
hebben slechts een beperkte oppervlakte.

Foto 53. De belangrijkste oppervlakte van de golf, de rough-gedeelten, hebben droog tot mesofiel duin
grasland als doeltype. Droog duingrasland en in het bijzonder de mosduinen zijn in de minderheid ten 
opzichte van het mesofiele duingrasland.



KAART 19: Natuurstreefbeeldenkaart

I I intensief beheerde graslanden (geen natuurstreefbeeld) 

D3: (kalkrijk) mosduin en droog tot mesofiel duingrasland 

D9: struweel-, mantel- en zoombegroeiing 
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3 I n v e n t a r i s a t i e  b ehee r s vo rm en

3 .1  In le id in g : o v e rz ic h t h is to risch  b eh eer

In het hoofdstuk historiek zijn de belangrijkste historische beheersmaatregelen reeds beschreven voor 
zover bekend. Hier vatten we het historisch beheer nog eens chronologisch samen.

1907: juridische uitspraak over het eigendomsstatuut van het Zoute: de compagnie overweegt een
waterwinning
1907: aanleg golfterrein en waterwinning
1908: in gebruikneming golf; greens worden ingezaaid, vermoedelijk met ‘Pencross-gras’, de overige
speelzones nog niet; tees zijn afgevlakt en afgeboord met een haagje
1912: splitsing van de golf in een buiten- en een binnenbaan
1913: eerste waterwinning: 3 batterijen filterbatterijen
1914: eerste wereldoorlog legt waterwinning stil
1922: heropstart waterwinning
1922: op oude foto’s zijn jonge dennetjes zichtbaar
1930: verlenging van één van de drie filterbatterijen voor de waterwinning
1940-1944: Duits luchtafweergeschut op de golf (nabij baan 7)
1945: tennisbanen verhuizen van de golf naar nieuwe locatie; vrijgekomen ruimte wordt ingenomen
door nieuwe golfbanen
1948: de waterwinning krijgt 2 batterijen dompelpompen bij 
1950: tot 40 banen op de golf 
1950-1955: bouw van het huidige clubhuis 
1955-1960: aanleg practice
1960: aanleg beregeningsinstallatie en intensiever beheer van de golfbanen met herbiciden, fungiciden, 
bemesting; beschadigde grasmat wordt hersteld met vegetatie uit de ‘Kleine vlakte’ in de Zwinbosjes of 
heringezaaid; greens worden ingezaaid met Amerikaans gras(mengsel?); veel struwelenaanplant met 
exotische sierstruiken
1980: tot ongeveer 1980 worden de lange roughs nog gehooid; na 1980 gebeurt dit niet meer 
1998-1999: greens worden nog uitsluitend ingezaaid met Poa annua
2003: herstel beschadigde grasmat gebeurt niet meer met vegetatie uit de Zwinbosjes, door verkoop 
Zwinbosjes aan Aminal afdeling Natuur



Het huidige maaibeheer gebeurt hoofdzakelijk met vier types toestellen. Greens worden met een apart 
toestel gemaaid. Ook tees worden met een speciaal toestel gemaaid, Ook fairways, semi-roughs en
korte roughs worden machinaal gemaaid. Korte en lange roughs op sterk hellend substraat en de vege
tatie van de steile hellingen rond bunkers worden met een bosmaaier gemaaid.

De frequentie van de maaibeurten ligt vrij strikt vast voor alle bespeelde vegetaties:

. Greens: 6 x/week van maart tot oktober; 1 x/week buiten het seizoen 

. Tees: 2 x/week van maart tot oktober; 1 x/maand buiten het seizoen 

. Fairways: 2 x/week van maart tot oktober; 1 x/maand buiten het seizoen 

. Semi-rough en rough: 1 a 2x/14 dagen van maart tot oktober; niet buiten het seizoen

De hoogte van het maaien ligt eveneens vrij rigoureus vast:

. Greens: 3,5 è 4 mm 

. Tees: 10-15 mm

. Fairways: 14 mm in de zomer; 16 mm in de winter 

. Semi-rough: 28 mm 

. Rough: 55 mm

Het maaisel wordt niet overal afgevoerd. Op de greens en de tees wordt het maaisel altijd verwijderd. 
De maaitoestellen zijn daartoe uitgerust. Op de fairways wordt het maaisel niet verwijderd. Op de rou
ghs varieert het wat. Alleen het langste maaisel wordt verwijderd. Het maaisel wordt momenteel nog 
niet volgens de Vlarem-wetgeving afgevoerd of ter plaatse gecomposteerd. Het wordt nu eens hier, 
dan eens daar in het terrein gestort, in de naaldhoutaanplantingen, in ruige hoekjes, maar soms ook in 
waardevollere vegetaties als mosduinen.

Foto 54. De steile kantjes van de ‘bunkers’ worden met een bosmaaier gemaaid. Het zijn interessante 
plaatsen voor eenjarige duinsoorten van kruidenrijk mosduin (Kegelsilene-associatie). Het is aan te be
velen deze vrij open vegetatie zo te houden en ze niet in te zaaien met gras. Pioniersituaties zijn immers 
in de golf zeer zeldzaam.



Volgende herbiciden en fungiciden worden momenteel gebruikt:

. Greens: Fungiciden Rovral green (Iprodione) 5 ó 10 l/ha, Amistar (strobylurine) 2 l/ha, Sportak 
(prochloraz) 2 l/ha, Mancozebe 4 kg/ha. Gemidddeld 10 behandelingen per jaar. Het toegepaste 
product wordt gekozen in functie van het seizoen en de te bestrijden pathogeen. Geen herbici- 
dengebruik.

. Tees: geen fungiciden; dicotylendodende herbiciden 1x/jaar BOFIX (MCPA + Fluroxypyr + 
clopyralid) 5 l/ha

. Fairways: idem

. Semi-roughs: volgens de golfbeheerders worden hier geen fungiciden en geen herbiciden ge
bruikt. Het compleet ontbreken van dicotylen op sommige plaatsen doet evenwel toch her en der 
herbicidengebruik vermoeden, mogelijk door windwerking, waarbij herbiciden bedoeld voor de 
fairways op de semi-rough terechtkomen.

. Roughs: geen fungiciden, geen herbiciden

Foto 55. Machinale herbicidenbehandeling van de green met specifiek toestel.

3.2 .3  Bemesting

Volgende bemestingsnormen worden momenteel aangehouden:

. Greens: N 229 P 147 K 285 Mg 78 (met vertraagde vrijstelling) 

. Tees: N 185 P 104 K 190 Mg 41 

. Fairways: N 85 P 24 K 105 Mg 17 

. Semi-roughs: niet bemest 

. Roughs: niet bemest



Er zijn geen precieze gegevens bekend over hoeveel water, waar en wanneer gebruikt wordt voor de 
beregening in de golf. Wél zijn er gegevens over de jaarlijkse levering van de waterwinning aan de golf 
sinds 1997.

1997: 75.983 m3 
1998: 66.915 m3 
1999: 105.410 m3 
2000: 73.954 m3 
2001: 114.434 m3 
2002: 34.852 m3 
2003: 106.052 m3

Gemiddeld betekent dit een jaarlijks verbruik van 82.514 m3 per jaar.

De beregeningsinstallatie sproeit vanuit het midden van de speelbanen en is principe berekend om 
niet verder dan de fairways te beregenen. Als er echter wind is reikt de beregening vaak enkele meter 
verder, effect dat duidelijk afleesbaar is aan het karakter van de semi-roughs, die hierdoor steeds meer 
door Engels raaigras gedomineerd worden. Ook het bloeiaspect van Madeliefjes is een typisch bijver
schijnsel van de beregening.

3 .2 .5  A fvalw ater

Het afvalwater van het clubhuis komt in de riolering terecht. Het afvalwater van de loods en enkele 
kleine bijgebouwtjes (o.a. toilet) heeft momenteel nog geen wettelijke afvoer.

3 .2 .6  Beheer van struw eel, aanplanten en bos

Momenteel is er nauwelijks beheer van struweel, aanplanten en bos. Wanneer nodig worden er veilig- 
heidskappingen uitgevoerd. Na storm wordt er eventueel dood hout verwijderd. De haagjes rond de 
tees of de sieraanplanten rond de gebouwen worden intensiever onderhouden.

3 .2 .7  W aterw inning

Voor dit onderdeel verwijzen we naar paragraaf 1.3.4.2 waar de waterwinning reeds toegelicht werd.



4. Kne lpun ten

Een reeks knelpunten zijn reeds op diverse plaatsen in het beheerplan aan bod gekomen. Vooral in het 
hoofdstuk 2 (streefbeeld voor het beheer, doelstelling) zijn een aantal knelpunten reeds expliciet ver
woord (paragraaf 2.2.2 Keuze van concrete natuurdoeltypes voor de golf). In dit hoofdstuk worden de 
voornaamste knelpunten nog eens kort samengevat en op een rijtje gezet.

4 .1  R u im te iijk -p la n o lo g is c h e  k n e lp u n ten

- De golf en de gewestplanwijziging (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan)

Dit natuurbeheerplan wordt opgemaakt in het verlengde van een BPA voor de golf. Het BPA moet ver
volgens door een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) gevolgd worden. Er is echter discus
sie over de bevoegdheid voor de gewestplanherziening van de golf. ARP (de Administratie Ruimtelijke 
Planning) acht dit een gewestmaterie en opteert voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoe
rings Plan (GewRUP). Momenteel is er nog steeds onduidelijkheid over de procedure die zal gevolgd 
worden. Ook over de rol van het beheersplan hierin heerst onduidelijkheid. Het eerste golfmemorandum 
stuurt hoe dan ook aan op de opmaak van een beheersplan, welke procedure er dan ook op volgt.

- De golf en de VEN-IVON-afbakening

Bij de eerste VEN-IVON-afbakeningsvoorstellen werd de golf van Knokke opgenomen in VEN-gebied. 
Bij de eigenlijke afbakening van het VEN werd de golf hieruit geschrapt. Momenteel staat de golf in de 
voorstellen voor het IVON (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk).

- De golfen Habitatrichtlijngebied

In het kader van het BPA werd reeds een ‘Passende beoordeling van het BPA K-32 overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 6 van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG opgesteld, door Aminal afdeling 
Natuur. Deze is opgenomen bij het beheerplan als bijlage 8.

De golf is integraal als habitatrichtlijngebied aangeduid. In habitatrichtlijngebied geldt een verbod op 
het wijzigen van duinvegetaties. Herbicidengebruik, fungicidengebruik, bemesting en beregening zijn 
hiermee in strijd. In de BWK-kartering zowel eerste als tweede versie zijn alle grazige vegetaties als 
duinvegetaties gekarteerd, waardoor bovengenoemde maatregelen nergens kunnen. Bij de opmaak 
van dit beheerplan suggereren wij op basis van verfijnde kartering greens, tees en practice te onttrek
ken aan de kartering Hd en ze als Hx te benoemen waardoor deze maatregelen daar (in beperkte mate) 
wel nog kunnen. In de fairways en zeker op de roughs zijn dergelijke maatregelen in principe absoluut 
niet verantwoord. Op de fairways moet naar een compromis gestreefd worden, met een duidelijk natuur
doeltype voor ogen dat moet gegarandeerd blijven. Herbicidengebruik kan niet anders dan uitgesloten 
worden. Een duidelijk af te spreken beperkte periode om lokaal Madeliefjes te bestrijden is de enige 
tolereerbare toegeving, die nog enige tijd kan gehandhaafd worden als overgangsmaatregel. Dit lokaal 
herbicidengebruik mag zelfs in de overgangsperiode een algemeen herstel van de soortenrijkdom in 
de fairways niet in de weg staan. Monitoring moet hier toezicht op houden. In de adviescommissie is 
afgesproken deze afbouwperiode net zoals voor beregening en bemesting te spreiden over zeven jaar 
(2007-2014). Beregening en bemesting zijn in compromisvorm af te spreken. Er wordt een reductie 
voorgesteld op een zevenjarenplan, met een jaarlijkse vermindering van één zevende. De toestand kan 
worden bevroren op het punt waar enerzijds de vegetatiedoelstellingen (multifunctioneel grasland met 
Draadklavervegetatie) gehaald wordt en anderzijds de speelbaarheid voor het golfspel gegarandeerd 
blijft. Een gradatie in de fairways dicht bij de tees (hogere natuurwaarde) of dichter bij de greens (hogere 
garanties voor speelbaarheid) is hier eveneens te overwegen;



Het duinendecreet heeft slechts een uiterst geringe oppervlakte in de golf, die geen speciale knelpunten 
met zich mee brengt.

- Het statuut van het (eerste) golfmemorandum, het beheersplan, de begeleidingscommissie, de 
stuurgroep, het eco-convenant; noodzaak van ‘natuurrichtplan’

Het golfmemorandum is een ‘aanbeveling’ van een regeringscoalitie, zonder evenwel bindende wette
lijke kracht. Het lijkt logisch de aanbevelingen zo goed mogelijk te verwerken in het beheerplan.

Het wettelijk statuut van dit beheerplan is evenmin duidelijk. Vooreerst is het onduidelijk of dit beheer
plan natuurbeheerplan, milieubeheerplan of bosbeheerplan moet heten. De wettelijke kracht is nergens 
ondubbelzinnig verwoord. Het golfmemorandum beveelt weliswaar een beheerplan aan en ook voor de 
goedkeuring van BPA of GewRUP wordt eerst een goedgekeurd beheerplan gevraagd, maar nergens is 
het wettelijk statuut duidelijk verwoord.

Ook de begeleidingscommissie die in het golfmemorandum omschreven wordt mist een wettelijk sta
tuut. Er zijn bovendien nogal wat bedenkingen bij de werkzaamheid van de voorgestelde samenstelling. 
Daarom wordt hier momenteel hoofdzakelijk gewerkt met de betrokkenen die tot nog toe bij de voor
bereidingen van het beheerplan betrokken waren. Ook hier is het wachten op een duidelijke wettelijke 
omschrijving van een officiële begeleidingscommissie. Het eco-convenant is een aanbeveling van de 
Belgische golffederatie, bekrachtigd door het golfmemorandum, maar net zoals het golfmemorandum 
gaat het slechts om een aanbevolen procedure zonder wettelijke basis.

In uitvoering van het natuurdecreet moet er tegen 2008 een natuurrichtplan opgemaakt worden, in 
eerste instantie voor alle VEN-gebieden, daarna in principe ook voor alle andere groene gewestplan- 
bestemmingen. Natuurrichtplannen werken voor nogal wat aspecten op vrijwillige basis. Aangezien de 
golf niet in het VEN valt en de streefdatum uiterst onrealistisch geacht wordt, is er momenteel geen 
duidelijkheid over de implicaties op de golf. Ook hier zullen de maatregelen van het beheerplan vermoe
delijk overgenomen worden in het natuurrichtplan. De Memorie van toelichting bij het BPA van de golf 
vermeldt daarover het volgende:

In de stedenbouwkundige voorschriften worden bepaalde aanpassingen binnen het plangebied ge
koppeld (kaderend binnen het stand still principe van het habitatrichtlijn gebied) aan een op te maken 
beheersplan.
Cf het advies van afdeling natuur dient het beheersplan een juridisch statuut te krijgen. Hiertoe wordt 
het golfterrein van Knokke best als verwevingsgebied opgenomen in het nog af te bakenen Integraal 
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (afgekort als IVON), overeenkomstig de bepalingen van artikel 
27 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en wordt 
het door de Vlaamse regering of de daartoe gemachtigde Vlaamse minister bevoegd voor natuurbe
houd, na advies van de voor natuurbehoud bevoegde Vlaamse gewestelijke administratie, goedgekeurd 
beheersplan best geofficialiseerd als een natuurrichtplan van dat verwevingsgebied, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002.



- aanbeveling recreatief medegebruik Golfmemorandum

Het golfmemorandum beveelt een maximaal recreatief medegebruik van golfterreinen aan. In het hoofd
stuk streefbeeld verwoordden we reeds de opmerking dat het gezien de uiterst kwetsbare mosduinen 
en duingraslanden, en de reeds hoge recreatieve druk door het golfspel zelf, niet aanbevolen is nog 
meer recreatie toe te laten. De Compagnie is een uitbreiding van recreatieve benutting evenmin erg 
genegen.

- informatieverstrekking natuureducatieve noties bij beheerders golf

Bij het golfpersoneel zelf is momenteel weinig notie van wat vanuit natuurbehoudshoek als de belang
rijke natuurwaarden in de golf worden beschouwd. Veelal overheerst zelfs nog de mening dat de bos
bestanden de grootste natuurwaarde vertegenwoordigen, terwijl de graslanden hier absoluut primeren. 
Een goede voorlichting van de beheerders kan misverstanden voorkomen.

4 .3  V e rs tru w e lin g  en v e rru ig in g

Aangezien ‘grijze duinen’ het prioritaire habitatdoeltype zijn is verdere verstruweling van de golf niet 
aangewezen. Een terugdringing, minstens van de exoten, maar eventueel ook van Duindoornstruweel 
kan aangewezen zijn.

4 .4  E x o te n a a n p la n te n

De exotenaanplanten 'vervalsen’ de habitatdoeltypes Duindoornstruweel, Kruipwilgstruweel en ‘bebost 
duin’. Bovendien zijn het vaak ‘pestsoorten’, die hier geen natuurlijke vijanden hebben of soorten die 
geen faunistische of andere meerwaarden kunnen met zich meebrengen (geen ecologisch ‘nut’ in de 
zin van waardplant, voedselplant, , habitat, associaties, ...). Het verwijderen van de exoten is aange
wezen.

4 .5  B io c id en g eb ru ik

Biocidengebruik is strijdig met de instandhoudingsdoelstellingen van de habitatrichtlijn voor de golf.

4 .6  B em esting

Bemesting is strijdig met de instandhoudingsdoelstellingen van de habitatrichtlijn.

4 .7  B eregen ing

Beregening is strijdig met de instandhoudingsdoelstellingen van de habitatrichtlijn voor de golf.



De huidige 'verwerking’ van het maaisel is strijdig met de VLAREM-wetgeving.

4 .9  V e rw e rk in g  van  a fv a lw a te r

De huidige ‘verwerking’ van afvalwater is niet conform met de VLAREM-wetgeving.

4 .1 0  W a te rw in n in g

De waterwinning onder de golf, in combinatie met onvergunde waterwinningen in de buurt en bemalin
gen in functie van bouwwerken, zorgden sedert de jaren '60 voor het integrale verdwijnen van grond- 
waterafhankelijke soorten in de golf. De huidige voorziene afbouw van de waterwinning onder de golf, 
en het in kaart brengen van onvergunde waterwinningen in de buurt, zijn stappen in de goede richting 
voor het herstel van die vegetatie, maar zal onvoldoende zijn voor het herwinnen van de grondwater- 
afhankelijke vegetatie. Extra graafwerk zal minimaal noodzakelijk zijn. Van waar de relevante soorten 
moeten komen als ze niet meer ter plaatse in de zaadvoorraad in de bodem aanwezig zijn is een extra 
knelpunt. Momenteel wordt een MER opgemaakt voor het Gemeentelijk waterbedrijf Knokke-Heist. Dit 
moet meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de afbouw van de 
grondwaterwinning.

Johan Cabooter van het Gemeentelijk waterbedrijf maakt de opmerking dat de verdroging van de golf 
niet uitsluitend het gevolg is van de lokale waterwinning, maar dat ook niet vergunde waterwinningen in 
de omgeving, alsook bemalingen voor bouwwerken een invloed uitoefenen op de grondwaterstand ter 
hoogte van de golf. Momenteel zijn de effecten van deze winningen absoluut niet in detail bekend.



5. Conc re te  b eh e e r sm aa t r eg e l en

5 .1  In le id in g

Juridische noodzakelijkheid van bepaalde beheersvormen

De natuurvergunning (artikel 7 VI. Regering 23 juli 1998) en het feit dat de golf aangeduid is als habita- 
trichtlijngebied hebben bepaalde juridische consequenties op het te voeren beheer. De twee voornaam
ste gevolgen zijn:

. de noodzaak tot in stand houden of optimaliseren van de habitats die van belang zijn in het spe
cifieke habitatrichtlijngebied

. de voorschriften van het natuurdecreet met betrekking op habitatrichtlijngebieden

In de paragraaf 1.5.1.1 Aangetroffen soorten, kenmerkend voorde habitats van de habitatrichtlijn werd 
reeds aangehaald dat 'grijze duinen’, Duindoornstruwelen, Kruipwilgstruwelen, beboste duinen en duin
valleien de te beschermen habitats zijn. In die paragraaf werden ook de relevante soorten die aan deze 
habitats gekoppeld zijn reeds opgesomd. ‘Grijze duinen’, dit zijn mosduinen en duingraslanden, zijn een 
prioritair te behouden en te bevorderen habitat. De belangrijkste consequenties zijn dat deze habitats 
zeker niet verder mogen aftakelen en dat dus alle noodzakelijke maatregelen hiertoe moeten getroffen 
worden. Uit de BWK-kartering versie 1 en 2 komt naar voor dat de hele golf als ‘habitat' uit de bus komt 
(BWK-aanduidingen Hd, Had, Sd, Q, Ppm). Uit dit beheersplan en aanvullend historisch onderzoek 
mogen we aannemen dat de greens reeds vele decennia zeer intensief ingezaaid en onderhouden 
waren en dat ze dus op het moment van de aanduiding als habitatgebied reeds als Hx te bestempelen 
waren, waardoor ze niet als habitat te beschouwen zijn. Voor de tees en practice is het minder evident 
wanneer deze dermate intensief geworden zijn dat ze niet meer als Hd konden beschouwd worden, 
maar zowel actueel zijn ze in elk geval zo sterk botanisch gedegradeerd, dat ze nu niet meer als dus
danig te bestempelen zijn. Ook naar de haalbaarheid van het golfspel toe mogen we aannemen dat 
hier geen botanische verbetering meer kan verwacht worden. Ook deze graslanden beschouwen we 
niet meer als habitat. Voor de fairways en alle andere graslanden (roughs diverse types) zijn er tot op 
de dag van vandaag voldoende argumenten om duidelijk te maken dat deze minstens als Hd°, en in de 
meeste gevallen als Hd te bestempelen zijn. (In bepaalde gevallen zou trouwens de aanduiding Hd*, 
voor zeer mooi ontwikkelde vertegenwoordigers, niet misstaan). Al deze BWK-aanduidingen werden 
als één van de werkcriteria gebruikt om de habitats van de habitatrichtlijn aan te duiden (zie Anselin et 
al. 2000). Tesamen met de geomorfologische kenmerken vastgelegd in de EC Interpretation Manual of 
European Union Habitats (Romao 1996, European commission DG environment 2003) is duidelijk dat 
ook de fairways nog duidelijk als habitat te bestempelen zijn, tot op de dag van vandaag. De manual 
van 2003 maakt trouwens specifiek melding van de moeilijkheden bij het afbakenen van menselijk be- 
invloede habitats, met volgende zin: ‘The users of the manual will need to employ a certain flexibility of 
interpretation, particularly in those areas where the habitat types are very fragmentary and influenced 
by human activities’. Voor alle duidelijkheid: dit hoeft in dit beheersplan niet bewezen te worden. De 
aanduiding als habitat is in het verleden gebeurd en de toestand op dat moment is juridisch gezien rele
vant, en niet de situatie op de dag van vandaag. Beheersmaatregelen die deze habitats benadelen zijn 
wettelijk verboden. Voor de roughs stellen zich weinig problemen. Voor de fairways is het zeer duidelijk 
dat herbicidengebruik niet kan. (We argumenteerden hoger reeds een korte overgangsperiode waarin 
nog selectieve Madeliefjesbestrijding toegelaten wordt). Wat beregening en bemesting betreft, deze 
moeten op zijn minst drastisch teruggeschroefd worden. In zeer beperkte mate kunnen bepaalde types 
duingrasland onder heel lichte bemesting en beregening in stand gehouden worden. In het hoofdstuk 2. 
Streefbeelden voor het beheer, doelstellingen wordt dit vegetatietype strikt beschreven. Het gebruike
lijke frequente maaibeheer kan zonder problemen blijven toegepast worden, zodat de bespeelbaarheid 
niet in het gedrang komt.

De voorschriften van het natuurdecreet zijn erg analoog. In het hoofdstuk 3 van dit decreet: Vergun
ningsplicht voor het wijzigen van vegetatie en van kleine landschapselementen wordt bepaald dat 
er een verbod is op de omzetting van duinvegetaties in parkgebieden, habitatrichtlijngebieden en be
schermde duinen in het kader van het duinendecreet. Ook hier worden de duinvegetaties aangeduid



door verwijzing naar eenheden van de Biologische Waarderingskaart. De implicaties zijn identiek als 
hierboven reeds aangehaald.

Soortgericht beheer

De golf telt een bijzonder hoog aantal zogenaamde Rode lijst-soorten. Dit zijn soorten die op schaal 
Vlaanderen zeldzaam zijn en tegelijk een sterke achteruitgang vertonen in voorkomen. De opsplitsing 
in verschillende categorieën geeft nog eens aan hoe sterk de bedreigingsgraad is. Het gros van deze 
soorten is weergegeven op de kaart 'bijlage 2 ’. De fairways zijn onderbemonsterd op deze kaart, omdat 
ze bespeeld werden tijdens de kartering, wat een intensieve kartering bemoeilijkte. De zeldzaamste en 
meest bedreigde soorten verdienen een soortgericht beheer. Gelukkig is een vegetatiegericht beheer in 
veel gevallen een afdoende garantie dat ook de soorten individueel kunnen blijven voortbestaan. Voor 
enkele soorten is wat extra aandacht toch aangewezen.

Kogelbies is in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. In de golf komen nog twee kleine populaties voor. 
De abiotische omstandigheden zijn momenteel waarschijnlijk te ongunstig opdat de soort zich nog zou 
kunnen uitzaaien. De situatie is momenteel immers te sterk verdroogd. De volwassen planten kunnen 
echter wellicht nog tientallen jaren standhouden, mits een goed beheer. In praktijk betekent dit dat de 
planten best niet afgemaaid worden, maar dat de struikopslag tijdig manueel verwijderd wordt. Even
tueel moet een kleine afpaling de locatie extra bescherming bieden. Enkele dertig cm hoge paaltjes 
rondom de relictpopulaties volstaan wellicht om het personeel er attent op te maken deze locaties niet 
te maaien. Indien enkele depressies uitgediept kunnen worden kan het zaad van de Kogelbies daar 
ingebracht worden, om de plant op die manier toch eventueel iets meer kans te geven te kiemen. Een 
uitdieping vlak naast de bestaande populaties verdient aanbeveling.

Draadklaver is een plant die in principe uitstekend kan gedijen op de kort gemaaide fairways. Een en
kele cm lange vegetatie concurreert de plant al weg. Momenteel echter is de plant het slachtoffer van 
een jaarlijkse herbicidenbehandeling. Draadklaver is een centrale aandachtssoort voor de monitoring 
van de fairways. Ze kan perfect indiceren in welke mate de afbouw van herbicidengebruik, bemesting 
en beregening effect geeft en is hoog indicatief voor het na te streven vegetatietype.

De Blauwe zeedistel is een esthetisch aantrekkelijke plant en wordt nu reeds her en der door een 
draadje beschermd tegen afmaaien.

De locaties met Kegelsilene (open mosduintjes op zuidhellingen) zijn uitermate gevoelig voor betreding, 
dichtgroeien of te vergaande verstoring allerlei. Het zijn vaak dezelfde locaties als deze met Blauwe 
zeedistel. Eventueel kan ook hier een iets ruimere afpaling maaien, betreden en berijden voorkomen. 
Wat gewoel en begrazing door konijnen volstaat om deze vegetatie in stand te houden.

De twee planten Zuurbes en het ene struikje Wegedoorn, die in de golf voorkomen zijn typische voor
beelden van de invasie van kalkminnende soorten in onze duinen gedurende de laatste decennia. Bij 
het verwijderen van exoten dient opgelet dat deze planten niet mee verwijderd worden.

Vegetatie- of biotoopgericht beheer

De meeste beheersmaatregelen kunnen getroffen worden op het niveau van een vegetatietype. Hier
door worden grote aantallen verschillende plantensoorten (en ongewervelde diersoorten) begunstigd 
door één bepaald beheer. Voor de grote oppervlaktes roughs kunnen de beheersmaatregelen in hoofd
lijnen samengevat worden in enkele vuistregels.

De belangrijkste vuistregels zijn:

. Aangezien ‘grijs duin’ een prioritair habitat is moet uitbreiding van verstruweling en verbossing 
tegengegaan worden. Dit kan best door een regelmatig maaibeheer.



. Het maaisel moet altijd afgevoerd worden, om de bodem niet te verrijken. (Deze vuistregel geldt 
niet voor de fairways, indien de bemesting hier volledig stopgezet zou worden; de vroegere be
mesting, noodzakelijk om niet al te veel gaten in de vegetatie te krijgen, kan ten dele gecompen
seerd worden door het maaisel te laten liggen; dit is een vorm van natuurlijke bemesting; door 
het frequente maaien wordt strooiselophoping toch tegengegaan. Zo lang er echter nog gemest 
wordt kan het maaisel best wél afgevoerd worden)

. Voldoende planten moeten zaad kunnen vormen vooraleer ze gemaaid worden; in principe bete
kent dit dat een vegetatie niet gemaaid wordt vooraleer ze twee maand uitgebloeid is. Aangezien 
de productie van duingraslanden vrij gering is, volstaat één maaibeurt per jaar. Een maaibeurt 
laat op het jaar (tweede helft september, oktober) is meest aangewezen.

Ook voor de struweel- en bosgedeelten zijn de beheersmaatregelen vrij eenvoudig te veralgemenen. 
Na een initiële verwijdering van exoten (en eventuele nabehandeling met glyphosaat van de stobben)
kan hier een ‘niets doen’ beheer als belangrijkste beheersmaatregel gehanteerd worden. Uitbreiding 
dient evenwel voorkomen te worden door een maaibeheer rondom, om het prioritaire habitat ‘grijs duin’ 
niet te benadelen.

Stramien beheersadviezen:

Voor de concrete beheersmaatregelen wordt een vast stramien gevolgd dat telkens volgende items 
behandelt:

. Motivatie

. Beschrijving beheersmaatregel 

. Kaartaanduiding 

. Fasering en frequentie



In de Memorie van toelichting bij het BPA nr K-32 Golfterrein, de gedeeltelijke wijziging BPA Kalfstraat
MB17.04.1997 en de gedeeltelijke wijziging BPA wijk Berkenlaan MB 18.12.1992 worden reeds een 
aantal algemene bepalingen met betrekking tot het beheer opgenomen. In punt 7 Motivering tot opmaak 
en toelichting bij de bepalingen van de bestemmingszone wordt reeds vermeld:

Een eerste belangrijk en tweeledig uitgangspunt bij de opmaak van het BPA bestaat in het juridisch 
eenduidig vastleggen van de golfbestemming en hiermee samengaand in het streven naar het behoud 
van de open ruimte, het maximaal beschermen van landschappelijke en ecologische waarden. In die zin 
wordt in de stedenbouwkundige voorschriften een onderscheid gemaakt tussen de golfinfrastructuur, de
roughs, bosmassieven, struikgewas en struwelen.

Een tweede belangrijk uitgangspunt, in samenhang met bovenvermelde, is het aspect van de grond- 
waterwinning in de duinen in het algemeen en specifiek in de golf. Het gebied is momenteel belangrijk 
voor de drinkwaterwinning van de gemeente. In de bepalingen van het BPA wordt aangegeven dat deze 
waterwinning afgebouwd dient te worden. Hierop inspelend is de gemeente, meer specifiek het GWKH 
(Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist), een valabel alternatief aan het uitwerken. Indien dit systeem 
operationeel zal zijn, kan de grondwaterwinning in de golf verder afgebouwd worden, doelstelling is van 
de huidige 800.000 m3/jaar af te bouwen tot 600.000 m3/jaar.
Hierbij zal de gemeente een grondwatermodel laten opmaken. Dit hoogte model dient uit te wijzen waar 
de grens ligt inzake het verhogen van het grondwaterpeil in functie van het kunnen blijven golf spelen, 
droge kelders in de omgeving, ...

De aanwezige infrastructuur in functie van het golfgebeuren d.w.z. nutgebouwtjes worden gereglemen
teerd. Een limitatieve opsomming wordt aangereikt en bebouwingsvoorschriften. Dit op basis van de 
bestaande aanwezige infrastructuur. Verder worden het Caddiespad en de aanwezige overbruggingen 
bestendigd en gereglementeerd.

Inzake nabestemming worden in de stedenbouwkundige voorschriften geen bepalingen opgenomen
gezien dit noch op korte, middellange of lange termijn aan de orde is. Het is wel duidelijk dat (misschien 
op heel lange termijn) bij vrijwillige stopzetting van de golfsport door de eigenaar en voorzover de golf- 
sport niet onmogelijk wordt gemaakt, dit terrein met hoge natuurwaarden zijn functie als parkgebied zal 
blijven behouden, waarbij het versterken van de hoge natuurwaarden zal blijven nagestreefd worden.

In de stedenbouwkundige voorschriften worden bepaalde aanpassingen binnen het plangebied ge
koppeld (kaderend binnen het stand still principe van het habitatrichtlijn gebied) aan een op te maken 
beheersplan. Conform het advies van Aminal afdeling Natuur, cel Kustzone, dient het beheersplan een 
juridisch statuut te krijgen. Hiertoe wordt het golfterrein van Knokke best als verwevingsgebied opge
nomen in het nog af te bakenen Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (afgekort als IVON), 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het na
tuurbehoud en het natuurlijk milieu en wordt het door de Vlaamse regering of de daartoe gemachtigde 
Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud, na advies van de voor natuurbehoud bevoegde Vlaam
se gewestelijke administratie, goedgekeurd beheersplan best geofficialiseerd als een natuurrichtplan 
van dat verwevingsgebied, overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002.

De fairways, practice range, roughs, bosmassieven, struweel en struikgewas, onderhoudsinfrastructuur 
en conciërgewoning, Caddiespad en brugconstructies worden specifiek aangeduid omdat ten eerste dit 
een gegeven is welke uiterst zeldzaam verandert in de golf van het Zoute (statisch gegeven) en omdat 
ze een essentieel onderdeel zijn van de golf zodat we ze effectief kunnen ‘inlijnen’. Ten tweede omdat 
we zo een differentiatie kunnen maken tussen deze elementen binnen het plangebied die belangrijk zijn 
voor de golfsport en deze die belangrijk zijn voor de natuurwaarden.



Maatregelen naar het minder beregenen van de fairways, vermindering van de grondwaterwinning, 
problematiek van het bestaande naaldhout,... worden verder verfijnd in het beheersplan. Hierbij dient 
een evenwicht gezocht tussen de natuurwaarden en de golfsport. Het is duidelijk dat vele maatregelen 
niet van vandaag op morgen zullen kunnen genomen worden maar eerder een lange overgangsfase 
behoeven (bijvoorbeeld verminderen van de beregening -  de grasvegetatie moet zich hieraan kunnen 
aanpassen).

5.2 .2  Recreatief m edegebruik

. Motivatie. Omwille van de reeds hoge recreatieve druk door het golfspel, op de kwetsbare duin
vegetaties van de golf, is het niet aangewezen nog andere permanente recreatieve benutting 
van het golfterrein toe te staan. Niet permanente recreatieve benutting, zoals bijvoorbeeld een 
beperkt aantal geleide wandelingen kunnen toegestaan worden, in afspraak met de eigenaar-be- 
heerder.

. Beschrijving beheersmaatregel. Natuureducatieve brochures of infopanelen (zie 5.2.3) kunnen 
ook ingeschakeld worden voor geleide wandelingen. Overigens dienen geen speciale inrichtin
gen voorzien te worden voor geleide bezoeken. Het is evenwel nuttig een vast parcours af te 
spreken, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande paden, waarbij zo weinig mogelijk inter
actie is met de golfspelers. Vroegmorgenwandelingen, die starten in het golfgedeelte ten westen 
van het Caddiespad zijn aangewezen om interactie met het golfspel maximaal te vermijden. De 
spelers starten immers in het oostelijke gedeelte.

. Kaartaanduiding. Een concrete route-afspraak dient te gebeuren in afspraak met de eigenaar-be- 
heerder.

. Fasering en frequentie. Het aantal geleide wandelingen wordt best beperkt gehouden tot enkele 
wandelingen in het optimale broedvogel-, vegetatie- of paddestoelenseizoen (mei-oktober).

5.2 .3  N atuureducatie

- Informatie voor de golfbeheerders

. Motivatie. Een aantal niet optimale beheersmaatregelen voor de natuurwaarden in de golf 
spruiten méér voort uit een gebrek aan communicatie tussen natuurbehoudsmensen en de 
golfbeheerders, dan uit een doelbewuste negatie van die waarden. In dit beheersplan zijn een 
aantal bijlagen (bijlagen 9, 10 en 11) bedoeld als educatieve steun om duidelijk te maken aan de 
beheerder wat wenselijk is en wat niet.

. Beschrijving beheersmaatregel. Bijlage 9 toont afbeeldingen van waardevolle bomen en struiken, 
te behouden in het kader van de habitats ‘Duindoornstruweel’, ‘Kruipwilgstruweel’ en ‘bebost 
duin’. Kaart 15 toont w aarde belangrijkste groeiplaatsen van die soorten zich bevinden. Bijlage 
10 toont afbeeldingen van exotische en/of niet streekeigen struiken en bomen, te verwijderen in 
het kader van de bescherming van de habitats ‘Duindoomstruweel’, 'Kruipwilgstruweel' en ‘be
bost duin’. Kaart 22 (los bijgevoegde A0-kaart) toont waar deze soorten zich bevinden. Bijlage 11 
toont afbeeldingen van de belangrijkste Rode lijst-soorten kruidachtige planten, te beschermen in 
het kader van het habitat ‘Grijs duin’. Bijlage 2 toont waar deze soorten zich bevinden.

. Kaartaanduiding. Bijlage 2 toont het voorkomen van de belangrijkste Rode lijst-soorten. Kaart 
22 (los bijgevoegde A0-kaart) geeft aan waar exotische bomen en struiken dienen verwijderd te 
worden. Kaart 15 toont waar belangrijke, te behouden struiken en bomen zich bevinden.

. Fasering en frequentie. Niet relevant.

- Informatiebrochure voor de golfspelers

. Motivatie. Voor de golfgebruikers is het belangrijk te weten dat het natuurbeheersplan geen
instrument is om de golf te weren, maar een document dat golf en natuur zo optimaal mogelijk 
probeert te doen samen verder bestaan. Een goed bewaard landschap met grote natuurwaarden



is tevens een ideaal uithangbord voor een golfclub. Een goede brochure kan de welwillendheid 
van de golfspeler tegenover het natuurbeheer positief beïnvloeden.

. Beschrijving beheersmaatregel. Opmaak van een goed geïllustreerde educatieve folder, 1) ver
wijzend naar de belangrijke natuurwaarden in de golf, 2) met opgave van de inspanningen in het 
beheer voor natuur en 3) verwijzing naar de natuureducatieve infopanelen op het terrein.

. Kaartaanduiding. Niet relevant

. Fasering en frequentie. Opmaak zo snel mogelijk na de goedkeuring van het beheersplan.

- Infopanelen

. Motivatie. Een aantal natuureducatieve panelen kunnen de golfspelers én beheerders enerzijds 
attent maken op en anderzijds aanmanen tot respecteren van de natuurwaarden in de golf. Alter
natieven voor infopanelen zijn een folder, website, tentoonstelling in het clubhuis, ...

. Beschrijving beheersmaatregel. Infopanelen kunnen geplaatst worden bij de meest kwetsbare 
Rode lijstsoorten (Kogelbies, Blauwe zeedistel-Kegelsilene-biotopen) om spelers en beheerders 
attent te maken op kwetsbare plaatsen. Ze zijn interessanter dan echte afbakeningen met paal 
en draad. Ook de omschakeling van het beheer bij de fairways verdient een woordje uitleg, om 
de spelers te motiveren voor de gewijzigde omstandigheden. Uitgegraven depressies zijn even
eens dankbare plaatsen om wat uitleg te geven. Een infopaneel bij de bosomvorming en exoten- 
verwijdering kan eveneens best de golfspeler duidelijk maken wat er gebeurt en waarom. Ook 
de resultaten van de monitoring kunnen bijvoorbeeld via een infopaneel meegedeeld worden. 
Naast bepaalde fairways kan gewezen worden op belangrijke natuurwaarden die zich nog op de 
fairways bevinden (Draadklavervegetaties bijvoorbeeld).

. Kaartaanduiding. Kaart 20 geeft een aantal dankbare locaties weer waar infopanelen zouden 
kunnen geplaatst worden. Het aantal is zeker niet bindend, maar slechts richtinggevend voor de 
mogelijkheden.

. Fasering en frequentie. Meteen na goedkeuring beheersplan laten opmaken.



KAART 20: Mogelijk geschikte locaties 
om uitleg te verschaffen via infopanelen, 
over natuurwaarden en aangepast 
ecologisch beheer
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Motivatie. Natuurlijke duingraslanden en mosduinen worden (werden) begraasd door konijnen of 
grote grazers. Ook in Knokke werden golfterreinen ooit beheerd door een schaapskudde. Tegen
woordig vervangt het maaibeheer grotendeels het vroegere graasbeheer. Duingraslanden die 
noch begraasd, noch gemaaid worden verruigen en verliezen veel van hun botanische kwaliteit. 
Ook het achterlaten van maaisel, strooisel van aangrenzend bos, beschaduwing door aangren
zend bos, uitbreiding van struweel, stikstofdepositie uit de lucht kunnen verruiging veroorzaken. 
Het behoud van het prioritaire habitat ‘grijs duin’ vergt het zo goed mogelijk terugdringen van 
verruiging.
Beschrijving beheersmaatregel. Behalve op de fairways, is het aangewezen om alle grazige 
vegetaties minstens één keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. De struweelontwik- 
keling wordt door een regelmatig maaibeheer bevroren op het huidige stadium. Reeds verruigde 
vegetaties, bijvoorbeeld aan de rand van naaldhoutbestanden kunnen eerst kort gemaaid worden 
en daarna afgeplagd. De zoden kunnen gebruikt worden om beschadigde fairways te herstellen, 
waardoor het minder aangewezen herinzaaien vermeden wordt. Op de afgeplagde plaatsen kan 
spontane herkolonisatie van soortenrijker mosduin en duingrasland plaatsvinden. Er mag onder 
geen beding heringezaaid worden. De afgeplagde vegetatie wordt best een tijdlang afgeschermd 
op de klassieke manier die men in de golf gebruikt (‘ground under repair’-plakkaat, gecombineerd 
met blauwe paaltjes). Na één jaar mag de vegetatie opnieuw gemaaid worden op de klassieke 
manier. De afgeplagde plaatsen worden best gemeld, zodat er monitoring van de herkolonisatie 
kan plaatsvinden. De naaldhoutaanplanten worden omgevormd tot loofhout. Dit mag geleidelijk 
gebeuren. Het verdient de voorkeur aan de randen te beginnen, omdat daarmee de verruiging 
van aanpalend duingrasland voorkomen wordt.
Kaartaanduiding. Kaart 21 geeft een aanduiding van verruigd duingrasland, waar afplaggen 
aanbevolen wordt. (De plaggen kunnen gebruikt worden voor herstel van beschadigde tees en 
fairways, waardoor inzaaien vermeden wordt). Bij de kaart horen volgende opmerkingen. De eer
ste aangewezen locatie naast fairway 5 is ongeveer 20 x 10 m groot en ligt tegenaan een huis.
De tweede is ongeveer 30 x 5 m groot. De locatie naast fairway 6 is ongeveer 30 x 5 m groot. Ze 
ligt eveneens tegenaan een huis. Hier dient opgelet voor de kleine populatie Eikvaren, evenals 
voor het Kruipwilgstruweel. Beiden moeten gespaard blijven. De locatie naast fairway 7 duidt op 
de plaats waar momenteel Sierbrem geplant is. Deze kan best gerooid worden en het grasland 
nadien afgeplagd. Deze locatie is zo’n 50 x 10 m groot. De locatie naast fairway 8 is zo’n 20 x 10 
m groot. De locatie naast fairway 12 is een plaats waar een reeks bloemen ingezaaid zijn (Bies
look, Kleine pimpernel, Marjolein, ...). Deze plek mag geplagd worden. Daarmee is dan meteen 
de floravervalsing weggenomen. Langs dezelfde fairway komen nog verschillende ruiggrazige 
plaatsen voor tussen de dennenbomen. Ook deze mogen geplagd worden. Wanneer de dennen 
gerooid worden mag eventueel ook nog iets meer geplagd worden. De locatie naast fairway 17 
is ongeveer 20 x 5 m groot en is eveneens een ruiggrazige strook tegen de rand van de golf.
In geen geval mogen ook de soortenrijkere vegetaties afgeplagd worden. Dit beheer dient strikt 
beperkt te blijven tot de verruigde grazige vegetaties met weinig kruiden.
Fasering en frequentie. Maaien minstens één keer per jaar, bij voorkeur half september-oktober. 
Afplaggen hoogstens één keer in de tien jaar. Monitoring dient aan te geven welke vegetaties 
voor een tweede plagbeurt in aanmerking komen.



Foto 56. In de schaduw van de naaldhoutaanplanten verruigt en vergrast de vegetatie. Hier is het ty
pische bloeiaspect van Gewoon struisgras en Gestreepte witbol te zien. Kruiden zijn schaars. Kappen 
van naaldhout, maaien van de grazige vegetaties met verwijdering van het maaisel of afplaggen van de 
zode (met hergebruik voor beschadigde fairways) kunnen opnieuw soortenrijk grasland creëren.

5.2 .5  S truw eel- en bosbeheer (behoud, om vorm ing, exotenbestrijd ing)

. Motivatie. Duindoornstruweel, Kruipwilgstruweel en bebost duin zijn habitats van de habitatricht
lijn. Ze vergen in principe weinig beheer, behalve een initiële verwijdering van exoten of omvor
ming van aanplant naar natuurlijk bos.

. Beschrijving beheersmaatregel. De omvorming van de struwelen kan op vrij korte termijn gebeu
ren door alle exoten te verwijderen. Een nabehandeling van de stobben met glyphosaat is aange
wezen, om heruitlopen te voorkomen. De omvorming van naald- tot loofhout vergt meer tijd. We 
suggereren een geleidelijke omvorming gespreid over tien jaar, waarbij alle naaldhout geleidelijk 
gekapt wordt. Er dient niet heraangeplant te worden. De spontane loofhoutopslag, voor zover niet 
uit exoten of niet-streekeigen soorten bestaande vervangt de vroegere naaldhoutaanplant. Ook 
de omzetting in duingrasland behoort tot de mogelijkheden, aangezien dit een prioritair te be
schermen habitat is volgens de habitatrichtlijn. Hier dient evenwel toegevoegd te worden dat het 
kappen van bos ten gunste van duingrasland een bouwvergunning vergt en compensatieplichtig 
is. Er moet met andere woorden op een andere plaats nieuw bos geplant worden of er moet be
taald worden als compensatie. Voor individuele naaldbomen of enkele exemplaren naaldbomen 
die verspreid in het duingrasland staan geldt deze regelgeving niet. Hier volstaat een klassieke 
kapvergunning. Ook voor het dunnen van bestaand naaldhoutbos geldt geen compensatieplicht. 
Het wegnemen van enkele bomen in de rand van het bos, waar die teveel beschaduwing ver
oorzaken op kwetsbaar duingrasland bijvoorbeeld, is niet compensatieplichtig.Ook hier is echter 
wél een klassieke kapvergunning nodig. Wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedge
keurd bosbeheerplan vervalt de plicht tot individuele aanvragen. Hiervoor moet het bos echter 
groter dan 3 ha zijn. De extra moeite voor de opmaak van een bosbeheerplan weegt echter niet 
op tegen de aanvraag van een kapvergunning.Twee houtige soorten verdienen een expliciete 
vermelding, omdat ze enerzijds inheems zijn, maar anderzijds het duinbiotoop toch aanzienlijk 
kunnen degraderen. De Gewone esdoorn is een inheemse soort, die evenwel in de duinen niet 
streekeigen is. Deze soort breidt de laatste jaren ongebreideld uit in alle duinbossen, waar ze niet 
bestreden wordt en legt er een hypotheek op de ontwikkeling naar een gevarieerd loofbos van 
streekeigen soorten. Daarom wordt het kappen van Gewone esdoorn eveneens aanbevolen. Een 
andere soort die wel degelijk inheems en streekeigen is, Klimop, kan in sommige gevallen zwaar 
woekeren en op die manier bedreigend zijn voor de kruidengroei (voorjaarsbloeiers, varens, ...) 
van bossen. De soort wordt op zo’n plaatsen best nauwlettend in de gaten gehouden. In de moni
toring kan hieraan extra aandacht besteed worden.

. Kaartaanduiding. Kaart 22 (losse AO) geeft aan welke soorten uit welke struweel- en bosgedeel
ten dienen verwijderd te worden.

. Fasering en frequentie. Verwijdering exoten uit struwelen, onmiddellijk na goedkeuring beheers
plan; nabehandeling met glyphosaat jaarlijks gedurende vijfjaar; omvorming naaldhout in loof
hout gespreid over tien jaar; nabehandeling van het naaldhout is niet nodig; nabehandeling van 
loofhoutexoten als Amerikaanse vogelkers kan wél aangewezen zijn.
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KAART 21: Aanduiding van verruigde
graslandvegetaties
die kunnen geplagd worden.
De zoden kunnen gebruikt worden om 
beschadigde fairways te herstellen.
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Foto 57. De naaldhoutbestanden kunnen omgevormd worden tot natuurlijker loofhoutbestanden. De 
meest open naaldhoutbestanden bieden ook nog perspectieven tot terug omzetten in duingrasland. 
Duingrasland (‘grijs duin’) is immers een prioritair habitatdoeltype van de Europese habitatrichtlijn.

5 .2 .6  M aaibeheer

. Motivatie. Begrazing en maaien zijn de twee belangrijkste beheersmaatregelen om grasland in 
stand te houden. Begrazing, behalve door konijnen, is in de golf niet erg realistisch meer (hoewel 
het vroeger wel met schapen gebeurde). Maaibeheer is de belangrijkste resterende maatregel. In 
het algemeen wordt in het natuurbehoud extensief gemaaid, dat wil zeggen één è twee keer per 
jaar. In sommige duingraslanden kunnen toch nog heel soortenrijke vegetaties tot ontwikkeling 
komen bij een intensiever maaibeheer. Frequent maaibeheer heeft hier sterke analogieën met 
een hoge begrazingsdruk door konijnen, en hoeft niet per se negatief te zijn. De afwisseling van 
frequent en heel kort gemaaide vegetaties en minder frequent gemaaide roughs kan zelfs een 
bijdrage aan de biodiversiteit van het terrein leveren.

. Beschrijving beheersmaatregel. De frequentie van maaibeheer op de fairways (twee maal per 
week in het seizoen; één keer per maand buiten het seizoen) kan aangehouden worden zoals 
momenteel gangbaar is. Bij een volledige afbouw van bemesting kan het maaisel hier zelfs blij
ven liggen, omdat de frequentie van maaien verhindert dat er strooisel ophoopt. Het maaisel be
tekent weliswaar een vorm van lichte bemesting, maar die wordt gecompenseerd door de hoge 
maaifrequentie, waarbij forse soorten toch geen kans krijgen. Zolang er wel nog gemest wordt 
dient het maaisel evenwel verwijderd te worden. De roughs worden liefst één a twee keer per 
jaar gemaaid. Ook dit stemt globaal overeen met wat er momenteel gebeurt. Het maaisel dient 
hier altijd verwijderd te worden. De voorkeursdatum om te maaien is half september-oktober, 
omdat er op dat moment quasi geen soorten meer zaad moeten vormen. Indien twee maaibeur- 
ten overwogen worden, dan is een vroege maaibeurt (tot eerste helft mei) ook nog aanvaardbaar. 
Daarna wordt er beter niet meer gemaaid in de lange roughs. Op de semi-roughs en korte roughs



kan eventueel nog iets meer gemaaid worden. De mosduinen hoeven niet gemaaid te worden. 
Konijnenbegrazing volstaat hier als beheer.

. Kaartaanduiding. De vegetatiekaart (kaart 18) geeft aan waar de te maaien grazige vegetaties 
voorkomen.

. Fasering en frequentie. Volgens gangbaar systeem, met bijkomende preciseringen zoals hierbo
ven opgegeven.

5 .2 .7  Beperking van biocidengebruik

. Motivatie. De momenteel gebruikte biociden zijn van tweeërlei aard, enerzijds fungiciden, ander
zijds herbiciden. De eerste worden uitsluitend toegepast op de greens en hebben daardoor geen 
nadelige effecten op waardevolle vegetaties. Ze kunnen wel het grondwater verontreinigen. Daar
om is het aangewezen de dosissen zo laag mogelijk te houden. Van het product Amistar wordt 
momenteel in de golf nog 2l/ha gebruikt, terwijl de producent aangeeft dat 11/ha volstaat. De her
biciden zijn selectieve dicotylendoders, die gebruikt worden op de fairways. De selectiviteit van 
dit soort producten is echter erg relatief. Heel veel dicotylen, en zeker de kwetsbare duinsoorten 
die vanuit natuurbehoudsstandpunt erg belangrijk zijn, sneuvelen onbedoeld mee. Bovendien zijn 
sommige van de gebruikte producten vervangbaar door minder milieubelastende tegenhangers. 
Bofix wordt momenteel weliswaar nog door de Vlaamse Gemeenschap toegelaten in het beheer 
van openbaar domein, maar producten op basis van dicamba zijn minder milieubelastend. Het is 
duidelijk dat herbicidengebruik op fairways, (en uiteraard ook semi-roughs en roughs) onverenig
baar is met de aangeduide habitats, inzonderheid de zogenaamde ‘grijze duinen'.

. Beschrijving beheersmaatregel. Volledige stopzetting van herbicidengebruik op fairways. Alleen 
de lokale bestrijding van Madeliefjes kan nog worden getolereerd, omdat dit blijkbaar momenteel 
een heus probleem is voor het golfspel. Op middellange termijn dient ook dit vervangen te wor
den door alternatieven als thermische bestrijding, verplanten van zoden, manueel uitsteken van 
Madeliefjes of iets dergelijks. De adviescommissie stelt voor de afbouwperiode te synchroniseren 
met de afbouw van beregening en bemesting, namelijk gespreid over zeven jaar. Monitoring van 
het herstel van duingrasland op de fairways is noodzakelijk (zie verder).

. Kaartaanduiding. Zei vegetatiekaart (kaart 18) voor ligging en oppervlakte fairways

. Fasering en frequentie. Onmiddellijke stopzetting herbicidengebruik op fairways, behalve voor 
zeer lokale bestrijding van grote vlekken Madeliefjes. De adviescommissie stelt voor de afbouw
periode te synchroniseren met de afbouw van beregening en bemesting, namelijk gespreid over 
zeven jaar.



Foto 58. De golfbeheerders vragen nog een overgangsperiode waarin Madeliefjes met herbiciden 
kunnen bestreden worden. De maatregel moet als een absolute kortstondige overgangsmaatregel be
schouwd worden, en kan enkel zeer lokaal op haarden Madeliefjes toegepast worden. In vegetaties 
waar de soort verspreid staat (foto hierboven), of de hinderlijkheid voor het golfspel gering is kan herbici- 
dengebruik niet getolereerd worden. Hierbij sneuvelen immers teveel andere waardevolle duinsoorten.

5.2 .8  Bem estingsbeperking

. Motivatie. Sterke bemesting werkt sterk uniformiserend in waardevolle halfnatuurlijke graslanden. 
Onder lichte bemesting kunnen bepaalde waardevolle vegetatietypes nog standhouden. Momen
teel werken de effecten van herbicidengebruik, bemesting en beregening synergetisch. Het her- 
bicidengebruik kan onmogelijk verder gezet worden (met als zeer lokale uitzondering: bestrijding 
van grote haarden Madeliefjes). Bemesting en beregening van de fairways moeten teruggedron
gen worden tot een aanvaardbaar compromis tussen de gestelde natuurdoeltypes (in concretu: 
multifunctioneel grasland met Draadklavervegetatie) en de bespeelbaarheid voor het golfspel. 
Aangezien greens en tees geen waardevolle halfnatuurlijke vegetaties meer zijn, kunnen daar de 
bemestingsnormen aangehouden worden die voor het golfspel wenselijk zijn.

. Beschrijving beheersmaatregel. Momenteel krijgen de fairways 85 kg/ha stikstof toegediend en 
verder 24 kg P/ha, 105 kg K/ha en 17 kg Mg/ha. Uit traditionele bemestingsnormen voor half
natuurlijke graslanden weten we dat er boven de 60 kg/ha stikstof geen botanisch waardevolle 
kamgraslanden meer mogelijk zijn. Het natuurdoeltype dat hier voor de fairways nagestreefd 
wordt houdt het midden tussen een duingrasland (traditioneel helemaal niet bemest) en kam- 
grasland (traditioneel maximum 60 kg N/ha). De toelaatbare bemesting voor het natuurdoeltype 
ligt dus vermoedelijk ergens tussen de 0 en de 60 kg N/ha. Hierbij moet men rekenen dat de ook 
de beregening nog eens synergetisch verarmend kan werken. Het effect van de combinatie van 
beide factoren is momenteel niet in te schatten. Monitoring moet uitwijzen op welk punt van de



afbouw het natuurdoeltype kan bereikt worden en tot op welk punt de fairways nog bespeelbaar 
blijven. Het voorstel is een afbouw van bemesting (en beregening) met één zevende per jaar, 
gespreid over zeven jaar. Een jaarlijkse botanische monitoring moet uitmaken op welk punt de 
terugdringing van bemesting voldoende effect ressorteert om het gestelde natuurdoeltype (mul
tifunctioneel grasland met Draadklavervegetatie) te bereiken. Een analoge monitoring door een 
green-consult of de golfbeheerders moet aangeven waar de grens voor het golfspel ligt.

. Kaartaanduiding. Niet relevant; maatregel geldt voor alle fairways.

. Fasering en frequentie. Reductie van bemesting vanaf goedkeuring beheersplan.

5.2 .9  Reductie van beregening

. Motivatie. Beregening werkt sterk uniformiserend in waardevolle halfnatuurlijke graslanden. On
der lichte beregening kunnen bepaalde waardevolle vegetatietypes misschien nog standhouden, 
hoewel hier weinig ervaring mee opgedaan is. Momenteel werken de effecten van herbiciden- 
gebruik, bemesting en beregening synergetisch. Het herbicidengebruik kan onmogelijk verder 
gezet worden (met als zeer lokale uitzondering: bestrijding van grote haarden van Madeliefjes). 
Bemesting en beregening van de fairways moeten teruggedrongen worden tot een aanvaardbaar 
compromis tussen de gestelde natuurdoeltypes (multifunctioneel grasland met Draadklaverve
getatie) en de bespeelbaarheid voor het golfspel. Aangezien greens en tees geen waardevolle 
halfnatuurlijke vegetaties meer zijn, kunnen daar de beregeningsnormen aangehouden worden 
die voor het golfspel wenselijk zijn.

. Beschrijving beheersmaatregel. Momenteel worden de fairways beregend volgens een regime 
dat aangepast wordt aan de klimaatsomstandigheden. We kennen enkele het jaarlijkse water
verbruik voor de hele golf. Gemiddeld werd er 82.514 m3 water/jaar verbruikt over de laatste 7 
jaar. Net zoals bij de bemesting stellen we een reductieprogramma voor van 1/7 reductie per jaar, 
gespreid over 7 jaar. Aangezien de behoefte aan beregening sterk klimatologisch bepaald is, kan 
hier iets minder streng aan de exacte handhaving van een vermindering van één zevende per 
jaar vastgehouden worden, maar moet hier gekeken worden naar een gemiddelde over meer
dere jaren, waarbij die tendens wél moet gehaald worden. Hogere pieken waterverbruik in droge 
jaren moeten met andere woorden gecompenseerd worden door lagere watervolumes in normale 
of natte jaren, zodat globaal aan de afbouw van één zevende per jaar voldaan wordt. Jaarlijkse 
monitoring, zowel botanisch als door een green-consult of de golfbeheerders, moeten aangeven 
waar een compromis tussen het gestelde natuurdoeltype voor de fairways en speelbaarheid voor 
de golf kan gevonden worden.

. Kaartaanduiding. Niet relevant; maatregel geldt voor alle fairways

. Fasering en frequentie. Reductie van beregening vanaf goedkeuring beheersplan.

5 .2 .10  Verw erking van maaisel

. Motivatie. Hogerop, bij de maatregel ‘tegengaan van verruiging' en 'maaibeheer’ werd reeds 
ruimschoots geargumenteerd waarom het vanuit botanisch standpunt niet wenselijk is dat er 
maaisel blijft liggen op halfnatuurlijke graslanden. (Er werd een uitzondering bepleit voor de fair
ways, als de bemesting daar tot 0 herleid zou worden). Het storten van het maaisel in de naald- 
houtaanplanten is weliswaar iets minder desastreus, maar veroorzaakt daar toch ook verruiging 
in de vorm van brandnetelopslag en dergelijke ongewenste vegetatietypes.

. Beschrijving beheersmaatregel. Volgens de Vlaremwetgeving zijn er slechts twee mogelijkheden 
om maaisel op een milieuvriendelijke manier kwijt te raken. Ofwel wordt het naar een erkende 
composteerinstallatie gebracht, ofwel wordt het ter plaatse gecomposteerd op een goedgekeurde 
wijze, wat inhoudt dat er een betonnen ondergrond moet voorzien worden, zodat er geen perco- 
latiewater kan wegsijpelen in de ondergrond, dat er voldoende belucht en gekeerd wordt, zodat 
het composteringsproces goed verloopt, en dat de maaiselhoop niet hoger dan 3 m mag opge
stapeld worden. Het percolatiewater kan opgevangen worden en hergebruikt. Indien het evenwel 
afgevoerd wordt naar een riool dient een extra vergunning aangevraagd te worden hiervoor. De 
vergunning die vereist is voor het zelf verwerken van maaisel hangt af van de hoeveelheid van



het te verwerken maaisel. De Vlaremwetgeving (rubriek 2.2.3 a) bepaalt dat bij hoeveelheden
van 1 tot 10 ton een melding dient te gebeuren aan de gemeente. Bij hoeveelheden van 10-100 
ton dient een vergunningsaanvraag aan de gemeente gericht te worden, die een advies moet 
krijgen van OVAM. Bij hoeveelheden van meer dan 100 ton dient een vergunningsaanvraag aan 
de provincie gericht en ook daar is een advies van OVAM bij vereist. De keuze tussen een van 
beide mogelijkheden (zelf verwerken of afvoeren) is eerder een kwestie van kostprijs dan van 
wenselijkheid.

. Kaartaanduiding. Niet relevant, tenzij voor aanduiding locatie om te composteren binnen het 
eigen terrein. De omgeving van de loods lijkt hiervoor meest aangewezen. De oplossing die 
momenteel meest waarschijnlijk geacht wordt volgens de golfbeheerders is de afvoer naar een 
biogasinstallatie, die gepland is in de gemeente. Momenteel is het plan voor een biogasinstallatie 
in studiefase. Er is echter nog geen concrete planning.

5.2 .11  A fvalw aterprob lem atiek

. Motivatie. Enkele gebouwen (nieuwe loods, snackbar met toiletten en conciergerie) hebben 
momenteel geen afvoer van afvalwater naar de openbare riool. Er zijn reeds plannen om de drie 
gebouwen van een persleiding te voorzien en het afvalwater naar de riool te brengen.

. Beschrijving beheersmaatregel. Gravitaire afvoer indien mogelijk, of anders persleiding naar 
dichtst gelegen riool. Gezien de relatief beperkte hoeveelheden afvalwater waarover het gaat zijn 
deze afvalwaters in principe ingedeeld in klasse 3, waarvoor een meldingsplicht aan de gemeen
te volstaat.

. Kaartaanduiding. Kaart 23 geeft een voorstel van tracé. Het tracé kan best zoveel mogelijk be
staande paden volgen. Waar het doorheen duingrasland gaat, dient zo goed mogelijk rekening 
gehouden te worden met het voorkomen van de Rode lijst-soorten, aangegeven op bijlage 2, 
zodat deze zo weinig mogelijk in het gedrang komen.

. Fasering en frequentie. Procedure is reeds lopende.



KAART 23: Voorstel tot locatie van een 
persleiding voor de afvoer van 
afvalwater van snackbar met toiletten, 
loods en conciërgerie
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. Motivatie. De afbouw van de waterwinning opent perspectieven voor een herstelmogelijkheid van 
grondwaterafhankelijke vegetatie. Om de situatie te kunnen opvolgen en eventuele graafwerken 
te sturen is het aangewezen enkele peilbuizen te plaatsen op de laagste terreingedeelten. Zeker 
op de plaatsen waar uitdiepen van een depressie overwogen wordt, kunnen best eerst peilbui
zen in de omgeving geplaatst worden. Momenteel zijn er geen ondiepe peilbuizen aanwezig die 
toelaten het oppervlakkige grondwater, met relevantie tot grondwaterafhankelijke vegetatie, op te 
meten.

. Beschrijving beheersmaatregel. Afgaande op de studie van Walraevens (2003) komen een drietal 
punten in aanmerking om grondwaterafhankelijke vegetatie te herstellen. Twee van de drie 
komen ook volgens de golfbeheerders in aanmerking om een depressie uit te graven. Minstens 
op die twee plaatsen is een peilbuis aangewezen. De peilbuizen worden minimaal op de piekmo
menten (minimum, maximum waterstand) afgelezen. Idealiter worden ze elke 14 dagen ingeme
ten. Met het Gemeentelijk waterbedrijf is afgesproken dat een tiental ondiepe peilbuizen op de 
diepst gelegen punten zullen geplaatst worden. Minstens de natste plaatsen zullen op die manier 
reeds kunnen opgevolgd worden. In 2007 dringt zich wellicht een vernieuwing van een aantal 
pompputten op. Wellicht biedt zich op dat moment ook de gelegenheid aan om een echt netwerk 
van ondiepe peilbuizen te plaatsen, zodat door extrapolatie een gebieddekkend beeld van de 
grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld kan verkregen worden.

. Kaartaanduiding. Kaart 24 toont de relevante depressies.

. Fasering en frequentie. De ondiepe peilbuizen zullen in het najaar van 2007 geplaatst worden.. 
Het Gemeentelijk waterbedrijf heeft een tiental peilbuizen toegezegd.



KAART 24: Aangewezen locaties om 
peilbuizen te plaatsen in functie van 
herstel grondwaterafhankelijke 
vegetatie

------
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. Motivatie. Tot de jaren '60 herbergde de golf een groot aantal typische plantensoorten van natte 
duinvalleien, waaronder grote zeldzaamheden als bijvoorbeeld Harlekijn. Door de waterwinning 
zijn actueel alle grondwaterafhankelijke vegetaties verdwenen, met uitzondering van enkele 
relictpopulaties Kogelbies, die weliswaar standhouden, maar zich vermoedelijk niet meer verjon
gen. Met de geplande afbouw van de waterwinning doen er zich perspectieven voor om lokaal 
grondwaterafhankelijke vegetaties te herstellen. Onder de huidige prognoses zal dit toch enkel 
mogelijk zijn mits enig bijkomend graafwerk. Er zijn een tweetal mogelijke locaties waar het 
creëren van natte biotopen niet hinderlijk zou zijn voor het golfspel, en er zelfs een esthetische 
meerwaarde kan aan verlenen.

. Beschrijving beheersmaatregel. Kaart 24 toont de drie potentieel geschikte locaties om depres
sies uit te diepen en grondwaterafhankelijke vegetatie te creëren. De voorspellingen van de 
toekomstige peilen, na gedeeltelijke afbouw van de waterwinning zijn nog vrij vaag. Daarom kan 
best ofwel gewacht worden tot de waterpeilverhoging gerealiseerd is en peilbuizen een exacte in
schatting van de peilen en de schommelingen weergeven, ofwel moet gegraven worden met een 
voldoende marge om de schommelingen op te vangen. Idealiter wordt een depressie uitgediept 
onder een zeer geleidelijke oeverhelling (12/4 bijvoorbeeld) en op die manier dat in het centrale 
gedeelte ongeveer een halve m water blijft staan op het droogste moment van het jaar. Dit peil is 
gunstig voor uitbreiding van Boomkikker en tevens geschikt om grondwaterafhankelijke vegeta
ties te herstellen. Voor tot het uitgraven over te gaan is een bouwvergunning (reliëfwijziging van 
meer dan 50 cm) vereist! Afhankelijk van welke vegetatie op die plaats gewijzigd wordt is ook een 
natuurvergunning vereist. Die kan evenwel gecombineerd worden met de bouwvergunningsaan- 
vraag;

. Kaartaanduiding. Kaart 20 geeft de geschikte locaties weer.

. Fasering en frequentie. Graafwerk best uitvoeren na afbouw waterwinning of indien vroeger, 
minstens na aflezen peilbuisgegevens over één jaar.

5 .2 .1 4  V erw ijderen  groenstortplaatsen

. Motivatie. Op twee plaatsen in de golf komt een aanzienlijk groenstort voor, met boomstronken 
etc. Minstens een van de locaties is een botanisch interessante plek. Het is namelijk de enige 
locatie waar een grote populatie Kandelaartje voorkomt. Daarnaast staat er ook Nachtsilene en 
Wondklaver op de hellingen. Het verwijderen van het groenstort is dan ook aangewezen. Het 
tweede groenstort is actueel niet meer interessant, omdat de hele depressie reeds opgevuld is. 
Ook hier kan het verwijderen van het stort echter ongetwijfeld het herstel inluiden van waarde
volle vegetaties.

. Beschrijving beheersmaatregel. Groenstort terug uitgraven tot op minerale bodem en afval afvoe
ren of naar nieuw aangelegde composteringsplaats overbrengen.

. Kaartaanduiding. Bijlage 1 (A0-kaart van de bestaande toestand) geeft aan waar beide stortplaat
sen zich bevinden. Bijlage 2 geeft weer welke van de twee stortplaatsen overeenkomt met de 
Kandelaartjes-populatie.

. Fasering en frequentie. De opruiming is reeds gestart.



Foto 59. Een van de twee groenstorten in de golf. Vegetatie-opname 24 geeft een beeld van de sto- 
ringsvegetatie, met onder meer Hongaarse raket (Artemisietea-\/egetatie).

5 .2 .15  Monitoring

. Motivatie. Diverse beheersmaatregelen dienen opgevolgd te worden om eventuele bijsturing 
op het gepaste ogenblik te kunnen aangeven. De belangrijkste daarvan is de stopzetting van 
het herbicidengebruik in combinatie met de afbouw van bemesting en beregening van de fair
ways. In overleg tussen een botanicus en een green-consult of de golfbeheerders dient hier een 
compromis gevonden te worden tussen bespeelbaarheid van de fairways en het bereiken van 
het vooropgestelde natuurdoeltype (multifunctioneel grasland met Draadklavervegetatie). Al dan 
niet gecombineerd met deze meest noodzakelijke monitoring kunnen andere zaken opgevolgd 
worden die hierboven als beheersmaatregelen voorgesteld worden. De beheerscommissie kan 
de wenselijkheid of noodzaak van de monitoring aangeven. De kolonisatie van de uitgediepte de
pressies, eventuele ongewerveldenbemonsteringen, het opvolgen van de toestand van de Rode 
lijst-soorten, het opvolgen van het in het beheersplan uitgestippelde beheer zijn items die best 
van tijd tot tijd opgevolgd worden. De precieze timing kan op de beheerscommissies afgesproken 
worden.

. Beschrijving beheersmaatregel. Zie hieronder per item.

. Kaartaanduiding. In het beheerplan is de kaartaanduiding nog niet opgegeven. Deze dient uiter
aard wel verduidelijkt te worden in het monitoringsplan.

. Fasering en frequentie. Jaarlijkse opvolging van de evolutie van de fairways gedurende de zeven
jaar van geplande reductie. De overige timing wordt hier slechts indicatief opgegeven. Ze kan 
binnen de beheerscommissie vastgelegd worden. Een herkartering van de Rode lijst-soorten 
kan bijvoorbeeld om de tien jaar gebeuren. De kolonisatie van de uitgegraven depressies kan 
best jaarlijks gebeuren in de eerste drie jaar na uitgraven. Op de adviescommissie werd aan
gedrongen om ook de monitoring van de roughs niet te vergeten. Na een korte discussie over 
de te volgen werkwijze, werd geadviseerd dat de roughs inderdaad prioritair zullen bemonsterd



worden, daar waar veranderingen (in beheer, ...) optreden. Zoniet volstaat de tienjaarlijkse 
integrale herkartering van de Rode lijst- en aandachtssoorten voor de kust. Een verslag van de 
in het beheersplan voorgeschreven maatregelen kan best jaarlijks gepresenteerd worden op een 
beheerscommissie. Een ongewerveldenbemonstering kan eenmalig uitgevoerd worden voor een 
aantal belangrijke groepen die ook elders in de duinen frequent opgevolgd worden (dagvlinders, 
nachtvlinders, sprinkhanen, loopkevers, spinnen). Ook de cijfers van het jaarlijkse waterverbruik 
kunnen best bij het monitoringsverslag gevoegd worden. Dit geldt ook voor de exacte hoeveel
heden en toedieningen van meststoffen. Een jaarlijks verslag van de omvorming van naaldhout 
en van exotenstruweel naar natuurlijker struweel en bos of naar grasland kan eveneens aan het 
jaarlijks monitoringsverslag toegevoegd worden. Hetzelfde geldt voor de vordering van vergun
ningsaanvragen en toekenningen en realisatie van het composteer- en afvalwaterbeleid.

Hieronder wordt een voorstel van de belangrijkste monitoringsacties iets gedetailleerder weergegeven. 
Aanvullende monitoringsacties kunnen eventueel uit de discussies in de adviescommissie naar voor 
komen. De adviescommissie bepaalt dan de noodzaak, termijn en concrete uitvoering.

Opvolging van de biocidenreductie (herbiciden)

Op de fairways worden momenteel geen fungiciden, maar wél dicotylendodende herbiciden gebruikt.

Bij de monitoring zal jaarlijks aan de greenconsult opgevraagd worden welke reductie toegepast werd 
en zal hierover bericht worden op de jaarlijkse adviescommissie.

De veldtoets zal bestaan uit een controle van de toename aan kruiden. Door middel van GPS zal een
steekproef van drie fairways per jaar uitgevoerd worden, waarbij de kruidensoorten in kaart gebracht 
worden. Soortenaantal en aard van de soorten worden in het jaarlijks verslag toegelicht. In principe 
worden elk jaar drie andere fairways uitgekozen, maar indien grote onderlinge verschillen vastgesteld 
worden, kan op een bepaald moment geopteerd worden om één of meerdere fairways jaarlijks opnieuw 
te bemonsteren. Ten behoeve van de monitoring worden ook de grote haarden aan Madeliefjes in kaar 
gebracht. Hiervoor bestaat een uitzonderingsmaatregel inzake herbicidengebruik. Deze grote haarden 
mogen nog behandeld worden in de afbouwperiode van beregening en bemesting (7 jaar). De monito
ring volgt eveneens het effect van de behandelingen op.

Benodigde tijd. De opmeting van de kruiden zal bij benaderende inschatting ongeveer een uur per 
fairway in beslag nemen. Een halve dag voor dit onderdeel van de monitoring moet dus volstaan. De 
opvolging van de Madeliefjes-haarden vergt nog eens dezelfde tijd. De bemonstering gebeurt best tus
sen half mei en half juli. Een dag ongeveer half juni is vermoedelijk best, maar dit dient in functie van het 
weer van jaar tot jaar bekeken te worden. Het omzetten in een kaart vereist ongeveer dezelfde verwer
kingstijd. Het uitschrijven van de gegevens nog eens een halve dag.

Tijdens het karteren van de fairways moet de baan speelvrij gehouden worden.

Opvolging van de bemestingreductie

De bemestingsreductie is in het beheerplan voorzien, gespreid over zeven jaar. Op een compromis 
tussen botanische winst en speelbaarheid voor de golf moet een aanvaardbaar bemestingsniveau vast
gesteld worden.

Bij de monitoring zal jaarlijks aan de greenconsult opgevraagd worden welke reductie toegepast werd 
en zal hierover bericht worden op de jaarlijkse adviescommissie.

De veldtoets zal bestaan uit een controle van de toename aan typische duingraslandsoorten en een 
reductie van banale graslandsoorten als Engels raaigras, Straatgras, ...Door middel van permanente 
kwadraten en een opname door middel van de tiendelige Londoschaal voor permanente kwadraten zal



een evolutie van de vegetatie jaarlijks vastgesteld worden. De permanente kwadraten zullen geplaatst 
worden in de eerste helft van de fairways, omdat deze minst veeleisend zijn voor het golfspel en dus 
meest potenties bieden voor een verbetering van de vegetatie. Per fairway van de grote baan zal één 
permanent kwadraat uitgezet worden van 5 x 5 m. Het pq (permanent kwadraat) zal jaarlijks opgeno
men worden, in de loop van de maand juni. De hoekpunten van het pq worden met behulp van GPS 
ingelezen. De fairways van de kleine baan worden niet even intensief bemonsterd, maar een snelle 
visuele controle moet toelaten om te zien of de evolutie analoog is.

Behalve de pq-opnames worden dezelfde fairways ook jaarlijks bemonsterd op toename van Rode lijst- 
plantensoorten . In het bijzonder wordt hier gekeken naar de verwachte toename van Draadklaver en 
Gestreepte klaver. Deze soorten worden over de hele fairway gekarteerd met behulp van GPS.

De pq-opnames en Rode lijstkarteringen worden jaarlijks aan het verslag voor de adviescommissie 
toegevoegd en becommentarieerd. Elk jaar wordt in het bijzonder becommentarieerd in welke mate aan 
de natuurdoelstellingen en de golfdoelstellingen voldaan is, zodat de uiteindelijke compromisbemesting 
kan vastgesteld worden. In het bijzonder wordt hier de doelsoort Draadklaver op de voet gevolgd.

Benodigde tijd. De pq-opnames vereisen ongeveer een half uur per opname, zodat een volle dag vereist 
is om alle opnames te maken. De Rode lijst-kartering vereist ongeveer een kwartier per fairway, zodat 
nog eens een halve dag vereist is. Het omzetten in een kaart van de Rode lijstgegevens vereist een
halve dag. Het uitschrijven van de gegevens nog eens een dag werk.

Tijdens het karteren van de fairways moet de baan speelvrij gehouden worden. Uiteraard hoeft niet 
de hele golf speelvrij gehouden te worden. Een goede verplaatsbare indicatie bij de tee waar actueel 
gekarteerd wordt volstaat.

Opvolging van de beregeningsreductie

De Gemeentelijke waterwinning beschikt over de cijfers van het jaarlijkse waterverbruik. De cijfers wor
den jaarlijks opgevraagd om bij het verslag voor de adviescommissie gevoegd te worden. Indien moge
lijk wordt een precisering over de verschillende maanden opgevraagd.

De veldtoets vereist geen extra veldwerk. De pq-opnames en Rode lijst-karteringen van het vorige item, 
in combinatie met de kruidentoename van het eerste monitorings-item volstaan om ook de berege
ningsreductie op te volgen. Aan de hand van de vochtgetallen van Ellenberg wordt de verschuiving in 
de aard van de soorten op een kwalitatieve manier becommentarieerd. Daar de schatting volgens de 
Londo-schaal een zekere schattingsfout in de grootteorde van 20% in bedekking met zich meebrengt 
wordt geen kwantitatieve beoordeling uitgevoerd.

Benodigde tijd. De verwerking en het uitschrijven van de gegevens vereist één dag werk.

Opvolging van de maaischema’s op de diverse vegetaties

De maaidata van de lange roughs worden opgevraagd bij de terreinbeheerders en worden aan het ver
slag voor de adviescommissie toegevoegd.

In een veldbezoek na de maaidatum wordt de uitvoering van het maaien becommentarieerd, en worden 
suggesties aangereikt voor eventuele soort- of vegetatiegerichte verbetering. Deze gegevens worden in 
het jaarlijkse verslag opgenomen.

Benodigde tijd. Een halve dag volstaat voor de veldwaarneming en becommentariëring.



Bij de terreinbeheerders wordt opgevraagd waar het maaisel afgezet is. De manier van verwijderen en 
afvoeren wordt in het jaarlijks verslag voor de adviescommissie beschreven. De prijzen worden opge
vraagd en eveneens vermeld. De eventuele problemen worden eveneens in het verslag vastgelegd.

Benodigde tijd. De veldtoets vereist geen aparte tijd. Tijdens het overige veldwerk wordt nagegaan of er 
geen maaisel meer in de golf zelf achtergelaten wordt. Voor de opvraging en verwerking van de gege
vens worden twee uur gerekend.

Opvolging van de Rode lijst-soorten in de lange roughs

De herkartering van de Rode lijst-soorten in de lange roughs gebeurt één keer in de tien jaar. De kar
tering gebeurt met GPS, zodat een vrij nauwkeurige vergelijking met de vorige kartering kan gebeuren.
De herkartering wordt becommentarieerd naar aantal en aard van de soorten.

Benodigde tijd. Aangezien de kartering pas gebeurd is wordt hier geen tijd aangerekend voor 2007. Pas 
in 2012 wordt een eerste integrale herkartering voorzien.

Opvolging van de omvorming van naald- naar loofhout of naar ‘grijs duin’

Jaarlijks wordt aan de terreinbeheerders de vordering van de omzettingen opgevraagd. De wijzigingen
worden op kaart aangeduid en aan het jaarlijks verslag voor de adviescommissie toegevoegd. De wijzi
gingen worden eveneens in een beschrijvende tekst becommentarieerd.

De veldtoets bestaat in een korte beschrijving van de vegetatie op de plaats waar de omvorming is 
gebeurd. Als de dunning aanzienlijk is wordt een vegetatie-opname gemaakt. Als de ingreep beperkt is 
wordt enkel een korte tekstuitleg gegeven.

Benodigde tijd. Niet op voorhand in te schatten, maar afhankelijk van de grootte van de ingreep. Het 
veldwerk vereist maximaal een halve dag per jaar. Het uitschrijven van de informatie dezelfde tijd als
het veldwerk.

Opvolging van exotenverwijdering

Dit item wordt samen en op analoge wijze uitgevoerd als het vorige. Er wordt geen extra tijd voor aan
gerekend.

Opvolging van soortgericht beleid

Aan de terreinbeheerders wordt opgevraagd welke maatregelen getroffen zijn in functie van een soort
gericht beleid. De acties worden gerapporteerd in het jaarlijks verslag voor de adviescommissie.
Als ondersteuning van het soortengericht beleid lijkt een rondleiding met de terreinploeg nuttig, zodat 
deze de delicate soorten in de golf kunnen leren kennen. Op die manier kan voorkomen worden dat 
zeldzame of typische struikjes (Zuurbes, Wegedoorn, Kat- x Grauwe wilg, Viltroos, Kruipwilg, ...) mee 
gekapt worden met de exoten. Ook het tonen van de typische milieus van Kegelsilene, Kogelbies, ... 
kan nuttig zijn, om de terreinbeheerders concreet te tonen waarom een welbepaald beheer gevraagd 
wordt. Hetzelfde geldt voor de doelsoorten van de fairways: Draadklaver, Gestreepte klaver, ...

Benodigde tijd: één dag rondleiding geven aan de terreinbeheerders



De Gemeentelijke waterwinning biedt aan om een in eerste instantie een tiental peilbuizen te plaatsen, 
op de laagst gelegen punten in het terrein. Dit zijn de punten waaruit een selectie kan gemaakt wor
den om enkele vochtige depressies te creëren, ten gunste van amfibieën (Boomkikker, Rugstreeppad, 
Kamsalamander, ...), grondwatergebonden flora, libellen, .... In de loop van 2007 kan eventueel een 
vollediger meetnet uitgezet worden. Op dat moment moeten er immers pompputten vernieuwd worden 
en is de plaatsing van een reeks nieuwe meetpunten in een raai mogelijk.

De ondiepe peilbuizen worden liefst om de veertien dagen opgemeten. Dit kan best gebeuren in samen
spraak met de Gemeentelijke waterwinning. Als zij de punten opmeten en de gegevens bezorgen, kan 
voor de monitoring volstaan worden met het interpreteren van de gegevens naar grondwatergebonden 
flora toe. Van zodra een jaar metingen beschikbaar zijn, kan wellicht overgegaan worden tot de opmaak 
van een gedetailleerd plan voor het uitdiepen van enkele depressies.

Benodigde tijd: een halve dag om de peilgegevens te interpreteren en te becommentariëren.

Opvolging van de uitgegraven depressies

In de uitgegraven depressies zal de vegetatie-ontwikkeling opgevolgd worden door een permanent 
kwadraat in de afgegraven zone. De kolonisatie en successie wordt jaarlijks beschreven in het verslag 
voor de adviescommissie. In het voorjaar worden de depressies eenmalig bemonsterd op amfibieën, en 
in de lente en zomer wordt twee keer de kolonisatie door libellen genoteerd.

Benodigde tijd. Een half uur per permanent kwadraat voor de vegetatie-opnames, een halve dag voor 
de amfibieënbemonstering en een dag voor de libellenbemonsteringen, een halve dag voor het uit
schrijven van de gegevens. Depressies die eventueel in een fairway liggen moeten speelvrij gehouden 
worden tijdens de bemonstering.

Opvolgen van verwijdering van groenstortplaatsen

Na het ruimen van de groenstortplaatsen wordt de situatie opgevolgd door een permanent kwadraat 
voor elk van de twee groenstortplaatsen. Jaarlijks wordt de vegetatie opgenomen in de maand juni, tot 
een stabiele vegetatie zich gevestigd heeft. Afhankelijk van het type vegetatie worden adviezen ver
strekt voor verder beheer van de sites (maaifrequentie, nazorg, ...).

De resultaten worden meegedeeld in het jaarlijks rapport voor de adviescommissie.

Benodigde tijd: een half uur per vegetatie-opname, en evenveel tijd voor het uitschrijven van de resul
taten.

Opvolging van het afvalwaterbeleid

De terreinbeheerders delen mee wanneer en welke stappen van het beheerplan uitgevoerd zijn om het 
afvalwater naar de riool af te voeren. De resultaten worden meegedeeld in het jaarlijks rapport voor de 
adviescommissie.

Benodigde tijd. Voor dit item is geen extra tijd nodig.



Na het installeren van een compleet peilbuizennetwerk is het in principe mogelijk de gegevens te kop
pelen aan een digitaal terreinmodel, zodat op elk punt de diepte van het grondwater ten opzichte van 
het maaiveld bekend is. Dit is werk voor een gespecialiseerd hydroloog. We beschouwen dit item dan 
ook niet als behorende tot onze opdracht.

Opvolging van vorderingen in personeels- en publieksvoorlichting (brochure, educatieve pane
len )

De opmaak van een infobrochure en infopanelen behoren minstens gedeeltelijk tot de opdracht van een 
gespecialiseerd bureau. Inhoudelijk kan desgewenst de informatie geleverd worden, maar de uiteinde
lijk opmaak van de brochure en panelen dient uitbesteed te worden. De terreinbeheerders kunnen in 
overleg met de adviescommissie de precieze behoefte en timing vaststellen.

Samenvattend kan worden gesteld dat een monitoring zoals hier voorgesteld, voor 2007 ongeveer 
zes en een halve dag veldwerk vereist en vijf en een halve dag schrijfwerk, of 12 dagen in totaal. Het 
veldwerk gebeurt best in juni, en liefst in een aaneengesloten periode.



5.3 .1  W aterw inning

. Motivatie. Een afbouw van de waterwinning is wenselijk voor het herstel van grondwaterafhan- 
kelijke vegetaties, voor uitbreiding van amfibieën (Boomkikker, Rugstreeppad), voor heel wat
ongewervelden, ... De motivatie is reeds verwoord in het BPA.

. Beschrijving beheersmaatregel. Zie BPA en paragrafen 1.3.4.3 en 1.3.4.4.

. Kaartaanduiding. Cf. zelfde paragrafen 

. Fasering en frequentie, idem



5 .4  O v e rz ic h t en k a le n d e r van  de te  nem en b e h e e rs m a a tre g e le n , m e t b ijb e h o 
ren d e  g o lf-  en n a tu u rd o e ls te llin g e n  per v e g e ta t ie ty p e

Maatregel

Stopzetting herbicidengebruik éénmalig 2007, met uitzondering van grote 
haarden van Madeliefjes (spreiding over 7 jaar)

Afbouw beregening fairways
geleidelijk, gespreid over 7 jaar (2007-2014)

Afbouw bemesting fairways geleidelijk, gespreid over 7 jaar (2007-2014)

Monitoring fairways jaarlijks

Afpaling Kogelbiespopulaties éénmalig

Afpaling Kegelsilenepopulaties éénmalig

Opmaak natuureducatieve brochure voor golfspelers éénmalig

Opmaak natuureducatieve panelen éénmalig

Aanleggen persleidingen afvalwater éénmalig

Afvoeren maaisel (behalve fairways indien nulbemesting) systematisch

Verwijderen exotenstruweel periodiek naargelang noodzaak

Omvorming naaldhoutaanplanten geleidelijk; spreiden over 10 jaar (2007-2017)

Plaatsen peilbuizen bij depressies éénmalig: 2007

Uitgraven depressies éénmalig

Monitoring kolonisatie uitgegraven depressies jaarlijks tot kolonisatie gestabiliseerd is

Verwijderen groenstortplaatsen éénmalig

Ongewerveldenbemonstering facultatief op advies adviescommissie

Monitoring voorgestelde beheersmaatregelen jaarlijks

Herbemonstering Rode lijst-soorten om de tien jaar

Monitoring afgeplagde delen / tegengaan van verruiging
jaarlijks op plaatsen waar eventueel geplagd is 

tot stabilisatie vegetatie
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Maatregel Lange rough Korte rough 
En sem i-rough

Fairway Greens en tees

Stopzetting herbicidengebruik fair
ways (en ongewenste nevenef
fecten op semi- roughs door wind- 
werking); uitgezonderd voor grote 
madeliefjeshaarden

Maatregel niet van toepas
sing. Ongewijzigde situatie 
ten opzichte van huidig be
heer

Soortenrijk duingrasland, 
kort genoeg om golfballen 
terug te vinden

Kruidenrijk grasland met 
Draadklaver als voornaam
ste doelsoort; kort en vlak 
genoeg om golfspel toe te 
laten

Stopzetting herbicidengebruik 
niet gevraagd (maar uiteraard 
wel wenselijk); optimaal beheer 
volgens golfdoelstellingen

Afbouw beregening fairways (en 
ongewilde beregening korte roughs 
door windwerking)

Maatregel niet van toepas
sing. Ongewijzigde situatie 
ten opzichte van huidig be
heer

Geen neveneffecten meer 
vanuit beregening fairway, 
zodat duinvegetatie niet wij
zigt

Mesofiele duinvegetatie ge
wenst i.p.v. Engels raaigras- 
vegetatie; kort, vlak en ge
noeg gesloten om golfspel 
toe te laten

Maatregel niet van toepassing. 
Stopzetting beregening niet 
gevraagd; optimaal beheer vol
gens golfdoelstellingen

Afbouw bemesting fairways

Maatregel niet van toepas
sing. Ongewijzigde situatie 
ten opzichte van huidig be
heer

Geen neveneffecten vanuit 
fairway

Mesofiele duinvegetatie 
gewenst i.p.v. Engels raai- 
grasvegetatie; kort, vlak en 
genoeg gesloten om golfspel 
toe te laten

Maatregel niet van toepassing. 
Stopzetting bemesting niet ge
vraagd; optimaal beheer vol
gens golfdoelstellingen

Monitoring fairways Maatregel niet van toepas
sing.

Maatregel niet van toepas
sing.

Compromis tussen natuur 
en golf zoeken via voorop
gesteld tijdsschema berege
ning, bemesting en herbici
dengebruik

Maatregel niet van toepassing.

Afpaling Kogelbiespopulaties

Instandhouding gewenst; hui
dige situatie is OK; niet per 
ongeluk maaien op verkeerd 
moment

Maatregel niet van toepas
sing.

Maatregel niet van toepas
sing. Maatregel niet van toepassing.

Afpaling Kegelsilenepopulaties

Instandhouding van de pio- 
nierssituatie zuidbeschenen 
hellingen gewenst; verruiging 
tegengaan

Maatregel niet van toepas
sing.

Maatregel niet van toepas
sing. Maatregel niet van toepassing.

Opmaak natuureducatieve brochu
re voor golfspelers

Verduidelijken van hoe en 
waarom natuurbeheer

Verduidelijken van hoe en 
waarom natuurbeheer

Verduidelijken van hoe en 
waarom natuurbeheer

Verduidelijken van hoe en waar
om natuurbeheer

Opmaak natuureducatieve panelen Enkele panelen Enkele panelen Enkele panelen Niet van toepassing.

N
atuur- en 

golfdoelstellingen 
per voorgestelde 

beheersm
aatregel:
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Aanleggen persleidingen afvalwa
ter

Zo weinig mogelijk duingras
land verstoren

Zo weinig mogelijk duingras
land verstoren

Zo weinig mogelijk duingras
land verstoren

Maatregel niet van toepassing.

Afvoeren maaisel (behalve fairways 
indien volledige nulbemesting)

Eén keer per jaar maaisel af
voeren als onderhoud soor
tenrijk duingrasland; geen 
directe golffunctie

Systematisch afvoeren 
maaisel na elke maaibeurt 
voor onderhoud soortenrijk 
duingrasland; terugvinden

Systematisch afvoeren maai
sel als verschralingsmaat- 
regel (herstelbeheer duin
grasland); speelbaar houden 
golfbaan

Afvoeren niet noodzakelijk voor 
natuurwaarde; optimaal beheer 
in functie van golf

Verwijderen exotenstruweel
Bevorderen ‘grijs duin’ en 
streekeigen duinstruweel of 
loofbos

Maatregel niet van toepas
sing. Geen effect

Maatregel niet van toepas
sing. Geen effect

Maatregel niet van toepassing. 
Geen effect

Omvorming naaldhoutaanplanten
Bevorderen grijs duin en 
streekeigen bos

Maatregel niet van toepas
sing. Geen effect

Maatregel niet van toepas
sing. Geen effect

Maatregel niet van toepassing. 
Geen effect

Plaatsen peilbuizen bij depressies
Onderzoeken van mogelijk
heden voor depressies

Onderzoeken van mogelijk
heden voor depressies

Onderzoeken van mogelijk
heden voor depressies

Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Uitgraven depressies
Creëren natte vegetaties en 
bevorderen amfibieën

Idem
Idem; eventueel mogelijkhe
den voor golfspel om over 
duinplas heen te spelen

Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Monitoring kolonisatie uitgegraven 
depressies

Bijsturen in functie van na
tuurwaarden

Idem Idem
Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Verwijderen groenstortplaatsen Herstel duingrasland
Maatregel niet van toepas
sing. Niet relevant

Maatregel niet van toepas
sing. Niet relevant

Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Ongewerveldenbemonstering
Natuurkennis op gelijke 
hoogte brengen met andere 
duinterreinen

Idem Idem
Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Monitoring voorgestelde beheers
maatregelen

Bijsturen in functie van na
tuurwaarde

Compromis bereiken tussen 
natuur en golfspel

Compromis bereiken tussen 
natuur en golfspel

Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant

Monitoring afgeplagde delen/tegen
gaan van verruiging

Soortenrijk duingrasland of 
mosduin is doelstelling; jaar
lijkse monitoring tot stabilisa
tie vegetatie

Maatregel niet van toepas
sing

Maatregel niet van toepas
sing

Maatregel niet van toepassing.

Herbemonstering Rode lijst-soor- 
ten

Evaluatie lange rough-be- 
heer

Evaluatie compromisbeheer Evaluatie compromisbeheer Maatregel niet van toepassing. 
Niet relevant
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Summary. -  Distribution and ecology or Trifolium fili
form e  on cemeteries in Flanders Fields around leper 
(Belgium). Trifolium filiforme has long been considered a 
rare and endangered species in Belgium. In Spring 2002 i( 
was found on Commonwealth War Graves Commission 
Cemeteries near leper. In the region T. filiforme is wide
spread and often abundant on these cemeteries and it 
seems to have spread from one cemetery to another by 
means of the activities of the management teams of the 
Commonwealth War Graves Commission. The difference 
between locations with T. filiforme in the dunes and on 
cemeteries is discussed.

Résumé. -  Distribution et ecologie de Trifolium fili
form e  dans les cim etiires d t Flanders Fields (région 
d’Ypres, Belgique). Trifolium filiforme a élé considéré 
comme une cspcce rare et menacée en Belgique. Au prin- 
temps de l’année 2002 l’espèce a été trouvé dans les 
cimetièrcs de la guerre 1914-1918 dans la région d'Ypres. 
T. filiforme y est trés commune et parfois abondante. La 
gestion pratiquée par la Commonwealth War Graves 
Commission favori se fonemen! ('extension de cette espi- 
ce dans la région. Les differences enne quelques stations 
dans les dunes et celles des cimetières sont discutées.

Inleiding

Op en rond de heuvelrug ten zuiden en ten 
oosten van leper werd tussen augustus 1914 
en oktober 1918 één van de bloedigste stel- 
lingoorlogen uit de wereldgeschiedenis uitge
vochten. Op het einde van de oorlog stond 
nauwelijks nog een boom recht van de bossen 
op de heuvelrug. Het slagveld is gekend als 
‘Ypres salient’ o f  ‘Flanders Fields’; de laatste 
term is ontleend aan een gedicht van de tij
dens de oorlog gesneuvelde Canadese soldaat- 
geneesheer John McCrae: ‘In  Flanders fields 
the poppies blow between the crosses, row on 
row ...”

In de regio tussen Langemark in het noor
den en Mesen in het zuiden, en tussen Pope- 
ringe in het westen en Dadizele in het oosten, 
liggen 137 oorlogsbegraafplaatsen, met de 
graven van 90.000 doden van legers van de

Britse Commonwealth. Over de hele wereld 
worden deze begraafplaatsen van het Gemene
best beheerd door de Commonwealth War 
Graves Commission (www.cwgc.org). Terwijl 
de slagvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gedomineerd werden door om gewoelde aarde 
en klaprozen, zijn nu de talloze oorlogs
begraafplaatsen met gladgeschoren gazons de 
voornaamste getuigenissen van die oorlog.

Tijdens één van onze inventarisaties in de 
regio vonden we Trifolium filiforme in het 
gazon van een oorlogsbegraafplaats die onder
houden wordt door de Commonwealth War 
Graves Commission (hiema CWGC). Tijdens 
een snelle controle op de naburige oorlogs
begraafplaatsen bleek al spoedig dat T. filifor
me een zeer algemene soort is op deze sites. 
Uiteindelijk noteerden we de soort op niet 
minder dan 80 verschillende begraafplaatsen.

V erspreiding in V laanderen

Voor een historisch overzicht van de vind
plaatsen van vóór 1930 verwijzen w e naar de 
‘Flore Générale de Belgique’ (Lawalrée 
1961); hier vinden we leper reeds als locatie 
terug. D e aanwezigheid in de streek is dus 
geen recent verschijnsel. In Vlaanderen stipt 
de Atlas van de Belgische en Luxemburgse 
flora (Van Rompaey & Del vosalle 1972) 
slechts twee uurhokken aan.

Sinds 1972 werd T. filiforme in Vlaande
ren gevonden op diverse geïsoleerde locaties. 
Leten & Saintenoy-Simon (1990) geven 6 
kilometerhokken voor leper en de omliggende 
gemeenten, telkens gesitueerd op Britse m ili
taire begraafplaatsen.

Vóór het gericht onderzoek ten behoeve 
van dit artikel, was T. filiforme in Vlaanderen 
gekend van 23 kwartierhokken (vooral streep-
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Figuur 1. Vindplaatsen van Trifolium filiforme m Vlaanderen. Grijze vlakjes: periode 1930-1971 (Van Rompaey A 
Delvosalle 1972); iwarte slippen: periode 1972-2002 (Florabank). De grootte van de stippen geeft aan in welk percentage 

ww de onderzochte kwartierhokken per uur hok de soort gevonden is (kleinste stip: tot 25%; grootste stip >75%).

lijstgegevens). Sinds het voorjaar van 2002 
werd gericht gezocht op militaire kerkhoven 
en andere potentieel geschikte terreinen. Dit 
leverde maar liefst 87 extra kwartierhokken 
op, waarvan 77 op de militaire kerkhoven in 
en rond leper (figuur 1 en 2).

Ook de andere vindplaatsen in het binnen
land betreffen, voor zo  ver we ze konden 
controleren, steeds gazonvegetaties. Enkele 
bevinden zich in kasteelparken, zoals het kas- 
teelpark van Nokere, het domein van Bou- 
chout in Meise (Nationale Plantentuin) en het 
kasteelpark van Arenberg. Elders betreft het 
eerder kleinere gazonvegetaties, zoals in het 
gazon van een vluchtheuvel in een villawijk 
(in Waarschoot) o f een grasperkje langs een 
veldweg (in Koersel) (Berten 1997).

V erschillen  tussen Trifolium filiforme 
en T. dubium

Som m ige dwergvormen van Trifolium dubium 
lijken erg sterk op T. filiforme. Daarom zetten 
we in tabel 1 de belangrijkste kenmerken op 
een rijtje.

Lambinon et cd. (1998) vermeldt dal bij 
Trifolium dubium het middelste blaadje langer 
gesteeld is dan de twee andere. Dit kenmerk 
blijkt niet steeds te werken. Somm ige dwerg
vormen van T. dubium hebben immers onge
steelde topblaadjes, wat verwarring mogelijk 
maakt, te meer omdat de twee soorten elkaar 
ook deels overlappen voor wat betreft het 
aantal bloemen in het hoofdje. De lengte van 
het steeltje van de individuele bloemen blijft 
dan over als het belangrijkste kenmerk.

Tabel 1. De belangrijkste verschilpunten tussen Trifolium filiform e  en T. dubium.

Trifolium filiforme Trifolium dubium

Steeltjes van de individuele even lang ol langer dan de korter dan de kelkbuis (bloemen
bloemen: kelkbuis; nagenoeg zittend).
Steeltje van de bloemtrossen : draaddun, meestal (S-vormig) 

gebogen, weinig behaard, 
roodachtig aangelopen;

trossteeltjes ongeveer tweemaal zo 
dik als bij T. filiforme, min of meer 
recht, witachtig behaard.

Aantal bloempjes per tros : 1-12; 3-24.
Kleur uitgebloeide bloemen : bleekgeel tot bijna wit; bruinachtig.
Steeltjes van de deelblaadjes: alledrie nagenoeg even lang; het middelste meestal langer dan de 

overige 2 (opletten bij dwergvormen!).
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operinge

Figuur 2. Kilometer/tokken met groeiplaatsen van Trifolium filiformc op militaire begraafplaatsen beheerd 
door de Commonwealth War Graves Commission (mei-september 2002).

Eens men de twee soorten kent, zijn ze 
gemakkelijk te onderscheiden. Bij nazicht van 
het herbariummatcriaal van de gegevens uit 
Florabank is gebleken dat de controleerbare 
gegevens altijd correct gedetermineerd waren. 
Alleen enkele oudere streeplijstgegevens kun
nen niet meer worden gecontroleerd.

Een vergelijking van de standplaatsen  
in het W est-Vlaamse H euvelland en de 
kuststreek (K nokke)

In de tabel met de vegetatie-opnamen (tabel 2) 
zijn ook gegevens opgenomen van enkele 
belangrijke abiotische, beheers- en vegetatie- 
kenmerken van opnamepunten in drie gebie
den waar Trifolium filiformc voorkomt.

In het Heuvelland maakten we op een tien
tal militaire kerkhoven vegetatie-opnamen. 
Andere opnamen werden gemaakt op het golf
terrein van Knokke, dat in de duinen ligt. 
Trifolium filiformc groeit er voornamelijk op 
de fairways. Dit zijn kortgemaaide grazige, 
matig intensief beheerde stroken tussen de 
zogenaamde tees en greens, die een essentiële 
plaats innemen tijdens het golfspel en waar de 
vegetatie zeer intensief beheerd wordt. Buiten

de tees, greens en fairways, op de zogenaamde 
roughs, wordt de vegetatie slechts een- tot 
tweemaal per jaar gemaaid. Op deze roughs 
komen de meeste interessante vegetaties van 
het golfterrein voor. De Kleine Vlakte tenslot
te is een vlakke, begraasde overgangsstrook 
tussen duinen en polders, nabij het Zwin. 
Opname 15 is gemaakt op een plaats waar het 
duinkarakter overweegt op het polderkarakter.

Qua bodem zijn in onze reeks opnamen 
twee typen vertegenwoordigd. Waarschijnlijk 
is de ecologische range van T. filiforme iets 
breder, gelet op de overige verspreide vind
plaatsen in Vlaanderen. Weeda (1987) ver
meldt minstens ook nog “magere klei”.

Minstens twee van de drie standplaats
typen worden bemest, nl. de kerkhoven en het 
golfterrein. In de Kleine Vlakte werd in elk 
geval bemest in de kamgrasweide naast de 
opname, maar door de ligging onder de prik
keldraad is de bemesting op de groeiplaats van 
T. filiforme mogelijk wat geringer.

Herbicidengebruik is een opvallend aspect 
van het beheer op twee van de drie groei
plaatsen. Op de kerkhoven kregen we enkel te 
horen dat het “gebeurt wanneer het nodig is” 
(schriftelijke med. Steve Arnolds 2002). Over
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het beheer van het golfterrein ontvingen we 
gedetailleerde informatie, verstrekt door M i
chel Poncelet, greenconsult van de golfclub: 
“Herbicides sélectifs: localement (c ’est-a-dire 
uniquement sur les parcelles envahies par les 
plantes parasites) 1 x/an BOFIX (MCPA + 
Fluroxypyr + clopyralid) 5 L/Ha.” Er worden 
op de roughs en de fairways geen fiingiciden 
gebruikt, in tegenstelling tot de greens, waar 
dat wel gebeurt. Op de Kleine Vlakte worden 
distels soms selectief behandeld. De kans is 
reëel dat de vegetatie van dit opnamepunt daar 
geen directe invloed van ondervond.

De maaihoogte is vermoedelijk de domi
nante factor die de aanwezigheid van Trifoli
um filiforme bepaalt. D e hoogte van zowel de 
begraasde als de gemaaide vegetaties varieert 
tussen amper 14 en 30  mm (fig. 3). Op het 
kerkhof van Loker konden we waarnemen hoe 
T. filiforme ontbreekt in het ‘normale’ gazon 
van het burgerlijke kerkhof, terwijl de soort 
wél aanwezig is op het kleine daaraan palende 
militaire kerkhof, waar het gazon heel kort 
wordt gehouden. Trifolium filiforme behoort 
tot de weinige soorten die vlot kunnen bloeien 
en zaad vormen in een dergelijk kort gazon.

De coördinatie van het beheer op de m ili
taire kerkhoven met T. filiforme gebeurt door 
het CWGC-bureau in leper, dat verantwoor
delijk is voor het beheer van alle CWGC- 
begraafplaatsen in Noord-Europa. Het beheer 
gebeurt door veldteams van de CWGC, die 
per regio gegroepeerd zijn. In de regio van 
‘Ypres Salient’ zijn verschillende teams ope
rationeel. Dagelijks vervoeren ze met een 
bestelwagen hun grasmaaiers van de ene naar 
de andere begraafplaats. Deze veldteams ope
reren vanuit de hoofdzetel van het CWGC in 
leper. Samen onderhouden ze 137 begraaf
plaatsen. Een soort als T. filiforme ziet haar 
verbreidingsmogelijkheden door deze teams 
sterk in de hand gewerkt. In andere regio’s 
worden de soldatenkerkhoven beheerd door 
elders gestationeerde veldteams, waardoor 
tussen de regio’s geen of minder uitwisseling 
van plantenmateriaal mogelijk is. In elk geval 
werd T. filiforme niet gevonden op de CWGC- 
begraafplaatsen in Adinkerke en Koksijde 
(prov. West-Vlaanderen) en Geel (prov. Ant
werpen).

De beregening van het golfterrein en de 
vochtindicatoren in de vegetatietabel maken 
duidelijk dat T. filiforme geen soort is van de 
allerdroogste biotopen. Het aantal soorten uit 
de klasse van de vochtige graslanden (Arrhe- 
natheretea elatioris) is gemiddeld hoger dan 
dat uit de klasse van de droge graslanden 
(Koelerio-Corynephoretea). Prunella vulgaris, 
Calliergonella cuspidata, enz. zijn duidelijk 
vochtindicatoren. Weeda (1987) vermeldt dat 
de groeiplaatsen vaak vochtig zijn in de winter 
en droog in de zomer.

Op de kerkhoven zijn de twee talrijkste 
dominanten (Agrostis capillaris en Festuca 
filiformis) ingezaaid. Op de fairways van het 
golfterrein wordt Poa annua bijgezaaid op 
plaatsen die geen gesloten vegetatie meer heb
ben. De kamgraswei van de Kleine vlakte -  en 
met nog grotere waarschijnlijkheid de vegeta
tie onder de prikkeldraad -  heeft wellicht een 
volledig spontaan ontstane begroeiing.

Figuur 3. De militaire begraafplaatsen van de CWGC 
variëren sterk in grootte en liggen meestal omringd door 
akkerland. Een strookje gazon leidt van bij de weg naar 

de begraafplaats. Veelal is Trifolium filiforme ook 
aanwezig in die door akkerland omringde strookjes.
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Tabel 2. Opnamen van Trifolium  /ï/i/orme-vegetaties op 10 militaire kerkhoven in 
het West-Vlaamse heuvelland, vergeleken met 5 opnamen uit de duinen.

Opnam enummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Totale bedekking (%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Kruidlaag (%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Moslaag (%) 15 10 5 6 3 15 5 2 5 2 1 0 10 0 5
Strooisellaag (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bodem L L A A A A A A A A c B B C B
Helling (in °) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 5
Expositie 
Oppervlakte in m2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20

ZO
20 4 25

Z
5

1 Trifo lium  flllfo rm e
1 p1 p1 P1 a i Pl P' a2 a2 M2 P1 m4 p1 pf P1 Pf

K l a s s e  v a n  d e  d r o g e  g r a s la n d e n

Galium verum a2 Pf
Hieracium pilosella r1
Hypochaeris radicata r l r l r l r1
Trifolium arvense
T rifolium campestre p l Pt a2
Trifolium scabrum
T rifolium striatum r1 p1 r1
Veronica arvensis a i p l Pf
Aira praecox
Brachythecium albicans 1
Luzula campestris m4 m2 1 m4 m2 A1 a1 m4 a2 p l
Festuca filiformis 3 2 2 4 7 4 5 7 7 6

K l a s s e  d e r  m a t ig  v o e d s e l r i j k e  g r a s la n d e n

Trisetum flavescens ................................ a i a1 a2 2
Arrhenatherum elatius r l
Cynosurus cristatus 2
Cerastium fontanum r1 r1 . r1 R1 r1 r l a2
Holcus lanatus 3 2 1 3 m4 1 P1 pf M2 1 m2 2 m2 pf
Prunella vulgaris m2 a2 P1 a i Pl p l Pf Pl A2 r l . .
Rhytidiadelphus 

squarrosus * m4 .2 .2 2 1 1 .1 .1 .2 1 .4
Taraxacum vulgare r l  r1 R1 r l r1 r1 p l
Trifolium repens r1 r l r l Pf r1 a2 A2 P' r1 1 p1 a2
Phleum pratense a i 1 M4 m2 a1 r1 a1 A1 m2 a1 a2 1 P1
Bellis perennis r1 a2 r l r1 R1 m2 32 r l P2 r1
Ranunculus acris r1 r l r1
Dactylis glomerata r1 . R1 r1 . r l .
O v e r ig e  s o o r t e n

Agrostis stolonifera m4
Allium vineale r1
Briza media a i
Elymus athericus p1 p l
Elymus x oliveri Pf
Festuca rubra 1
Lotus corniculatus . pf
Plagiomnium undulatum • .1
Fraxinus excelsior r l .
Hippophae rhamnoides r1
Bromus thomineus P1
Potentilla reptans P1
Plantago lanceolata r l r l 5 P1 P1
Sherardia arvensis p l
Juncus bufonius r1
Geranium molle a1 a2 j P1 r1
Festuca sp. a2
Bromus hordeaceus pf
Avenula pubescens a2 a i
Taraxacum sectie 

erythrosperma r1
Senecio jacobaea r1 r l r1 p l
Ranunculus bulbosus r l r l p2
Elymus repens Pl a1 a2
Vicia sativa • r l

Verklaring van de 
nummering van de 
opnamen:
1: Voormezele Enclo
sures n° 1 and 2, Voor- 
mczelcdorp, 29 mei 
2002;
2: Voormezele Enclo
sure n° 3, Ruusschaert- 
straat, hoek met 
Wittenhuisstraat,
29 mei 2002;
3: Somer Farm ceme
tery, Hollcbekestxaat 
Wijtschate, Heuvel
land. 29 mei 2002;
4: Oosrtaveme Wood 
cemetery, Rijselstraat 
Wijtschate. 29 mei 
2002:
S: Betleem Farm West 
cemetery, Rijselslraat 
Mesen, 29 mei 2002;
6: Betleem Farm East 
cemetery. Rijselstraat 
Mesen. 29 mei 2002;
7: Road farm cemetery. 
Vrooilandslraat. Wul- 
vergem. 29 mei 2002;
8: Kemmel Chateau, 
Military cemetery, 
Nicuwstraat Kemmel. 
29 mei 2002;
9: LaClytte military 
cemetery, Klijtsewcg 
(N304) De Klijte, 29 
mei 2002;
10; Locre n° 10 cemc- 
tery, hoek Dikkebus- 
straat-Dra nou terstraat 
(N322) Loker. 29 mei 
2002:
11: Golf Knokke, 
opn. 1,5 juni 2002;
12: Golf Knokke, 
opn. 2 ,5  juni 2002;
13: Golf Knokke, 
opn. 28, 10 juni 2002; 
14: Golf Knokke. 
opn. 40, 14 juni 2002; 
15: Zwinbosjes 
Knokke, Kleine Vlakte, 
weide grenzend aan 
Lippensdreef (Ooic- 
vaarslaan), 29 juni 
2001.
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Opnam enummer 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15

Achillea millefolium P1 a2 Pl r l a2 a2 P1 P1 Pl
Agrostis capillaris 1 3 6 2 2 4 5 2 2 3 3 1 m2 1 1
Anthoxantum odoratum a1 m2 a1 A1 P1 a i a1 m2 A1 m2 m4 a2 2 m4
Lolium perenne m2 1 m4 m2 a1 M2 M2 m2 1 a2 1 m4
Medicago lupulina r1 a2 r1 P1 P1
Poa annua m2 P1 m2 . r1 mü R l 5 2 . 4
Poa pratensis 1 1 m2 M4 m2 m2 m2 M2 A1 m4 2 m2 1 a2
Poa trivialis Pl p1 A1 a i m2 AI M2 m4 m4
Sagina procumbens r1 P1 P1 A1 P1 p1 R1 m4 r1 a2
T rifolium repens r1 P l P1 p l m4 r1 P1 Pl P1 p1 r1 P1 P1
Veronica filiformis p1 P1 p l A1 , Pl p l AI P1 a2 p1 .

Crepis capillaris rt r1 rt r1 r1
Plantago major r1 r l r1 r l r1 - .

Ranunculus repens H1 r1 r l r l
Sonchus asper r1 r l r l r1 .

Eurhynchium praelongum *
Brachythecium rulabulum *
Atrichum undulatum *
Bryum sp. *
Daucus carota r1
Fesiuca arundinacea r1 r l r l
Veronica serpyllifolia R1 r1 A2
Ranunculus sardous
Calliergonella cuspidata ‘ 1 4 4 4 ? 1 ?

* Musci

De vegetatiesamenstelling van de verschil
lende locaties illustreert vooral een tegenstel
ling tussen de Duinen en de Leemstreek. 
Galium verum, Veronica arvensis, Trifolium 
campestre, T. striatum, Trisetum flavescens, 
Cynosurus cristatus, Senecio jacobaea, Plan
tago lanceolata, Aveiwla pubescens en Gera
nium molle zijn opvallend algemener op de 
duingroeiplaatsen. Dit is vooral een indicatie 
voor een iets droger en kalkrijker milieu. 
Festuca füiformis, Ranunculus acris, Prunella 
vulgaris, Dactylis glomerata. Sonchus asper, 
Ranunculus repens, Calliergonella cuspidata. 
Festuca arundinacea en Veronica serpyllifolia 
zijn algemener op de begraafplaatsen, waar
mee vooral een wat vochtiger en voedselrijker 
milieu gesuggereerd wordt. Festuca filiformis 
is ingezaaid. Verder zijn Luzula campestris. 
Holcus lanatus, Calliergonella cuspidata, Tri
folium dubium, Phleum pratense. Bellis pe
rennis, Veronica arvensis, Achillea millefoli
um, Lolium perenne, Anthoxantum odoratum.

Agrostis capillaris, Sagina procumbens, Poa 
trivialis, Poa annua, Poa pratensis en Trifo
lium repens constante soorten voor zowel de 
duin- als de kerkhofopnamen.
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Scirpus holoschoenus L. in België 

Lutgart D e m a r e s t ( ' )  &  Paul G o e t g h e b e u r  ( 2)

Résumé. — Jusqu'a présent, 6 stations de Scirpus holoschoenus L. ont été découvertes en 
Belgique. Une seulement est considérée comme naturelle, dans les autres cas i! s'agil de plantes 
vraisemblablement adventices. Un seul specimen est rapporté a la variété australis (Murr.) W. D. 
J. Koch. les autres correspondent a la variété holoschoenus.

1. Inleiding

Naar aanleiding van enige nieuwe vondsten van Scirpus holoschoenus L. 
leek het nuttig om het totaal aan waarnemingen van dit taxon op het Belgisch 
grondgebied even kritisch te bekijken.

Het natuurlijke areaal gaat van de Atlantische kust van Zuidwest-Engeland  
en België tot in Portugal ( D e F i l i p p s ,  1980 : 279) en de Canarische eilanden 
( P i t a r d  &  P r o u s t ,  1908 : 372), over het hele Mediterrane bekken tot diep in 
de Sahara ( O z e n d a ,  1977 : 142) en in Centraal-Europa ( S c h u l t z e - M o t e l ,

( ') Laboratorium voor Occologic der Dieren. Zoogeogratic en Natuurbehoud. Ledcganck 
straat 35. 9000 Gent.

(!) Laboratorium voor Morfologie. Systematiek en Oecologic van de Planten. Ledcganck 
straat 35. 9000 Gent.
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1967 : 30) naar de Zuidelijke Sovjetunie tot in Siberië (Pamir) en de aangren 
zende delen van Iran tot in Noord-Indië (R o z h e v its ,  1964 : 33).

De standplaatsvoorwaarden zijn iets moeilijker te resumeren. Het gaat 
meestal om zandige bodems, niet zelden in een pioniers- o f  gestoord milieu, 
onder tijdelijk vochtige („wechselfeuchte”) omstandigheden, vooral tijdens de 
vestigingsfase. Eenmaal de soort zich heeft gevestigd, zijn zeifs langere droogte 
periodes overbrugbaar ( S c h u l tz e - M o te l ,  1967 : 29-30).

2. Infraspecifieke taxa

Zoals kan worden verwacht van een soort met een dergelijk brede geogra
fische amplitudo, zijn binnen S. holoschoenus een aantal infraspecifieke taxa 
beschreven, die som s ook op soortsniveau werden gebracht. D e extreme 
„vormen” zijn inderdaad makkelijk te herkennen, maar ze lijken in zekere mate 
standplaatsgebonden : men kan veronderstellen dat in droge zomers bloem- 
gestellen met een gering aantal gedrongen hoofdjes worden gevormd, terwijl 
natte zomers hoge bloeistengels met talrijke langgesteelde hoofdjes leveren. In 
tabel 1 worden een aantal van deze taxa vermeld met hun kenmerken zoals die 
door diverse auteurs worden gezien. In tabel 2 volgen dan metingen en tellingen 
uitgevoerd op herbariumspecimens van de diverse Belgische populaties. Daaruit 
blijkt dat de meeste planten tot de var. holoschoenus kunnen worden gerekend; 
slechts de Antwerpse populatie behoorde tot de var. australis, gekenmerkt door 
de zeer lange laagste bractee en het gering aantal hoofdjes. D e verschilken- 
merken kunnen echter door elkaar heen voorkomen, zelfs bij stengels van 
eenzelfde rhizoom ( D e F i u p p s ,  1980 : 279); hun waarde is dus erg betrekkelijk.

3. De vindplaatsen in België

Hiervoor is gebruik gemaakt van de herbaria BR en G E N T , aangevuld met 
gegevens uit het I.F.B.L. archief en talrijke litteratuurreferenties.

A . Knokke is de oudste en m eest bekende vindplaats. In de Brabantse 
panne (IFBL : B2.33) groeiden eertijds een groot aantal pollen van de 
Kogelbies, vanaf 1836 (fide D e  L a n g h e ,  1943 : 81) met diverse terugmel
dingen, waarvan enkele met getuigenmateriaal (o.a. C r é p i n ,  1860 : 196, 
A n o n y m u s ,  1868 : 107, I s a a c s o n  &  M a g n e l ,  1930 : 175). In 1937 echter is 
volgens D e  L a n g h e  ( 1943 : 8 1) de populatie gereduceerd tot enkele geïsoleerde 
pollen in het westelijk deel van de Brabantse panne, nl. de Lispanne, nu gekend 
als Zegemeer (IFBL : B2.33.33). In het oostelijk deel (IFBL : B2.33.34), waar 
een golfterrein werd aangelegd, dateert de laatste vondst uit 1929 ( I s a a c s o n  &  
M a g n e l ,  I.e.), maar in 1983 werd ze er herontdekt door G. Rappé. Ofwel heeft 
de soort zich al die jaren onopgemerkt kunnen handhaven, ofwel bleef ze 
behouden in de zaadbank en heeft ze zich onder vernieuwd gunstige omstandig
heden kunnen hervestigen.

B. In 1941 ontdekten De Langhe, Frison en Hostie in de nabijheid van het 
St.-Annastrand, Antwerpen ( I F B L  : C 4.26.12) een belangrijke groeiplaats van 
ruim 100 pollen, kompleet met jonge individuen (E. Frison s.n., 1941, BR, 
G ENT). Ze groeiden in een open wilgenstruweel op een opgespoten terrein 
waarvan het materiaal afkomstig was uit de Scheldebedding, nl. tertiair fossie
lenrijk zand (D e  L a n g h e ,  1943 : 81). Lang hield deze groeiplaats niet stand, 
wegens effectieve vestiging van de voorziene bedrijven.
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Lengte
bloeistcngcl

(cm)

Lengte laagste 
bractec 

(cm)

Aantal
hoofdjes

Diameter
hoofdje
(mm)

var. holoschoenus
A s c h e r s o n  &  G r a e b n e r  (1 9 0 4 ) 100 2S 0 _ 5 22 vrij groot
B e c h e r e r  (1 9 2 9 ) 100 langer dan 

bloemgestel
> 2 0 vrij groot

H a y e k &  M a r k g r a f  (1 9 3 2 ) _ 2 6 8 -12
ROZHEVtTS (1 9 3 5 ) 3 0 -9 0 lang 1-4 (2 ) 4 -8 (1 2 )
Sc h u l t z e - M o t e l  (1 9 6 7 ) krachtig vaak zeer lang 5-22 vrij groot
PlGNATTI (1 9 8 2 ) (5 0 )8 0 -2 0 0 langer dan 10 30 >  10

var. australis
A s c h e r s o n  &  G r a e b n e r  (1 9 0 4 ) 4 0 -5 0

bloemgestel

3 7-8
RrrH FR FR  (1 9 7 9 ) < 5 0 _ 3 7 8
H AYEK &  M ARKGRAF ( 1 9 32 ) _ _ 3 5-8
R o zH E v rrs  (1 9 3 5 ) _ _ 8
S c h u l t z e -M o t e l  (1 9 6 7 ) m eesta l <  50 _ 3
PlGNATTI (1 9 8 2 ) 2 0 -1 5 0 2 0 4 0 2 -5 (7 ) 5 10
var. romanus
A s c h e r s o n  &  G r a e b n e r  (1 9 0 4 ) < 5 0 _ 1 (2-3) 15
Be c h e r e r  (1 9 2 9 ) < 5 0 _ 1(2-3) 15
H a y e k  Sl M a r k g r a f  (1 9 3 2 ) _ _ 1(2-3) 10-15
R o z h e v it s  (1 9 3 5 ) to t  100 _ (4 )8 -1 0 (1 5 )
Sc h u l t z e -M o t e l  ( 19 67 ) < 5 0 _ 1 (2-3) 15
P ig n a t t i (1 9 8 2 ) 10 3 0 (5 0 ) — 1(2-3) 10-15

Tabel 2. — Metingen aan de Belgische specimens van Scirpus holoschoenus L.

Lengte
bloeistengel

(cm)

Lengte laagste 
bractee 

(cm)

Aantal
hoofdjes

Diameter 
zittend hoofdje 

(mm)

Diameter 
langstgesteeld 
hoofdje (mm)

Leopold sburg
1. Plancke s.n.. 

7.1952. BR
— — 7 11 7 8 9 9 8 8

2. Merrielde s.n.. 
7.1953. BR

— — 16 21 II 9 9 II 8 9

Zevergem
3. Van der l'eken

12855.9.9.1978. G ENT
170 200 4 > 4 ? 4 6 9 8 8 R

4. Duvtschaever
063, 16.9.1978. GENT

— 194 7 2.5 7 3 5 9 5 8

Heusden
5. Demorest 1,

12.7.1983. GENT
123 124 2 5 4 14 9 — 7 10

Antwerpen
6. Frison s.n„

3.8.1941. GENT
76 80 32 31 2 2 7 8 6 6

7. Hostie s.n..
20.6.194 2. GENT

— — 41 43 4 3 8 9 7 7

Knokke
8. Kickxia Belgica

346.15.8.1868. GENT
— — 18 22 5 4(5) 6 7 7 6

*>. Bequaert s.n., 
17.8.1903. GENT

65 67 14 — 3(4) 7 9 10 — 10
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C. In 1952 1953 groeide in de omgeving van Leopoldsburg (IFBL : C 6 ?) 
in een vijver één enkele pol. waarvan tweemaal bloeistengels werden verzameld, 
maar over de exacte vindplaats is ons niets bekend (J. Plancke s.n., BR; 
Fr. Rogier Men-ielde s.n.. BR).

D. Ook over de vindplaats te Oostduinkerke (IFBL : CO.48.42) is niet veel 
bekend. Ze wordt vermeld in 1958 door P. Van de Vyvere (I.F.B.L.-archief). 
maar verdere gegevens en zelfs een getuigestuk ontbreken.

E. In 1978 werd te Zevergem op de linkeroever van de Schelde (IFBL :
0 3 .42 .13 ), benedendijks. één pol aangetrofTen door Comhaire. Galle en Van der 
Straelen ( Wan der Veken 12855. G ENT). Ze groeide aan de rand van een wilgen 
struweel, maar was in 1980 reeds werdwenen (in sched.).

F. In juli 1983 werd te Heusden, in de Mellehammeersen (IFBL :
03 .3 4 .1 4 ) opnieuw één pol gevonden door L. Demarest en J. Heirman 
(Demarest I. GENT). Ook deze plant groeit in een wilgenstruweel op een opge 
spoten terrein mei tertiair fossielenrijk zand.

4. Bespreking

Het substraat waarop Scirpus holoschoenus zich gevestigd heeft is enkel in 
Knokke (en misschien Oostduinkerke) van natuurlijke oorsprong. De andere 
standplaatsen zijn in mindere o f meerdere mate antropogeen ontstaan. De 
samenstelling is echter gelijkend nl. kalkrijk zand. Kenmerkend is ook de sterk 
wisselende grondwaterstand (in de winter hoog, in de zomer laag). In de meeste 
gevallen (uigenomen Knokke) kan gesproken worden van een pioniersvegetatie.

Scirpus holoschoenus kan er zich maar enkele jaren handhaven daar de 
vegetatie evolueert naar een ander type o f omdat de opspuiting een andere 
bestemming kreeg (Antwerpen). Te Knokke was de populatie vóór 1937 min 
o f meer konstant alhoewel ze in de jaren '30 reeds sterk achteruitgegaan was. 
Voor de periode na 1937 zijn er echter geen gegevens beschikbaar om te 
stellen dat 5 . holoschoenus er al die jaren standgehouden heeft.

M isschien is het dankzij de deteriorate van het duinmilieu (gestoord milieu) 
dat deze soort er zich terug gevestigd heeft.

Alle Belgische specimens vertonen kenmerken van de var. holoschoenus. 
behalve die uit Antwerpen die eerder tot de var. australis (Murr.) W. D. i .  
Koch kan worden gerekend. De var. romanus (L.) W. D. J. Koch werd nog niet 
spontaan in België waargenomen, wat kan worden verklaard door de uitge 
sproken mediterrane verspreiding. Hierbij willen we nog even benadrukken dat 
de taxonom ische waarde van de beschreven variëteiten ons zeer twijfelachtig 
lijkt en nood heeft aan bevestiging uit kweekproeven.

Hier willen wc graag een woord van dank richten aan M. Leten en G. Rappe voor hel ter 
beschikking stollen van gegevens, en aan L. Vtmhecke en Prof. Dr. P Van der Vekcn voor de 
hulp bij het opstellen van hel manuscript.

5. R efe ren tie s

A n o n y m u s .  1X68. — Nouvellcs. Hull. Sor. rov. Hoi. Helt;.. 7 : 105 111.
Anciikkson I’. & G kakrnem P.. I'HW. -  Synopsis der mittclcuropaischen Flora. Bd. 2. Leipzig. 

Higelmann. 287 .Ut).
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FYTOSOCIOLOGISCHE CLASSIFICATIE VAN DE DUINSTRUWELEN

TE KNOKKE-HEIST.
L  INLEIDING

Vooreerst dienen struwelen vanuit fytosociologisch perspectief gedefinieerd ie worden als een 
vegetaticformaiie, die al dan niet meertagjg is [respectievelijk beslaande uit een moslaag, een kruidlaag eo 
een struiklaag, ofwel waarin de moslaag e n /o f  de kruidlaag ontbre(e)k(t)en], waarvan het aspect 
hoofdzakelijk bepaald wordt door in min of m eer aaneengesloten verband groeiende struiken. Hierbij moet 
de struiklaag een bedekking van minstens 30 %  hebben (SLOET VAN OLD RU ITEN BO RG H , C., 1976). 
Struiken kunnen op hun beurt omschrcven worden als planten waarvan de overlcvingsorganeu 
(‘ovcrwinteringsknoppen") gelegen zijn tussen 0,25 m en 2 m boven het maaiveld (nanofanerofyten), ofwel, 
algemener, als doorlevende, verhoutende planten waarvan bet natuurlijk habitus meestal verscheidene 
vertikale groeiassen vertoont.

Uitgaande van 54 vegetatie-opnamen volgens de methode van BRAUN-BLANQUET verricht in 
struwelen en struwcclzomen gesitueerd in de duingebieden van Knokke-Heist wordt gepoogd deze struwelen 
te classificeren. De volgende duingebieden werden b ezoch t: het Willems park te Heist, het Park 58 te Heist- 
Duinbergen, het Golfterrein van Knokke, het Blinkaartdumcnbos (het Koningsbos en de omringende 
bospercelen), de Groenpleinduinen en de Zwinbosjes (zie de aanduidingen op de topografische kaart - figuur 
1). D c afmetingen van de proefvlakken bedroegen 10 m x 10 m in de struwelen (behalve in het Willemspark 
te Heist en het Golfterrein van Knokke, waar ze slechts 5 m x 5 m bedroegen, wegens de geringe uitgestrekt
heid van de bestudeerde struwelen in die gebieden) en 1 m x 1 m in de struwcclzomen. Bedekkingen en 
abundanties werden gecom bineerd geschat m.b.v. dc decimale schaal van LONDO, G. (1975). De data set 
werd mathematisch verwerkt m.b.v. de Two-Way INdicator SPccies ANalysis (TWÏNSPAN, HILL, M.O. 
1979) en de syntaxonomie is afkomstig van het systeem van W ESTHOF, V. & DEN HELD , J. (1969) in 
"Plantengemeenschappen in Nederland, Thicm c-Zutphen’. Tenslotte werden van de onderscheiden 
opnamengroepen dc gemiddelde indicalorwaardcn (ELLEN BER G, H., 1974) berekend voor dc volgende 
milicufaktoren : vocht, reaktiegetal en stikstof.

2. BESCHRIJVING VAN D E  ON D ERSCH EID EN  STRUW EELTYPEN

D e struwelen in de  duingebieden van Knokke-Heist zijn, aan de hand van hun floris tische 
samenstelling co de standplaatsomstandighedco waarin zij voorkomen, te onderverdelen in drie boofdtypen:

1) Struwelen waarin Duindoorn (Hipooohac rhamnnides') dom ineert, m eestal begczeld door Vlier 
(Sambucus nigra), vaak ook door Rozen fRosa div. spp.1. Eenstijligc m eidoorn fCrataegus 
monogynal en soms door Wilde liguster fl-iyiKtnun vujgaret en Kruipwilg CSalix reoen.0: Hegge rank 
(Bryonia dioica) is hier een nagenoeg omnipresente slingerplant; deze struwelen zijn fytosociologisch 
te  classificeren onder het Onder-vcrbond met Vlier en zuurbes CSa^ihiira - BerheridionV Dit 
struweeltypc is het meest typische voor het Duin dis trikt, kom t in verschillende 
standplaatsom standigheden (van droog tot vochtig) voor en neem t het grootste deel van de te 
Knokke-Heist door struwelen bedekte grondoppervlakte in.

2) HygroGclc struwelen waarvan de struiklaag in hoofdzaak door Grauwe wilg (Salix cinereal wordt 
uitgemaakt behorend to t het Verbond van dc Sporken • W ügenbroeksiruwelen fSalidon cinereae').

3) Struwelen waarin voornamelijk Koebraam fRuhus ulmifoliusl en andere Bramen (Rubus div. snn.V 
Sleedoorn (Prunus spinosaV Eenstijligc meidoorn (Crataegus monogyna^ en Veldiep (Ulmus m inorl 
voorkomen en die, weliswaar fytosociologisch niel helemaal kon-ekt, hier in het Verbond der 
Sleedoorn - Bram en - struwelen fRubion subatlapticuml oodergebraebt worden.



N
A

T
U

U
R

- 
en 

M 
IL

I E 
U 

B 
E 

H 
E 

E 
R 

S 
P 

L 
A 

N 
V

O
O

R
 

DE 
G

O
LF 

TE 
K

N
O

K
K

E
 

| 
a

p
ril 

2
0

0
7



2.1. De Duindoorn-struwclen

In de zeer jonge kustrcepduincn voor dc onvolledig afgesnoerdc standvlakie van bet Zwinrcscrvaat 
beperkt de schaarse struikbegrociing zich tot Dauwbraam (Rubus caesius) en wat opslag van Gewone vlier 
fSamhnriK niw al terwijl Duindoorn fH ippophae rhamnoides) nagenoeg volledig ontbreekt. Deze "anomalie' 
t.o.v. de algemeen vooropgestelde vegetatie-
successie waarbij de nitrofiele Vlier fSamhnriLs n itra  ̂ zich pas zou vestigen nadat dc standplaats 
gekoloniseerd is geworden door Duindoorn (Hinnophaë rhamnoides). en dc bodem dankzij het 
sdkstofSxerend vermogen van die Duindoorn (Hippophae rhamnoides) met stifstof is aangerijkt, kan 
misschien verklaard worden door een lokale sterke nuiriëntenaanrijking van dc bodem tengevolge van dc op 
die plaats bijzonder intensieve zangvogcltrek.

2.1.1. De in de struiklaag relatief soortenarm c Duindoorn-Vlierstruwelen (’H ippophan-Samhnrpnim)

Jonge, vrij soortenanne Duindoorn-Vlierstruwelen(Hippophao-Sanihiirenim') waarin Duindoorn 
fHippophaë rhamnnides') duidelijk dom ineert en waarlangs een zoomstruktuur m eestal ontbreekt, zodat de
o ver gang tussen grasland of zelfs stuifzand en struweel vrij bruusk geschiedt, heersen vooral in het 
noordoosten van het Zwin-bosjescomplex en op alle plaatsen in dit en de overige bestudeerde gebied(en) 
waar het struweel recent in uitbreiding is. D e kruidlaag van dit stmweeltype wordt m eestal uitgemaakt door 
OJn. Vogelmuur (Stellaria media). W interpostelein (Clavtonia perfoliatal en Kleverig kruiskruid (Seneao 
viscosus) naast onder de overscherming nog voorlopig standhoudende soorten van de  droogduingraslanden 
zoals M uurpeper (§£jhun_acxe). Opm erkelijk is dc qua oecologjsche vereisten vrij heteroclicte soorten
combinatie die aangetroffen wordt aan de noordwestelijke randen van de jonge struwelen in het noorden van 
de Zwinbosjes : Deens lepelblad f Cochlearia danica) kom t cr sam en voor zowel met
droogduingraslandsoortcn zoals Ruw vergect-mij-nictje CMvosotis ramosissima). Akkcrcreprijs (Veronica 
arvensis') en M uurpeper (Sedum acrel als met nitrofiele soorten uit dc kruidlaag van de struwelen zoals Fijne 
kervel (Anthriscus r-anralis) en W interpostelein (Clavtonia oerfoliata).
D e berekende gemiddelde m ilieu-indicatorwaarden van het betrokken struwceltypc zijn :

- gemiddeld vochtgetal g F  = 5 : overgangssituatie tussen droog en vochtig;
- gemiddeld reaktiegetal g  R  = 6 : overgangssituatie tussen zwak zuur en neutraal;
- gemiddeld stikstofgetal g  N = 6 : vrij stikstofrijkc bodem.

Vergelijk dat m et dc overeenkomstige waarden van de om ringende droogduingraslanden :
- gemiddeld vochtgetal g  F  = 4  : vrij droog;
- gemiddeld reaktiegetal g  R  = 6;
- gemiddelde stikstofgetal g N  = 3 : stikstofarme bodem.

In beide gevallen bedraagt het berekend gemiddeld zoutgetal 0, wat dus betekent dat beide 
vegetaties in een zoet duinmilieu gedijen en dat Deens lepelblad (Cochlearia danica) alvast geen obligate 
halofyt is. H et milieu geboden door de slruwcelranden waarin Deens lepelblad (Cochlearia danica) vrij 
masaal voorkomt is volgens de berekende gemiddelde milieu-indicatorwaarden gevoelig vochtiger en 
voedselrijker dan dat in het "open" terrein. De aanwezigheid van de struiken verzekert de vorming van een 
humuslaag (m et, na mineralisatie, een nutrièntaanrijking van de bodem), wat bet 
waterweerhoudingsvermogen van de bodem  m erkbaar verhoogt, en biedt een gedeeltelijke bcschaduwing die 
de verdamping mildert. Samen m et de noordwestelijke oriëntatie (geen felle bestraling door dc zon) schcpt 
dit alles een frisser en  vochtiger m icroklimaat dan dat van dc anders georiënteerde struwcclranden en van 
dc graslanden en stuifplekken, wat het, in het bestudeerde gebied, uitsluitend langs de noordwestelijke 
struweelranden voorkom en van D eens lepelblad fflndilcaria danica) zou kunnen verklaren.

2.1.2. De in dc struiklaag relatief soortcnarm e Duindoorn - Ligusterstruwelcn (H ippophao - Ligustretum)

De D uindoorn (H ippophae rhamnoides) wordt nu vergezeld door Hondsroos 
(Rosa canina). Egelantier (Rosa rubiginosa) en Wilde liguster ^ . i fpistmm vulgare). Deze struwelen worden 
afgezoomd door floristisch fragm entaire Kruipwilgstruwclen (Salidon arenariae) met Kruipwilg CSalix repens) 
en Dauwbraam (Rubus caesius). Van echte zomen is in dit geval evenmin als in hel vorige sprake, wel treden 
er langs de struwcclranden veelal Hondstong fCvnoglos<;iim nffirinalr.1 en Jacobskruiskruid (S eneao  
lacobaea) op. Dit struweeltype vindt men terug in het noordwcstelijk deel van dc Zwinbosjes, vooral langs



de paraboolduinannen vac een jonge secundaire duinvallei nabij het zwemdok, alsook op de noordhelling 
van de tweede duinenrij van het Willemspark te Heist. De berekende gemiddelde milieu-indicatorwaarden 
bedragen :

- gemiddeld vochtgetal g F  = 5 : interm ediair tussen droog en vochtig;
- gemiddeld reaktiegetal g R = 6 : van zwak zuur tot neutraal;
- gemiddeld stikstofgetal g N = 5 : matig siikstofrijke bodem.

2.1.3. Oudere, soortenrijke Duindoorn-Vlierstruwclen (H ippophao-Samhucerum ')

H et aandeel van de Vlier (Sam hntus nigral neem t in de struwelen van de 
Zwinbosjes toe van oost naar west, om plaatselijk zelfs tot een zuivere V lier-fadës te komen. H et betreft 
hoofdzakclijk oudere Duindoorn-Vlierstruwelen (Hippophan-Sambiirem nA die in het westelijk gedeelte van 
de Zwinbosjes en  in de Groenpleinduinen een m ozalekpatroon vormen m et floristLsch voor de Zwinbosjes 
relatief goed ontwikkelde droogduingraslandjes, waarin o.m. Duin viooltje (Viola eurtisiiV W alstrobrem raap 
(O robanche carvophyllaceal en  op sterker uitgeloogde standplaatsen Klein tasjeskraid CTeesdalia nudicaulis) 
voorkomen. Langs de randen van die struwelen groeien Hondstong (Cvnoplossnm officinale Jacobskruis- 
kruid (Senecio iacobaeal. Gewone ereprijs (Veronica chamaednisV Vijfvingerkruid rPotentilla reptansY 
Koningskaars (Verbascum thapsn^  en vaak ook Glad parelzaad fLithospp-rmiim nffid iialel. kortom vooral 
soorten behorende to t de caldfiele zomen en de calciflele ruigten. Veel Vlierstruiken fSamfmcn» nipra'i zijn 
heel oud en stervend of afgestorven. Het hierbij wegvallen van de overscherm ing door het Vlierenkronendak 
laat een verhoogde licht- en warmtetoevoer toe, waardoor de humus sneller m ineraliseert. De tijdelijke 
nutriëntenaanrijking van de bodem  leidt tot de plaatselijke ontwikkeling van ruige kapvlaktebegroeiïngen, 
behorend to t ofwel het Wilgeroosjes-verbond (Epilobion anum tifolü ' (vermoedelijk op de kalkarmcre 
standplaatsen), met o.m. Kleverig kruiskruid (Senecio viscosusV Boskruiskruid (Senecio svlvaticusl. Gewoon 
struisgras (Agrostis tenuis') en Wilgeroosje (Epilobimn angustifoliuml. ofwel bet V erbond van Kleefkruid en 
Look-zonder-look fGalio-Alliarion) (vennoedelijk op de kalkrijkere standplaatsen waar een zacht mull- 
humustype wordt gevormd en een snellere mineralisatie optreedt), m et o .a. G ro te  brandnetel (Urtica dioical. 
Kleefkruid (Galium aparine). Stinkend gouwe (Chelidonium majiisY Speerdistel (Cirsium viilpamV 
Akkerdistel (Cirsium arvensel en Klissen (Arctium div. s p p . 'I . ofwel m et elem enten van beiden.
O p plaatsen waar de Vlieren (Sambucus nigra) sinds geruim ere tijd zijn afgestorven heerst dan ook vaak een 
begroeiing van voornamelijk Bramen (R ubus div. spp.t. M annetjesvaren (Drvopteris filix-ma.O en Breed 
stekeivaren (Drvopteris dilatataY waartoe de hogeromschreven “kapvlakte-ruigten" m eestal evolueren, tenzij 
de ruimte opnieuw wordt ingenomen door Duindoom -opslag (H ippophaë rham nnidesl nog voordat er een 
ruigte tot stand kwam. Terzelfdertijd vervilteu de droge en mesofiele graslandjes uit het vroegere 
m ozaïekpatroon door de sterke uitbreiding van Echte witbol (Holcus lanatusl en vooral Duinriet 
(Calamagrostis epigejosY

Deze oude Duindoorn-Vlierstruwelen (Hippophao-Samhnrentm> die voornamelijk 
gesitueerd zijn in het centraal tot westelijk gedeelte van de Zwinbosjes, in het zuidelijk gedeelte van de 
G roenpleinduinen en in het Park  58, verkeren in een tijdelijke vervalfase. Paradoxaal genoeg zijn het precies 
die in verval verkerende oude struwelen die het m eest gediversifieerd zijn, zowel struktureel als floristisch 
: op vele plaatsen nemen vooral Eenstijlige m eidoorn (Crataem is monoevnaV m aar ook Hondsroos (Rosa 
canina). Egelantier (Rosa m hipinrva) e.a. Rozen (R osa spp.l een groot aandeel in de totale bedekking in, 
terwijl er, weliswaar heel verspreid, heel wat spontane vestiging van licht- o f gevleugeldzadige boom soorten 
zoals W itte berk (Betula pendula  ̂en Gewone esdoorn CA eer pseudoplatanusl optreedt, alsook m aar in iets 
m indere m ate, van Zom creik (Quercus roburi en van Zoete kers (P runus aviumV In de struwelen van de 
G roenpleinduinen is ook Aalbes (Ribes m hnim ’) in uitbreiding en  heeft de erm ee aanverwante 
Noordam erikaanse soort Ribes aureum zijn intrede gedaan. D e  oudere struwelen van de Zwinbosjes vertonen 
vrij goed ontwikkelde zomen met een vaak onverwachte samenstelling uit soorten die 'norm alerwijze’ in 
zogenaam d acidofiele bosplantengemeenschappcn thuishoren, zoals o.m. Valse salie fTcucriiim scorodoniaV 
R ankende helm bloem  (Corvdalis claviculatal en M annetjesereprijs (V eronica oflirinalisl. De eerste twee 
vernoem de soorten  worden in iets vochtiger standplaatsom standigheden nog vervoegd door Pitrus (Juncus 
effusus).
O p de tussen vochtig en droog intermediaire standplaatsen van de Zwinbosjes heersen dan weer andere 
zoonovegetaties die uit bloemenrijke mesofiele ruigten en sluiers bestaan, die hier gemakkclijkheidshalve tot 
het Glanshaver-verbond (A rrhenatherion elatiorisl  gerekend worden, m et Gewone agrimonie (Agrimonia 
ËUgatoria), Zw art knoopkruid (Centaurea n ig ra l Gevleugeld hertshooi (Hvpericum tetrapterum V Sint-
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FIG U U R  2 ; ^ c r n a l i . ^ c  voom clliim  van <]c struk tuur e« J e  (Innslischc samenstelling van de Hippophao-Uiruslrctunislruwelcn 
ÜLdcj n i d d tn - eg .clHcrtuim rebicdcn van K nokkt-H eist (P ark  58 en GolflcirtinV

Hoogopgroelende struiken:

Cratuegus monogyna 
Rosa canina 
Rosa robiginosa

(eventueel:
Euonymus eurupaeus 
Sambucus nigra)

Hippophue rhaninoides

Varens in de ondergroei:

Dryopteris fllix-mas 
Dryopteris dilatata 
Polypodiuni vulgare

Laaggroeiende struiken:

Ligustrum  vulgare Salix repeos

begeleid d o o r  
Thallctnim  m inus 
Silene nutans

G rasland:

Zoom:

Thallctrum  m inus 
Sllenc nutans 
Sulix repens I
Hieraclum u in bellatum 
Rbinantbus m inor 1 
Helianthemum num m ularium  
Polygala vulgaris 
Veronica cham aedrys I

(eventueel:
Polypotllum vulgare |
Rubus caesius i
Daucus carota)

Thymus pulegioldes 
Anthyliis vulneraria 
Galium verum 
Trifolium arvense 
Silene nutans
Heliantbcmum num m ularium



Janskruid (Hypericum perforatum ). Echte koekoeksbloem n .v rhn isflos-cuculi). Pastinaak (Pastinaca sativa). 
Klembloemigc basterdwederik fEaiiobium parviflorura). Ruw walstro (Galium uliginosum). Vogelwikkc 
(V ida cracca). Veldlathynis (Lathyrus pratensis). Valeriaan (Valeriana repens), enz... Deze kleurrijke 
Arrhenatherion-vegetaties zijn hoofdzaketijk te danken aan bet slibgehalte van de strandvlak tebodem , die 
voor een groter water- en nutriëntenreicnticvermogen zorgt dan dat van zuiver zandbodems. Dergelijke 
zomen en sluiers zijn dus direkt verbonden met de bijzondere ontstaanswijze van het Zwinbosjescomplex als 
recent afgesnoerde strandvlakte (primaire duinvallei) en zijn elders in de Belgische kustduinen weinig of niet 
aan te treffen (D EM A R EST et al., 1986).
D e berekende gemiddelde milieu-indicatorwaarde, van de oudere, m eer gediversifieerde Duindoom - 
Vlierstruwelen fH inoophan-Sam hiirrnnnl zjjn dezelfde als die van de jonge Duindoorn-Vlicrstruwelen 
(Hippophao-Sarobucetum) :

- gemiddeld vochtgetal g F  = 5 : van matig droog tot matig vochtig;
- gemiddeld reakticgetal g R = 6 : van zwak zuur tot neutraal;
- gemiddeld stikstofgetal g  N = 6 : vrij stikstofrijk.

D e struweclzomcn m et Valse salie n > n rrin m  scorodonia) en Rankende 
helmbloem (Corvdalis claviculata) vertonen een hoger gemiddeld stikstofgetal, nl. g N =* 7, dan de overige 
struweelzomen en struwelen (g N  van 5 tot 6). Dit zou de hypothese kunnen bevestigen als zou de vrij 
recente uitbreiding van de twee betrokken soorten in zoomvegetaties van jonge, nog als kalkrijk beschouwde, 
kustduingebieden (o.m. in het W esthoekreservaat te  D e Panne en in D e Haan) te wijten zijn aan de toename 
(en de eruit voortvloeiende verhoogde afbraak) van ruwe humus in en langs de struwelen (m ededeling M. 
LETEN, 1989).

2.1.4. De m eer gediversifieerde Duindoorn-Liguster-struwclen (H ippophao-Ligustretum)

Net zoals bij het vorige type, vormt dit struweeltype een complex m ozaïekpatroon 
m et de graslanden en de zoomvegetaties. In feite gaat het hier om een continuüm van soortenrijke 
droogduingraslandea, calcifiele zomen, laaggroeiende Kruipwilgstruwelen en hogeropschietend struikgewas. 
H et struikgewas bestaat hoofdzakelijk uit Duindoorn (H ippopbaft rhamnnirip.O en Ecnstijlige m eidoorn 
(Crataeeus monogvpa). beide soorten in ongeveer gelijke proporties de bedekking dom inerend, met 
bijmenging van Hondsroos (Rosa_casjna), Egelantier (Rosa rubifrinnsa) en vaak ook Kardinaalsmuts 
(Euonvmus europaeus). De eigenlijke ondergroei wordt voornamelijk door varens uitgemaakt : Eikvaren 
(Polvpodium vulpare) (enkel in het Golfterrein), M annetjesvarcn (Dryopteris filix-mas) en Breed stekelvaren 
(Dryopteris dilatata). D e slruikenmassieven worden afgeboord door W ilde liguster (Ligustrum vulgare). 
Kruipwilg (Salix repens) en Dauwbraam (Rubus caesius). D e  Kruipwilgstniweleo (Salidon arenariae') zijn 
volgens W ESTHOF, V. & DEN HELD, J. (1969) floristiscb ?wak gekarakteriseerd. De 
Kruipwilgbegroeiingen van het hier onderzocht gebied vertonen een zekere gelijkenis met de Duinruit- 
Kmipwilgstruwelen (Thalictro-Salirenim ) waarin echter de D uinroos (Rosa pigipinr.llifnlia> "ontbreekt". De 
Duinroos (Rosa pimpinellifolia) komt immers aan de Belgische oostkust niet voor. D e kruipwilg (Salix 
repens) is in het hier besproken struweeltype alvast ruimtelijk niet te scheiden van de Duinruit (Thalictrum 
minus spp. dunense). de Nachtsilene (Silene nutans) en  andere zoom- en graslandsoorten zoals 
Schermhavikskniid (Hieracium  umbellarum). Kleine ratelaar ( Rhinanthiis minor). Gestippeld zonneroosje 
(Helianthemnm nnmmularium spp ovarumt Gewone vleugeltjesbloem (Polveala vulgaris). Gewone ereprijs 
(Veronica chamaedrvs). W ondldaver (Anthvllis viilnr.raria') en G rote tijm (Thymus pulegjoides). D e gehele 
Duindoom -Liguster struweelrandbegroeiing bestaat dus uit een reeks diffuse overgangen van 
plantengem eenschappen verwant aan het Duinviooltjesverbond (Galio - Koelerion). het M arjolein-verbond 
(Trifolion medii) en de Kruipwilgstruwelen (Salicion arenariae).
Opvallend aan de berekende gemiddelde milieu indicatorwaarden van deze struweelrandvcgetaties :

- gemiddeld vochtgetal g F  = 4 : vrij droog;
- gemiddeld reaktiegetal g  R = 5 (golfterrein) : zwak zuur, of 7 (Park 58):
neutraal; basisch;
- gemiddeld stikstofgetal g N = 3 (golfterrein) tot 4  (Park 58) van stikstofarm
tot matig stikstofarm;

zijn de lage scores van het gemiddeld vochtgetal en  gemiddeld stikstofgetal in vergelijking m et de 
overeenkomstige w aarden van de overige struweelzoomtypen. Hetzelfde geldt voor de berekende gemiddelde 
milieu-indicatorwaarden van het hier behandeld Duindoom -Liguster struweeltype zelf :



G ra fisch e  v o o rs te llin g  v a n  de  b e re k e n d e  g e m id d e ld e  m ilieu- 
indicatorw aarden gF (vochtgetal), gR (reaktiegetal) en gN  (stikstofgetal) van 
d e  onderscheiden struw eel- en zoom typen. O n d er de m ilieu-indicator van 
e lk  struw eeltype (1-5) w o rd t telkens de  w aarde van dezelfde m ilieuparam eter 
v o o r h e t om ringend zoom  type (l'-5 ') voorgesteld.
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T o elich tin g  bij f ig u u r 3

D e  vegetatietypen  in  F iguur 3 zijn  :

l : hygrocliene G rauw e w ilgstruw elen;
1': hygrocliene to t m esofiele zoom ruigten;

2 : “jonge" D uindoom -V lierstruw elen m et dom inantie  van D u indoorn ;
2' : b ru u sk e  overgang  van D uindoorn-V lierstruw eel naar xerofiele D u insterretjesp ion iervegeta tie  m et

D eens lepelblad (Cochlearia danica);

3 : "oude” D uindoom -V lierstruw elen m et dom inantie  van  Vlier,
3 ' :  zo genaam d "acidofiele" zom en m et o.a. Valse salie (Teucrium  scorodonia) en R ankende  helm bloem

(C orydalis claviculata);

4 : re la tief soortenarm e K ruipw ilg-Liguster-D uindoom struw elen;
4': d roog d u in g ras lan d , v e rw an t m et h e t D uinviooltjes-verbond (Galio-Koelerion);

5 : vrij soortenrijke  K ruipw ilg-Liguster-D uindoom struw elen;
5': b loem enrijke,zogenaam d"calcifiele"zom en,m etelem entenvanM arjo le in -verbond(T rifo lionm edii).

R echts w erd en  d e  m ediaanw aarden  getekend van dezelfde m ilieu-indicatorw aarden (gF, gR e n  gN ) zoals die 
d o o r STIEPERAERE, H. & FRANSEN, K  (1982) w orden  opgegeven v o o rd e  m et de  door o ns onderscheiden 
vegeta tie typen  overeenstem m ende plantengem eenschappen:

l : Salicion cinereae;
I': A gropyro-R um icion crispi;

II - V : P ru n e ta lia  spinosae;
II': G alio-K oelerion en V ' : Trifolion medii.

H et voch tgetal laa t toe onm iddellijk  een onderscheid  te m aken tussen enerz ijd s de g rauw e w ilgstruw elen  
(Alno-Salicetum  cinereae) en anderzijds de struw eeltypen  behorend  to t h e t Sam buco-Berberidion. N iettem in 
is de b e rekende  w aarde  van h e t vochtgetal van de G rauw e w ilgstruw elen  v a n  de Z w inbosjes d u idelijk  lager 
d a n  de  v o o r h e t Salicion cinereae opgegeven m ediaanw aarde. D it kan  te w ijten  zijn  aan  een aan d eel v an  de 
vo ch tm innende  soorten  in de sam enstelling en de bedekking van  de opnam en, da t ge rin g er is dan  w a t 
norm aal h e t geval is bij opnam en in dergelijke vegetaties, w a t op  zijn  b eu rt zou k u n n e n  w ijzen  o p  een 
aan h o u d e n d e  grondw aterstandsda ling  in  de  Zwinbosjes.
D aaren tegen  z ijn  de  berekende w aarden van  he t vochtgetal v an  de  Sam buco-B erberidion-struw eeltypen 
(behalve v a n  5) iet ho g er d an  de m ediaanw aarde. h e t struw eeltype m et de  laagste v o ch tge ta lw aarde  (type 
5) w o rd t aangetro ffen  in h e t Knoks golfterrein en  in he t Park 58, allebei w aterw inn ingsgeb ieden .

De be rek en d e  w aarden  van he t reaktiegetal voor de  Sam buco-B erberidion-struw eeltypen en  v o o r h u n  
ran d v eg e ta tie ty p en  lig t lager d an  de  m ediaanw aarden  van de overeenstem m ende p lan tengem eenschappen . 
D it is ofw el een  bevestiging van de volgens DEPU YDT(1972) vrij lage kalkgehalten  van  de  O o stk ustdu inen , 
ofwel

teken d a t d e  m ilieu-ind icato rw aarden  van ELLENBERG, H. (1974) b u iten  h e t M iddeneuropees dom ein  n iet 
heel b e tro u w b aa r zijn. D e v raag  lu id t dus of bepaalde als u itgesproken acidofiel beschouw de 
soorten , zo als bvb. Z andzegge  (Carex arenaria), d a t d an  ook  w el degelijk  zijn , e n  of zij geen  variabel 
oecologisch g ed rag  v e rtonen  a lnaargelang  de situering  van de stan d p laa ts  in h u n  verspreid ingsareaal.

D e berekende  w aard en  van h e t stikstofgetal van zow el de Sam buco-Berberidion- als A lno-Salicetum  cinerea- 
struw eelty p en  lig t h o g e r dan de  m ediaanw aarden d ie opgegeven w ord en  v o o r respectievelijk d e  P runetalia  
sp inosae  en  h e t  Salicion cineraea. B innen de groep v an  de S am buca-B erberidion-struw eeltypen vertonen  de 
D u indoom -V lierstruw elen  een hogere stikstofgetal w aarde dan  de  K ruipw ilg-L iguster-D uindoom struw elen. 
H et s tru w eelzoom vegeta tie typem et Valse salie (Teucrium scorodonia) en  R ankende helm bloem  (Corydalis 
claviculata) ondersch e id t zich v an  de  overige struw eelzoom  typen  d o o r zij n  hogere stikstof geta lw aarde. O ok  
de ran d v eg e tad e  m et D eens lepelblad (Cochlearia danica) bézit, b in n en  de xerocliene groep , een  vrij hoge 
stikstofgetalw aarde.



* gemiddeld reaktiegctal g R  = 6
- gemiddeld stikstofgetal g N = 5 : matig stikstofrijk.
- gemiddeld vocbtgetal g F  = 4

De Duindoorn-Ligusterstru welen ('H iopoohaf-I .iflmrrrt-nm) en hun zoomvegetalics blijken dus op drogere, 
minder produktieve en bijgevolg voedselarmere standplaatsen tc heersen dan deze van de Duindoorn-Vüer- 
struwelen fHippophao-Sambucctum '). H et droog karakter van de standplaatsen wordt wellicht nog 
geaccentueerd door de waterwinning die in beide gebieden waarin een dcrgclijk struweeltype voorkomt 
plaatsvindt. De florislisch vrij soortenrijke, struktureel "volledige" variante van het Duindoora-Liguster- 
struweel fHinponhao-Ligustrerum l wordt te Knokke-Heist slechts in de "oudere" (ontstaan russen de 16e en 
de 17c eeuw) midden- en achterduingebieden van Park 58 en het Knoks Golfterrein aangenomen.

2.2. De Grauwe wilg-struwelen

Mozaïekvormig afwisselend m et de  Duindoorn-Vlicr-struwelen (Hippophao- 
Samhiirp.him\  heerst in de Zwinbosjes en de Groenpleinduincn, op vochtige, in het voorjaar periodisch 
overstroomde standplaatsen, en langs perm anente plasjes, een floristisch vrij fragmentaire variant van de 
associatie van Grauwe wilg en Zwarte els fAlno-Salicetum cinereae). De struiklaag bestaat m eestal 
uitsluitend uit Grauwe wilg (Salix cinerea), terwijl de weinig ontwikkelende kruidlaag zich beperkt tot 
Wolfspoot (Lvcodus europacust. Sporadisch staat er langs de stroweelrandcn ook hier weer wat Kruipwilg 
(Salii rfinf-.nsV Deze floristisch vrij soortenarm c hygrofiele struwelen zijn echter bryologisch en licheaologjsch 
heel interessant door het op  de "zuurdere" schors van de G rauw e wilgestruiken (Saüx_dnerea) voorkomen 
van tal van zeldzame epifytischc mossen en korstmossen; de even waardevolle epfytische mossen- en 
licbeuenflora die op de "neutrale” schors van de Vlieren CSambucu^ nipTa'i gedijt verschilt qua floris tische 
samenstelling van deze op de Grauwe wilgen (Salix cinerea) (HOFFM ANN, 1988). W anneer er langs de 
Kniipwilgstruwclcn zomen aanwezig zijn, betreft het m eestal varianten van voor standplaatsen m et een 
wisselend grondwaterpeil kenmerkende 7ilwr<rhiwn-«rrhnnH-f Agrnpvrn-Riimiq o n  crisoiVvegetaties met

voszegge (Carex o truhael. Moeraswalstro ffialinm  palustreV Heelblaadjcs (Puhlicaria dvsenterical en 
Fioringras fAgrostis stolonifera) die op sommige plaatsen naar verruigende Rietm oerasjcs (Phragmition) m et 
Riet fPhraemitf-< anstralisV Harig wilgeroosje CEpilobium hirsutum) en Pijptorkruid (Q enanlhc fistulosal 
overgaan. De berekende gemiddelde milieu-indicatorwaardcn bedragen :
- voor de Grauwe wilgstniwelcn :
. gemiddeld vochtgetal g F  = 7 : vochtig;
. gemiddeld rcaktiegetal g R  = 6 : zwak zuur tot neutraal;
. gemiddeld stikstofgetal g N = 6 : vrij stikstofrijk;
- voor de zoomvegetaties :
. gemiddeld vochtgetal g F  = 7 : vochtig;
. gemiddeld rcaktiegetal g  R = 6 : zwak zuur tot neutraal;
. gemiddeld stikstofgetal g N = 6 : vrij stikstofrijk.

De hier beschreven vegetaties worden dus in vochtige, zwak zure to l neutrale, voedselrijke 
milieus aangetroffen op een minerale bodem bedekt door een laagveen-laag van wisselende dikte.

2 3 . De ruderale Bramen - Meidoorn - Sleedoorn - Struwelen

De hogcrbeschrevcn Duindoorn-struwelen en Grauwe wilgstruwelen zijn weliswaar gedeeltelijk 
aangeplant, m aar kunnen evengoed spontaan tot stand komen en kennen alvast steeds een natuurlijk 
uitbreiding en evolutie. Deze twee struweeltypen vormen de eigenlijke Duinstruwelen en de Sambuco- 
Berberidion-Struwelen worden zelfs zelden of nooit buiten het Duin-district aangetroffen. H ierm ee 
contrasteren sterk de struweeltypen die wij onder deze paragraaf zullen behandelen :
- ze zijn vrij a-typisch voor het Duindistrict en komen in feite vaker in de andere fytogeografïsche districten 
voor; hun aan
wezigheid in het Duindistrict beperkt zich m eestal to t de binnenduinrand (de overgangszone tussen de 
pedologische Duin- en Polderstrckcn), o f tot de  in cultuur gebrachte duinvalleien;
- ze ontwikkelen zich m eestal in of uit sterk door de m ens beïnvloede milieus : Pinus-aanplantingcn, Popu
lieren aanplantingen, aangcplantc bossen (meestal als hak- o f m iddelhout behandeld), perceelsgrcnzcn in het 
agricultuurlijk landschap, hagen en houtkanten.



D e determinatiemocilijkheden binnen het gedacht Rubus en dc onbevredigende floristische 
karakterisatie van de m eeste struweelgemeeoscbappen waarin Rubus div. spp. een voorname plaats innemen 
in het syntaxonomisch systeem van W ESTH OFF, V. en DEN H ELD , J. (1969) hebben sam en met het 
beperkt tijdsbestek waarover wij voor onze studie beschikten, ons ertoe  gebracht geen opnam en te maken 
in de struwelen van dat ’hoofd-type’. D e struwelen behorende tot d ie groep werden op de Biologische 
W aardcringskaart aangeduid als Rubion subatlanticum, doch de auteurs geven zelf grif toe dal de 
karteringseenhcden geen syntaxonomischc betekenis hebben. Wij zullen ons dus in de hiernavolgende regels 
beperken to t een sum m iere beschrijving van gemakkelijk w aarneem bare kenmerken.

23.1. D e Bramen-struwelen

In opgelichte Pinus-bestanden ontstaat, uit een W ilgeroosjesruigte (Epilobion anpustifolii) een 
struweelachtige onderbegroeiing van Bram en (Rubus div. s p p .1 en Breed stekelvaren (Dryopteris dilatata'), 
waarbij zich later vaak Kamperfoelie (Lonicera pcridvm enum ). Eenstijllige meidoorn (Crataegus monogyna). 
lijste rbes (Sorbus aucuoaria'). Zomereik (Quercus roburi en  Gewone esdoorn (Acer pscudoolatanusl 
bijmengen "M oder’-humus.

1 Jngc  perceelsgrenzen en wegkanten in het cultuurlandschap zijn e r  vaak spontaan opgeschoten 
lintvormige B ram en (R ubus sdd.1 - struwelen met hier en daar wat Eenstijlige m eidoorn (Crataegus 
monogvna). Beide struweeltypcn kunnen vermocdelijk tot de V lieren-orde (Sambucetalia) gerekend worden.

23.2. D e M eidoorn  - Sleedoorn-stniwelen

H et zijn tot struwelen uitgegroeide verwaarloosde doom struikenhagen en houtkanten m et Eenstijlige 
m eidoorn (Crataegus monogvnal en Sleedoorn (Prunus spinosaV D e kruidlaag wordt hoofdzakelijk 
sam engesteld door nitrofiele ruigtekniiden zoals R obcrtskniid ffreran imn robertianum 'l. Stinkende gouwe

"bosplantesoorten" zoals Nagelkruid ffiw im  m-hannm') en de laaggroeiende struiksoorten Aalbes (Ribes 
nihi-nml en Kruisbes (Ribes uva-crispal. H et zijn meestal varenrijke struwelen m et grote populaties Eikvaren 
fP^lypndi^nn vulgare'i en geregeld ook dc zeer zeldzame Tongvaren fA^pleninm scnlopendrium') in dc 
ondergroei. D it struweeltype sluit het dichtst aan bij de Sleedoorn- Bramen-struwelen (Rubion 
subatlanticum l.

2 3 3 . D e  Veldiepen-struwelen

Ruim telijk vaak aansluitend bij dc M eidoorn- Sleedoorn-struwelen, vertonen aan de Olmenziektc 
(Ceratocvsfis nlrnh afgestorven Veldiepen (Ulm ns m inorVbestanden een hardnekkige wortelopslag waarbij 
zich m eestal Koebraam  (Rubus ulmifolius'i. andere Braam -soorten (R ubus div. spp.) cn V lier (Sambucus 
nigral kom en bijvoegen. De kruidlaag omvat naast rudcralen zoals G rote brandnetel (U rtica dioical  
Kleefkruid ffraliiim  aparinet. Klissen CArctiiim div. spp /l en Avondskoekoeksbloem (M elandrium  album ') 
ook nog enkele standhoudende bosplantesoorten zoals Speenkruid (Ranunculus ficarial. M aarts viooltje 
(Viola od o ra ta*) en Gewone vogelmelk (O m ithogallnm umbellarum’). Klim- en slingerplanten zijn hier H op 
(Hum ulus lupulusl en sporadisch ook Bosrank (Clematis vitalbal. D it struweeltype vertoont enige gelijkenis 
m et het Bosrank-struwecl (Ulmo-Clf-niaririp.nim') D e M eidoorn- Sleedoorn-struwelen en de Veldiepen- 
struwelen vertonen allebei zachte 'M ull'-hum us bodems.

Terwijl het type "Bramen-struwelen" zowel in de  oudere Zeeden (Pinus pinasterVbestanden van de 
Zwinbosjes als in de conifercn-aanplanlingen van de Blinkaartduinen ca  van de Oude Hazegraspolder 
voorkomt, treden  de typen "Meidoorn- Sleedoorn-struwelen’ en  ’Veldiepen-struwelen’ voornamelijk op als 
m antelstruwclen van het aangeplant Blinkaartbos (dat fytosociologisch hoofdzakelijk als U lm ion carpinifoliae 
bos te omschrijven is), en als tot struwelen uitgegroeide houtkanten en middelhoutbosjcs in de Oude 
H azegraspolder.



3. BESLUIT

1. E r is duidelijk onderscheid te maken russen enerzijds dc eigenlijke Duinstruweelgemeenschappen
(Sambuco-Berberidion en Salicion dncreae) en anderzijds syntaxonomisch moeilijker te classificeren 
ruderale stnrweeltypcn.

Z  D e voor de 'eigenlijke* Duin-struwcelgemeenschappen sterkst differentiërende milieufaktor is hel
niveau van het maaiveld t.o.v. de fluctuerende grondwatertafel. Een bygrodiene tot hygrofiele 
struweelgcmeenschap (nL het Salicion cinereae) komt te Knokke-Heist enkel nog m aar in het 
Zwinbosjescomplex (Groenpleinduinen en Zwinbosjes s.s.) voor, wat erop wijst dat alleen in dat 
gebied nog vochtige tot natte duinmilieus aanwezig zijn, doordat in de overige gebieden de 
grondwatcrtafel een sterke daling heeft ondergaan onder ivloed van dc waterwinning.

3. Doorgaans blijken de Qoristische samcnstelUing en de structuur van de mesofiele tot xerocliene 
Sambuco-Bcrberidion-stniwelen respectievelijk m eer gediversifieerd en m eer complex te zijn naarm ate 
de ouderdom van de standplaatsen en /o f van de struwelen zelf groter is :

- D e ouderdom  van de standplaatsen. De oudere midden- en achterduingebiedcn (het Park 58 
en hel Golfterrein) herbergen een aantal soorten die voorlopig nog niet de tijd gehad hebben 
het zeer recent ontstane Zwinbosjcscomplex te  bereiken en te koloniseren, zoals Nachtsilene 
(Silene nutansl. Gestippeld zonneroosje ( H c l ia n th e m n m  num mularium spp, ovatum .̂ 
Wondklaver (Anthvllis vulneraria^. Vleugeltjesbloem (Polygala vulgarisl. Eikvaren (Polvpodinm 
vulgaret en Kardinaalsmuts (Euonvmus europacusV In het zeer jonge Zwinbosjescomplex 
worden tevens "later in de stniweelontwikkeling" optredende soorten, zoals o.m. Kruipwilg (Salix 
repensi en Wilde liguster (Liffusmim v u lp a r e l , vooral in het westelijk gedeelte van het gebied 
(rond bet zwemdok) aangelroffen, doordat die westelijk gesitueerde standplaatsen van het 
Zwinbosjes complex aan vroegergevormde, dus oudere en Qoristiscb rijkere deelgebieden van de 
Duinstreek van bet Zwin grensden (voordat die deelgebieden verkaveld werden ...) van waaruit 
de betrokken soorten het Zwinbosjescomplex m oe(s)ten binnendringen.

- Binnen ieder gebied zijn de oudste struwelen ook de soortenrijksle en de strukturcel volledigst 
ontwikkelde (versta hieronder met aanwezigheid van een zoombegroeiing en van spontane 
loofboomzaailingen). Een treffend voorbeeld hiervan is terug te vinden in hel patroon die in het 
Zwinbosjescomplex te herkennen v a lt: in het noordoosten relatief soortenarm e jonge struwelen 
met een sterke dominantie van Duindoorn (H ippopbaft rhamnoïdesV in het centraal gedeelte 
en in het westen oudere (vaak in verval verkerende), soortenrijke struwelen met dom inantie van 
Vlier (Sambucus n ig ra l waarvan de zomen een aantal 'bosplanlcsoorten ' herbergen die zelfs 
in de oudere duingebieden van Knokke-Heist niet voorkomen (bvb. Valse salie (Teucrium 
scorodonial en Rankende helmbloem (P-nrvdalis claviculatal en waarin spontaan opslag van 
loofbomen optreedt.

4. H et is momenteel nog te  vroeg om een uitspraak te  kunnen maken over de verdere evolutie van de 
zich degraderende oude Vlier (Sambuca»; nigraVstruw elen: zal de ruim te opnieuw ingenomen worden 
door Duindoorn (Hippopbar. rh a m n n ir ire ') of zal er zich, al of niet via een stadium als 
Bramenstruweel, een spontaan duinbos met Eenstijligc m eidoorn (Crataegus monogynaV W itte berk 
(Betula pendulal. Zomereik (Quercus roburi en, dom inerend, Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus1) ontwikkelen ?

5. H et m ozaïekpatroon van graslanden, zomen en struwelen gaat teloor tengevolge van bet sterk 
opslagvermogen van de Duindoorn (Hippoobaë rhamnoidesl. die overal een zeer snelle uitbreiding 
kenl, m aar ook door de vervilting van de graslanden met Echte witbol (Holcus lanatusl en in dc 
Zwinbosjes vooral met Duinriet (CalamapTOStis epigeiosl. De sterke uitbreiding van Duinriet 
(Calam aerostis eoigeiosl in dc Zwinbosjes zou wel eens het gevolg kunnen zijn van een sinds geruime 
tijd aanhoudende gevoelige grondwatcrstandsdaling die resulteert in een verhoogde mineralisatie van 
het afgestorven organisch m ateriaal in de bodem. Gezien de kuslreepvoet versterkt is geworden met 
een stenen zeedijk kan een grondwatcrstandsdaling hier moeilijk gewijt worden aan kustafslag. De 
oorzaak van de aanhoudende grondwatcrstandsdaling (niet te verwarren m et de jaarlijkse of m aande
lijkse grondwaterpeilfluctuaties verbonden aan dc wisselende hoeveelheden neerslag) zijn o.i. te



- eventuele poldcrpcilverlagmg(en) in de achtergelegen polders (deze zouden echter, gezien de 
relatief grote afstand tussen de Zwinbosjes s.s. en de polders, praktisch "weggebufferd" m oeten 
zijn);

- de waterwinning in het Golfterrein (waarvan de effecten op de grondwatertafel van de 
Zwinbosjes door het slibgebalte van het strandvlaktezand en de aanwezigheid van kleilagen 
eveneens zouden m oeten gemilderd zijn);

- de vordering van de vegctaticsucccssie (verstruweling) en de bebossing, vooral de relatief 
recente aanplanting van een uitgestrekt Zeeden (Pinus pinaster) - bestand, die allen gepaard 
gaan m et een toenem ende evapotranpiratie.

De sterk evapotranspirerendc, immergroene coniferenaanplanting (de evapotranspiratie ervan 
bedraagt 550 m m /jaar vergelijk dit met deze van een droge duinvegetatie : 360 m m /jaar') zou dringend 
m oeten omgevormd worden to t een m inder sterk verdampend gemengd loofbomenbestand (400 m m /jaa r1).

De vervilte graslanden zouden m oeten afgeplagd worden teneinde de soortenrijke duingraslanden te 
herstellen. De zich ten koste van pioniervegetaties en graslanden uitbreidende D uindoorn (H ippophaë 
rhanmoïdeslstruw elen zouden m oeten ingeperkt worden door :

- het m et de wortel uitrukken van worteluitlopers;

- het kappen van reeds meerjarige struiken, waarvan de wortels, na verwijdering van strooisel-, 
humus- en bovenste bodemlagen (om ruderalisatic tengevolge van een versnelde m ineralisatie 
te vermijden), eveneens zouden m oeten uitgegraven worden;

- het voorzichtig experimenteren m et extensieve beweiding door geiten.
I

In de historisch-geografische literatuur valt weinig o f niets te vinden over de aanwezigheid van 
geiten in de Duinstreek, niettem in blijken deze dieren in andere streken (o.m. op de Sint-Pietersberg) er 
aardig in te slagen doornstruiken te verdringen, wat andere soorten (zoals bvb. het schaap) niet doen (mond. 
med.; VERBEKE, W., 1989). Voor de oudere, in verval verkerende struwelen lijkt de beste beheersvorm  
echter voorlopig ’niets doen" en afwachtcn wat de vegetatiesuccessie oplevert (zie onder 4) te  zijn.

6. De struweeltypen waarin W ilde liguster fl-ipistrnm  vulgaret en  begeleidende soorten zoals de 
Kruipwilg fSali* rp.pKnc'i voorkomen blijken een lager gemiddeld stikstofgetal (g N = 5 : matig 
stikstofrijk) te  vertonen dan de overige Duinstruweeltypen (g N = 6 : m atig stikstofrijk tot 
stikstofrijk).

7. D e berekende gemiddelde reaktiegelallcn van alle hier beschreven Duinstruweeltypen begragen 6 : 
van zwak zuur to l neutraal. D it is gevoelig lager dan de mediane waarde die ST IE PE R A E R E , H. & 
FRANSEN, K. (1982) opgeven voor de Prunetalia spinosae-struwelen, nl. 8 : zwak basische tot 
kalkrijke bodems. Abstractie m akend van de twijfels die terecht kunnen geuit w orden over de 
relevantie van de ELLENBERG-m ilicu-indicatorwaardcn buiten het continentaal domein, kan dit 
wijzen op  de kalkannere uitgangssituatie van de zandsedimenten aan de Oostkust t.o.v. deze aan de 
W estkust, (volgens D EPU Y D T, F. (1972) bedraagt het kalkgehalte van de duinen ten  oosten van 
Heist slechts 2 4 4 % , tegenover een kalkgehalte van m eer dan 8 %  in de duinen ten  westen van de 
Ijzerm onding).

8. Indien het G olfterrein van Knokke en Park 58 wel degelijk heel fraaie zomen, Kruipwilg-stmwelen 
(Salicion arenariae’) en Duindoorn-Liguster-struwelen (Hippophao-Ligustretum ) herbergen, dan blijft 
niettem in het Zwinbosjescomplex (Groenpleinduincn inbegrepen) het boeiendste studieterrein voor

1 cijfers evapotranspirabe overgenomen uit: BAKKER, T.W.M. (1981) Nederlands Kustduinen. Geohydrvlogie, Pudoc- 
Wageningen, p. 83.



het volgen van bet ontstaan, de uitbreiding en de verdere evolutie van de Duins truwelen aan de 
Oostkust. H et Zwinbosjescomplcx is als recentst ontstane, nog in volle evolutie verkerende en als 
minst aan degraderende invloeden (ontwatering, overbemesting, rand-effectcn ...) onderworpen 
duingebied van Knokke-Heist, ook hel geomorfologisch en hydrologisch meest volledige en het 
oecologisch meest gradientrijke gebied. De relatief weinig aangetaste grondwatertafel van het 
Zwinbosjescomplex zorgt niet alleen voor het optreden van hygrocliene struweeltype o, maar maakt 
het ook mogelijk dat een hele reeks geochemische en geomorfologische processen verbonden aan de 
grondwalerpeilfluctuaties zich in de vegetaties weerspiegelen, wat in de overige duingebieden van 
Knokke-Heist nagenoeg niet m eer mogelijk is. Doordat het Zwinbosjescomplcx nog m aar sinds 1872 
van zijn oostelijke verbinding met de zee door een dijk is afgesneden, bestaat dit gebied nog 
hoofdzakelijk uit een primaire duinvallei en een kustrcep, waarin zich nog m aar vrij recent enkele (in 
omvang bescheiden) remaniëringsvormen ontwikkelden. H et is ook rond de reeds sterkst 
geëvolueerde paraboolduin dat de laaggroeiende kruipwilg- en Ligusterstruwelen bun intrede in het 
gebied hebben gedaan. H et ruimtelijk patroon van de struweelontwikkeling (evenals van de overige 
vegetatieformaties) vormt met de geomorofgenese van bet Zwinbosjescomplcx een logisch 
samenhangend geheel, waarvan elk onderdeel een bijzonder en voor het geheel onm isbare schakel 
is in ruimte en tijd.

Jean-Louis H E R R IE R , nov. ’89

Lab. voor Plantecologie, Fak. Landbouwwetenschappen
Rijksuniversiteit Gent
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Toetsing van een selectie van Vlaamse, droge en mesofiele duingraslanden en mosduinen aan de 
Nederlandse en Belgische syntaxonomie.

1. Inleiding

Bij de opmaak van beheersplannen en gebiedvisies bij verschillende gebieden langs de Belgische kust werden 
we herhaaldelijk geconfronteerd met het hiaat in de kustduinliteratuur om de Vlaamse droge en mesofiele 
duingraslanden en mosduinen te plaatsen in een syntaxonomisch kader. De Belgische onderzoekers zijn steeds 
sterk op de Westkust gefocuseerd geweest (Lebrun et al. 1949, Deraeve 1979, Leten 1992, Waumans 2000, 
Vandenbussche et al. 2002) of hielden zich verre van syntaxonomische beschouwingen (De Raeve 1989, Leten 
1992, Provoost & Hoffmann 1996). Gemakkelijkheidshalve, of uit gebrek aan beter, veralgemeende men te 
vaak de Westkusttoestand tot deze van de hele Belgische kust. Er werd ook vaak geopperd dat de Vlaamse 
toestanden beter bij de Franse aansloten dan bij de Nederlandse, gebaseerd op de betere kennis van de 
mooiste en breedste duingebieden aan de Westkust. Soms werd gemakshalve ook naar de Nederlandse indeling 
gegrepen als enig alternatief van een wat gestructureerd systeem met enige traditie. De middenkust en oostkust 
werden slechts op lokaal vlak bestudeerd, hoofdzakelijk in niet gepubliceerde licentiaatsverhandelingen (de 
golf van De Haan door Verboven 1980, de Zwinbosjes door Herrier 1989). De publicatie van Vanhecke (1974) 
over de kustheide van Westende is hierop een uitzondering. Bij de opdrachten van de jongste jaren werden we 
geconfronteerd met een reeks van meer centraal en oostelijk gelegen gebieden (de Schuddebeurze te Westende, 
het natuurreservaat De Paelsteenpanne te Bredene, het toeristisch recreatief park te Bredene, de golf te De 
Haan, natuurreservaat De Zandpanne te De Haan, natuurreservaat De Kijkuit te De Haan, de golfte Knokke, de 
Zwinbosjes te Knokke) waarbij telkens vegetatieopnamen gemaakt werden en de verwantschap met Nederlandse 
duinen sterker naar voor kwam dan aan de Westkust. Een confrontatie van een selectie van deze opnames met 
literatuurgegevens van de westkust en de Nederlandse syntaxonomie leek een geschikte oefening om een beter 
zicht te krijgen op de Vlaamse situatie.

2. Doelstellingen

Het is vooral de bedoeling de bruikbaarheid van de Nederlandse, syntaxonomische, hiërarchische bovenbouw 
(verbonden, orden en klasse) te toetsen voor Vlaamse situaties.

Daarnaast is het ook de bedoeling om een duidelijker zicht te krijgen op de verschillen tussen de huidige 
gedefinieerde associaties.

Een derde doelstelling is het formuleren van lacunes in de bestaande kennis om gericht meer opnamemateriaal 
te verzamelen in een volgende fase.

Aangezien uitgegaan wordt van een vrij sterke selectie van min of meer op associatieniveau benoembare 
situaties heeft een objectieve classificatietechniek als Twinspan relatief weinig zin op deze dataset. Daarvoor is 
de staalname veel te subjectief. Een dergelijke opzet, met minder subjectief gekozen en meer opnamemateriaal 
is wél de bedoeling in een tweede fase.

3. Methode en materiaal

Uit elk van de bemonsterde gebieden werden enkele van de mooiste, droge en mesofiele graslandvegetatie- 
opnamen geselecteerd. Volgende gebieden (in volgorde van oost naar west) werden bemonsterd: de Zwinbosjes 
te Knokke, de Groenpleinduinen te Knokke, de golfte Knokke, de duinen tussen Wenduine en De Haan, de golf
van De Haan, de Paelsteenpanne te Bredene, d’Heie te Bredene-Klemskerke, de Krakeelduinen te De Panne en 
de Oosthoekduinen te Adinkerke - De Panne.
De opnames werden zo goed mogelijk gedetermineerd op associatieniveau en per associatie in een tabel 
bijeengebracht. De tabel werd aangevuld met een selectie van opnamen uit de Vlaamse vegetatiedatabank



(Vlavedat) en uit de literatuur om een goede spreiding te krijgen over de hele Belgische kust en de belangrijkste 
types droge en mesofiele duinen. Hierbij werden opnamen gebruikt van (opnieuw van oost naar west): de 
middeloude duinen van Westendse heide (Vanhecke 1974), Oostduinkerke (Deraeve 1979), de Doornpanne te 
Koksijde (Waumans 2000), de Noordduinen te Koksijde (Waumans 1999), het Westhoekreservaat te De Panne 
(Waumans 2000) en de vrij sterk ontkalkte binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (Vanhecke & Clarysse 1975). 
In totaal werd op die manier een nog vrij overzichtelijke tabel bekomen met 100 opnamen, waarvan 64 eigen 
recente opnamen, 19 recente literatuuropnames (1999-2000) en 17 iets oudere literatuuropnames (1975-1979).

Zoals gezegd zijn de kolommen in de tabel geschikt volgens de gedetermineerde associaties, in de sequentie 
zoals in Weeda et al. (1996), met evenwel inlassing van een heischraal grasland-associatie en toevoeging van 
het Anthyllido-Thesietum humifusi uit de Belgische literatuur. In totaal werden tien associaties gedetermineerd, 
negen ervan volgens de in Nederland gangbare indeling (Weeda et al. 1996) en één extra, namelijk het van 
België beschreven Anthyllido-Thesietum humifusi. Negen van de tien associaties horen in de Klasse van 
droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) thuis, één in de Klasse der heischrale graslanden 
(Nardetea).

De rijen zijn geschikt volgens de recente Nederlandse syntaxonomische indeling van Weeda et al. (1996) voor 
zover het Koelerio-Corynephoretea- en /Varcfefea-soorten betreft. Alle andere soorten zijn alfabetisch onder 
'overige soorten’ geschikt.

Gemakshalve worden de associaties hieronder, na een eerste volledige naamsvermelding, alleen nog met hun
tweeledige verkorte, wetenschappelijke naam aangeduid.

4. Resultaten en discussie

4.1 Verantwoording van de werkwijze

Bij het zoeken naar een indeling van vegetaties is de meest verantwoorde werkwijze een zo objectief mogelijke 
bemonstering, met daaropvolgend een objectieve classificatie, liefst zonder al te veel gemanipuleer voor en 
achter. In praktijk zijn de duingrasland-associaties echter omgekeerd tot stand gekomen. Men heeft eerst 
aan de hand van kenmerkende, vaak zeer zeldzame soorten de associaties afgebakend en is pas nadien 
een syntaxonomische bovenbouw gaan construeren. Als deze hiërarchie goed in elkaar zit kan men ze 
blijven gebruiken, ongeacht hoe ze tot stand gekomen is. De eerste stap bestaat dus uit het uittesten van 
de bruikbaarheid van de hiërarchie. Aangezien de associaties veel frequenter gehanteerd worden dan de 
bovenbouw, en vaak ook internationaal gebruikt worden in allerlei toepassingen, stellen we deze in eerste 
instantie liefst niet zo hard in vraag. We vertrekken dus van het meest solide onderdeel om het minder solide 
onderdeel op (internationale) bruikbaarheid te toetsen. Als de toetsing faalt, dan is het meest logisch ook de 
huidige afbakening van de associaties in vraag te stellen en te herbeginnen met een grote, objectief bekomen 
dataset en een neutrale classificatie. Deze tweede stap is hier momenteel niet aan de orde.

4.2 De aangetroffen associaties

De Duin-Buntgras-associatie: Violo-Corynephoretum  Westhoff ex Boerboom 1960

In de recente midden- en oostkustopnames werden geen Violo-Corynephoretum-opnames aangetroffen. We 
moesten onze toevlucht nemen tot de Vlaamse vegetatiedatabank, waar strikt genomen slechts twee opnames 
van Vanhecke & Clarysse (1975) in aanmerking komen. Strikte kensoorten (Cladina ciliata) ontbreken. Als we 
strikt de Nederlandse definitie volgen dan blijkt alleen Kraakloof (Corniculana aculeata) toe te laten enkele 
opnames te scheiden van ‘zure’ vertegenwoordigers van het Tortulo-Phleetum. Bemerk echter dat Deraeve 
(1979) ook een reeks opnamen met Kraakloof in het Phleo-Tortuletum situeert!



De Vogelpootjes-associatie: Ornithopodo-Corynephoretum  Passarge 1960 en De Associatie van Liggend 
walstro en Schapegras: Galio hercynici-Festucetum ovinae Rasch ex Stieperaere 1969

In ‘d’Heie’ te Bredene-Klemskerke werd één zuivere associatie-opname gemaakt, waarin Vroege haver (Aira 
praecox), Klein vogelpootje (Omithopus perpusillus), Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) en Eekhoorngras 
(Vulpia bromoides), het ontbreken van Struikheide (Calluna vulgaris) en het talrijk voorkomen van soorten van 
de Klasse der droge graslanden overtuigend de associatie aantonen. Twee andere opnames vertonen een 
overgangskarakter tussen deze associatie en zwak ontwikkeld droog heischraal grasland (Galio hercynici- 
Festucetum). Struikhei en Tandjesgras (Sieglingia decumbens) zijn de aanwezige heischraal graslandsoorten. In 
hetzelfde terrein komt ook nog wat Hondsviooltje (Viola canina) voor. Analoge overgangen zijn beschreven door 
Vanhecke (1974) van de Westendse heide. Klein vogelpootje, Klein tasjeskruid en Vroege haver wijzen op micro- 
patches van de eerste associatie op kleine open plaatsjes. Het globale grasland neigt eerder naar de tweede 
associatie. Dezelfde heischrale soorten als in Bredene tekenen verantwoordelijk voor het (zwak) heischrale 
karakter. Vanhecke vermeldt ook nog Borstelgras (Nardus stricta) als lokaal voorkomende heischraal grasland- 
indicator. Deze ontbreekt echter in de opnames. Massart (1908, 1912) vermeldde nog Dwergviltkruid (Filago 
minima) van deze site;

De Duin-Struisgras-associatie: Festuco-Galietum veri Braun-Blanquet et De Leeuw 1936

Een ruime reeks opnames uit de Groenpleinduinen te Knokke, de Zwinbosjes te Knokke, de golfte Knokke, 
de gazons van het Zeepreventorium in De Haan, de Paalsteenpanne te Bredene, d’Heie te Bredene en de golf 
van De Haan zijn als Festuco-Galietum aanwijsbaar. Ze zijn ofwel hoofdzakelijk negatief gedifferentieerd ten 
opzichte van de kalkrijkere westkust, soms duidelijk voorzien van de kleine klavertjes (Gestreepte, Ruwe, Draad- 
, Liggende, Kleine klaver, Hazepootje), in de Groenpleinduinen gekenmerkt door de alleen daar aangetroffen 
Agrostis capillaris forma pinifolia. Nogal wat opnamen, waarvan slechts enkele opgenomen als voorbeeld neigen 
behoorlijk naar het Cynosurion (golf Knokke). Enkele zijn waarschijnlijk gedegradeerd uit het Polygalo-Koelerion 
(golf Knokke, golf De Haan).

De Duinsterretjes-associatie: Phleo-Tortuletum ruraliform is  Braun-Blanquet et De Leeuw 1936 nom. inv.
Géhu & De Foucault 1978

Echte mosduinen zijn langs de hele kust nog abundant aanwezig, maar de typische kensoorten, (Kleverige 
reigersbek (Erodium lebelii), Gegroefde veldsla (Valerianella carinata), Diploschistes muscorum en Usnea 
articulata zijn uiterst zeldzaam. Van de in deze veldcampagne opgenomen vegetaties, die op basis van mossen
en korstmossendominantie en gebrek aan kruiden gemakkelijk aan de associatie toe te wijzen zijn, ontbreekt 
elke kensoort. In de tabel van De Raeve (1979), met opnames uit Oostduinkerke, is Kleverige reigersbek 
behoorlijk abundant (presentie van 24%), maar ontbreken de overige drie genoemde soorten. Bij de opnames van 
Deraeve dient wel opgemerkt dat soorten met lage presentie niet opgenomen zijn! De Raeve (1979) begrensde 
deze associatie op basis van de aanwezigheid van Duinsterretje (Tortula ruralis subsp. ruraliformis) en Bleek 
dikkopmos (Brachythecium albicans). Door Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum) gedomineerde stadia werden 
reeds niet meer als Phleo-Tortuletum (toen nog ‘Tortulo-Phleetum)  beschouwd. Bleek dikkopmos heeft echter 
een veel bredere amplitude. Duinklauwtjesmos-gedomineerde vegetaties worden nu meestal als een fase in de 
overgang van het Phleo-Tortuletum naar grasland beschouwd, bij afname van de beweeglijkheid van het zand.

De Kegelsilene-associatie: Sileno-Tortuletum ruraliform is  Doing 1993

Het heterogene gezelschap dat ontstaat na verstoring van een zuiver mosduin vertoont verschillende stadia van 
aanrijking met kruiden die in het natuurbehoud tot een positieve waardering kan leiden, tot degradatiestadia, 
waarin ‘rommelsoorten’ (Artemisietea vulgaris) hun intrede doen. In deze gradiënt is Kegelsilene (Silene 
conica) een goede vertegenwoordiger van het eerste stadium. Niet vermeld in de Nederlandse indeling, maar 
overtuigend bruikbaar voor de Vlaamse situatie is Duinlangbaardgras (Vulpia cilata subsp. ambigua), die een 
soort middenpositie inneemt in de verruiging. Zwenkdravik (Bromus tectorum), die als een andere belangrijke 
Nederlandse kensoort wordt beschouwd, is in Vlaanderen duidelijk indicatief voor de degradatie van de 
associatie, voor zover ze nog als kenmerkend voor de associatie kan beschouwd worden. Van elk type zijn enkele 
opnamen weergegeven. Knolbeemdgras (Poa bulbosa) is te zwak vertegenwoordigd om haar syntaxonomische 
positie te bepalen. Bemerk dat De Raeve (1979) Kegelsilene slechts beschouwde als ‘caractéristiques des unités



De Associatie van Oranjesteeltje en Langkapselsterretje: Tortello-Bryoerythrophylletum  Boerboom 1960

Het mossen-korstmossengezelschap dat onder deze naam thuishoort wordt ook her en der in de Vlaamse duinen 
aangetroffen, vaak in de halfschaduw van exotenstruweel (Balsempopulier etc), maar ook in meer ongestoorde 
omstandigheden, op noordhellingen van mosduin. Het aantal kenmerkende soorten is meestal beperkt. Duin- 
kronkelbladmos (Tortella flavovirens), Kalk-smaltandmos (Ditrichum flexicaule) en Leptogium-soorten lijken 
algemeenst. De oppervlakte van dergelijke plaatsjes is meestal kleiner dan één vierkante meter.

De Duinpaardebloem-associatie: Taraxaco-Galietum veri Boerboom 1957 em. Weeda, Doing et Schaminée

Deze associatie wordt door Weeda et al. (1996) als, voor zover bekend, exclusief Nederlands beschouwd. In 
Vlaanderen is het voorkomen niet eerder aangetoond en ongetwijfeld ook niet talrijk aanwezig. De kensoorten 
Zandviooltje en Kruisbladgentiaan ontbreken in de Belgische duinen. De paardebloemen van de sectie 
erythrosperma zijn bij Vlaamse vegetatiekundigen slecht gekend en hun verspreiding in de Belgische duinen is 
helemaal niet gekend. In de golf van Knokke werd echter in 2002 voor het eerst in de Belgische duinen sinds 50 
jaar opnieuw Voorjaarszegge (Carex caryophyllea) waargenomen. De opname is bijna perfect te determineren 
als een Taraxaco-Galietum veri plantaginetosum. De subassociatie duidt echter op de aanwezigheid van heel wat 
mesofielere soorten die het onderscheid met Festuco-Galietum en zelfs Cynosurion niet ver af situeren. Vooral 
het voorkomen van 10% Engels raaigras in onze opname duidt op enige onzekerheid of we hier nog van een 
echt Taraxaco-Galietum kunnen gewagen. In het Taraxaco-Galietum komt in Nederland ook Harlekijn voor en het 
is vermeldenswaard dat die in de golf ook nog voorkwam tot ongeveer 1980. Het is erg aannemelijk dat dit in dit 
vegetatietype was.

De Associatie van Wondklaver en Nachtsilene: Anthyllido-Silenetum  De Leeuw in Braun-Blanquet et Moor
1938

In de Nederlandse literatuur (Weeda et al. 1996) wordt deze associatie als, voor zover bekend, exclusief 
Nederlands aangeduid. In de Vlaamse literatuur wordt de associatie niet vermeld. Het Anthyllido-Thesietum wordt 
er blijkbaar als enige associatie van het kalkrijke duin beschouwd (Lebrun et al. 1949, Waumans 2000). Een 
reeks opnames van de midden- en oostkust hebben nochtans een aantal van de in Nederland als kensoorten 
vernoemde soorten van het Anthyllido-Silenetum: Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Nachtsilene (Silene nutans), 
Blauwe bremraap (Orobanche purpurea), Walstrobremraap (Orobanche caryphyllacea) en missen de typische 
kensoorten van het Anthyllido-Thesietum als Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium), Kalkbedstro 
(Asperula cynanchica), Liggend bergvlas (Thesium humifusum), Aarddistel (Cirsium acaule) en Duinroosje 
{Rosa pimpinellifolia). Voor de rest is het onderscheid met het Festuco-Galietum evenwel gering, want grassen 
als Gewoon struisgras, Gewoon reukgras, Gestreepte witbol, Goudhaver en Engels raaigras komen ook talrijk 
in de opnames voor. Anderzijds zouden de aanwezigheid van Duin- of Smal fakkelgras en Dauwbraam volgens 
de Nederlandse hiërarchische bovenbouw eerder naar het Anthyllido-Silenetum dan het Festuco-Galietum 
moeten verwijzen. In de tabel zijn de als Anthyllido-Silenetum aangeduide opnames vooral gebaseerd op de 
aanwezigheid van de kensoorten. Als we echt streng zijn en twijfelgevallen op basis van hiërarchisch bovenbouw 
of zeer voedselrijke soorten als Engels raaigras wegwerken, dan halveert het aantal opnames nog eens. Dan nog 
blijkt echter dat het Anthyllido-Silenetum wel degelijk ook in België voorkomt. Het zijn vooral de opnames van de 
golf van de Haan die het best met de Nederlandse synoptische tabel overeenstemmen.

De Associatie van Wondklaver en Liggend bergvlas: Anthyllido-Thesietum hum ifusi Heineman in Lebrun et
al. 1949

Bij het overvloedige opnamemateriaal van de Belgische westkust werd al een halve eeuw geleden vastgesteld 
dat een aantal submediterrane soorten als Kalkbedstro (Asperula cynanchica), Liggend bergvlas (Thesium 
humifusum), Geel zonneroosje (Helianthemum nummulahum), Aarddistel (Cirsium acaule), ... onze 
duingraslanden van de Westkust eerder deden aansluiten bij de Franse dan bij de Nederlandse (Lebrun et al. 
1949, Lambinon 1955). Andere soorten vinden in Vlaanderen een noordelijke areaalgrens in de duinen aan de 
IJzer, maar komen in Nederland dan wel weer voor via de grote rivieren (Voorjaarsganzerik, Duinroosje). Deze 
afwijkende duingraslanden werden als Anthyllido-Thesietum humifusi bestempeld en als vicariant van vooral



het Nederlandse Taraxaco-Galietum beschouwd of ook wel als Vlaamse vicariant van alle droge tot mesofiele 
Nederlandse duingraslanden, dus ook van het Anthyllido-Silenetum. Sommige auteurs beschouwen ook Gulden 
sleutelbloem (Primula veris) als een kenmerkende soort van dit gezelschap, maar deze komt in een veel bredere 
range van graslandtypen en zomen voor, in de duinen, in de polders en in de Voerstreek. Het zwaartepunt ligt 
vermoedelijk in de Arrhenatheretea waar de soort zowel in het Cynosurion als het Arrhenatherion voorkomt (of 
kwam). Eén Anthyllido-Thesietum-opname van de huidige veldcampagne, uit de Oosthoekduinen te De Panne, 
werd naast een selectie van 14 recente opnames uit de Vlaamse vegetatiedatabank geplaatst.

4.3 Toepasbaarheid van de Nederlandse syntaxonomische hiërarchische bovenbouw (verbonden, 
orden, klasse)

Klasse

Alle elf de door Weeda et al. (1996) gehanteerde klasse-kensoorten van de Klasse der droge graslanden op 
zandgrond zijn ook in de studie-dataset vertegenwoordigd. Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum) komt 
daarvan als meest overtuigende klasse-kensoort naar voor, want is in alle associaties vertegenwoordigd. Ook 
Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum) doorstaat de vuurproef vrij goed, want ontbreekt alleen in het 
Taraxaco-Galietum, waarvan slechts één opname voor handen is. Zandzegge (Carex arenaria) en Gewoon 
biggekruid (Hypochoeris radicata) ontbreken alleen in het Violo-Corynephoretum waarvan ook slechts twee 
opnames voor handen zijn. Alle andere soorten vertonen duidelijker hiaten in de tabel. Geel walstro (Galium 
verum) laat zowel in het Violo-Corynephoretum als het Thero-Airion verstek gaan. Hetzelfde geldt voor Kleine 
leeuwetand (Leontodon saxatilis). Een te kleine dataset tekent hier verantwoordelijk voor het ontbreken in het 
Thero-Airion, want in het binnenland wordt Kleine leeuwetand wél vaak in dit verbond aangetroffen. Vroege 
haver (Aira praecox) ontbreekt in het Violo-Corynephoretum , het Anthyllido-Thesietum humifusi en het Taraxaco- 
Galietum. Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) ontbreekt in drie van de grazige vegetaties compleet en is in 
twee andere slechts uiterst beperkt aanwezig. Het lijkt dus vooral een differentiërende soort voor de mosduinen 
en pioniergraslanden, fenomeen ook reeds vastgesteld door Deraeve (1979). Leermos (Peltigera) is hier gelumpt 
tot het genus, want de verwarring omtrent de afgrenzing van Groot en Ros leermos (resp. P. canina en rufescens) 
is blijkbaar groot. Dan nog blijkt het taxon echter te ontbreken in 7 van de 10 associaties. Grijs kronkelsteeltje 
(Racomitrium canescens) en Buntgras (Corynephorus canescens) komen als minst indicatieve klasse-kensoorten 
naar voor, want ontbreken in 8 van de 10 associaties.

Globaal gezien is het aantal klassekensoorten toch voldoende groot, zodat in elke associatie minstens 4 
kensoorten (Taraxaco-Galietum) en maximaal zelfs alle 11 de kensoorten voorkomen (Phleo-Tortuletum).

Vooral Buntgras, Grijs kronkelsteeltje, Leermos en Purpersteeltje zijn echter een stuk minder indicatief dan uit
Weeda et al. (1996) zou kunnen verwacht worden.

Orden

Een beoordeling van de afgrenzing van de Corynephoretalia is moeilijk, gezien er slechts twee Violo- 
Corynephoretum-opnames voor handen zijn. Cladonia ramulosa ontbreekt in onze tabel. Ruig haarmos blijkt 
indicatiever voor het Omithopodo-Corynephoretum dan voor het Violo-Corynephoretum. Kraakloof is de enige 
bruikbare soort en is de reden waarom een hele reeks opnamen uit Vanhecke & Clarysse (1975) geweerd werden 
uit de tabel. Waarschijnlijk zijn een reeks Cladina- en Cladonia-soorten meer bruikbaar, maar hiertoe is duidelijk 
meer onderzoek nodig.

De afgrenzing van de Trifolio-Festucetalia ovinae gebeurt op basis van de kensoorten Biggekruid, Hazepootje, 
Knoldoddegras, Liggende klaver, Viltganzerik en Overblijvende hardbloem. De laatste twee ontbreken in onze 
tabel. De eerste drie blijven hoegenaamd niet beperkt tot deze orde alleen. Alleen Liggende klaver blijkt een 
tamelijk betrouwbaar kentaxon, zij het met geringe presentie.

Van een hele reeks soorten die indicatief genoemd worden voor de orde samen met een van beide andere
ordes blijken Zandblauwtje (Jasione montana), Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) en Lathyruswikke (Vicia 
lathyroides) niet bruikbaar. Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), Veldereprijs (Veronica arvensis) en



Van de differentiërende soorten voor de orde ten opzichte van beide andere ordes is een hoge bedekking van 
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) de enige betrouwbare indicatie. Bij Duizendblad (Achillea millefolium), 
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) en Kleine klaver (Trifolium dubium) zijn er vooral problemen met het 
onderscheid ten opzichte van het Anthyllido-Silenetum. Haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) blijft beperkt tot 
de orde, maar komt daarbinnen niet in het Thero-Airion voor.

Globaal gezien is deze orde in Vlaanderen dus zeer moeilijk hanteerbaar. Alleen een combinatie van het 
voorkomen van Liggende klaver en een hoge bedekking van Gewoon struisgras zijn behoorlijk betrouwbaar.

Ook het afgrenzen van de Cladonio-Koelerietalia is niet eenvoudig. Van de voor Nederland opgegeven taxa 
ontbreken Buizerdmos (Rhytidium rugosum), Bryum provinciale en Kleine steentijm (Acinos arvensis) in 
onze tabel. Taraxacum lacistophyllum is misschien aanwezig, maar is niet herkend. Duinfakkelgras (Koeleria 
albescens) en Kruipend stalkruid (Ononis repens) blijken in onze tabel evenzeer in het Festuco-Galietum (Trifolio- 
Festucetalia) voor te komen. Ruw vergeet-me-nietje (Myosotis ramosissma) en Duinviooltje (Viola curtisii) 
blijken beperkt tot de mosduinen en pioniergraslanden en ontbreken in de grazige associaties. Vals rendiermos 
(Cladonia rangiformis) is beperkt tot mosduin en komt bovendien ook in het Violo-Corynephoretum voor. Cladonia 
pyxidata is in de Vlaamse tabellen meestal niet opgespitst in variëteiten, waardoor de variëteit pocillum niet uit 
de verf komt. Cladonia pyxidata s.l. komt trouwens ook alleen in de mosduin-opnames voor. Gewoon zijdemos 
vertoont het omgekeerde fenomeen en komt vooral in de grazige vegetaties voor en ontbreekt in de mosduinen 
en pioniergraslanden. Duinroosje komt in Vlaanderen slechts in één grasland-associatie voor, namelijk het 
Anthyllido-Thesietum.

Globaal moeten we dus besluiten dat deze orde op zeer losse schroeven staat. Geen enkel taxon is betrouwbaar
indicatief.

Verbonden

Aangezien binnen de Corynephoretalia slechts één verbond voorkomt, het Corynephorion canescentis, met 
dezelfde kentaxa, kunnen we dezelfde opmerkingen maken als voor de orde.

Het Thero-Airion is een van de vlotst te herkennen verbonden. Vroege haver is weliswaar een transgrediërende 
klasse-kensoort, maar heeft een duidelijk hogere presentie in het verbond. Klein vogelpootje en Klein tasjeskruid 
zijn de meest indicatieve kentaxa. Van Eekhoorngras is dat wegens zijn grotere zeldzaamheid minder duidelijk, 
maar in onze tabel staat de soort op de plaats waar ze klassiek (internationaal) voor aangegeven wordt.

Het Plantagini-Festucion is een problematisch verbond. Kensoorten ontbreken de differentiërende soorten 
Gewoon reukgras (Anthoxantum odoratum) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus) komen evenzeer in het 
Polygalo-Koelerion, meer bepaald in het Anthyllido-Silenetum voor.

Het Sedo-Cerastion komt niet in Vlaanderen voor (Stieperaere 1979, Zwaenepoel 2002).

Het Tortulo-Koelerion komt behoorlijk uit de tabel naar voor: Zanddoddegras (Phleum arenarium), Groot 
Duinsterretje (Tortula ruralis ssp. ruraliformis), Duinreigersbek (Erodium cicutarium subsp. dunense) en Klein 
duinsterretje (Tortula calcicolens) blijken goed bruikbare kensoorten. Duin-kronkelbladmos (Tortella flavovirens) 
en Kalk-smaltandmos (Ditrichum flexicaule) ontbreken in het Sileno-Tortuletum. De beide Leptogium-soorten 
zijn te zeldzaam aangetroffen om er veel over te kunnen zeggen. Kandelaartje (Saxifraga thdactylites) is uiterst 
schaars vertegenwoordigd en komt meer voor in de loefzijde van de zeereep met soorten als Deens lepelblad 
(Cochlearia danica) en Zeevetmuur (Sagina maritima) dan in het Phleo-Tortuletum vermoeden we. De Raeve 
(1979) vermeldt nog geheel andere situaties. Wellicht is het klimaat van jaar tot jaar zeer betekenisvol voor 
deze soort. Een algemene achteruitgang van deze soort in het Phleo-Tortuletum lijkt echter niet te ontkennen. 
Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), die als transgrediërende klasse-kensoort opgegeven, is en 
Muurpeper (Sedum acre), die hier een optimum zou moeten vertonen, komen niet overtuigend uit de tabel naar 
voor.



Het Polygalo-Koelerion tenslotte is dan weer problematischer. Pluimstaarthaakmos (Rhytidadelphus triquetrus), 
Gewoon etagemos (Hylocomium splendens) en Bitterkruid (Picris hieracioides) ontbreken in onze tabel. Driedistel 
(Carlina vulgaris) en Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) blijken hier niet als kentaxa bruikbaar. Geelhartje (Linum 
catharticum) en Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), die door Weeda et al. (1996) nog als differentiërend 
genoemd worden, komen in onze tabel eerder in het Festuco-Galietum terecht. Nachtsilene (Silene nutans) is 
weliswaar zeldzaam, maar komt in de drie onderscheiden associaties voor en is daarmee de enige bruikbare 
kensoort. Zijn status wordt in Nederland echter als transgrediërend beschouwd voor één de associaties en de 
problemen ontstaan dus op een niveau lager.

4.4 Het onderscheiden van de grazige, droge en mesofiele duingraslanden (Festuco-Galietum, Taraxaco- 
Galietum veri, Anthyllido-Silenetum en Anthyllido-Thesietum).

Uit het voorgaande bleek reeds dat vooral de afgrenzing van de Trifolio-Festucetalia, het Plantagini-Festucion 
en het Polygalo-Koelerion behoorlijk problematisch zijn. Het is dan ook niet vreemd dat het Festuco-Galietum 
en het Anthyllido-Silenetum moeilijk af te grenzen zijn. Ook binnen het Polygalo-Koelerion verdienen de drie 
onderscheiden vegetaties een nader onderzoek.

De problemen met de afgrenzing van Festuco-Galietum en Anthyllido-Silenetum zijn niet nieuw. Weeda et al. 
(1996) schetsen uitvoerig de verschuivingen binnen de standpunten. Of hun eindoordeel veel opheldert blijkt in 
elk geval niet uit onze tabel. Wij moesten ongeveer het standpunt volgen van Barkman 1947, Westhoff 1947, 
Hoffmann & Westhoff 1951 cit in Weeda et al. (1996) die allerlei begroeiingen van de droge duinen die geen 
kensoorten van het Anthyllido-Silenetum bevatten als Festuco-Galietum bestempelden. In praktijk betekent dit 
echter dat men vaak twee naast elkaar gelegen proefvlakken verschillend benoemt, op basis van het al dan niet 
voorkomen van één of twee kensoorten. Dit is nogal bedenkelijk. Het belangrijkste ecologische kenmerk dat aan 
het Festuco-Galietum toegekend wordt blijkt kalkarmoede. In praktijk stellen we in Vlaanderen echter ook sterk 
betreding, beregening, bemesting en herbicidengebruik vast als bepalende factoren, vooral in de golfterreinen 
van Knokke en De Haan. Een reeks soorten bij de ‘overige soorten’ weerspiegelen deze, vooral door degradatie 
ontstane Festuco-Galietums: Madeliefje, Gewone hoornbloem, Gewoon kamgras, Kropaar, Kweek, Zachte 
ooievaarsbek, Engels raaigras, Straatgras, Liggend vetmuur, Gewone paardebloem, Witte klaver en Goudhaver. 
Misschien moet ook Blauw walstro aan het lijstje toegevoegd worden. Vraag is natuurlijk of deze sterke 
Arrhenatheretea-im\oed geen grondig argument is om het bestaan van de associatie in twijfel te trekken. Dit lijkt 
veeleer een derivaatgemeenschap op de grens van twee klassen. Dit verklaart meteen ook alle moeilijkheden bij 
de talloze pogingen tot classificatie;

De discussie binnen het Polygalo-Koelerion spitsen we toe op de twee associaties waarvan voldoende opnames 
weerhouden werden. Het Taraxo-Galietum is met zijn ene opname voorlopig niet relevant. Merken we nog op dat 
de enige opname met Kleine pimpernel (golf De Haan) niet in het Taraxaco-Galietum thuishoort, maar eerder in 
het Anthyllido-Silenetum.

Leten (mondelinge mededeling) beschouwt in Vlaanderen het Anthyllido-Thesietum vooral als de vicariante 
associatie voor het Taraxaco-Galietum. We zouden dan verwachten dat de differentiërende soorten die 
in Nederland gehanteerd worden voor het onderscheid van het Anthyllido-Silenetum ten opzichte van het 
Taraxaco-Galietum hier kunnen gebruikt worden. Niets is echter minder waar. Niet alleen komen de meeste 
soorten in beide gemeenschappen voor (Gewoon biggekruid, Schermhavikskruid, Zachte dravik, Duizendblad, 
Knolboterbloem), maar bepaalde van die soorten komen zelfs meer in het Taraxaco-Galietum voor dan in het 
Anthyllido-Silenetum (Kleine bevernel, Schermhavikskruid en Gewoon biggekruid). Alleen de beide Ratelaars 
blijken hier tot het Anthyllido-Silenetum beperkt. Bij het ‘antropogene karakter’ van deze soorten kan men echter 
vragen stellen. Deraeve (1979) rekent Gewoon biggekruid en Schermhavikskruid tot de basissoorten van het 
duingrasland aan de Westkust. Omgekeerd zijn een aantal differentiërende soorten voor het Taraxaco-Galietum 
in Vlaanderen wél hoofdzakelijk te vinden in het Anthyllido-Thesietum: Vooral voor Ruig viooltje (Viola hirta) 
en Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) lijkt dat wel zo. Van de differentiërende verbondskensoorten blijken 
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Kruipwilg (Salix repens) en Grote tijm (Thymus pulegioides) ook 
abundanter in het Anthyllido-Thesietum. Uit de eerste vaststelling lijkt een belangrijk ecologisch kenmerk, de 
zogenaamde ‘zeedorpinvloed’ (zie Doing 1974, 1988, Slings 1994) serieus ondermijnd. De zeedorpsoorten 
komen in Vlaanderen zowat overal voor. Een fytogeografische factor (submediterrane elementen, met de IJzer



als fysische barrière) blijkt daarmee de belangrijkste overeind blijvende factor. Liggend bergvlas, Kalkbedstro, 
Voorjaarsganzerik en Geel zonneroosje zijn hanteerbaar als kensoorten. Voor Wondklaver en Nachtsilene gaat 
die barrière niet op: zij komen ook meer oostwaarts voor. Wél vervalt hun status als goede kensoorten voor het 
Anthyllido-Silenetum in Vlaanderen! Ook Walstrobremraap blijkt geen goede kensoort. Deze treedt in Vlaanderen
in zowat de hele range van de klasse op, meer nog dan uit de voorliggende tabel reeds blijkt. Blauwe bremraap 
houdt iets beter stand, maar komt minstens ook in het Sileno-Tortuletum voor. Het optimum lijkt echter wel in 
Anthyllido-Silenetum-achtige begroeiingen te vallen.

Hiermee lijkt in Vlaanderen een situatie aanwezig, waarbij westelijk van de IJzer een soortenrijk door kensoorten 
gestaafd Anthyllido-Thesietum voorkomt. Voorbij de IJzer bestaat dan een eerder negatief gedifferentieerd 
Anthyllido-Silenetum, waarin de verbond-kensoorten Wondklaver, Nachtsilene en de iets ruderalere Blauwe 
bremraap nog aan te treffen zijn. Tenslotte is er een nog negatiever gekenmerkte gemeenschap, die traditioneel 
als Festuco-Galietum aangeduid wordt. Een aantal klavertjes en Agrostis capillaris forma pinifolia vinden hier 
weliswaar hun optimum. De vraag of dit een goede associatie is binnen de Klasse van de droge graslanden op 
zand is zeer pertinent.

Het hoeft geen betoog, dat bij het ontbreken van de zogenaamde kensoorten, het grootste deel van onze 
duingraslanden nog veel problematischer te benoemen is.

4.5 Globale verschillen tussen de studie-dataset en de Nederlandse synoptische tabellen

In de grazige vegetaties van de Vlaamse dataset is in het algemeen een sterkere antropogene invloed 
aanwijsbaar. In de hele Vlaamse dataset is Klein streepzaad opvallend sterker vertegenwoordigd dan in de 
Nederlandse synoptische tabellen aangegeven. In het Anthyllido-Thesietum, dat zowat de Vlaamse tegenhanger 
van het Nederlandse Taraxaco-Galietum zou vormen, zijn toch vaak de storingssoorten aanwezig die op schaal 
Nederland aan het sterker antropogeen getinte Anthyllido-Silenetum toegedicht worden (Schermhavikskruid, 
Gewoon biggekruid, Kleine bevernel, Zachte dravik, Duizendblad). In de Vlaamse Anthyllido-Silenetum-opnames 
komen soorten voor die op schaal Nederland alleen in het Festuco-Galietum terug te vinden zijn (Lolium 
perenne\). In het Vlaamse Festuco-Galietum nemen Arrhenatheretea-soorien (Kamgras, Madeliefje, Goudhaver, 
...) een prominentere plaats in dan in de Nederlandse tegenhangers. In het Vlaamse Sileno-Tortuletum passen 
de opnames met Kegelsilene en Duinlangbaardgras nog wel binnen het Nederlandse stramien, maar de opnames 
met Zwenkdravik vertonen al erg veel neiging naar de Klasse der ruderalen (Artemisietea).

De oorzaken voor deze verschillen kunnen minstens in vier richtingen gezocht worden.

1) Vooreerst is het Vlaamse duinareaal veel kleiner dan het Nederlandse en is de antropogene invloed 
(bebouwing, recreatie) er sterker. Daardoor is de tegenstelling zeedorpgemeenschappen versus minder 
antropogeen beïnvloede vegetaties sensu Doing (1974 en 1988) er minder van toepassing.

2) Verder heeft de drastische terugval van de konijnenstand in de laatste twee decennia, ten gevolge van 
myxomatose gecombineerd met een virale besmetting voor een algemene verruiging van de Belgische 
duingraslanden gezorgd. Ook daardoor zijn Arrhenatheretea-soorter\ nu ongetwijfeld veel duidelijker 
aanwezig dan 15 jaar geleden.

3) Twee Vlaamse golfterreinen herbergden waarschijnlijk het langst vegetaties die tot het Taraxaco- 
Galietum konden gerekend worden. Daarnaast herbergden ze tevens een belangrijke oppervlakte aan 
Anthyllido-Silenetum en Festuco-Galietum. Beide terreinen kenden in de afgelopen decennia niet alleen 
een steeds intensiever gebruik van beregening, bemesting en herbicidengebruik, maar ook een sterke 
toename van betredingsdruk, door de steeds populairder wordende golfsport in Vlaanderen. Dit leidde 
vermoedelijk tot een opschuiving van Taraxaco-Galietum naar Anthyllido-Silenetum, van Anthyllido- 
Silenetum naar Festuco-Galietum en van Festuco-Galietum naar Arrhenatheretea-graslanden en zelfs 
pure, banale ‘voetbalveld’-rompgemeenschappen.

4) Tenslotte vermoeden we toch ook dat in de Nederlandse synoptische tabellen een aanzienlijk deel 
oudere opnames voor een vertekend beeld zorgt. Een synoptische tabel die oud en nieuw samenvat is 
een wat dubieus instrument om actuele vegetaties aan te toetsen. De twee zouden beter gescheiden 
zijn. Zeker als gebruiksinstrument, bijvoorbeeld om natuurdoelen aan op te hangen is een dergelijke 
tabel eerder ongeschikt. De oudere opnames zijn uiteraard wél een prima en gegeerde referentie van



hoe het was, maar niet per se hoe het moet blijven of worden. In Vlaanderen waren de schitterende
foto’s van Massart van rond de eeuwwisseling negentiende-twintigste eeuw een tijd lang hét 
referentiebeeld voor natuurherstel in de duinen. Geleidelijk aan groeide het besef dat de weg terug 
naar 1900 irrealistisch is. Vegetatietabellen kunnen prima instrumenten zijn voor het vooropstellen van
natuurdoelen, maar dan moet er wel een duidelijke scheiding gemaakt worden in wat oud is (eventueel 
historische referentie, maar niet per se doel) en wat nieuw is (en eventueel realistische referentie voor 
streefdoel).

4.6 Lacunes in de kennis, en aanbevelingen voor aanvullend onderzoek

Het tamelijk sterk ontkalkte binnenduingebied van Adinkerke-Ghyvelde, op de Frans-Belgische grens, herbergt
als enige Belgische gebied vertegenwoordigers van het Violo-Corynephoretum. Het werd echter slechts eenmalig 
met opnames beschreven, en dan nog in functie van het toen nieuw aangetroffen Dwergras (Mibora minima). Dit 
gebied moet opnieuw onderzocht worden om onder meer de onscherpe grens tussen het Violo-Corynephoretum 
en het Phleo-Tortuleum te onderzoeken en om te zien of er geen betere argumentatie van indicatieve soorten 
voor de Corynephoretalia mogelijk is.

Aan de middenkust zijn nog steeds gebieden niet grondig van opnames voorzien. Het Prins Karel-domein te 
Raversijde, de Sint-Laureinsduinen te Westende. Ook Park 58, de Willemsduinen,... aan de Oostkust, zijn 
slechts zeer summier bekeken.

Het golfterrein van Knokke dat voor de eerste en enige Taraxaco-Galietum-opname tot nog toe in Vlaanderen 
zorgde, moet grondiger gescreend worden op meer van dit vegetatietype.

De moeilijke afgrenzing van verbonden en orden binnen de Koelerio-Corynephoretea zorgt voor complicaties voor 
de benoeming van zeer veel duingraslanden die hoog-indicatieve soorten missen. Zelfs de ophanging van een 
romp- of derivaatgemeenschap aan een verbond of orde wordt hierdoor immers bemoeilijkt. Voor dit probleem 
bestaat geen onmiddellijke oplossing. Het maken van een Vlaamse aparte Vlaamse syntaxonomische indeling 
is weinig zinvol, gezien het erg lokale karakter (60 km kust). Alleen een globale herziening van de verwante 
duingraslanden van Noord-Frankrijk tot Denemarken kan hier op termijn soelaas bieden.

Het bekijken van meer duingraslandopnames binnen de goed afgegrensde verbonden (Thero-Airion, Tortulo- 
Koelerion) is zinvol. De moeilijke verbonden kunnen beter samen bestudeerd worden met de beter afgegrensde. 
Zo kan Corynephorion best bekeken worden met Thero-Airion en Tortulo-Koelerion gezamenlijk en kan 
Plantagini-Festucion best samen herbekeken worden met het Polygalo-Koelerion gezamenlijk.

De paardebloemen van de sectie erythrosperma dienen dringend aan een grondiger onderzoek onderworpen, 
zowal wat betreft hun voorkomen als verspreiding. Het vinden van meer diagnostische soorten is meer dan 
dringend wenselijk om de Vlaamse situatie wat duidelijker te maken.

Ook het maken van opnames met paddestoelen (aardsterren, aardtongen, stuifzwammen) kan mogelijk aan een
betere typologie meehelpen.

Een groot aantal soorten zijn nog steeds van erg weinig opnames voorzien. Liggende asperge (Asparagus 
prostratus), het opnieuw her en der opduikende Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), Ruige scheefkelk (Arabis 
hirsuta), Knolbeemdgras (Poa bulbosa), Overblijvende hardbloem (Scleranthus perennis), mossen, korstmossen,
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over de vernietiging (1990) en de bekrachtiging van dit arrest in het Staatsblad van 20-11-1990



A  O 7 L-
Voorstel tot rangschikking van een landschap
Gemeente : KNOKKE - HEIST
Provincie : West Vlaanderen
Naam van het landschap : Golfterrein
Verslaggever : Ostyn Guido 
Dossiernummer : 7481

Het Golfterrein is gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Knokke-Heist, ten oosten van het centrum van Knokke.
Op het ontwerp van het gewestplan "Brugge - Oostkust" staat 
het golfterrein volledig aangeduid als parkgebied. 
ffip het gewestplan zelf echter kreeg het noordelijk deel 
woongebied als bestemming (zie kaart).

Door de N.V. Compagnie Het Zoute werd voor dit deel met een 
oppervlakte van 14.535 vierkante meter,een verkavelingsaan- 
vraag gedaan voor elf éénsgezinswoningen van twee verdie
pingen. Het bericht van deze aanvraag werd op 2-1-1980 uitf 
gehangen en bezwaarschriften mochten tot 16-1-1980 ingediend 
worden. Het College van Burgemeester en Schepenen had in 
zitting van 7-2-1980 geen bezwaar tegen dit plan daar het in 
overeenstemming met het gewestplan is.

2 ̂ B e s c h r i j v i n g

Golvend duinterrein (oude duinen) bestaande uit afwisselend :
- grote gedeelten grasland (bespeelde oppervlakte) die regel

matig gemaaid worden en tamelijk kruidenrijk zijn ;
- de zogenaamde "roughs", de niet-bespeelde gedeelten, waar 

de zeeduinflora ongeschonden kan groeien daar deze stukken 
praktisch niet betreden worden.
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Soortenlijst van voorkomende zaadplanten
1) Bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 wettelijk 

beschermde soorten (integraal beschermd) :
Eryngium maritimum (blauwe zeedistel) ; zeer zeldzaam ten

oosten van Oostende, komt zelfs niet in 
het Zwin voor.

Calystegia soldanella (zeewinde) ; vrij zeldzaam aan de kust.

2) Soorten die interessant zijn omdat ze typisch zijn1 voor de 
bodemgesteldheid, microklimatische omstandigheden of hun 
voorkomen en verspreiding :
Polygala vulgaris (gewone vleugeltjesbloem),Polygala amara 
(bibtere vleugeltjesbloem), Vicia lathyroides (lathyruswikke), 
Anthyllus vulneraria (wondklaver, vormt tapijten), Ononis repens 
(kruipend stalkruid), Ornithopus perpusillus (vogelpootje), 
Ornithogalum umbellatum (vogelmelk, zeer zeldzaam aan de kust), 
Euphrasia stricta (stijve ogentroost), Thalictrum minus ssp. dunens 
(duinruit), Sedum acre (muurpeper), Sedum album (wit vetkruid), 
Rumex acetosella (schapezuring), Chaerophyllum temulum (dolle 
kervel), Cerastium semidecandrum (zandhoornbloem), Cerastium 
diffusum (kleine hoornbloem), Stellaria media (vogelmuur),
Silene conica (kegelsilene), Arenaria serpyllifolia (zandrauur), 
Silene nutans (nachtsilene), Geranium' pusillum (kleine 
ooievaarsbek), Geranium sanguineum (bloedooievaarsbek),
Hieraclum pilosella (muizenoortje), Senecio jacobaea (Jacobs- 
kruiskruid), Viola arvensis (akkerviooltje), Euonymus europaeus 
(kardinaalsmuts), Orobanche caryophyllacea (walstrobremraap),
Thymus pulegioides (grote wilde thijm), Lamium hybrldum 
(ingesneden dovenetel), Plantago coronopus (hertshoornweegbree), 
Jasione montana (zandblauwtje), Helianthemum nummularium 
(gestippeld zonneroosje), Saxifraga tridactylites (kandelaartje), 
Galium verum (geel walstro), Galium mollugo (glad walstro),
Listera ovata (keverorchis), Lonicera periclymenum (kamperfoelie), 
Tragopon pratensis (grote gele morgenster).

3) Meer algemene soorten :
Trifolium dubium (kleine klaver), Vicia angustifolia (smalblad- 
wikke), Trifolium arvense (hazepootje), Sarothamnus scoparius 
(brem), Lotus tenuis (smalbladige rolklaver), Veronica arvensis



(veldereprijs), Veronica chamaedrvs (gewone ereprijs),
R h i n a n t h u s  m i n o r  ( k l e i n e  r a t e l a a r ) , D e l p h i n i u m  c o n s o l i d a  

( w i l d e  r i d d e r s p o o r ) , R a n u n c u l u s  b u l b o s u s  ( k n o l b o t e r b l o e m ) ,

Cerastium arvense (akkerhoornbloem), Luzula camoestris (gewone 
veldbies), Geranium molle (zachte ooievaarsbek), Geranium 
robertianum (robertskruid), Erodium maritimum (duinreigersbek) 
Hieracium umbellatum (schermhavikskruid), Taraxacum dunense 
(duinpaardebloem), Senecio vulgaris (klein kruiskruid), ...

De struwelen vormen tevens een ideale broedplaats (rust, bescherming) 
voor enkele belangrijke vogelsoorten zoals :
Aslo otus (ransuil : 1 tot 2 paren), Certhia brachydactyla (boom- 
kruiper), Turdus visclvorus (grote lijster : 2 tot 3 paren),
Tadorna tadorna (bergeend : 1 tot 2 paren), Serinus Serinus 
(Europese kanarie), Svlvia communis (grasmus), Sylvia atricaoilla 
(zwartkop), Sylvia borln (tuinfluiter), Anthus trivialis 
(boompieper), Parus ater (zwrte mees), Picus viridis (groene specht), 
Dendrocopo major (grote bonte specht), Galerida cristata (kuif
leeuwerik) , Carduelis cannabina (kneu), ...

3i_Besluit

Gelet op het voorkomen van enkele zeer zeldzame wettelijk beschermde 
planten zoals Eryngium maritimum (blauwe zeedistel) en Calystegia 
soldanella (zeewinde) en van plantensoorten die typische voorbeelden 
zijn van de bju^fji^pduinvegetatie zoals duinruit, wondklaver, muurpeper, 
zandmuur, zandhoornbloem, enz., komt het Golfterrein omwille van 
de hoogwetenschappelijke waarde voor rangschikking in aanmerking.



KONINKRIJK BELGIS

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEW1JN,
KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten 
en landschappen, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972 ;

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen van 4 juni 1981 ;

Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap ,

HEBBE N W IJ  B E S LO TE N  EN B E S L U IT E N  W IJ  :

Artikel 1.- Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de 
wetenschappelijke waarde, het Golfterrein, te Knokke-Heist, zoals 
afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Knokke-Heist (Knokke), 2e afdeling, sectie F, de perceelnummers 

297 X, 691, 132, 233 F, 648 T2, 656, 658, 659, '660 E, 666 , 667, 
668, 669 E, 671, 672 A, 683 F, 550 A, 551, 553 A, 560 A, 561
en 562 N, eigendom van :
Vennootschap N.V. Compagnie Het Zoute 
Berkenlaan 4 - 8300 Knokke-Heist ;

- Knokke-Heist (Knokke), 2e afdeling, sectie F, de perceelnummers 
657 en 670, eigendom van :
Knokke-Heist, de Gemeente ;

- Knokke-Heist (Knokke), 2e afdeling, sectie F, perceelnummer 297 Y, 
eigendom van :
Vennootschap N.V. Compagnie Immobilière Vicamer 
Meeussquare 18- 6e verdiep. - 10505 Brussel ;



Artikel 2 .- Voor de behartiging van het nationaal belang worden 
de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. Onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake, is

verboden :
1. Het oprichten van een gebouw of een constructie of het 

plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame 
materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond 
is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve
van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven 
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden.

2. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies, 
derwijze dat het uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd.

3. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die 
al dan niet voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals 
woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen.

4. Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen 
van bestaande afsluitingen is toegelaten.

5. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals 
het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke produkten.

6. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van 
afvalprodukten.

7. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
8. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, 

zoals asfalt of beton.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen 
is toegelaten.

9. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
10. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief 

in het wild kunnen leven zoals fazanten, patrijzen, damherten 
en eenden.

11. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn 
voor de aanwezige flora en fauna.

12. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor 
gevolg kan hebben.

13. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, 
inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels. 
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of 
windvallige bomen of niet meer produktieve fruitbomen.
Dit verbod geldt evenmin voor hakhoutbestanden en geknotte 
bomen. Onderhoudswerken zoals snoeien en knotten zijn 
toegelaten, mits ze oordeelkundig gebeuren.

14. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten.
15. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun 

bloemen of hun vruchten, met uitzondering van bramen.
16. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in 

het gebied zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden 
van testen, oefenritten en wedstrijden met mechanische 
voertuigen, het kleiduifschieten, het gebruik van model
vliegtuigen met afstandsbediening.

17. Het leggen van g^faas, het gebruik van vuurwapens en klemmen.



B . Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege 
de Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande 
wetten en reglementen terzake, is verboden :
1. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport 

van electriciteit, water, gas en rioolwater en van telefoon- 
leidingen, dienende voor ter plaatse gevestigde woningen en 
bedrijven.

2. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht 
van het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, 
inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of 
grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van 
grond en het aanleggen van opspuitterreinen.

C. In afwijking van de beperkingen vermeld onder I., worden alle 
vormen van passieve recreatie verder toegelaten, alsook het 
golfspel. Alle werken die kaderen in de uitbouw van het gebied 
als passief recreatieterrein dienen echter voorafgaandelijk en 
schriftelijk voor bindend advies aan de Minister of zijn 
gemachtigde worden voorgelegd.

D. Van de onder A, B en C oogesomde bepalingen kan worden afgeweken 
op grond van een beheersplan dat door de Minister, de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen gehoord, werd goedgekeurd.

Artikel 3 ,- Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 noverofcer J981,

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap

M. GALLE.



w
v

i 
I 

N
A

T
U

U
R

- 
en 

M 
I 

LI 
E 

U 
B 

E 
H 

E 
E 

R 
S 

P 
L 

A 
N 

V
O

O
R

 
DE 

G
O

LF
 

TE 
K

N
O

K
K

E
 

| 
a

p
ril 

2
0

0
7

B u d  vaui State, .itdjlltwr administratie. 

A R R E S T

nr. 34.063 vnr» 15 febniaai 1990 
In .Ie zaken A. 2*.0*7/VTMI50 

A. 28.096/VII-4I52.

Verzoekende partijen :
I. de provincie West-Vlaanderen,

II. de gemeente Koksijde, 
die woonplaat» kiejt bi)
Advocaat 3. PUTZEYS, 
kantoor houdende te Orussel,
Sint-ftefnardusstraat 98, 
voor wie optreedt
Mr. TV STRAF.LEN, advocaat van de balie te
Hrvissel.

Verwerende partij :
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de
Vlaamse Executieve,
thans bet Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de
Vlaamse Executieve,
verlegcn’voordigd door Adjunct-rechtskundlg adviseur
1 . wrns.

D it R A A I »  V A N  S T A T E ,  V l l e  K A M  K R ,

Gezien het verzoekschrift dat de provincie
West-Vlaanderen op 17 december 1931 heeft IngediemJ om de ver
nietiging te vragen van het koninklijk besluit van 18 ïeptember 1981 
houdende rzngsdiikking als landschap om reden van zijn wetenschap
pelijke waarde van liet "OlnnendMinrailUIondschilp Groenendijk trt
Monobloc” te KoksIJdc -deelgemeente Oostibilnkerke-, en aldaar ten 
kadaster bekend onder Sectie D, de perceelnummers 283, 284, 286, 
282, 273, 27«, 330, 319, 325, '<22, «21, 925, « 7 ,  *29, 441, 951,
«62, «10, 004, «07, 369, 37«, 383, «69, 4«5, 510, 311, 312, 513,
505, *93, «90, «05, «0», 632, «2«, «18, 619, 6*5, «36, 257 A.
332 A, 309 A, 531. 272, «13, 301, *14, 333, 260, «42, **3, 363,
*18, *21, 506, 315, *32, *3J, *34, *35, *36, «37, *38, 439, 4*0,
637, 256, 498, 108, 3*1, *12, 403, *02, 267, 509, 30*, 265, *72,
2*2, 255, 39«, 52«, 337, 3*0, *20, 220, 362, 389, 529, *19, 339.
*5«, 428, 3*6, 251, **2. 239, 279, «23, 520, 491, 629, 489, *57,
*58, 530, 535, 53«, 313, *54, >87, 533, 300, 322, 302, *5*, 503,
247, *61, «55, 633, 65*. «63, 673, 695, 697, 700, 703, 70«, «70.

617, 633, 360, 32», 296, 2*3, 630, 270, 27«, *50, 395. «0«, «5«,
323, 523, 2*9, 327, «57, 253, 273, 633, 413, *13, 53», 4*3, *17,
321, 31«, 493, 329, 333, «3«, 443, *79, 481, 6 )3 . 390. 332, «60,
281, 280, 309 B, 297 A, *9«, 497, 29*. 293, *01, 39«, 392, 527,
*73 A, 259, 292, « II , 44«, 53*. 3«*, 61«, 627, 2««, 400, 467, «4«,
317, 499, 40«, 258, 299, 387, *««, 522, *52, 4*7, 300, 3S8, 487,
288, 33*. 6*1, 51«. 318, 326, 331, 313, 3««, *30. 271, 610, 365,
519. «09. 36! A. 324, 393. 285, 431, JU , 312, 310, «20. «82, 480, 
4*9, 35«, 317, 316, 318, *86, 344, 277, *2«, 297 D, «I*. 333, «31, 
448, «88, 31*. «09, 44«. 321. *33, 4«3. 4«4. 33*. 269, 268, 473 B, 
*33, 33*. 391, 528. 339, 320, 537, 416, 230, 325, 307, 295, 494,
302, 301, 335, *05, 278, 633, *59. 468, 29», 25«, 252, 367, 539,
375, 411, 248, 408, 368, 35«, 291, «85, 328, 257 B, «92, 3«2. 470, 
«69, 69«, 69», 70«. «12, «9« en 357s

Gezien het verzoekschrift dat de gemeente KoksiJ.le op 
IS december 1981 heefl ingediend om de vernietiging te vragen van 
hetzelfde koninklijk besluit;

Gezien de regelmatig gewisselde memories van ant
woord en van wederantwoord;

Gezien het verslag over de zaken opgemaakt door 
Auditeur 3. HUBREGTSF.N;

Gelet op de beschikking van 10 november 1988 tot
voeging van de zaken;

Getet op de beschikking van 10 november 1988 die de
neerlegging ter grllfle van het verslag en van de dossiers gelast;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen
«n gezien iltï laatste memories;

Gelet op de beschikking van 5 december 1989, waarven 
aan parti|-n op 20 december 19*9 kennis I» gegeven er> waarbij de 
terechtzitting bepaald wordt op 18 Januari 1990;

Gehoord het verslag van Staatsraad M. VRINTS;
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Gehoord de opmerkingen van Advocaat B. STRAELEN 

die. loco Advocaat 3. PUTZF.YS, verschl|nt voor da tweede ver
doekende partij cn van Adjunct-rechtskundig adviseur 3. WENS, tlle 

verschijnt voor de verwerende partij;

Gehoord l*st eensluidend advies van Eerste Auditeur 

3. MUBREGTSEN;

Gelet op titel VI. hoofdstuk II, van da wetten op de 
Raad vin State, gecoördineerd op 12 januari 1973*

Overwegende dat liet eerste middel wordt aangevoerd 
door da eerste verzoekende partij; dat het Is afgeleid uit de 
schending van de artikelen I en 12 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en landschappen doordat het 
voorstel tot rangschikking als landschap niet werd vastgesteld door 

de Minister en niet werd betekend;

Overwegende dat de verwerende partl| antwoordt dat 
het rangschikklngsvoor s teI relt door de Minister werd vastgestekf en 
dat de betekening ervan wettig door een ambtenaar kan gebeuren;

Overwegende dat in de notulen van d i vergadering van 

22 mei I9S0 van de Koninklijk» Commissie voor Monumenten en 
Landschappen Is vermeld dat de Rijksdienst voor Monumenten- en 

landschapszorg een veTjIag heeft opgemaakt over «en landschap, 
genaamd "Binnendotnrandlandschap op de wijken Groenendijk en 

Mnnobloc"; dat de Koninklijke Commlsste "akte nam" van dit verslag 
(dat niet In het administratie! dossier berust) en op grond ervan de 
mening uitte 'Mat het betrokken tandscliap omwille van het nstlcmanl 
belang In wetenschappelijk opzicht dient gerangschikt te worden'1 
gelet op de bodemkoridige, cultuurhistorische, natuurbeheertechnische 

en fytojeografische waarde; dat die notulen van do vergadering van 
22 mei 19*0 van de Koninklijke Commissie voor Monumten en 
Landschappen, althans volgens de door de verwerende partl| opge
maakte Inventaris van het administratief dossier, als "het brscher- 
mingsvoorstel van de K.C.M.L., d.d. 22 mei 1980” moeten worden 
beschouwd; dat op grond van «jen passage van het advies dat de

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen c 
3 september 1981 over de voorgenomen en bij het thans bestrede 
besluit ultel/idelljk besliste rangschikking, uitbracht, blijkt te moetc 
worden aangenomen, dat het verslag waarvan de Koninklijk 
Commissie op 22 mei 1980 akte nam, een verslag betreft van e< 
onderzoek dat werd verricht door ambtenaar G. OS7Y7 
Inspecteur bi| de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszori 
hetwelk "een posilleva evaluatie, toegellcht door middel van kaarrei 
plans en foto’ s” bevat; dat blijkt te moeten worden aangenomen d- 
dlt verslag handelt over het terrein dat door het thans bestredt 
koninklijk beiM t als landschap werd gerangschikt; dat dit landschf 
een grotendeels onbebouwd gebied omvM dat (In grove tr.ekkci 
wordt afgebakend door, noord de Polderstraat (met een Insprong t> 
hoogte van de woonwijk aan de Prins Karelstraat, de Pril 
Boudewijnstraat en de Prinses Charlottestraat), oost < 
Karthulzerstraat, zuid de Nieiiwpoortsteenweg, en west « 
Farazijnstraat en de Geryllaan (met een Insprong gevormd door h' 
gemeentelijk kerkhof); dal liet terrein door het bij koninklijk beshi 
van ft december 1976 vastgesteld gewestplan "Veume-Westkus 
(kaartblad "OOSTDUINKERKE 11/8" van het bestemmingsplan) vo* 
het grootste gedeelte bestemd is tot woonuitbreldlngsgebied (enk
het oostelijk gedeelte van het landschap Is irigedeeld In natuurg'
bied); dat het westelijk gedeelte van het lardschap samenvalt 
het beheersingsgebled van het bijzonder plan van aanleg rf. I
"Onze-LIeve-Vrouw ter Duinen" ven de voormalige gemeen' 
Oostdulnkerke, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 juli 195 
dat het algemeen plan van aanleg van de gemeente Oostduinkerk 
goedgekeurd bl| koninklijk besluit van 29 januari 1 9 0 , een deel v; 
het terrein opneeint In zone P, welke bestemd is voor open b- 
bouwlng;

Overwegende dat de daartoe bevoegde Minister van < 

Vlaamse Gemeenschap op I december 1980 besliste de procedure 
Ie zetten voor de rangschikking als landschap van het "Sinnendui 
randlandschap Groenendijk en Monobloc"; dat bl| die beslissing tfr 
plannen zijn gevoegd, dewelke, op schaal 1/1000, de grens van •
rangschikking, de grens van het kadastraal blad en de ultgeslot. 

percelen aangeven; dat die beslissing een reeks op te leggi
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eigendomsbeperkingen vermeldt welke moeten strekken tot het 

behoud van het landschapi dat met een aangetekend schrijven van 
>i februari 19SI dat "namens de Minister", door tte adviseur-hoofd 

van dienst van de Rijksdienst voor Monumenten- en Lamlschapszorg 

werd ondertekend, aan het college van burgemeester en  schepenen 

van de gem eente Koksljde, de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen -en vermoedelljk ook aan het bestuur van de 

stedebotiw en aan de eigenaars-, onder de referte "Koksijde t 
rangschikking van het landschap van ’ het Blnnendulnrandlandschap flj* 

de wijken Groenendijk en Monobloc’. ", werd meegedeeld dat "gelet 

op de beslissing van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap van
1 december 1980 tot Ivet Inzetten van de tn rand vermelde rang
schikking en in uitvoering van artikel l van het decreet v»n 17 juli 
1972 tot wijziging van de wet van 7 augustus 1931 op h et behoud 

van monumenten en landschappen, . . .  vanal datum van heden al de 

uitwerkselen van de rangschikking voorlopig van toepassing zijn op 

de hiernavermelde goederen, en dit voor een tijd var 9 traanden ... 

l i e  bijlage"; dat het schrijven 22 eigendomjbeperk'ingen opsomt en

het bericht bevat dat op grond van artikel 1 van de eerdervermelde
wet van 7 augustus 1531 gedurende een  termijn van tw ee maanden 

schriltelljke aanmerkingen kunnen worden ingediend bi) de Minister; 

dat tfe bijlage, althans, wat het aan het gemeentebestuur en aan de 

provinciegouverneur gericht schrijven b etreft, uit drie plannen blijkt 

te bestaan;

Overwegende dat de gem eente Koksijde bij brieven vnn

17 maart tn  1 a?rll 19X1 bezwaar oantckende tegen de voorge

nomen rangschikking; dal 7.1] wijst op de bestaande plannen var

aanleg en het feit dat "het toekomstig gemeentelijk beleid In
verband met ■aoonuithntidingsmogelijkheden practlsch onmogelijk 

wordt gemaakt . . . .  dat het gemeentebestuur ilez* zone, «anleunend 

bij het centrum van de deelgem eente Oostduinkerke, voorbestemd 

liad om h -w  mogelilkheder» aan sociale woningbouw vrl) te  houden, 
(dat) dit had moeten gerealiseerd worden b.m.v. zowel vrije sociale 
verkavelingen als van echto sociale vei kavelingen, gerealiseerd door

bevoegde maatschappijen terzake, (dat) de Vcurn 

Bouwmaatschappij, waarbij d« gem eente Koksljde aangesloten I 

reeds een optie fliad) gevraagd om 10 ha te  kunnen reallsere 

(dat zo) deze gebieden een specifiek ecologisch karakter heblx 

(wij) kunnen aanvaarden dat er terzake een Inspanning mo 

gebeuren, ook door het gemeentebestuur, (dat) wij daarom oh 

bereid (zijn) metle te werken om Ie komen tot een aanvaardba 

oplossing, (dat) ten andere, een aangepast BPA hier de oplcssii 
(zou) (kunnen) brengen die beide standpunten zou kunnen b 

vrrdigen (...); (dat) de mogelijkheid lot uitbreiding van h 

nanpatend kerkhof dient gevrijwaard";

Overwegende dat de gmiverneiar van de (vovinc 

West-Viaanderen in een brief van 23 maart 1981 wijst op 

respectieve ptanbestemmingen en eraan toevoegt dat "bet Provi 

claal College van oordeel (is) dat het geen 2in h eed  d« tege
strijdigheid tussen de bovenvermelde plannen en het voorstel t

klasseren vol Ie houder» omdat bij het opmaken van de gewe- 
plannen een democratische procedure werd gevolgd waarbij tn *  

particulieren als openbare besturen betrokken werden. Het 

klasseren landschap moet beperkt blijven tot de zone die ; 
natuurgebied in het gewestplan aangeduid is";

Overwegende dat ook de Staatssecretaris, bevoegd I 
zake ruimtelijke ordening en  stedebouw, liet weten dat "e
conflictsituatie met het bij koninklijk besluit goedgekeurd gewc’ 

plan Veurne-Westkust" m oet vermeden worden; dat bet hooi 
bestuur van rfe stedebouv en de ruimtelijke ordening erop wi 

dat het gebied bestemd Is tot woonuitbrefdingsgebied en natui 

gebied door het gewestplan, tot "wonirgzone open bebouwing" 
"tehuizen en camping" door het algemeen plan van aanleg, i 
zene voor open bebouwing, wegenis, zone voor achteruitbou 

zone met bouwverbod rond het kerkhof, zone met openbare l 
stemming door het bijzonder plan van aanleg nr. 
On^r-l.lrvr-Vroirv ter Duinen, dat onder d e  nrs. 231 en 1G
vtrkïivnliiiRsvergunningeri werden afgegeven; dat Imt luicfdtiest*
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I  ■
<fe mening uit dut "«en klassering als landscltap van gebieden, 
waardoor de realisatie van de bestemming volgens het gewestplan 
oflmogelijk wordt gemaakt n iet (kan) aanvaard worden (...)| dat 
Het klasseren, tiet versterken beduidt van da functie en de 
bestemming volgens de gewestplannen”;

Overwegende dal teven* 130 particuliere bezwnarjchrlf- 
ten werden Ingedlendj dat het merendeel van deze bezwaren, 

hetzij wijst op de tegenstrijdigheid m et de plarbeitemming, hetzij 

aandringt op een schadevergoeding;

Overwegende dat de bezwaren van liet gemeentebestuur, 

het provinciebestuur en het bestuur van de sttdebouw, in een 
verslag van 7 juli 1981 van de Rijlisdienst voor Monumenten- en 

Landschapszorg in globo werden verworpen op grond van een 

passage uit de toespraak die door de bevoegde Minister van de 

Vlaamse Gemeenschap op 1'* mei 1981 werd gehouden ter 
gelegenheid van de jaarvergadering van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen; dal die passage luidt als 
volgt t

” Tenslotte is het bekend dat de gewestplannen tot stand zijn 
" gekomen op een ogenblik dat, zeker wat de biologische en land- 
" schappelijke waarde van bepaalde gebieden belreït, onvoldoende 
" gegevens voorhanden waren. De survey* s die aan de gewestpian- 
" nen voorafgingen waren, ep enkele uitzonderingen na, eenzijdig, 
"oppervlakkig ol partieel. Bepaalde gebieden kwamen door weten- 
" schappeli|k onderzoek na de afsluiting van het gewestplan In 
“ een totaal ander daglicht te staan. Het gewestplan uitsluitend
"beschouwen als een serene, op objectieve criteria berustende 
" beleidsbeslissing zou getuigen van eer  verregaand Idealisme, liet 
" gewestplan is niet onveranderlijk, herziening moet ook mogelijk 
"zijn In de richting van een verruimde beveiliging van hel ian<l- 
’• schap. Het beschermingsvoorstel dat enige tegenstelling met het 
"gewestplan vertoont U derhalve ni«t op voorhand af te  wijzen. 
" De beschermingsprocetlure kan, m«« oordeelkundig en selectief
"gebruik, dan o-ok een wanrdevol terxgkoppelingsmechanisme 
'• betekenden (sic) waardoor de verregaande stroom van weten
schappelijke informatie en vernieuwde waarderingen hurt weg 
"kunnen vind#n naar de volgends gnwestplanherzienlng zonder dat 
"bepaalde gebieden onomkeerbaar worden vernietigd. De bewering 
"dat de bescherm ing van 'groene zones' en 'landschappelijk 
" waardevolle gebieden' in het kader van de gewestplannen de
'* bescherming door m idd e l van rangschlkklngsbeslmten nverbodig
"zou maken moet dus als fundamenteel onjuist worden bestem- 
" peld";

dat de Rijksdienst voorstek het gebied te rangschikken om n 
van zijn wetenschappelijke waarde, dewelke, steeds volgens > 
dienst, blijkt uil volgende eigenschappen i

" -  het Is de enige «n laatst* groeiplaats In de duinen o 
" B elgiï van talloze plantensoorten en gemeenschappen;
" gebied heeft bovendien een nog practisch ongestoorde w;
" huishouding wat een «ssentlïle voorwaarde is voor de bel
" rijkstri vegetatietypes binnen de duinen;

bodemkundig ls net gebied van belang door de grote of 
" vlakte aan overgangsgronden tussen de duinen en de po kir
11 -  het is de enige ploats in België waar het fcinnerduinlandt
" met de afgezarde perceeltjes en houtwalletjes in moj
" met lichtgolvend duin, nog visueel nagenoeg ongeschonden

fytogeografisch waardevol als enige beheerbare eenheid v 
" binnen voorkomen i Primula verij L  (echte sleutelhk
" llclfantbemum nummularium ssp. obscurum (Celak) }
" (gestippeld zonneroosje), Thallctrum minui ssp. dunense (C
“ Roity en Fouc. (duinr(li t)"l

Overwegende dat de Koninklijke Commissie 
Monumenten en Landschappen in een advies van 20 augustus 
dn door de Rijksdienst ingenomen standpunten zonder meer tc 
hare maakte; dat daarop het thans bestreden besluit werd va 

steld; dat het een twintigtal verbodsbepalingen bevat, waarondet 
algeheel bouwverbod;

Overwegende dal artikel I van de wet van 7 au; 
1911 op het behoud van monumenten en landschappen, vooralee 

bij het decreet van 13 juli 1972 voor het Nederlandse taalg 

werd gewijzigd, en dat krachtens artikel t ,  eerste lid, van d«! 
wet ven toepassing is op de landschappen, bepaalde dal monum 

en gebouwen bij koninklijk besluit kunnen worden germgscM! 
voorstel, hetzij van de Koninklijke Commissie voor Monumenti 
Landschappen, hetzij van het college van burgemeester en sche 
van de gemeenten waar zij gelegen zijn, dat, nadat een voorst' 
rangschikking bij de regering aanhangig werd gemaakt, zij besl 
daaraan gevolg dient gegeven en dal in dit geval dit voorstel 

betekend aan de eigenaars en titularissen van ingeschreven zal 
rechten, dewelke hun aanmerkingen kunnen indienen bi 
bestendige deputatie;
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Overwegende dat de geciteerd* bepaling voorschreef dat 
hel voorstel tot rangschikking werd betekend) dat het volgen» die 
bepaling niet volstond de beslissing te betekenen waarbij <Te regering 

besliste aan een voorjtel tot rangschikking gevolg te geven?

Overwegende dat het bij hot decreet van I)  juli 1972 
gewilligde artikel 1 van de wet van 7 augustus 1931 bepaalt ■

" Op Initiatief vati de Minister tot wiens bevoegdheid de 
"Nederlandse Cultuur behoort, hierna genoemd de Minister, o f op 
'•voorstel he(zl| van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
"en Landschappen, hetzl| van het college van burgemeester en 
" schepenen van de gemeenten waar ze gelegen zijn, hetzij van 
"het federatie- of agglomeratlecollege, hetzij van het provincie- 
" bestuur, worden tie monumenten en gehouwen waarvan het 
"behoud In hislorlsch, artistiek of wetenschappelijk opzicht van 
"nationaal belang Is, geheel of gedeeltelijk gerangschikt bij 
"koninklijk besluit en onder bescherming van de Staat gesteld.
" Nadat de Minister beslist heeft hetzll een gunstig gevolg te 
"verlenen aan eer voorstel tot rangichlkking, hetzij op eigen 
"Initiatief de procedure voor de rangschikking In te  le tten , 
"wordt dit betekend aan de eigenaars, aan het college van
"burgemeester en schepenen, aan het federatie- of agglomeratle- 
" college en aan de bestendige deputatie.
" Oit voorstel wordt medegedeeld aan de Ministers tot wier 
"bevoegdheid respectievelijk de Ruimtelijke Ordening en 
"Stedebouw en de Landbouw behoren.
" Oeze Ministers en at de betrokkenen kunnen bl| de Minister 
"tot wiens bevoegdheid de Nederlandse Cultuur behoort, hun
"aanmerkingen indienen binnen een termijn van twee maanden, te
" rekenen vanaf de betekening of mededeling.
" Het voorstel wordt vervolgen» door de Minister aan de 
"Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen voor
" met redenen omkleed advies overgemaakt.
'■ ifet koninklijk besluit waarbij tot de rangschikking wordt 
"overgegaan, mag eerst drie maanden na de betekening van hel 
"voorstel lot rangschikking aan de eigenaars en aan le  andere 
" hierboven vermelde betrokkenen, getroffen worden.
" Het besluit wordt hun betekend en wordt overgeschreven op 
"het kantoor van de hypotheekbewaarder.";

dtt In t  bij het zei Me dscreel gewijzigd artikel 12 van dezelfde 

wet bepaalt t

"Artikel 12. Te beginnen mrvt de dig waarop de Minister ter 
" kennis van de belanghebbenden brengt dat een voorstel tot 
" rangschikking onderzocht wordt, zijn al de uitwerkselen der 
"rangschikking voorlopig van toepassing op de bedoelde 
"onroerende goederen, gedurende een tijdvak van negen maanden, 
"ingaande op de dag van deze betekening waarbij de beperkingen 
"worden bepaald"?

I

Overwegende dat uit de samenlezing van beide wets 
bepalingen blijkt dat, zowel In het geval dat de Minister beslist «c 
gunstig gevolg te geven aan een voorstel tot rangschikking, als 1 
Ttet gevat dal de Minister op eigen Initiatief de procedure voor d 
rangschikking inzet, het Initiatief van de minister zich manifesteer 
In een beslissing waarbij voor een tijdvak van 9 maanden al d 
uitwerksel»» van een rangschikking voorlopig van toepassing zijn o 
een geheel van onroerende goederen waarvan hi| de grenzen bepaal 
dat in belde gevallen er een voorstel tot rangschikking bestaat, h< 
ene uitgaande bv. van de Konlnkllf<e Commissie, bat andere ut' 
gaande van de administratie van de Minister; dat In het eerst 
geval hel voorstel tot rangschikking, samen met de mededeling d: 
de Minister beslist l>eeft eraan gevolg te geven aan i 
eigenaars, het college van burgemeester en schepenen, de bestendlf 
deputatie en aan de Ministers tot wier bevoegdheid do rulmte!i|l 
ordening, respectievelijk de landbouw behoren, moet word' 
betel<end; dat In het tweede geval het voorstel van de administrat 
samen met de mededeling dal de Minister beslist heelt < 
procedure tot rangschikking !n Ie zetten aan de eigenaar 
het college van burgemeester en schepenen, de bestendige deputat 
en aan de geroemde Ministers moet worden betekend; dat het 
geen van beide gevallen volstaat dat, zoals terzake Is gebeur 
enkel kennis wordt gegeven van het blote lelt dat de Mlnlst 
beslist I vee ft de procedure In te  zetten; dat op het stuk van 
betekening van "het voorstel" tot rangschikking, het decreet van 
juli 1972 de wel van 7 augustus 1931 niet heeft gewijzigd; ci 
Indien de betrokkene onwetend blijf» van de motieven van h 
optreden van de Minister -  hm.w. van het voorstel I 
rangschikking zoals bet aan deze laatste Is voorgelegd - 
bezwaren en aanmerkingen ónmogelijk adekwaat en zinnig kuur 
worden geformuleerd; dat de bl| de wet Ingerichte bezwaarprocedt 
haar doet mist, Indien men niet weet welke eigenschappen I 
landschap worden toegeschreven en waarom het behoud ervan ) 
nationaal belang wordt geacht (- In dit geval wist niemand we 

waarde, hetzij de historische, hetzij de esthetische, hetzij 
wetenschappelijke als bedoeld bij artikel S van de wet door 
Minister ann het Jandschnp wordt toegeschreven -); dat Indien 

aangeschrevene verstoken blijft van deze onontbeerlijke gegevt 
zijn bezwaar uiteraard gevaar loopt als niet terzake dienend
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wordsn verworpen; dat, wil de procedur* een regelmatige Iniet 
hebber, moet voldaan zijn aan da substantiële, op straffe van 
onwettigheid van het latere rargschikklngsbesluit, voorgeschreven 
vereiste dat lust voorstel tot rangschikking, In zijn geheel en 
volledig, aan wie het behoort wordt betekend, samen met het plan 
dat dc  grenzen van da rangschikking aangeeft, met de mededeling 
dat de Minister beslist heeft de procedure In te zetten, met de 
opsomming van de eigendomsbeperkingen en de dviiir ervan, met de 
kadastrale gegevens en met het bericht dat bezwaren kinnen 
worden Ingediend; dat een dergelijke betekening sar liet college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Koksljde en aan do be
stendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderon niet 
plaats heeft gehad; dat de verwerende partij wel terecht erop wijst 
dat de betekening door de administratie mag gebeuren; dat liet 
middel gegrond is;

Overwegende dat liet tweede middel zowel door de 
provincie West-Vlannderen als door de gemeente Koksljrie wordt 
aangevoerd; dat het Is afgeleid uit de schending van artikel 67 van 
de Grondwet, en van de artikelen 2, 1 I, en 12 van de wet van 
29 maart 1762 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedeliouw, doordat de Konlng zijn bevoegdheid te bulten Is 
getreden, door liet op een deel van de betrokken gronden toepasse
lijk planologisch voorschrift "woonultbreidingsgebletH, dat nochtans 
bindende en verordenende kradit lieeft, "oogeitean te maken”, en 
zodoende "de uitvoering van een maatregel van aanleg, vereist om 
to voldoen aan de economisclie en sociale behoeften van ... de 
betrokken gemeente, te beletten"; dat de gemeente Koksijde daaraan 

toevoegt dst liet bestreden besluit, ingevolge de verbodsbepalingen 
welke het Inhoudt, bovendien onbestaanbaar I» met het bij koninklijk 
besluit van 29 juli 1932 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg nr. 
13 "On2«-tleve-Vrotiw Ter Duinen" van de voormalige gemeente 

Oestdulnkerke, dat "voor hetzelfde (woonullbreidlngs)gebied .een zone 
voor open bebouwing met bijkomende wegen en stroken voor ver
plichte beplanting" ha<l voorzien, dat liet bestreden rangscliikkingf.- 
beslult, aldus gelijk aan een verkapte herziening van bedoelde aan- 
legplannen, als dusdanig strijdig is met artikel 9 (jimctn artikel, 12)

en artikel 13 van de itedebouwwet, dewelke "nauwkeurig 
procedure bepalen die bij een herziening (van gewestplans 
respectievelijk van bijzondere plannen van aanleg) moet gevol 
worden"; dat beide partijen In de memorie v&n wederantwoord «r 
wijzen de ene, dat zo de restricties volgend uit een plan v 
aanleg, respektievelljk een rangrchlkklrgsbeslult, vin cumulatie
toepassing zouden zijn, de door het aangevochten bestuit gestel 
verbodsbepalingen precies tot gevolg zouden hebben de realisatie v 
de door het gewestplan <of het bijzonder plan van' aanleg) va: 
gestelde bestemming onmogelIjk te maken, wat In wezen neerkoi 
op een verkapte -en onwettige- wijziging van bedoelde plannen v 
aanleg, de andere dat liet probleem Ij, "niet dit van één eigens
aan wie verplichtingen zijn opgelegd, maar wel dit van een geme»
te waarvan het beleid inzake woonuitbreidlngsgebied In het gedra
wordt gebracht";

Overwegende dat de verwerende partij wijst 
's  Raarfs arresten nr. 16.236 van S februari 197» en nr. 20.190 v 
13 maart 1980;

Overwegende dat niet kan worden betwist dat door h 
gewestplan, het algemeen plan v»n aanleg en het bijzonder plan v 
aanleg aan de binnen bet beheerjlngsgebled van het bestred 
besluit begrepen gronden bestemmingen zijn gegeven waarvan 
verwezenlijking door liet bestreden bestuit principieel wordt verhi 
derd; dat fvet bestreden besluit de bij de stedebouwwet bedoel 
vergunningverlenende overheden Immer» gebiedt elke vergunning vo 
woningbouw te weigeren; dat het rangschikkirgshesluit met het o 
daarop aan de overheden die ertoe geroepen zl|n zodanige vetgu 
nlng uit te reiken, werd betekend;

Overwegende dat het arrest nr. 1(,236, zijnde h 
eerste arrest waarnaar de verwerende partij verwijst, zich uitspret 
over de wettigheid van een koninklijk besluit houdende w e ig e r t  

-tegen het gunstig advies In van de Koninklijke Commissie to 
Monumenten en landschappen- van een  ̂vergunning voor de aan! 
van een verblijfpark gelegen In een als landschap bescherm'



w
vi 

I 
N

A
T

U
U

R
- 

en 
M

IL
IE

U
B

E
H

E
E

R
S

P
L

A
N

 
V

O
O

R
 

DE 
G

O
LF 

TE 
K

N
O

K
K

E
 

| 
a

p
ril 

2
0

0
7

13.-

"gro-nzone", gegrond op het motief dat de ontworpen werken bet 
behoud van het langschap irw gevaar brachten; (fat de verzoekende 
partijen tegen «He weigerlngsbesUssing als rechtsmiddel hadden doen 
gefden dat een rangschikklngsbesluit tot gevolg Keelt dat het 
bewuste gebied onder bescherming van de Staat wordt gesteld, 
"waarbij die percelen woeden onttrokken aan leder arder politietoe

z ich t In7Akn ruimtelijke ordening dan da wet van 7 augustus 1931 
regelt met het oog op die bescherming"} dat het arrest overweegt 
dat t

•  ... de overleden die (de wet van 7 augustus 1931,
"respektlevelljk de wet van 29 maart 19^2) behoren toe te 
"passen ... bi] het vervullen van hun onder scheiden taak dezelfde 
"zorg voor het schone aan de dag mogen leggeni dat de voor 
"het afgeven van de bouwvergunning bevoegde overheden niet 
"meer ten volle bevoegd zouden zijn om de projecten uit een 
"esthetisch oogpunt te beoordelen, als lam taak zou worden 
"beperkt tot het nagaan of de projecten Jn overeenstemming zijn 
"met de rangschikklngsbesluiten) dat de Koning zijn bevoegdheid 
"dus niet heeft oversdireden toen hij oordeelde dat de voorge -̂ 
" nomen werken het behoud van het landschip In gevaar 

brachten";

dat uit voormeld arrest niet kan worden afgeleld dat de eigenaar
van een onroerend goed, telkens wanneer zijn eigendom onder beide
wetgevingen valt, zijn recht om dat goed te gebruiken tegelijk be
perkt ziet door «le restricties welke uit het plan van aanleg volgen 
en door die welks ln het kfasserlngsbeslult zijn gesteld, zodat tussen 
de voorschriften van een plan van aanleg en die welke uit een 
rangschikklngsbesluit volgen generlei tegenstrijdigheid kan bestaan;

Overwegende dat het arrest nr. 20.190 van 13 maart 
1930 overweegt dat tussen de voorschriften van een plan van aanleg 
-het ging ter zake om een op het ontwerp-gewestplnn 
Zuid-Luxemburg ingetekend recreatiegebied-, en die welke uit een 
rargsdilkWlngsbesluit volgen, ''generlei tegenstrijdigheid (kon) bestaan'*, 
omdat "een plan van aanleg, waarin ... een bepaalde bestemming 1« 
gegeven, de eigenaar niet verplicht zijn goed derwijze t« veranderen 
dat het gebruik ervan overeen gaat stemmen mek de voorschriften
van het plan, (en) een klasseringsbeslult de eigenaar van een l>e-
scherrnd landschap er evenmin toe (dwingt) dat landsctap op eniger
lei wijze te veranderen", en omdat "het ene nis het andere alleen 
maar verplichtingen, cumulatieve verplichtingen scheppen om iets

1

1«..

niet te doen", "mot name (alleen) verbieden dat aan het betrofcl* 
goed veranderingen worden aangebracht die In strijd zijn met h 
geen zij voorschrijven";

Overwegende dat voormeld arrest niet de draagwlj> 
heeft dlo de verwerende partij blijkt eraan te geven? dat het arr 
moet worden b^repen In het licht van de omstandigheden van 
zaak en van het middel dat door de verzoeker, eigenaar van 
gronden, werd opgeworpen; dat zo het juist Is dat de bij de t 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orden 
en van de stedebouw bedoelde plannen van aanfeg voor de elgena 
verplichtingen scheppen om iets niet te doen, diezelfde redener 
niet kan worden gevolgd t.a.v. de overlieden die wetshalve gehou 
zijn die plannen uit te voeren en de bij die wet bedot 
vergunningen uit te reiken; dat die overheden Immers ertoe 
houden zijn de plannen toe te passen zolang zij niet door and 
zijn vervangen, ra herziening;

Overwegende dat zo de bij de stedebouwwet bedoi 
overheden niet kunnen voorbijgaan aan de bindende en verorden* 
kracht van de plannen van aanleg, er geen redenen zijn om aar 
nemen dat de krachtens de wet van 7 augustus 1931 bevw 
overheden daaraan wel zouden kunnen voorbijgaan, niet o* 
ruimtelijke ordening op de landschapsbescfiermlng primeert, n 
omdat de zekerheid en de vastheid In het rechtsverkeer in 
rechtsstaat betekenen dat elke rechtsonderhorige, en ook ie« 
overheid, gehouden Is door het legaliteitsbeginsel, dat gebiedt 
handelen binnen <Je wet ea volgens de wet, hieronder verstaan 
geheel van d» normenhiërarchie? dat om wettig te zijn een besc 
mlngstieslult, zoals Iedere Individuele overheidsbeslisslng, moet km 
worden Ingepast In bestaande wetten en In bestaande, regelnr 
vastgestelde lagere rechtsnormen, zijnde niet alleen de nor 
welke de tot rangschikken bevoegde overheid zei! heeft vastges
maar ook de verordenende bepalingen welke andere adminlstrai
overheden tot stand hebben gebracht, als met name de voorschri
van vastgestelde plannen van aanlegi dat daarom dezelfde t 
geldt t.a.v. de overheden die moeten beschikken op aanvragen 
exploitatievergunningen, kampeervergunnlngen en vergunningen > 
geschreven door de reglement-ring Inzake afvalstoffen; dat o©V
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overheden e r to e  gehouden zijn de geldends plannen van aanleg ln 
acht te nemen;

Overwegende dat tevergeefs hiertegen zou werden Ingé
bracht dat rangschlkMngsbesluiten z o ili  plannen var aanleg rechtsge
volgen hebben voor onbepaalde derden en als zodanig een algemeen 
en abstract karakter hebben» dat hun beperkingen en verbodsbe
palingen niet alleen gelden vcor bepaalde actuele eigenaars maar 
ook voor onbepaalde toekomstige eigenaars, voor actuele en toe
komstige hoirders van ?nder< zakelijke rechten (zoals vruchtge
bruikers, huurders, pachters etc.); dat deze rechtsgevolgen te wijten 
zlfn, niet aan enig verordenend karakter van een rangichlkklngsbe- 
sluit, maar aan de erfdienstbaarheid van algemeen rvrt die het
vestigt en de noodzakelijk daarmee gepaard gaande tegenstelbaarbeid 
aan eenieder; dat precies om reden van die tegenstelbaarheid, het 
rangschikt* Ingsbeslult cumulatief met de bestaande wetten en regle
menten, o.m. Inzake stedebouw en ruimtelijke ordening, moet kunnen 
worden toegepastj

' Overwegende dat uit het hogerstaande volgt dat de
verwerende partij, op ttraffe van schending van de aan het gewest
plan en de geldende gemeente II |k*ï plannen van aanleg, door
artikel 2 van de itedebociwwet verleende bindende en verordenende 
kracht, bij ■vege van het koninklijk besluit tot rangschikking als 
la n d sc h ap  var» "het Olnnenduinrandlsndschap Groenendijk en M ono* 

bloc", handelingen of werken kon verbieden die met die plannen 
overeenstemmen, noch de verwezenlijking van die plannon kon ver
hinderen c m  reden dat het landschap moet worden behouden om z ijn  

wetenschappelijke waarde; dat het middel gegrond Isj

Overwegende dat het derde middel, dat woedt aange
voerd door de gemeente Koksijde, is afgeleid uit de onwettigheid 
van de motieven en het riet beantwoorden van de Ingediende be
zwaren; dat het tot geen ruimere vernietiging kon lelden dan de
hierboven gegrond bevonden middelen* dat het r iet moet worden
onderzocht.

n  E 5 L U 1 T I

A rtik e l 1.

Vernietigd wordt het koninklijk besluit v;
18 september 1981 houdende rangschikking als landschap om red* 
van zijn wetenschappelijke waarde van het ,rBinnenduiivandlandsch; 
Groenendijk en Monobloc,” te Koksijde -deelgemeente Oostdulnkerke 
en aldaar ten kadaster bekend onder Sectie B, de perceelnummc
283, 281, 216, 282, 273, 276, 330, 319, 325, *22, 121, *25, 42
429, 111, *31, «62, 110, 101, 107, 369, 378, ■343, 169, 165, 51
M l. 312, 313, 303, 193, 190, 603, 608, 632, 628, 618, 619, 64
«36, 257 A, 332’ A, 309 ,A, 531 . 272. «15, 301, 111, 333, 260, 6*
48?, 363, 118, *21, 306, 313, *32, «33, *3«, *35. 136, *37, ♦3
»39, «10, 637, 256, 193, 508, 3*1, »12, «03, 102, 267, 309, 30
a « , 172, 2*2, 235. 391, 32«, 337, 3«0, *20, 220, 362, 389, 52
<»19, 339, 136, 128, 386, 231, «12, 289, 279, *23, 520, 491, 62
m , *37, *38, 330, 335, 336, 313, *51, 287, 333. 300. 322, 30
i8 i . 303, 217, 161, 653, 633, 631, 668, 673, 693, «97, 700, 70
704, <70, 617, 638. 360, 321, 296, 2*3, 610, 270, 271. 430, 39
(,0(,, ¢56, 323, 323. 219, 327. «57, 253, 275, «35. *13, *13, 33
443, «17, 321, 316, 193. 329, 333, 631, 113. 179, 181, <13, 39
332, ito , 231, 280, 309 B, 297 A. 196, *97, 29«. 293, «01, 39
392, 527, *73 A, 239, 292, 61» , «*»,, 53«,, 361, 616, <27, 266, 40
« 7 , <46, 317, *99, 106, 258, 299, 387, 166, 522, *32, ♦17, 30
38», 1*7, 28«, 33*. 641, 51*. 318, 326, 331, 315. 366. 430. 27
610, 343, 519, 609, 361 ;>i, 321 , 393,, 283, «31, 311, 312, 310, 62
482, 180, 119, 33*, M7, 316, 518, 186, 3*1, 277, 12«, 297 fi, 61
353, 6)1, 1*8, 188, 311, «09, 116, 321, *33, *63. 16«, 335, 26
268, »73 B, *33, 338, 391, 328,, 339,, 320, >37, 116, 250, 523, 50
295, *91, 302, 501, 355, *05, 278, 633, *39, 168, 298, 254, 23
367, 539, 375, *11, 2*1, W ,  368, 336, 291, 1&3, 32S, 257 B, US 
312, 170, 669, 691, 69S, 706, 612, 696 en 337|

Artikel 2«

Dit arrest zal bij uittreksel worden bekendgemaakt 
het Relglsch Staatsblad op dezelfde wijze als het vernietigde konin 

ll]k besluit.
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Artikel 3.

De doorhaling wnrdt bevolen van ile overschrijving van 

h et vernietigde koninklijk besluit op het eerste  kantoor der Hypo

theken te  Veurne.

Artikel » .

Dc kosten, bepaald op duliend vijfhonderd frank, korren 

ten laste van het Vlaamse Gewest.
De kosten van de In artikel 3 van dit arrest vermelde 

doorhaling komen eveneens ten laste van het Vlaamse G ew est.

Aldus te  Brussel uitgesproken op vijftien  februari I9C0 

negentig in <te openbare terechtzitting vnn de VTie kamer van de 

Raad van State, samengesteld uit Kam ervoorzitter Gh. TACQ, 

Staatsraden M. VRINTS en R. TULKEMS, *n Griffier 

G. DE SI.OOVER.

I
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Bestuur monumenten en landschappen

1. Ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten.
. Bij besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 20 september 1990 

wordt vastgesteld : het ontwerp van lijst van volgende voor bescherming vatbare onroerende goederen, overeen
komstig de bepalingen van het decreet van 3 m aart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsge
zichten : ■ >

— mouterij « De Snoek > met brouwerswoning, Fortem 39, te Alveringem (monument).

Bij besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van-1 oktober 1990 wordt 
vastgésteld : het ontwerp van lijst van volgende voor bescherming vatbare onroerende goederen, overeenkomstig 
de bepalingen van het decreet van 3 m aart 1976 tot bescherming van monunten, stads- en dorpsgezichten :

— de Sint-Martinuskerk te Lennik (Sint-Martens-Lennik) (monument);
— de kerkhofmuur en het kerkhof té Lennik (Sint-Martens-Lennik) (dorpsgezicht).

B E LG ISC H  STAATSBLAD -  20.11.1990 -  M O N ITEU R  B E L G E  21737

2. Ministeriële besluiten houdende wijziging van koninklijke besluiten.
Bij besluit van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 12 m aart 1S90 wordt 

gewijzigd het koninklijk besluit van 25 m aart 1938 houdende bescherming van monumenten.

Bij.besluit van dè Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 22 april 1990 wordt 
gewijzigd het koninklijk besluit van 29 januari 1952 houdende de bescherming van de abdijhoeve « Ten 
Bogaerde », te Koksijde.

3. Vernietiging van rangschikkingen als landschap.
Bij arrest van de Raad van State nr. 33363 van 9 november 1989 wordt het koninklijk besluit van 7 februa

ri 1980 vernietigd waarbij als landschap wordt gerangschikt het kasteelpark « Hof ter Saksen », te Beveren-Waas.

Bij arrest van de Raad van State nr. 33475 van 30 november 1989 wordt het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 30 mei 1984 vernietigd in zoverre het als landschap rangschikt « De Ballewijers », gelegen te Zonhoven en 
aldaar ten kadaster bekend'onder derde afdeling sectie E, nrs. 494a, 495a, 499b, 444x, 439b, 444s, 444w, 445a, 465, 
467, 489b, 489x,'490a, 515k, 512p, 574h, 515f, 443d, 440a, 443b, 443c, 462b, 493a, 498f, 5i3b, 516, 574g, 512a2, 444r, 464 
en 465.

Bij arrest van de Raad van State nr. 34062 van 15 februari 1990 wordt het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1981 vernietigd waarbij als landschap wordt gerangschikt * Het Golfterrein », gelegen te Knokke-Heist.

Bij arrest van de Raad van State nr. 34063 van 15 februari 1990 wordt het koninklijk besluit van 18 septem
ber 1981 vernietigd waarbij als landschap wordt gerangschikt « Het Binnendüinrandlandschap Groenendijk en 
Monobloc >, te Koksijde (Oostduinkerke).

Bij a rrest van de Raad van State nr. 34064 van 15 februari 1990 wordt het ministerieel besiuit van 
5 m aart 1986 vernietigd waarbij als landschap wordt gerangschikt « Ket Floordambos *, gelegen te Vilvoorde 
(Peutie) en Steenokkerzeel (Melsbroek).

Bij arrest van de Raad van State nr. 35059 van 7 juni 1990 wordt het koninklijk besluit van 17 december 1981 
vernietigd waarbij als landschap wordt gerangschikt « De Grote Keiaard », gelegen te Oostende.



Passende beoordeling van het BPA K-32 overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de Europese Habi
tatrichtlijn 92/43/EEG. Aminal afdeling Natuur 2003, zoals weergegeven in de memorie van toelichting bij het 
voorontwerp BPA nr K-32 golfterrein.



Aan het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN van en te
8300 KNOKKE-HEIST

Uw  kenm erk uw  brie f van

VJa-C T em V r' e - m a M  TïlS % !O T { 8 & >  80 08 Da,um

Betreft: KNOKKE-HEIST( Knokke): voorontwerp BPA K-32 GOLFTERREIN 
+ gedeeltelijke wijziging BPA KALFSTRAAT + 

gedeeltelijke wijziging BPA wijk BERKENLAAN

Geacht College,

Naar aanleiding van het schrijven van de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische 
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba dd 16 december 2002 met kenmerk 
2002/1492/JVC/KDR omtrent de bovenvermelde aangelegenheid, heb ik de eer u het volgend advies
uit natuurbehoudstandpunt mee te delen.

1. De planologische bestemming van het golfterrein van Knokke is van bovenlokaal 
(gewestelijkt belang

Zoals reeds in mijn advies dd 5 juni 2001 met kenmerk AN/GKB.2001.210/2697 vermeld, maakt 
het golfterrein van Knokke dat het plangebied vormt van o.a. het voorontwerp van BPA K-32 deel 
uit van de bij beslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 1996, gewijzigd bij beslissing van 
de Vlaamse regering van 21 mei 2001, in uitvoering van de ‘Europese Habitatrichtlijn’ 92/43/EEG 
aangemelde speciale beschermingszone ‘Duingebieden inclusief de Ijzermonding en het Zwin’. 
Hierdoor bezit het golfterrein van Knokke, in zijn fysische hoedanigheid van kustduingebied, een 
bovenlokaal belang. Anderzijds wordt de golfsport door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
beschouwd als een hoogdynamische vorm van recreatie zodat de bestendiging van bestaande of 
de aanleg van nieuwe golfterreinen op gewestelijk niveau dient te worden afgewogen. Zowel het 
beschermingsstatuut van het betrokken gebied in het kader van de Europese Habitatrichtlijn als het 
hoogdynamisch recreatief karakter van de golfsport pleit ervoor dat de bepaling van de planologische 
bestemming van het golfterrein van Knokke eerder op gewestelijke dan op lokaal niveau zou worden 
bepaald.

2. Passende beoordeling van het BPA K-32 overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van 
de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG

Gelet op de aanmelding van het golfterrein van Knokke als kandidaat-Europees Habitatgebied, dient 
het voorontwerp van BPA K-32 etc., zoals alle plannen en projecten die gevolgen kunnen hebben voor 
‘Natura 2000’-gebieden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de ‘Europese Habitatrichtlijn’



te worden onderworpen aan een passende beoordeling.

In de 'Memorie van toelichting’ dd 9 december 2002 bij het voorontwerp van BPA K-32 wordt onder ‘7. 
Motivering tot opmaak ( ...) ’ (pp. 14 e.v.) gesteld: 'Een eerste belangrijk en tweeledig uitgangspunt bij 
de opmaak van het BPA bestaat in het juridisch eenduidig vastleggen van de golf bestemming en 
hiermee samengaand in het streven naar het behoud van de open ruimte, het maximaal beschermen 
van landschappelijke en ecologische waarden’. De vraag die hierbij dient gesteld te worden is 
in hoeverre enerzijds het ‘vastleggen van de golfbestemming’ verenigbaar is met het 'maximaal 
beschermen van landschappelijke en ecologische waarden’. In het, als bijlage bij de memorie van 
toelichting van het voorontwerp van BPA K-32 gevoegd, in opdracht van het gemeentebestuur van 
Knokke-Heist door Dr. Arnout Zwaenepoel (WVI) opgemaakt 'Verslag botanische kartering van de Golf 
te Knokke-Heist in juni-augustus 2002 en implicaties voor het toekomstig beheer1 dd 22 augustus 2002 
(pp. 21 e.v.) worden de volgende vaststellingen gemaakt omtrent het huidig onderhoudsregime van 
het golfterrein van Knokke:

onder ‘4. Het huidige b e h e e r 'Fairways worden beregend, bemest en met herbiciden 
behandeld Vanaf de semi-roughs en verder vindt in principe nog uitsluitend maaibeheer plaats, 
maar neveneffecten van het beheer van fairways is vaak aanwezig. Meest opvallend is een 
sterke link tussen banalisering van de vegetatie en beregening. Engels raaigras wordt hier 
dominant en Madeliefjes rukken op. Beide fenomenen beperken zich niet tot de bespeelde 
banen waarvoor de beregening bedoeld is, maar afhankelijk van wind en plaatsing van de 
beregeningsinstallaties zijn stroken van 5 -  10 m naast de banen (semi-roughs en zelfs 
roughs) beïnvloed. De dominantie van Engels raaigras doet het typische duingrasland 
quasi helemaal verdwijnen. De oprukkende Madeliefjes, hoewel niet bedreigend als soort voor 
het duingrasland, veroorzaken een toenemend gebruik van herbiciden omdat de Madeliefjes het 
terugvinden van de witte golfballetjes bemoeilijken. Een toename van de Gewone paardebloem is 
analoog bemoeilijkend voor het terugvinden van gele balletjes".
Onder ‘6. Voorlopige conclusies': ‘Het huidig beregeningsbeheer veroorzaakt een opvallende 
banalisering van de vegetatie. Bemesting en bestrijdingsmiddelen worden hier nog 
toegepast op fairways, terwijl dat minstens in enkele Nederlandse en Engelse voorbeelden in 
ecologisch kwetsbare gebieden niet het geval is. (...) De naaldhoutaanplanten op zich kunnen 
eveneens in vraag gesteld worden. De spontaan ontwikkelende loofhoutvegetatie onder de 
dennen verraadt een potentie tot Gladde olmenbos o f Zomereikenbos met gevarieerde struiklaag 
met Eenstijlige meidoorn, Lijsterbes, diverse rozensoorten ...'.

Uit deze vaststellingen blijkt duidelijk dat verscheidene elementen van het huidig golfterreinbeheer 
niet alleen niet optimaal zijn, maar zelfs een bedreiging vormen voor de kwetsbare natuurlijke 
habitats die in het golfterrein (nog) voorkomen

In de ‘Stedenbouwkundige voorschriften’ dd 9 december 2002 bij het voorontwerp van BPA K-32:
- wordt voor de 'Deelzone 1: Fairways en practice range' met geen woord gerept over voor de in de
semi-roughs en roughs gesitueerde natuurwaarden volgens Dr. A. Zwaenepoel nochtans schadelijke 
activiteiten zoals gebruik van biociden, bemesting, beregening en bosaanplantingen; wel wordt 
hier gesteld dat de aanduiding van de fairways etc. d.m.v. een stippellijn inhoudt dat een beperkte 
aanpassing mogelijk is teneinde te beantwoorden aan veranderende noden. Deze aanpassing is 
echter verboden zolang geen beheersplan is goedgekeurd,

worden voor de ‘Deelzone 2: Roughs’ de voor de natuurwaarden schadelijke activiteiten zoals 
gebruik van biociden, bemesting, doelmatig bewateren en het plaatsen van sproeiers in de roughs 
(noteer de nuance met het tengevolge van de beregening van de fairways ondoelmatig bewateren 
van de roughs), uitbreiden van struwelen en bosaanplantingen verboden tot wanneer een 
beheersplan is goedgekeurd. Ook het verharden, verbreden of verleggen van verbindingspaden, 
het vergroten van bunkers, het aanleggen van nieuwe tees etc. worden verboden tot wanneer een 
beheersplan is goedgekeurd, van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag van dat verbod 
worden afgeweken;
wordt voor de ‘Deelzone 3: Bosaanplantingen’, ondanks de kritische bedenking van Dr. A.

Zwaenepoel, gesteld dat de bestaande naaldhoutbestanden mogen behouden worden in hun 
huidige vorm en binnen hun huidige vorm mogen vernieuwd worden. Weer geldt hier een verbod 
op het verharden, verbreden of verleggen van verbindingspaden of de uitbreiding van die



deelzone tot wanneer een beheersplan is goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor Deelzone 4:
Struweel en struikgewas aanplantingen’.

Er worden dus door het voorliggend voorontwerp van BPA K-32 voor de meeste deelzones 
sommige (maar niet alle, cfr beregening en bemesting fairways, instandhouding van naaldhout etc.) 
schadelijke activiteiten verboden in afwachting dat een beheersplan wordt goedgekeurd, waarna 
van alle verbodsbepalingen kan afgeweken worden 'kaderend binnen het beheersplan'. Ik moet 
echter vaststellen dat er op heden zelfs nog geen ontwerp van beheersplan werd voorgesteld, 
laat staan een definitief beheersplan werd goedgekeurd en er nergens in de voorgelegde 
documenten ook maar enige hint wordt gegeven omtrent het juridisch kader waarin dat 
beheersplan zou moeten worden opgemaakt en goedgekeurd ... Vermits op heden niet geweten 
is in welk juridisch kader het beheersplan moet worden opgemaakt en goedgekeurd, door wie het 
moet worden goedgekeurd en aan welke kwaliteitseisen het moet voldoen, biedt het voorliggend 
voorontwerp van BPA K-32 geen afdoende waarborgen voor de instandhouding en/of het 
herstel van de natuurlijke habitats die in het golfterrein van Knokke voorkomen

In de memorie van Toelichting, onder ‘7. Motivering tot opmaak (...) ’ (p. 15) doet de passage ‘Het is 
duidelijk dat vele maatregelen niet van vandaag op morgen zullen kunnen genomen worden maar 
eerder een lange overgangsfase behoeven (bijvoorbeeld verminderen van de bewatering -  gras 
moet zich hierop kunnen aanpassen)' bovendien twijfels rijzen omtrent de vastberadenheid om 
daadwerkelijk over te gaan tot een meer natuurvriendelijk golfterreinbeheer. Ook het standpunt 
(annex stedenbouwkundig voorschrift voor deelzone 3) dat omtrent de naaldhoutbestanden wordt 
ingenomen is teleurstellend. Zo wordt in de 'Memorie van toelichting’ bij het voorontwerp van BPA K- 
32 onder '4. Het gebied wordt gekenmerkt door volgende belangrijke karakteristieken en constructies, 
4.3 Eilanden van hoogstammig groen (dennen)’ (p. 6) gesteld: 'Het behoud en indien nodig het 
vernieuwen van naaldhout in de go lf is belangrijk. In het verleden is de keuze gemaakt voor naaldhout 
gezien naaldhout, in tegenstelling tot loofhout geen bladverlies heeft. Indien naaldhout zou vervangen 
worden door loofhout dan wordt de golfsport door de afgevallen bladeren in de herfst en winter 
gehypothekeerd. Het vervangen van het hoogstammige naaldhout door laagstammig loofhout biedt 
ook geen solaas gezien hierdoor de landschappelijke eigenheid van het gebied veel aan kwaliteit zou 
inboeten (...) ’. Daar tegenover staat dat Dr. A. Zwaenepoel in zijn verslag van botanische kartering 
(p. 22) meldt dat ■(• • ■) het onwaarschijnlijk is dat de dennenaanplanten als dusdanig in aanmerking 
genomen zullen zijn, gezien zij als exotenaanplant eerder bedreigend zijn voor de overige types 
dan beschermingsbehoeftig.". De afdeling Natuur had in haar advies van 5 juni 2001 reeds gewezen 
op het feit dat het kunstmatig instandhouden van aanplantingen van exotische naaldboomsoorten 
een spontane evolutie naar (half-) natuurlijke duin(loof-)bosjes zou verhinderen en dat naaldhout 
door zijn t.o.v. grasland en loofhout hogere evapotranspiratie een grondwaterpeilverlangend en dus 
verdrogend effect heeft op het ecosysteem. De bewering dat loofhout door zijn bladverlies de 
golfsport tijdens herfst en winter zou hypothekeren is weinig geloofwaardig gelet op de situatie 
in sommige andere golfterreinen in België en het buitenland, waar loofbos rijkelijk aanwezig 
is. Bovendien moet opgemerkt worden dat indien loofbomen hun bladeren in de herfst afwerpen, 
naaldbomen, hoewel zij ‘immergroen’ zijn, het hele jaar door hun naalden verliezen en hierdoor een 
dik pakket strooisel vormen.

Conclusie van de passende beoordeling overeenkomstig artikel 6 van de Europese 
Habitatrichtliin: Vermits de meeste voor de instandhouding van de natuurlijke habitats schadelijke 
activiteiten verbonden aan het golfterreinonderhoud door het voorontwerp BPA K-32 zouden worden 
toegelaten van zodra een beheersplan zou worden goedgekeurd, maar er op heden geen enkele 
duidelijkheid geboden wordt omtrent het juridisch kader waarin dat beheersplan moet 
worden opgemaakt, omtrent de kwaliteitseisen waaraan dat beheersplan moet voldoen en 
omtrent de instantie die bevoegd is om dat beheersplan goed te keuren, biedt het voorliggend 
voorontwerp van BPA K-32 onvoldoende of zelfs geen waarborgen naar het behoud en/of 
het herstel van de natuurlijke habitats van het golfterrein van Knokke als deelgebied van de 
speciale beschermingszone ‘Duingebieden met inbegrip van de Ijzermonding en het Zwin’. 
Bovendien zijn sommige stedenbouwkundige voorschriften, o a omtrent het ‘vernieuwen van 
naaldhoutbestanden' en ‘het ontwikkelen van bosaanplantingen’ (per definitie kunstmatig, temeer dat 
het hier duidelijk om exotische naaldhoutaanplantingen gaat) in deelzone 4 die op heden ingenomen



is door inheemse Kruipwilgstruwelen (habitat 2170) en Duindoornstruwelen (habitat 2160), niet 
verenigbaar met de instandhouding of het herstel van de natuurlijke kenmerken van de 
kustduinen. Het BPA K-32 houdt in zijn huidige vorm bijgevolg geen rechtstreeks verband en is 
evenmin noodzakelijk voor het beheer van het gebied met het oog op het natuurbehoud. Zoals 
vermeld in het in opdracht van het gemeentebestuur opgemaakt verslag van botanische kartering, 
houdt de bestendiging van verscheidene aan het huidig golfterreinonderhoud verbonden activiteiten 
(beregening, bemesting, gebruik van herbiciden, naaldhoutaanplantingen etc.), die volgens het 
voorontwerp van BPA K-32 ook na de goedkeuring in een niet nader bepaalde toekomst van een 
eventueel beheersplan zouden kunnen worden voortgezet, een bedreiging in voorde instandhouding 
of het herstel van de natuurlijke habitats, zodat moet vastgesteld worden dat het voorontwerp BPA 
K-32 nog altijd significante negatieve gevolgen kan hebben voor het gebied Het golfterrein van 
Knokke omvat onder anderen het volgens de bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG 
prioritair habitat ‘2130* Vastgelegde duinen met kruidachtige vegetaties (grijze duinen)’. In 
gebieden waar prioritaire habitats voorkomen kunnen plannen die significant negatieve gevolgen 
kunnen hebben slechts goedgekeurd worden indien de aangevoerde dwingende redenen van groot 
openbaar belang verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten. Geen van de bovenvermelde dwingende redenen van groot 
openbaar belang kan ernstig als motivering worden aangevoerd voor het voorliggend voorontwerp 
van BPA K-32 zodat moet geconcludeerd worden dat dit voorontwerp van BPA K-32 in zijn huidige 
vorm niet kan worden goedgekeurd

3. De qrondwaterwinnina

Het als bijlage bij de memorie van toelichting van het voorontwerp BPA K-32 gevoegd verslag van 
botanische kartering van Dr. A. Zwaenepoel stelt terzake:

'Code 2190 (vochtige duinvalleien) was voor de waterwinning vermoedelijk aanzienlijk belangrijker 
dan nu nog het geval, gezien de oude floralijsten die verwijzen naar vochtminnende soorten van
duinvalleien (o.m. Moeraswespenorchis, Parnassia, Harlekijn, Zeerus), waarvan nu niets meer valt 
te bespeuren' (p. 22);
'Harlekijn was nog aanwezig na 1980, de laatste waarneming van Parnassia dateert reeds van 
voor 1960. Beide soorten zijn vermoedelijk slachtoffer van de waterwinning geworden’ (p. 24);
‘De waterwinning onder de go lfs taat los van het strikte golfbeheer, maar is uiteraard wèl zeer 
relevant (...) E r kan echter vastgesteld worden dat kritische vochtminnende soorten van natte 
duinpannen sinds 1960 stelselmatig achteruitgegaan zijn o f verdwenen' (p. 27).

In de memorie van toelichting van het voorontwerp van BPA K-32 wordt onder ‘7. Motivering (...)’
(p. 14) vermeld dat 'een tweede belangrijk uitgangspunt (...) het aspect van de grondwaterwinning 
in de duinen in het algemeen en specifiek in de go lf is. Het gebied is momenteel belangrijk voorde  
drinkwaterwinning van de gemeente. In de bepalingen van het BPA wordt aangegeven dat deze 
waterwinning dient afgebouwd te worden. Hierop inspelend is de gemeente, meer specifiek het 
GWKH (...) een valabel alternatief aan het uitwerken. Indien dit systeem operationeel zal zijn, kan de 
grondwaterwinning in de go lf verder afgebouwd worden, doelstelling is van de huidige 800.000 m 3/ 
ja a r a f te bouwen tot 600.000 m 3/jaar. Hierbij zal de gemeente een grondwatermodel laten opmaken. 
Dit hoogtemodel dient uit te wijzen waar de grens ligt inzake het verhogen van het grondwaterpeil 
i.f.v. het kunnen blijven golfspelen, droge kelders in de omgeving . . Zonder te willen pleiten voor 
een overstroming van het golfterrein, dient hier toch verduidelijkt te worden dat, in plaats van zomaar 
arbitrair te stellen dat de grondwaterwinning met 200.000 m3 per jaar moet afgebouwd worden, 
het hydrologisch model van de duinen van Knokke moet uitwijzen in hoeverre een verhoging van 
het grondwaterpeil door de afbouw van de grondwaterwinning, zonder wateroverlast te scheppen 
bij de omwonenden, mogelijkheden biedt voor het (eventueel door natuurtechnische milieubouw, 
versta plaatselijke maaiveldverlaging door afgraving) herstel van vochtige duinvalleimilieus in het 
golfterrein en in de binnenduinen en duinzoom van de Oude Hazegraspolder die deeluitmaken 
van hetzelfde ecohydrologisch systeem als het golfterrein van Knokke. De eventueel mogelijke 
locaties en maatregelen voor het herstel van vochtige duinvalleimilieus zoals uitgewezen 
door simulaties met behulp van het uit te werken mathematisch model moeten in het 
voor het golfterrein uit te werken beheersplan worden opgenomen. De stedenbouwkundige



voorschriften van het voorontwerp van BPA K-32 voor het 'aspect water1 beperken zich tot het 
bepalen dat ‘de waterwinningsinfrastructuur kan behouden worden' en dat ‘de pompdebieten i.f.v. de 
grondwaterwinning in het golfterrein dienen afgebouwd te worden'. Zoals reeds gesteld in het advies 
van de afdeling Natuur dd 5 juni 2001 is hier verduidelijking gewenst, en dit zowel naar tijdsbestek van 
de afbouw als naar de aan de hand van een hydrologisch model te bepalen en in een beheersplan op 
te nemen mogelijkheden voor het herstel van vochtige duinvalleimilieus.

4. Detailkritiek

a. De stedenbouwkundige voorschriften van het voorontwerp van BPA K-32 dd 9 december 2002 
verwijzen enkel voor ‘deelzone 2: Roughs’ naarde n a tu u rve rg u n n in g sp lich topgelegd in 
uitvoering van 'artikel 9 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu'. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat deze wettelijke bepaling qua 
bewoording correct moet worden vermeld in zowel stedenbouwkundige voorschriften als memorie 
van toelichting. Het gaat namelijk om de vergunningsplicht tot wijzigen van de vegetatie en kleine 
landschapselementen geregeld door de artikelen 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu verbiedt, ongeacht de planologische bestemming, de wijziging van ‘duinvegetaties’, die nader 
aangegeven worden in bijlage V van het bovenvermeld besluit, zijnde: Dd: zeereepduinen, Dm: 
vegetatieloos stuifduin, Qd: zuur duinbos en Sd: duindoornstruweel. De kalkrijke duingraslanden 
Hd worden daarentegen vermeld in de bijlage IV van het bovenvermeld besluit, wat betekent dat zij 
vallen onder de definitie van historisch permanente graslanden, waarop eveneens ingevolge artikel 7 
§ 1 , 4 °  een verbod rust tot wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen in groengebieden, 
parkaebieden. buffergebieden en bosgebieden.

Dit alles impliceert dat bij de door het voorontwerp van BPA K-32 voorgestelde verfijning van de 
gewestplanbestemming ‘Parkgebied’ biologisch waardevolle struweel- en bosvegetaties die echter 
niet onder één van de bovenvermelde ‘duinvegetaties’ zouden vallen, zoals respectievelijk ‘Sp: 
doornstruweel’ (versta bvb Sleedoorn-Meidoomstruweel) en ‘Ru: ruderaal olmenbos’ of zelfs, 
tengevolge van cartografische onnauwkeurigheden 'Hd: duingrasland’ of andere types historisch 
permanente graslanden die niet in de deelzone 2, maar in de 'deelzones 3: bosaanplantingen' en 
'4: struweel en struikgewas aanplantingen' zouden gelegen zijn, volgens kwaadwillige interpretaties 
niet meer zouden onderworpen zijn aan de natuurvergunningsplicht... Dan zou het voorontwerp 
van BPA K-32 in deze gevallen geen verfijning maar een uitholling van de gewestplanbestemming 
‘parkgebied' betekenen. Om iedere juridische ondubbelzinnigheid te vermijden is het aangewezen 
dat expliciet vermeld wordt dat ook voor de deelzones 3 en 4 de natuurvergunningsplicht geldt 
overeenkomstig de bovenvermelde wettelijke bepalingen.

b. De benaming van de deelzones 3 en 4, namelijk 'bosaanplantinaen' en ‘struweel en 
struikgewas aanplantingen' suggereren het actief instandhouden van kunstmatige aanplantingen.
Deze suggestie wordt tevens door de eigenlijke stedenbouwkundige voorschriften ook nog bevestigd. 
Ongeacht de weinig geloofwaardige stelling onder § 4.3 van de memorie van toelichting (p. 6) als 
zou loofhout tengevolge van de bladval de golfsport in herfst en winter hypothekeren, is in deze 
deelzones een door lichtingskappen te stimuleren spontane evolutie door natuurlijke vestiging 
en verjonging van inheemse struik- en boomsoorten naar een (half-)natuurlijk struweel en duin- 
loofbos te verkiezen Het is alleszins noodzakelijk de aanplanting van zich spontaan uitzaaiende 
exoten, zoals o.a. de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) te verbieden en deze exoten 
tevens ook actief te bestrijden. O.a. het golfterrein van Knokke en het Park 58 fungeren als 
broeihaarden van de Amerikaanse vogelkers die zich op heden reeds vrij veelvuldig vestigt in het 
Blinkaartbos en in de struwelen van de Zwinduinen (Zwinbosjes), waar zij een reële bedreiging 
vormen voor de natuurlijke vegetaties.



c. ‘De begrenzing i.f.v. tijdelijke constructies’ op het bestemmingsplan werd, ondanks mijn

opmerking ter zake tijdens het officieus tussentijds overleg van 20 november 2002, nog uitgebreid 
en omvat blijkens vergelijking met de vegetatiekaart en de floristische kartering van de Rode 
lijstsoorten nog altijd zones met kwetsbare duinvegetaties, o.a. tussen de 'tees en golfbanen’ 5 en 
18. Een meer restrictieve afbakening die rekening houdt met de aanwezigheid van kwetsbare 
vegetaties, van de zone voor tijdelijke constructies is aangewezen

d. De afbakening als ‘deelzone 5: onderhoudsinfrastructuur en conciërgewoning’ van een ruimte
die een veelvoud vormt van de hier bestaande bebouwing (gedeeltelijke wijziging BPA K-01 Kalfstraat) 
roept vragen op.

e. Het is voor een juiste inschatting van de effecten van het voorgesteld bestemmingsplan op 
de actuele natuurwaarden van het gebied tevens noodzakelijk de floristische kaart met 
aanduiding van de rode lijstsoorten en de biologische waarderingskaart binnen het plangebied,
die allebei op p. 16 van de memorie van toelichting onder punt 4 worden vermeld, ook effectief als 
bijlagen aan het voorontwerp van BPA K-32 te hechten.

f. In het verslag van de plenaire vergadering van 28 juni 2001, meer bepaald op p. 19 van de
memorie van toelichting van het voorontwerp BPA K-32 dd 9 december 2002 wordt de heer 
Gemeentesecretaris als volgt geciteerd: ‘De secretaris beaamt de stelling dat inderdaad een 
beheersplan dient opgemaakt te worden’ en 'De secretaris stelt voor in de stedenbouwkundige 
voorschriften in te schrijven dat bij vrijwillige stopzetting van de golfactiviteit (uitdoving) de 
nabestemmina natuur is'. Op heden moet echter vastgesteld worden dat in de stedenbouwkundige 
voorschriften wel veel verwezen wordt naar een beheersplan, maar dat dit beheersplan nog 
steeds niet is gevoegd bij het voorontwerp van BPA K-32 en dat er ook nergens duidelijkheid 
wordt geboden omtrent het juridisch kader waarin dat beheersplan moet opgemaakt worden en 
omtrent de bevoegde instantie die dat beheersplan moet goedkeuren. Van een nabestemming 
natuur is er evenmin nog sprake in de stedenbouwkundige voorschriften; in de memorie van 
toelichting (p. 14) wordt dit gemotiveerd door te stellen dat ‘dit noch op korte, middellange o f lange 
termijn aan de orde is’. Deze gang van zaken wekt de indruk dat de tijdens de eerste plenaire 
vergadering aangekondigde goede voornemens omtrent de natuurwaarden van het golfterrein 
inmiddels gevoelig zijn afgezwakt.

5. Algemeen besluit

Mits goedkeuring van en inpassing in een beheersplan, laten de stedenbouwkundige voorschriften 
van het voorontwerp BPA K-32 laten allerlei voor de zeer kwetsbare natuurwaarden van het golfterrein 
mogelijk schadelijke activiteiten toe. Deze mogelijk schadelijke activiteiten gaan van bemesting, 
beregening, gebruik van biociden over uitbreiding van (exotische naald-) bosaanplantingen tot het 
verharden, verbreden of verleggen van tees, bunkers of zelfs verbindingspaden. Op het huidig 
ogenblik is er nog geen beheersplan voorhanden en wordt geen duidelijkheid geboden 
omtrent de rechtsgrond van dit beheersplan en de ter goedkeuring ervan te volgen procedure. 
De systematische verwijzing naar een nog onbestaand en juridisch niet nader omschreven 
beheersplan komt neer op het geven van een ‘carte blanche’ aan de golfterreinexploitanten. Dit 
betekent dat het voorontwerp BPA K-32 geen reële waarborgen biedt inzake de instandhouding 
van de in het plangebied aanwezige natuurlijke habitats. Daardoor houdt het voorontwerp van 
BPA K-32 nog geen rechtstreeks verband met en is het niet noodzakelijk voor het beheer van het 
Europees Habitatgebied met het oog op het natuurbehoud, maar kan het significante gevolgen 
hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, zodat, gelet op het voorkomen van het prioritair 
habitat 'grijs duin’, geen goedkeuring kan gehecht worden aan het voorliggend voorontwerp van 
BPA. Om voldoende waarborgen naar kwaliteit en afdwingbaarheid te bieden, dient het beheersplan 
voor het golfterrein opgevat te worden als een natuurrichtplan. Vermits de Vlaamse regering het 
golfterrein van Knokke niet heeft opgenomen in de aan het openbaar onderzoek onderworpen 
afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), eerste fase, en bijgevolg een eventuele 
verplaatsing van het golfterrein van Knokke momenteel niet meer aan de orde is, lijkt het aangewezen 
het golfterrein van Knokke, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van het decreet van 21



oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2002, als natuurverwevingsgebied op te nemen in het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON) en het beheersplan voor dat golfterrein als natuurrichtplan te laten goedkeuren door 
de Vlaamse regering of de daartoe gemachtigde Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud.

Gelet op het beschermingstatuut van het golfterrein van Knokke als onderdeel van een in uitvoering 
van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG aangemelde speciale beschermingszone, het voorkomen 
van een prioritair habitat alsook het volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen hoogdynamisch 
karakter van de golfsport, lijkt de planologische bestemming van het golfterrein van Knokke een 
aangelegenheid van bovenlokaal belang. Dit impliceert dat de planologische bestemming van het 
golfterrein van Knokke beter door een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dan door een BPA 
zou worden vastgelegd

Omwille van de hierboven uiteengezette redenen verleent de A M IN A L - afdeling Natuur een 
ONGUNSTIG advies voor het voorontwerp van BPA K-32 ‘Golfterrein’ en de gedeeltelijke wijziging 
van BPAK-01 'Kalfstraat'.

Hoogachtend,

de ambtenaar natuurbehoud kustzone,

Jean-Louis HERRIER, 
ingenieur

C.c.: AROHM- afdeling Ruimtelijke Planning en afdeling ROHM-W est-Vlaanderen, de gewestelijk planologisch ambtenaar.



Afbeeldingen van waardevolle bomen en struiken, te behouden in het kader van de habitats 
‘Duindoornstruweel’, ‘Kruipwilgstruweel’ en ‘bebost duin’.

STREEKEIGEN BOMEN EN STRUIKEN
Alnus glutinosa Zwarte els

Zwarte els is inheems in Vlaanderen. In de
duinen komt de soort zowel aangeplant als 
spontaan voor.

Zwarte els is in februari-maart goed herkenbaar 
aan de bloeiende katjes (zie tekening). Later 
verschijnt het donkergroene ovale blad.
Het heeft een stompe, afgeronde top, dit in 
tegenstelling tot de spitse bladtop van de witte 
els (zie niet streekeigen soorten). In het najaar 
en de winter is de els gemakkelijk te herkennen 
aan de bolronde, zwarte vruchtwijzen ‘de 
elzenpropjes'.

Zwarte elzen kunnen in de duinen gerust als 
boom blijven staan indien ze de ontwikkeling 
van andere waardevolle begroeiingen niet 
hinderen of onmogelijk maken.

Berberis vulgaris Zuurbes

Zuurbes is vermoedelijk inheems in het oosten 
van Vlaanderen (Voerstreek)
Zuurbes is herkenbaar aan de stekelige takjes (zie 
foto) en de kleine trosjes rode vlezige vruchten. 
De bladeren zijn eerder klein en zijn eivormig. De 
bladrand is lichtjes gekarteld tot getand.

De soort is gebonden aan kalkrijke, zonnige 
milieus. Groeiplaatsen in de duinen kunnen via 
vogels uit oude tuinen, maar ook van natuurlijke 
standplaatsen afkomstig zijn.

De vorm met bruinrode blaadjes is duidelijk de 
tuinvorm en die wordt best verwijderd. De groene 
vorm, zoals deze op de golf, is de natuurlijke 
vorm. Deze kan er gerust blijven staan omdat 
niet kan uitgesloten worden dat het om inheems 
materiaal gaat. De duinen vormen voor deze soort 
trouwens een mogelijke natuurlijke groeiplaats.



Van de twee inheemse berkensoorten is de 
ruwe berk de meest algemene in de duinen. 
Beide soorten zijn gemakkelijk herkenbaar 
aan hun witte stam. Bij oudere exemplaren 
kan de schors ruwer en meer grijs-zwart 
worden. In het voorjaar vallen de katjes 
op, later is de berk ook te herkennen aan 
zijn kleine, min of meer driehoekige tot 
ruitvormige blaadjes (zie foto).

De meeste berken zijn geplant of hebben 
zich spontaan uitgezaaid vanuit tuinen 
en plantsoenen. Het erfelijk materiaal dat 
ze bevatten kan daarom niet streekeigen 
zijn. Er wordt verondersteld dat berk een 
belangrijke boom is van het natuurlijke 
duinbos. Ruwe berken kunnen dus gerust 
als boom behouden blijven. Indien blijkt dat 
ze de ontwikkeling van andere waardevolle 
begroeiingen hinderen of onmogelijk maken 
kan verwijdering wel een beheersoptie zijn.

Betula pubescens Zachte berk

In de duinen is dit een zeer zeldzame 
verschijning. Net als de ruwe berk is deze 
soort gemakkelijk herkenbaar aan de witte 
schors. Het onderscheid tussen zachte en 
ruwe berk kan het best gebeuren op basis 
van het al dan niet zeer donzig behaard zijn 
van de twijgen. Bij zachte berk zijn de twijgen 
quasi het ganse jaar door duidelijk behaard. 
Bij ruwe berk verdwijnt de beharing vrij snel 
en voelen de twijgjes eerder wrattig aan.

De zachte berk houdt van vochtige tot natte 
grond. Deze soort wordt best behouden. Ze 
werd tot nog toe niet op de golf aangetroffen.



Clematis vitalba Bosrank

Deze inheemse liaan vinden we dikwijls als 
een sluier over andere struiken heen. Ze heeft 
samengestelde bladeren en bloeit met eerder 
onopvallende roomkleurige-groene bloemen.
In de herfst vallen de bolvormige vruchtwijzen 
op. Ze bestaan uit tientallen vruchten die elk 
bestaan uit een lang veervormige staartje’ 
waarmee ze gemakkelijk door de wind worden 
verspreid (zie foto).

In de duinen is deze soort sinds een tweetal
decennia aan een stevige opmars bezig. 
Mogelijke herkomstgebieden zijn in dit geval 
de Noord-Franse duinen en het achterliggende 
kalkrijke binnenland van de Boulonnais en de 
streek rond Mons (Bergen).

De soort wordt als streekeigen beschouwd, 
groeiplaatsen worden daarom best met rust 
gelaten tenzij in het beheersplan andere opties 
zijn genomen.

Corylus avellana Hazelaar

De Hazelaar is een struik die vaak met 
meerdere takken vanuit de grond opschiet. In 
het vroege voorjaar zijn de mannelijke katjes 
een opvallende verschijning. De vrouwelijke zijn 
nauwelijks zichtbaar. De bladeren zijn ovaal en 
eindigen in een spitse top. Het blad is behaard 
en voelt soms kleverig aan door de bladluizen. 
In het najaar verschijnen de hazelnoten 
die aanvankelijk nog verborgen zitten in de 
groene napjes (zie tekening). De schors wordt 
gekenmerkt door bleke horizontale ‘strepen' 
(luchtporiën).

De Hazelaar is inheems in Vlaanderen. In de
duinen komt de soort van nature nauwelijks 
of niet voor. Hazelaar verspreid zich maar 
traag door het landschap. Het is een soort die 
eerder thuishoort in de oude bossen van het 
binnenland. Op de golf is de soort aangeplant. 
Indien ze een bedreiging vormt voor het 
streekeigen duinstruweel of andere waardevolle 
begroeiingen worden de aangeplante struiken 
beter verwijderd.



De meidoorn is door zijn gedoomde takken een vrij 
gemakkelijk te herkennen soort. Begin mei gaat de 
struik, indien niet gesnoeid, zich tooien met witte, 
sterk geurende bloemen. Later verschijnen de 
bloedrode vlezige vruchten.

De meidoorn is een belangrijke struweelvormer 
in het duin. Hoewel het erfelijk materiaal niet 
altijd van plaatselijke herkomst is, wordt de soort 
toch als streekeigen beschouwd. Waar de soort 
geen bedreiging vormt voor andere waardevolle 
begroeiingen of de ontwikkeling ervan, kan deze 
gerust blijven staan.

Bij de eventuele aanleg van meidoornhagen wordt 
best gebruik gemaakt van zogenaamd gekeurd 
streekeigen of autochtoon materiaal, dat stilaan 
meer en meer op de markt zal verschijnen. Verdere 
informatie hierover kan worden bekomen bij het 
Instituut voor Bos- en Wildbeheer (Gaverstraat, 
Geraardsbergen)

Euonymus europaeus Kardinaalsmuts

Inde herfst zijn de rozerode vruchten met de feloranje 
zaden, een opvallende verschijning. Daarbuiten is 
de struik gemakkelijk over het hoofd te zien. Het 
blad is lancetvormig en heeft een gave bladrand. 
Opmerkelijk zijn verder de groene twijgen, waaraan 
de soort ook in de winter nog goed herkenbaar is.

Wilde kardinaalsmuts is behoorlijk zeldzaam in 
West-Vlaanderen en komt vrijwel altijd in geringe 
aantallen voor. In de duinen is de soort algemener. 
Aanplant of verwildering kan soms niet worden 
uitgesloten. Hoe dan ook worden groeiplaatsen van 
kardinaalsmuts best gespaard.



De beuk is in Vlaanderen inheems hoewel veel
twijfel bestaat over de herkomst van het erfelijke 
materiaal. Dit is vermoedelijk in zeer veel gevallen 
niet van plaatselijke herkomst.

Beuk is als boom herkenbaar aan de meestal 
gladde schors. Het blad is min of meer 
lancetvormig met een gave bladrand. In het najaar 
dragen oudere bomen vrucht die als beukenootjes 
bekend staan.

Beuk is in de duinen vrijwel altijd aangeplant of 
verwilderd vanuit tuinen of parken. Van nature 
komt de soort er niet voor. Daarom valt het af te 
raden om beuk aan te planten. Waar mogelijk en 
wenselijk kan de soort gerust verwijderd worden.

Frangula alnus Sporkehout

Sporkehout is in de duinen een zeldzame en 
onopvallende verschijning. De struik laat zich 
gemakkelijk herkennen. De rechte twijgen hebben 
een wit gespikkelde zwarte bast (zie foto onder).
In juni bloeit de struik onopvallend met kleine, 
geel-groene bloemetjes die veel bijen aantrekken. 
In de herfst worden de zwarte bessen zichtbaar. 
Het blad is eerder klein, ovaal en gaafrandig (foto 
boven).

De soort is gebonden aan eerder kalkarme milieus. 
Groeiplaatsen in de duinen kunnen via vogels 
van natuurlijke standplaatsen in bijvoorbeeld 
de Zandstreek afkomstig zijn. De soort wordt 
daarom als streekeigen beschouwd. Groeiplaatsen 
worden daarom best met rust gelaten tenzij in het 
beheersplan andere opties zijn genomen.



Fraxinus excelsior Gewone es

De es is inheems in Vlaanderen. De kale boom 
is gemakkelijk te herkennen aan de dikke zwarte 
knoppen die op het einde van de twijgen staan. 
Het blad is samengesteld veerdelig. De vruchten 
lijken op deze van de esdoorn. Ze zijn gevleugeld 
en hangen dikwijls in dichte trosjes samen.

De boom groeit graag op kalkrijke, humeuse, 
vochtige grond. Vochtige duinvalleien kunnen 
daarom als een mogelijke natuurlijke groeiplaats 
worden beschouwd. Hier en daar zijn daar 
spontaan gevestigde essen te zien. Over de 
herkomst van deze planten bestaat twijfel, 
verwildering vanuit oude tuinen en parken kan 
niet uitgesloten worden net zo min als aanvoer 
van zaden vanuit het binnenland. De soort kan 
in de duinen gerust behouden blijven tenzij op 
plaatsen waar andere waardevolle duinvegetaties 
kunnen tot ontwikkeling komen of in hun bestaan 
bedreigd worden. Bij eventuele aanplant wordt 
best gebruik gemaakt van streekeigen materiaal. 
Inlichtingen hierover kunnen verkregen worden bij 
het Instituut voor Bos- en Wildbeheer.

Hedera helix Klimop

Klimop is een altijdgroene klimplant, die daardoor 
zeker in de winter een opvallende verschijning is. 
Ze is gemakkelijk te herkennen aan de vaak bleek 
geaderde donkergroene hartvormige, enigszins 
gelobde bladeren. Oude exemplaren tooien zich 
in de herfst met witte bolvormige bloeiwijzen, later 
groeien hieruit zwarte vruchten (zie tekening) 
Klimop is in grote delen van Vlaanderen inheems. 
Spontane groeiplaatsen in de duinen zijn vrij 
zeldzaam. Klimop wordt steeds meer gebruikt 
als bodembedekker in tuinen en plantsoenen. De 
herkomst van deze planten is meestal onbekend 
en hoogst waarschijnlijk niet streekeigen of 
zelfs uit het buitenland afkomstig. Daarom 
moet zeer voorzichtig omgesprongen worden 
met het aanplanten van klimop in de buurt van 
natuurgebieden en oude bossen. Op lange 
termijn kunnen hierdoor ecologische problemen 
optreden. Zo kunnen voorjaarsbloeiers en 
varens (b.v. eikvaren in de Golf) gemakkelijk 
overwoekerd worden. Waar nodig kan in zulke 
gevallen klimop verwijderd worden.



Dit is zondermeer een van de belangrijkste 
struiken in de duinen. De soort is 
onmiskenbaar door zijn doornig karakter 
en grijze smalle blaadjes. In het najaar 
verschijnen de opvallend oranje gekleurde 
bessen die graag door vogels worden 
gegeten.

Duindoorn is een natuurlijke struweelvormer 
die een eigen rol en betekenis heeft in 
het duinecosysteem. Behalve duidelijke 
richtlijnen en beslissingen in het beheersplan, 
bijvoorbeeld het verwijderen van 
duindoornstruweel ten voordele van andere 
waardevolle begroeiingen, is er geen enkele 
reden om deze soort te verwijderen.

Ligustrum vulgare Wilde liguster

Net zoals de duindoorn is de wilde liguster 
in de duinen inheems en een van de 
belangrijkste struweelvormers. De wilde 
liguster is te herkennen aan de donkergroene 
lancetvormige blaadjes (foto links). In juni 
dragen de struiken sterk geurende, roomwitte 
bloemtuiltjes. Nachtvlinders komen hier graag 
op af. In het najaar verschijnen de zwarte 
bessen, die dikwijls nog lang op de struik 
blijven.

Omwille van het streekeigen karakter 
van de wilde liguster en haar rol in het 
duinecosysteem, worden natuurlijke 
groeiplaatsen ervan zoveel mogelijk 
behouden. Wilde liguster kan gebruikt worden 
voor de aanplant van hagen, een traditie die 
zeker in de duinen best in ere kan worden 
gehouden.
Haagliguster is zeer nauw verwant aan de 
wilde liguster. Beide soorten zijn zeker niet 
altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden, 
Haagliguster heeft een breder, eivormig 
blad. Verwilderde haagliguster wordt best 
verwijderd. De soort wordt ook liefst NIET 
gebruikt voor de aanleg van hagen.



Is een kleine, inheemse liaan, die ook in 
de duinen hier en daar voorkomt en als 
streekeigen mag beschouwd worden. De soort 
slingert zich langs eerder dunne stammen 
en takken enkele meters de hoogte in.
Het lancetvormige tot ovale blad heeft een 
grijsgroene schijn. In juni verschijnen geelwit 
gekleurde en heerlijk geurende buisvormige 
bloemen. Later groeien hieruit rode bessen.

De duinen zijn voor deze soort een natuurlijke 
groeiplaats, er is dus ook geen reden om deze 
liaan te verwijderen. De planten die zich in de 
duinen vestigen kunnen afkomstig zijn van 
wilde populaties in bijvoorbeeld de Zandstreek. 
Maar ook verwildering vanuit oude tuinen en 
parken kan nooit helemaal uitgesloten worden.

Populus tremula Ratelpopulier

Inheems in Vlaanderen. De soort is vrij 
gemakkelijk te herkennen aan de bijna ronde, 
eerder kleine en gekartelde blaadjes. De 
bladsteel is afgeplat waardoor de blaadjes 
bij het minste zuchtje wind gaan bewegen; 
vandaar de naam tril- of ratelpopulier.
De soort kan verward worden met grauwe 
abeel. Deze laatste zou wel eens een kruising 
van ratelpopulier met witte abeel kunnen zijn.
In de duinen komt de soort hier en daar voor. 
Ratelpopulier kan in de duinen gedoogd worden 
voor zover andere waardevolle vegetaties niet 
bedreigd worden. Actieve aanplant ervan is af 
te raden omdat de soort eveneens de neiging 
heeft om te gaan woekeren.



Zoete kers is een inheems in Vlaanderen.
In de duinen is de soort waarschijnlijk niet 
streekeigen. De weinige exemplaren die 
er voorkomen zijn ofwel aangeplant of zijn 
verwilderd vanuit weggegooide pitten. In de Golf 
is de soort aangeplant.

De boom kan in duingebieden gedoogd 
worden. Actieve aanplant valt af te raden. 
Manifest verwilderde exemplaren kunnen beter 
verwijderd worden, zeker wanneer andere 
waardevolle begroeiingen hieronder te leiden 
hebben.

Prunus padus Europese vogelkers

In tegenstelling tot de Amerikaanse vogelkers 
is Europese vogelkers in Vlaanderen inheems. 
De soort verschilt van zijn Amerikaanse verwant 
ondermeer door de duidelijke netnervatuur 
van de bladeren. Ook ontbreekt de stinkende 
geur die vrijkomt bij het afplukken van het blad. 
De struik bloeit met hangende trossen witte 
bloemen. Later verschijnen de zwarte bessen.

De aanwezige exemplaren in de golf zijn 
vermoedelijk aanplant of verwilderd waardoor 
de herkomst onduidelijk is. De soort kan in 
de duinen gedoogd worden maar actieve 
aanplant is af te raden omdat de herkomst van 
het plantmateriaal dikwijls onduidelijk is (niet 
gecertificeerd streekeigen).
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Inheemse struik die in de duinstreek verspreid 
voorkomt. In april verschijnen, nog voor het 
in blad staan, de kleine witte bloemetjes op 
de doornige takken. Later groeien hieruit de 
wrang smakende (slee), kleine pruimvormige 
vruchten. Het blad is lancetvormig tot smal 
ovaal.

Sleedoorn is een belangrijke, natuurlijke 
struweelvormer die best behouden blijft. 
Aanplant bijvoorbeeld in hagen of houtkanten, 
gebeurt bij voorkeur met streekeigen 
plantmateriaal. Informatie hierover kan 
ingewonnen worden bij het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer.

Quercus robur Zomereik

Zomereik is inheems in Vlaanderen. De boom 
is te herkennen aan de zeer kortgesteelde, 
langwerpige, gelobde bladeren. In het voorjaar 
springen de mannelijke katjes in het oog. Later 
ontwikkelen de eikels. In het geval van de 
zomereik zijn de napjes langgesteeld, dit in 
tegenstelling tot de veel zeldzamere wintereik 
waar ze kortgesteeld zijn en de bladsteeltjes 
1cm of langer zijn.

Zomereik komt hier en daar verwilderd in het 
duin voor. De herkomst van het materiaal is 
vaak onduidelijk. De zomereik is vermoedelijk 
een climaxboom van het duinbos. De soort 
kan om die reden gedoogd worden in de 
duinen. In dien voor aanplant wordt geopteerd, 
gebeurt dit best met streekeigen materiaal.
Dit biedt de beste garanties voor het optimaal 
kunnen functioneren van het duinecosysteem. 
Informatie hierover kan ingewonnen worden bij 
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.



Wegedoorn is een zeldzame inheemse 
soort, die vooral voorkomt op kalkhoudende 
bodems.
Wegedoorn is als doornige struik vrij 
gemakkelijk herkenbaar aan de bladeren 
die ovaal, zwak getand en tegenoverstaand 
zijn. De bladeren hebben slechts drie tot 
vier zijnerven (zie foto). De bloemen zijn net 
zoals bij sporkehout klein en onopvallend 
geelgroen gekleurd. Later verschijnen de 
zwart gekleurde bessen, die gegroepeerd op 
de takken zitten.

In de duinen is de soort hier en daar te 
vinden. In de Golf is bijvoorbeeld 1 exemplaar
gevonden onder een dennenaanplant. Bij het 
verwijderen van de dennen moet omzichtig te 
werk worden gegaan om de wegedoorn niet 
te beschadigen.

Rosa sp. Wilde rozen

In de duinen komen van nature een tiental
wilde rozensoorten voor. Het zou hier te 
ver voeren om de onderlinge verschillen 
te duiden. Het is belangrijk dat er een 
onderscheid kan gemaakt worden tussen 
deze groep inheemse wilde rozen en de 
duidelijk hiervan verschillende zogenaamde 
botanische rozen in het bijzonder de vaak 
in plantsoenen gebruikte rimpelroos (zie 
verder onder ‘niet streekeigen soorten’). De 
rimpelroos verschilt van de wilde rozen in 
groeivorm (dichte struik), bladeren (vrij groot), 
bloemen (opvallend groot en rood of blauw 
gekleurd -  de bloemen van de wilde rozen 
zijn klein en wit of roze). De bottels van de 
rimpelroos zijn bijna bolvormig en een flink 
stuk groter dan deze van de wilde rozen die 
eerder kleine en min of meer langwerpige 
bottels hebben.



Kruipwilg is inheems in Vlaanderen. In de
duinen kiemt de soort in vochtige duinvalleien, 
waar het dichte struwelen kan vormen. De 
soort is ook in staat om met zich vormend 
duin mee te groeien.
Kruipwilg is in volwassen vorm vrij 
gemakkelijk van andere wilgensoorten te 
onderscheiden door zijn gedrongen, bossige 
vorm. De langwerpig ovale blaadjes zijn 
grijsgroen en onderaan viltig behaard.

De soort is kenmerkend voor vochtige 
duinecosystemen en neemt hierin een unieke 
plaats in (ondermeer samenlevend met 
het zeldzame wintergroen en verschillende 
zwammensoorten). Tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld in het beheersplan, worden 
kruipwilgstruwelen behouden.

Sambucus nigra Gewone vlier

Vlier is inheems in Vlaanderen en is ook een 
vrij algemene verschijning in jonge, zeewaarts 
gelegen duinen. De vlier is goed te herkennen 
aan de veerdelige bladeren die bij stukwrijven 
een karakteristieke ‘vliergeur’ verspreiden. 
Eind mei-begin juni verschijnen de roomwitte 
bloemtuilen. Later groeien hieruit de zwarte 
vlierbessen.

De soort is kenmerkend voor 
duindoornstruweel waarin ze her en der 
vaak als solitair opduikt. Tenzij anders 
vermeld in het beheersplan, worden zulke 
struwelen behouden. Vlierstruiken die hier 
of daar waardevolle begroeiingen dreigen te 
overschaduwen kunnen gerust omgezaagd of 
helemaal verwijderd worden.



Brem is inheems in Vlaanderen waar de soort
vroeger een algemene verschijning was op 
de arme zandgronden van de Kempen en de 
West-Vlaamse Zandstreek. In de duinen komt 
de soort vooral voor op ontkalkte plaatsen 
(b.v. oude duinen van Cabourg, Westende en 
Bredene).

De soort is gemakkelijk herkenbaar aan de 
altijdgroene twijgen en aan de opvallend grote, 
gele vlinderbloemen.

Brem die in plantsoenen en tuinen wordt 
aangeplant kan zeker niet als streekeigen 
of zelfs inheems worden beschouwd.
Aanplant ervan valt dan ook af te raden. In 
de binnenduinrand kan de spontane vestiging 
van wilde, inheemse planten niet uitgesloten 
worden. In dergelijke gevallen worden deze 
struiken best gespaard.

Ulmus m inor Gladde iep (veldiep, olm)

Inheemse boom, die echter zwaar te lijden 
heeft van een schimmel (iepenziekte) 
waardoor haast geen levende, grote bomen 
meer in het Vlaamse landschap voorkomen. 
Vanuit wortelopslag, of wanneer regelmatig 
gekapt, kan de soort lang overleven.

Gladde iep is dan vaak te herkennen aan
zijn visgraatvormig silhouet. De bladeren 
zijn eerder klein, min of meer ruitvormig tot 
toegespitst ovaal. De vruchtjes zijn voorzien 
van twee halve maanvormige vleugels.

Vroeger werd de soort veel aangeplant. Door 
de iepenziekte gebeurt dit nog nauwelijks. 
Wanneer iep nog in de handel aangeboden 
wordt gaat het dikwijls om kruisingen, die 
ziekteresistent zouden zijn of om andere 
soorten. Aanplant van deze soort wordt dan 
ook niet echt aangeraden. Daarentegen is 
het belangrijk om alle mogelijke relicten te 
behouden. In het bijzonder oude hagen met 
iep of wortelopslag vanuit oude aanplantingen 
wordt best behouden omdat het hier minstens 
om oud, waardevol cultuurmateriaal kan gaan.



Afbeeldingen van exotische en/of niet streekeigen struiken en bomen, te verwijderen in het kader van de 
bescherming van de habitats ‘Duindoornstruweel’, ‘Kruipwilgstruweel’ en ‘bebost duin’

NIET STREEKEIGEN BOMEN & STRUIKEN
Acer platanoides Noorse Esdoorn

Het blad is handlobbig. De toppen van de 
bladlobben eindigen in spitse topjes. Bij het 
afplukken van het blad komt aan de voet van 
de bladsteel een wit sap tevoorschijn. Zoals 
bij de gewone esdoorn draagt ook deze boom 
gevleugelde vruchtjes. In de wind gaan ze 
draaien als een helikopterschroef. Zo worden 
de zaden door de wind gemakkelijk verspreid.
Esdoorns kunnen op deze manier zich snel 
uitbreiden. Daardoor kunnen ze onze inheemse, 
streekeigen bos- en struweelsoorten verdringen 
of waardevolle duingraslanden met dichtgroeien 
bedreigen, wat niet wenselijk is. Daarom wordt 
deze boom best zoveel als mogelijk onder 
controle gehouden of verwijderd in de buurt van 
waardevolle natuur.

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn

Het blad is eveneens handlobbig maar de lobben 
lopen niet spits uit. Er komt ook geen melksap 
vrij bij het afplukken van een blad

Over het inheems karakter van de gewone 
esdoorn lopen de meningen uiteen. Maar 
algemeen wordt aangenomen dat de soort in 
het westen van Vlaanderen niet inheems is.
De soort is ondertussen wel een vrij algemene 
verschijning in ons landschap geworden. Ze 
is door het bezit van gevleugelde vruchtjes in 
staat om snel terrein te koloniseren. Ze kan zich 
gemakkelijk in duinstruweel en bosjes vestigen 
en op termijn vrij grote massieven vormen die de 
oorspronkelijke struiksoorten doen afsterven en 
verdwijnen. Ook open plekken kunnen door deze 
soort vrij snel worden ingenomen. Daarom is de 
gewone esdoorn niet gewenst in het duingebied. 
Om te voorkomen dat de esdoorn nog meer 
gebied inpalmt wordt deze soort liefst zoveel als 
mogelijk verwijderd, zeker in de nabijheid van 
nog mooie duinstruwelen.



In tegenstelling tot de zwarte els, is dit 
een niet streekeigen en niet inheemse 
boom. De witte els verschilt van de 
zwarte els ondermeer in de bladvorm die 
eerder eirond tot elliptisch is met een 
spitse top. De bladrand is getand. De 
onderzijde van het blad is blauwgroen. 
Omdat deze soort niet inheems is in 
Vlaanderen wordt ze best verwijderd 
ten voordele van de inheemse soorten 
ondermeer haar broertje de zwarte els.

Baccharis halimifolia

Deze kleine struik, is uit Amerika 
afkomstig, en een zeer recente 
nieuwkomer in de duinen. In tuinen en 
plantsoenen in de duinstreek wordt 
Baccharis steeds vaker aangeplant.
Van daaruit blijkt de soort zich zeer 
gemakkelijk te verspreiden.
Omdat deze soort in onze duinen niet 
thuishoort moeten exemplaren onverwijld 
verwijderd worden. Omdat de soort zich 
zeer gemakkelijk blijkt te verspreiden is 
het aangewezen om de aanplant ervan 
zeer sterk te beperken worden en bij 
voorkeur NIET gebeuren in de nabijheid 
van duingebieden.



Cotoneaster

Is een niet streekeigen geslacht van verschillende
kleine en grotere struiken, die zeer vaak in tuinen 
en plantsoenen worden aangeplant. De meeste 
hebben kleine blaadjes (foto links) maar er zijn ook 
soorten met grotere vaak langwerpige bladeren. 
Zonder enige uitzondering vormen ze vanaf 
de zomer vlezige, vaak fel rood, roze of oranje 
gekleurde vruchten, die graag door vogels worden 
gegeten. Op die manier kunnen Cotoneasters 
gemakkelijk vanuit tuinen en plantsoenen 
ontsnappen.
In de duinen vinden deze soorten dikwijls een
geschikte groeiplaats. Daardoor vormen ze een 
bedreiging voor onze inheemse plantensoorten. 
Daarom worden in het wild uitgezaaide 
Cotoneasters het best met wortel en al verwijderd. 
In plantsoenen wordt de vruchtzetting door snoei 
zoveel mogelijk onder controle gehouden. Nieuwe 
aanplantingen met deze soort worden best 
vermeden.

Forsythia Chinees klokje

Er bestaan verscheidene soorten en cultivars van 
deze oorspronkelijk uit Azië afkomstige struik. 
Chinees klokje is een opvallend geel bloeiende 
struik, die buiten de bloei kan herkend worden aan 
de lancetvormige zwak getande bladeren en de 
geelbruine twijgen.
De soort verwilderd zelden maar in waardevol 
duin aanwezige planten worden er best verwijderd 
omdat ze er niet thuis horen. Aanplant in 
duingebied moet om dezelfde reden volledig 
afgeraden worden.



Mahonia aquifolia, M. pinnata, M. repens, M. 
japonica, Mahonia

Het zijn laagblijvende struikjes met meestal een 
donkergroen, veervormig samengesteld blad.
Ze zijn afkomstig uit Noord-Amerika en China. In 
het vroege voorjaar bloeien ze met kleine, gele 
bloemetjes die verenigd zijn in kleine groepjes, 
die vaak met meerdere aan de top van de 
struik staan. Later verschijnen de blauwzwarte 
bessen.

Vanuit tuinen en plantsoenen verwilderen
sommige soorten zeer gemakkelijk in het duin. 
Verwilderde exemplaren moeten verwijderd 
worden om te voorkomen dat op langere 
termijn het volledige duingebied door Mahonia 
soorten zou overwoekerd worden. Het gebruik 
in plantsoenen en borders, in de nabijheid van 
duingebiedjes, wordt mede daarom best zoveel 
als mogelijk achterwege gelaten.

Malus domesticus Appel

Wilde appel is inheems en streekeigen in 
Vlaanderen, maar de soort is uitermate 
zeldzaam. In de duinen komen enkel 
verwilderde exemplaren van gekweekte 
appelrassen voor. De vruchten van deze 
appelbomen zijn meestal een flink stuk groter 
dan deze van de wilde appel. Hoewel ze 
(nog) geen echte bedreiging vormen voor het 
duinecosysteem, worden deze cultuurvormen 
liefst verwijderd omdat ze van nature in het duin 
niet thuis horen.
Omdat ook siervormen van appelbomen 
kunnen verwilderen, wordt aangeraden om op 
dit vlak zeer voorzichtig om te springen met de 
aanplant van deze sierbomen. Ze worden best 
niet in de buurt of aan de rand van natuurlijk 
duingebied aangeplant.



Boksdoorn is een uitheemse kleine struik, die 
in de duinstreek ook regelmatig in de natuur 
wordt aangetroffen. De struik wordt reeds 
lange tijd als sierstruik aangeplant en kon hier 
en daar verwilderen.
De soort is te herkennen aan de ombuigende 
takken waarop kleine, smalle lancetvormige 
blaadjes groeien. De bloemen zijn 
onmiskenbaar roze - paars gekleurd.
In de buurt van tuinen en parken, of in hagen 
kan de soort gedoogd worden. Elders wordt de 
soort best verwijderd om te voorkomen dat de 
struik de natuurlijke levensgemeenschappen 
van het duin gaat verstoren.

Pinus nigra, Pinus pinaster en Pinus 
sylvestris
Zwarte den, Zeeden en Grove den

Dennen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun 
naalden en kegels. Het onderscheid van de 
verschillende soorten is minder gemakkelijk. 
Geen enkele den is inheems in Vlaanderen.
In de duinen komen enkel aangeplante of 
verwilderde bomen voor.
Ze horen onder geen enkel beding thuis in 
natuurlijke duingebieden. Ze maken het leven 
van veel andere plantensoorten onmogelijk 
door het wegvangen van licht en het 
produceren van dikke pakken strooisel.

Aanplant ervan moet afgeraden worden en 
aanwezige bomen en bestanden worden best 
vakkundig verwijderd. Met het oog op het 
herstel van natuurlijke vegetatie wordt bij het 
rooien van dennen er best voor gezorgd dat 
het hout NIET ter plekke wordt verhakseld 
en dat dikke strooiselpakketten zo grondig 
mogelijk worden verwijderd door zeer 
zorgvuldig afrakelen of ondiep plaggen.



Populus canescens & P. alba Grauwe en witte 
abeel

Beide soorten zijn niet altijd gemakkelijk van 
elkaar te onderscheiden. Het zijn niet streekeigen 
populierachtige bomen. De bladeren zijn 
grijsgroen en van onderen meestal zacht, wit 
behaard. Door deze grijze kleur zijn de bomen 
gemakkelijk te herkennen.

Omdat de soort niet streekeigen is en 
gemakkelijk gaan woekeren door wortelopslag 
moet zeer voorzichtig worden omgesprongen 
met de aanplant van deze twee soorten. Waar 
mogelijk worden ze zoveel als mogelijk uit 
waardevol duingebied verwijderd. Omdat na kap 
gegarandeerd extra uitlopers worden gevormd 
en er hergroei gebeurt, moet de nodige nazorg 
worden voorzien.

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers

Amerikaanse vogelkers is een niet-inheemse, 
niet-streekeigen struik met glimmend, groene, 
langwerpige bladeren. Bij het stukwrijven van 
blad komen slechtruikende stoffen vrij. In het 
voorjaar bloeit de soort met afhangende, witte 
bloemtrossen (zie foto). Later verschijnen trossen 
van zwarte bessen.

De soort werd vooral vroeger zeer veel 
aangeplant op de arme zandgronden waar de 
struik ondertussen sterk is gaan woekeren. 
Hierdoor verdringt Amerikaanse vogelkers 
andere inheemse soorten, dit is niet wenselijk.
In de duinen komt de soort voorlopig nog niet 
algemeen voor. Daarom is het zaak om alle 
exemplaren, nu het nog met weinig inspanning 
kan, radicaal te verwijderen.



Is een niet inheemse struik die vanuit tuinen en
plantsoenen verwildert.
De plant is te herkennen aan de grote 
samengesteld, geveerde bladeren die in de 
herfst bruinrood verkleuren (zie foto).

De soort hoort niet thuis in de duinen en wordt 
daarom beter verwijderd.

Robinia pseudacacia Gewone robinia

Gewone robinia is een niet inheemse boom, 
die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord- 
Amerika. De soort is gemakkelijk herkenbaar 
aan de samengesteld geveerde bladeren, de 
stekelige steunblaadjes en de trossen witte 
vlinderbloemen in mei-juli. Later verschijnen de 
karakteristieke peulvruchten (foto links).

De soort werd vaak aangeplant en verwilderd 
gemakkelijk op goed gedraineerde bodems, 
zoals in de duinen het geval is. Omdat de soort 
niet thuishoort in het natuurlijk duinecosysteem 
wordt Gewone robinia het best verwijderd en 
zeker niet meer aangeplant in of aan de rand 
van waardevolle duinrestanten.



Ribes sanguineum is uit Noord Amerika 
afkomstig en is dus een niet-inheemse struik. 
Ribes sanguineum die veel in tuinen en parken 
wordt aangeplant is herkenbaar aan het 
vijflobbige blad en de roze bloemtrossen, die al 
in april kunnen verschijnen.

De soort verwildert niet gemakkelijk maar hoort 
ook niet in de duinen thuis. Daarom wordt Ribes 
het best uit het duin verwijderd.

Rosa rugosa Rimpelroos

Rimpelroos is een Aziatische soort, die zeer 
vaak wordt aangeplant in plantsoenen en parken 
in de duinstreek. De soort verwildert van hieruit 
zeer gemakkelijk. Ze kunnen dichte massieven 
vormen die de inheemse plantensoorten 
verdringen. Daarom is het wenselijk deze roos 
zoveel mogelijk uit het duin te verwijderen, ze 
niet aan te planten in of in de nabijheid van 
waardevol duin en ze elders niet of slechts zeer 
spaarzaam te gebruiken.

De rimpelroos verschilt van de wilde rozen in 
groeivorm (dichte struik), bladeren (vrij groot), 
bloemen (opvallend groot en rood of blauw 
gekleurd -  de bloemen van de wilde rozen 
zijn kleiner en wit of roze). De bottels van de 
rimpelroos zijn bolvormig en een flink stuk groter 
dan deze van de wilde rozen die eerder kleine 
min of meer langwerpige vruchten hebben.



Kleine, uit Noord-Amerika afkomstige struik die zeer
vaak is aangeplant in tuinen, parken en zelfs hagen. 
Soms verwildert de soort van hieruit.
Sneeuwbes is te herkennen aan de kale, eivormige 
blaadjes en de witte bessen die lang aan de struik 
blijven. De bloemetjes zijn klein en onopvallend roze 
gekleurd.
Er bestaan heel wat hybriden waarbij de keur van de 
bessen varieert van wit over roze tot rood.

Deze struik hoort nergens in het duin thuis en wordt 
best verwijderd. Ook aanplant in of aan de rand van 
natuurlijk duin moet vermeden worden omdat de soort 
zich vegetatief gemakkelijk uitbreidt.



Herminium monorchis 

honingorchis

Afbeeldingen van de belangrijkste Rode lijst-soorten kruidachtige planten, te beschermen in het kader 
van het habitat ‘Grijs duin’.

MET UITSTERVEN BEDREIGD

Hypochoeris glabra 
Glad biggekruid

Hypochoeris glabra 
Glad biggekruid

Orchis morio Parnassia palustris
Harlekijn Parnassia

Scirpus holoschoenus 
Kogelbies



Anthyllis vulneraria 
Wondklaver

Ameria maritima maritima 
Engels gras

Carlina vulgaris Eryngium maritimum Trifolium micranthum
Driedistel Blauwe zeedistel Draadklaver

Juncus maritimus Linum catharticum Trifolium subterraneum
Zeerus Geelhartje Onderaardse klaver



Briza media Erigeron acer Euphrasia stricta
Bevertjes Scherpe fijnstraal Stijve ogentroost

Filago minima 

Dwergviltkruid
Orobanche caryophyllacea 

Walstrobremraap
Polygala vulgaris 
Gewone vleugeltjesbloem

Rhinanthus minor Silene conica Thymus pulegioides
Kleine ratelaar Kegelsilene Grote tijm

Rhinanthus angustifolius 
Grote ratelaar



Berberis vulgaris 
Zuurbes

Calystegia soldanella 
Zeewinde

Carex caryophyllea 
Voorjaarszegge

Centaurium littorale Centaurium littorale
Strandduizendguldenkruid Strandduizendguldenkruid



Crepis polymorpha 
Paardebloemstreepzaad

Elymus farctus - habitus 
Biestarwegras



\

Epipactis palustre 
Moeraswespenorchis

Helianthemum nummularium 
Geel zonneroosje

Leonurus cardiaca 
Hartgespan



Rhamnus catharticus 
Wegedoorn

Silene nutans 
Nachtsilene

Trifolium striatum - bloem 
Gestreepte klaver



Trifolium scabrum 
Ruwe klaver

Viola curtisii 
Duinviooltje



Asplenium scolopendrium 
Tongvaren

Erodium lebelii 
Kleverige reigersbek



Rosa tomentosa 
Gewone viltroos



Rosa rubiginosa 
Egelantier

Sherardia arvensis 
Blauw walstro

Thalictmm minus dunense 
Duinruit



Afkortingen

A Achteruitgaand (Rode lijst-categorie)
ARP Administratie Ruimtelijke Planning
B Bedreigd (Rode lijst-categorie)
BPA Bijzonder plan van aanleg
BWK Biologische Waarderings Kaart
GEN Grote Eenheden Natuur
GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
GNOP Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings Plan
GRS Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan
GWKH Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist
Hd Duingrasland volgens de karteringseenheden gebruikt in de Biologische 

waarderingskaart
Hd° Zwak ontwikkeld of gedegradeerd duingrasland, volgens de

karteringseenheden gebruikt in de Biologische waarderingskaart
Hd* Zeer mooi ontwikkeld duingrasland, volgens de karteringseenheden gebruikt in

de Biologische waarderingskaart
IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk
K Kwetsbaar (Rode lijst-categorie)
MNB Momenteel Niet Bedreigd (Rode lijst-categorie)
MUB Met Uitsterven Bedreigd (Rode lijst-categorie)
OB Onvoldoende Bekend (Rode lijst-categorie)
PRS Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
RL Rode lijst
RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
TAW Tweede Algemene Waterpassing (referentiehoogte)
U Uitgestorven in Vlaanderen (Rode lijst-categorie)
VEN Vlaams Ecologisch Netwerk
VLAREM Vlaams Reglement betreffende Milieuvergunningen
WB Waarschijnlijk bedreigd (Rode lijst-categorie)
Z Zeldzaam (Rode lijst-categorie, met onderverdelingen ZZ zeer zeldzaam, Z 

zeldzaam en VZ vrij zeldzaam)



Beschermd landschap: door het decreet van 16 april 1996, houdende bescherming van 
landschappen, beschermd landschap. Dit decreet werd in 2001 grondig aangepast en herdoopt in het 
‘decreet betreffende de landschapszorg’

Biociden: chemische stoffen om levende organismen (planten, dieren, ...) te doden of te  bestrijden

Biologische waarderingskaart: een kartering van Belgié, die de ecologische waarde uitdrukt in een 
drie-klassen-systeem (biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder waardevol). 
Het systeem is voornamelijk op fytosociologische leest geschoeid. De voorkomende vegetatie wordt, 
aan de hand van een uniforme lijst van karteringseenheden, geïnventariseerd en in kaart gebracht. 
Hiervoor worden de basiskaarten van het Nationaal Geografisch Instituut op schaal 1/25.000 gebruikt. 
Op basis van vier criteria, zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid 
wordt aan ieder ecotoop een waardecijfer toegekend.

Bunker: in de fairways, greens of roughs aangelegde zandbank, met als doel de complexiteit van het 
golfspel te verhogen.

Duinendecreet: besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de 
definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke 
landbouwgebieden

Ecoconvenant: het 3randum (Van Mechelen 2003) voorziet in een 'op het natuurrichtplan afgestemd 
eco-convenant als verplicht opgelegde voorwaarde voor golfterreinen in kwetsbare gebieden’. ‘Er 
wordt voorzien dat er 1) een lokale begeleidingscommissie opgestart wordt. 2) Daarnaast moet er een 
sturingsgroep op Vlaams niveau opgericht worden, waarin zowel afgevaardigde van de golfterreinen, 
de recreatie- en de milieusector vertegenwoordigd zijn. Verder dienen de relevante administraties van 
nabij betrokken te worden bij de invulling van dit eco-convenant. Overleg met de betrokken afdelingen 
van Aminal is aangewezen’.

Fairway: de golfbaan zelf; een kort gemaaide grasbaan tussen de afslagplaats (tee) en de plaats waar
de bal dient terecht te komen (de ‘hole’ in het centrum van de ‘green’)

Fauna: een soortenlijst dieren van een bepaald gebied

Flora: een soortenlijst planten van een bepaald gebied

Funga: een soortenlijst paddestoelen en schimmels van een bepaald gebied

Fungicide: biocide dat fungi (paddestoelen en schimmels) doodt

Gedegradeerd duingrasland: gedegradeerde duingraslanden kunnen herkend worden door een 
gering aantal of volledig ontbreken van kensoorten van duingrasland-associaties; alleen de kensoorten 
van hogere syntaxonomische niveaus zijn op dat moment nog aanwezig. Dergelijke vegetaties worden 
syntaxonomisch als rompgemeenschappen of derivaatgemeenschappen beschreven.

Golfmemorandum: het golfmemorandum (Van Mechelen 2003) is een ‘aanbeveling’ tot ecologisch 
beheer van golfterreinen, zonder dat de speelbaarheid van het golfspel in het gedrang komt. Het is 
een aanbeveling van een regeringscoalitie, zonder evenwel bindende wettelijke kracht.

Green: op het einde van de fairway bevindt zich, veelal cirkelvormig, de green. Hier is het gras heel 
kort gemaaid; centraal in de green situeert zich de hole. De hole is het finale doel, dwz dit is het putje 
waarin de golfbal dient terecht te komen (geput te worden).

Grijs duin (grey dune): duingraslanden en mosduinen volgens de terminologie van de EU



interpretation manual of european union habitats (habitatrichtlijn); deze worden omschreven op 
geomorfologische basis, door een lijst(je) van kenmerkende soorten en door een syntaxonomische 
aanduiding

Habitatdoeltype: een ecologisch streefbeeld, geformuleerd in de terminologie van de habitatrichtlijn

Habitatrichtlijngebied: gebied aangeduid in het kader van de Europese Richtlijn 92/43/EEG inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Herbicide: biocide dat planten doodt, in hun groei remt of bloeien verhindert

Landschapsdoeltype: een ecologisch streefbeeld, geformuleerd op landschapsniveau. Klassiek
onderscheidt men 1) nagenoeg natuurlijk landschap, 2) begeleid natuurlijk landschap, 3) halfnatuurlijk 
landschap, 4) multifunctioneel landschap

Lichenen: korstmossen; organismen bestaande uit een symbiose van een wier (= alg) en een
schimmel

Natuurdoeltype: 'Natuurdoeltypen’ is een term die op verschillende plaatsen en tijdstippen
een verschillende betekenis meekreeg. De term kreeg een min of meer standaardbetekenis in 
het ‘Handboek natuurdoeltypen in Nederland’ van Bal et al. (1995). Hierin wordt een systeem 
van natuurdoeltypen voor de Ecologische hoofdstructuur geboden en een leidraad voor de 
toepassing ervan. Als zodanig vormt het de inhoudelijke basis voor de beleidsuitwerking in 
ecosystemen. Het stelsel van natuurdoeltypen is geen nieuwe wetenschappelijke classificatie van 
levensgemeenschappen, maar is bedoeld als hulpmiddel voor het natuurbeleid. Een natuurdoeltype 
is gedefinieerd als een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een 
bepaalde ruimtelijke schaal. Een natuurdoeltype beschrijft dus een bepaalde natuurkwaliteit en 
kan gebruikt worden als een toetsbare doelstelling voor een natuurterrein. Een degelijk stelsel van 
natuurdoeltypen moet (in Nederland) aan volgende voorwaarden voldoen:

het moet op inzichtelijke wijze invulling geven aan de in het natuurbeleidsplan geformuleerde 
kwaliteitscriteria voor natuur
het moet alle wenselijke typen natuur in de ecologische hoofdstructuur (actueel en potentieel) 
beschrijven
het moet vanwege de praktische bruikbaarheid (globale sturing) niet meer dan een honderdtal 
typen omvatten
het moet keuzes ten aanzien van terreinbeheer, ruimtelijke ordening en milieumaatregelen 
mogelijk maken
het moet geschikt zijn voor evaluatie (vooraf en achteraf)

Natuurrichtplan: Een natuurrichtplan is een maatregel voortvloeiend uit het natuurdecreet 
en geregeld door het besluit van 28 februari 2003 van de Vlaamse regering betreffende 
natuurrichtplannen. Ook het Maatregelenbesluit van 21 november 2003 van de Vlaamse regering 
houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid is een deel van het 
wetgevend kader waarin het natuurrichtplan geregeld wordt. Natuurrichtplannen worden opgemaakt 
door Aminal afdeling Natuur. Een natuurrichtplan bevat maatregelen op maat om de natuur in een 
bepaald gebied te beschermen of verder te ontwikkelen. In een natuurrichtplan wordt, samen met de 
verschillende gebruikers en eigenaars, gezocht naarde juiste maatregelen op de juiste plaats; de 
juiste maatregelen om de natuur op die plek te beschermen of verder te ontwikkelen, maar ook de 
juiste maatregelen om de rechten van bewoners en gebruikers niet te schaden. Een natuurrichtplan 
wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister van Leefmilieu of, in een aantal gebieden door de 
Bestendige Deputatie. Volgens het advies van Aminal afdeling Natuur dient het beheersplan een 
juridisch statuut te krijgen. Hiertoe wordt het golfterrein van Knokke best als verwevingsgebied 
opgenomen in het nog af te bakenen Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (afgekort als 
IVON), overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en wordt het door de Vlaamse regering of de daartoe



gemachtigde Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud, na advies van de voor natuurbehoud 
bevoegde Vlaamse gewestelijke administratie, goedgekeurd beheersplan best geofficialiseerd als 
een natuurrichtplan van dat verwevingsgebied, overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij het 
decreet van 19 juli 2002.

Opname: vegetatiekundige opname. Een volledige soortenlijst, met een inschatting van de frequentie 
en abundantie van plantensoorten op een afgebakende oppervlakte.

Passende beoordeling: Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde 
in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij 
de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 
aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Ramsargebied: gebied aangeduid in het kader van het 'Ramsarverdrag’, een ‘overeenkomst inzake 
waterrijke gebieden van internationale betekenis'. In praktijk wordt het Ramsarverdrag in Vlaanderen 
in hoofdzaak concreet (en wettelijk) ingevuld door de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (de Vogelrichtlijn).

Relictenatlas: Atlas van de relicten van de traditionele landschappen van Vlaanderen. De relictenatlas 
bestaat uit een databank in ACCESS met de attribuuteigenschappen van de relicten enerzijds en 
de ruimtelijke situering van de relicten in ARCVIEW anderzijds. Er wordt uitgegaan van 5 objecten 
of typen van relicten: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en zichten.De atlas is 
opgemaakt door de RUG -  Vakgroep Geografie in opdracht van AROHM -  Afdeling Monumenten en 
Landschappen.

Rode lijst: een lijst van levende organismen (planten, dieren) die zeldzaam en/of bedreigd zijn in 
een bepaald gebied. In Vlaanderen zijn Rode lijsten, op gestandaardiseerde wijze, opgemaakt voor 
hogere planten, paddestoelen, broedvogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën, vissen, dagvlinders, 
loopkevers, sprinkhanen, mieren, libellen, zweefvliegen, ...In de Rode lijst worden verschillende 
gradaties van bedreiging onderscheiden. De categorieën uitgestorven, (met uitsterven) bedreigd en 
kwetsbaar worden als de Rode lijst sensu strictu beschouwd, de categorieën zeldzaam, waarschijnlijk 
bedreigd, achteruitgaand en onvoldoende gekend behoren tot de Rode lijst sensu latu.

Rough: de gedeelten van een golfterrein buiten het eigenlijke speelveld (tee, fairway, green). De 
roughs worden minder intensief beheerd.

Struweel: een vegetatie bestaande uit struiken

Syntaxonomie: de wetenschap die zich bezig houdt met het classificeren van 
plantengemeenschappen of vegetaties, in een hiërarchisch systeem, bestaande uit formaties, klassen, 
orden, verbonden en associaties.

Tee: de afslagplaats in het golfspel

Vegetatie: een combinatie van planten, op een bepaalde plaats. De term wordt zowel concreet als 
abstract gebruikt.

Vogelrichtlijngebied: een gebied afgebakend in het kader van door de Richtlijn 79/409/EEG inzake 
het behoud van de vogelstand (de Vogelrichtlijn).



S te d e n b o u w k u n d ig e  v o o rs c h rifte n  BPA nr K -32 : G o lfte rre in , g o ed g ekeu rd  b ij MB 
van 1 ju l i  2 0 0 4

Ecologisch waardevol parkgebied met golfinfrastructuur

1 BESTEMMINGSASPECTEN

Deze zone heeft als bestemming ecologisch waardevol parkgebied met golfinfrastructuur, waarvan de bestaande 
golffunctie en golfinfrastructuur behouden wordt in samenhang met het behoud en de ontwikkeling van de 
natuurwaarden eigen aan het gebied. Het aanwezige landschappelijke karakter qua open en groene ruimte dient 
maximaal te worden behouden.

We onderscheiden volgende deelzones:
Deelzone 1: zone i.f.v. fairways en practice range
Het betreft een deelzone i.f.v. de golfsport, hierin onderscheiden we eveneens de greens, de holes en enkele 
bunkers.
Deelzone 2: zone i.f.v. roughs
Deze deelzone heeft hoge natuurwaarden. Hierin onderscheiden we eveneens enkele bunkers, interne 
verbindingspaden, de tees en enkele kleine nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport.
Deelzone 3: zone i.f.v. bosmassieven
Hierin onderscheiden we eveneens de interne verbindingspaden en enkele nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport. 
Deelzone 4: zone i.f.v. struweel en struikgewas
Hierin onderscheiden we eveneens de interne verbindingspaden en enkele nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport. 
Deelzone 5: zone i.f.v. onderhoudsinfrastructuur en conciërgewoning 
Deelzone 6: zone i.f.v. caddiespad en brugconstructies
Deelzone 7: deelzone met nabestemming tuinzone. Indien deze deelzone geen betekenis meer heeft i.f.v. de 
toegankelijkheid tot het gebied, kan deze deelzone als tuin bij de aanliggende tuinen gevoegd worden.
Aanduiding begrenzing i.f.v. tijdelijke constructies: binnen deze begrenzing kunnen i.f.v. golftornooien tijdelijke
constructies geplaatst worden (evenwel niet op de fairways binnen deze begrenzing).

2 INRICHTINGS- EN BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

Deelzone 1: Fairways en practice range

Inzake terreinaanleg kan de aanwezige golfinfrastructuur, aangeduid d.m.v. de fairways en practice range op het
bestemmingsplan, behouden worden en onderhouden i.f.v. de golfsport.

Het beheer van deze deelzone dient zich te richten naar de modaliteiten opgenomen in het beheersplan (zie 
hoofdstuk 4: aspect beheersplan).

De aanduiding van de fairways, practice range, bunkers en greens d.m.v. een stippellijn op het bestemmingsplan 
houdt in dat t.o.v. deze lijn een beperkte aanpassing mogelijk is ten einde te beantwoorden aan veranderende 
noden. Zolang er voor dit gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is dit echter verboden, van zodra een 
beheersplan is goedgekeurd kan hiervan worden afgeweken (evenwel kaderend binnen het beheersplan).

Deelzone 2: Roughs

Hier dienen de natuurwaarden maximaal gevrijwaard te worden. De natuurvergunningplicht tot wijzigen van de 
vegetatie en kleine landschapselementen geregeld door de artikelen 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse
regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is van toepassing.
Ter hoogte van de roughs is het verboden:
- het gebruik van bemesting
- het bewateren van de roughs en het plaatsen van sproeiers in de roughs



- het storten van maaisel
Zolang er voor dit gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is het ter hoogte van de roughs verboden:
- het gebruik van biociden
- het uitbreiden van struwelen en bosaanplantingen
- maaibeurten dienen beperkt te worden tot hoogstens enkele keren per jaar
Van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag op grond van voornoemde punten worden afgeweken (evenwel 
kaderend binnen het beheersplan).

Binnen de roughs onderscheiden we eveneens bunkers, interne verbindingspaden, de tees en enkele kleine 
nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport. Deze infrastructuur mag behouden worden (inzake nutgebouwtjes zijn de 
algemene bebouwingsvoorschriften van toepassing).

Zolang er voor dit gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is het verboden:
- verbindingspaden te verharden, te verbreden o fte  verleggen
- bunkers te vergroten, te verplaatsen of nieuwe bunkers aan te leggen
- tees te verplaatsen, te vergroten of nieuwe tees aan te leggen
Van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag op grond ervan van voornoemde punten worden afgeweken 
(evenwel kaderend binnen het beheersplan).

Deelzone 3: Bosmassieven

De natuurvergunningplicht tot wijzigen van de vegetatie en kleine landschapselementen geregeld door de 
artikelen 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is van 
toepassing.

De bestaande bosmassieven mogen behouden worden in hun huidige vorm. Hier dient een spontane evolutie 
bewerkstelligd te worden door natuurlijke vestiging en verjonging van struik- en boomsoorten.
De aanplanting van zich spontaan uitzaaiende soorten, zoals o.a. de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is 
verboden.

Binnen de bestaande bosmassieven onderscheiden we eveneens de interne verbindingspaden en enkele 
nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport. Deze infrastructuur mag behouden worden (inzake nutgebouwtjes zijn de 
algemene bebouwingsvoorschriften van toepassing).

Zolang er voor dit gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is het verboden:
- verbindingspaden te verharden, te verbreden o fte  verleggen
- deze deelzone uit te breiden
Van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag op grond ervan van voornoemde punten worden afgeweken 
(evenwel kaderend binnen het beheersplan).

Deelzone 4: Struweel en struikgewas

De natuurvergunningplicht tot wijzigen van de vegetatie en kleine landschapselementen geregeld door de 
artikelen 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is van 
toepassing.

Het struweel en struikgewas mag behouden worden in hun huidige vorm. Hier dient een spontane evolutie 
bewerkstelligd te worden door natuurlijke vestiging en verjonging van struik- en boomsoorten.
De aanplanting van zich spontaan uitzaaiende soorten, zoals o.a. de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is 
verboden.

Binnen de bestaande struweel en struikgewas onderscheiden we eveneens de interne verbindingspaden en 
enkele nutgebouwtjes i.f.v. de golfsport. Deze infrastructuur mag behouden worden (inzake nutgebouwtjes zijn de 
algemene bebouwingsvoorschriften van toepassing).



Zolang er voor dit gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is het verboden:
- verbindingspaden te verharden, te verbreden o fte  verleggen
- deze deelzone uit te breiden
Van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag op grond ervan van voornoemde punten worden afgeweken
(evenwel kaderend binnen het beheersplan).

Deelzone 5: Onderhoudsinfrastructuur en conciërgewoning

In deze deelzone kunnen de bestaande constructies i.f.v. berging en beheer en de bestaande conciërgewoning
met tuin en aanhorigheden behouden worden en herbouwd of verbouwd worden binnen volgende 
randvoorwaarden:
- dit ter hoogte van de bestaande inplanting
- maximale grondoppervlakte van de onderhoudsinfrastructuur en conciërgewoning: 1.500 m2
- maximale verharde, niet bebouwde oppervlakte: 500 m2 (inclusief terras van woning)
Bouwhoogte voor onderhoudsinfrastructuur:
- kroonlijsthoogte: maximaal 5 meter
- nokhoogte: maximaal 7 meter
Bouwhoogte voor conciërgewoning: maximaal 1 bouwlaag met hellend dak
- kroonlijsthoogte: maximaal 3 meter
- nokhoogte: maximaal 9 meter

De asterix (*) aanduiding op het bestemmingsplan geeft aan dat binnen bovenvermelde randvoorwaarden inzake 
te verharden oppervlakte, hier een betonplaat kan geplaatst worden i.f.v. de berging van het maaisel.

Deelzone 6: Caddiespad en brugconstructies

Het bestaande caddiespad en 4 brugconstructies kunnen behouden worden. Het caddiespad moet een openbaar 
karakter hebben en dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Het caddiespad mag niet verhard worden, ook niet 
in waterdoorlatende materialen. Het caddiespad is enkel toegankelijk voor voetgangers, in uitzonderlijke situaties 
voor nooddiensten.
Om veiligheidsredenen of technische redenen van toegankelijkheid zijn beperkte aanpassingen aan de bestaande 
brugconstructies toegelaten, dit met een maximale breedte van 3 meter.

Algemene inrichtingsvoorschriften

Voor zover niet voorzien in het kader van een goedgekeurd beheersplan is verboden:
- het plaatsen of aanwezig laten van caravans of enige inrichting voor tijdelijk verblijf.
- het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afval.
- het plaatsen van niet levende afsluitingen, behalve palen met draad of wijdmazig gaas zonder onderplaat.
- het aanbrengen van publiciteit, met uitzondering i.f.v. golftornooien.
- het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief in het wild kunnen blijven leven.
- elke lozing van vloeistoffen of gassen, die nadelig kan zijn voor de aanwezige flora en fauna.
- andere activiteiten die niets met de golfsport te maken hebben zoals het houden van testen, oefenritten 
en wedstrijden met mechanische voertuigen, het kleiduifschieten, het gebruik van modelvliegtuigen met 
afstandsbediening.
- het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
- verlichtingspalen en antennes zijn verboden uitgezonderd in de deelzone 5 

Algemene bebouwingsvoorschriften

Het plaatsen van bijkomende nieuwe nutgebouwtjes is verboden.
Het vernieuwen, beperkt vergroten, verbouwen of herbouwen van bestaande nutgebouwtjes is toegelaten op 
de bestaande inplanting en binnen volgende beperkende randvoorwaarden inzake oppervlaktes, hoogtes en 
materiaalgebruik:
- maximum één practice gebouw



oppervlakte: maximum 60 x 6 meter
bouwhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum één nutgebouw i.f.v. de berging van golfballen
oppervlakte: maximum 4 x 4  meter
bouwhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum twee leslokalen voor de pro's
oppervlakte: maximum 6.5 x 6.5 meter
bouwhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum vier open schuilhokken
oppervlakte: maximum 4 x 4  meter
bouwhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 4 meter

- maximum één dienstlokaal
oppervlakte: maximum 7.5 x 7.5 meter
nokhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum één berglokaal
oppervlakte: maximum 5.5 x 5.5 meter
nokhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum één loket
oppervlakte: maximum 8.5 x 8.5 meter
nokhoogte: maximum kroonlijsthoogte 3 meter en maximum nokhoogte 5 meter

- maximum vier brugconstructies over het caddiespad
breedte: maximum 3 meter

Met uitzondering van bovenvermelde constructies en/of gebouwen en met uitzondering van tijdelijke constructies 
i.f.v. een golftornooi (afbakening zie bestemmingsplan), geldt in deze zone een absoluut bouwverbod.

Alle bovenvermelde constructies dienen zich inzake materiaalgebruik te richten naar volgende bepalingen: alle 
constructies en/of gebouwen dienen vanuit landschapsvisueel en architectonisch oogpunt geïntegreerd te worden
binnen het omgevende landschap.

Er kan enkel gebruik gemaakt worden van esthetisch verantwoorde en duurzame materialen zoals baksteen, 
natuursteen, hout en glas, voor het dak van riet, dak- of tegelpannen. Voor funderingen kan gebruik gemaakt 
worden van beton.

Met uitzondering van de bestaande constructies i.f.v. onderhoudsinfrastructuur, kan er geen gebruik gemaakt 
worden van materialen welke een industriële uitstraling hebben zoals betonpanelen, golfplaten, metalen 
gevelbekleding, enz.

3 ASPECT WATER

3.1 Inzake de waterwinning onderscheiden we volgende bestemmingsaspecten: de bestaande 
waterwinningsinfrastructuur kan behouden worden, evenwel niet uitgebreid worden. In tegendeel, de 
pompdebieten (in m3/jaar) i.f.v. de grondwaterwinning in het golfterrein dienen afgebouwd te worden (specifiek de 
ondiepe waterwinning in de kwartaire watervoerende laag).
3.2 Voor uitvoering van werken in de nabijheid van de leidingen van het TMVW, dienen de plannen vooraf ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan het TMVW.

4 ASPECT BEHEERSPLAN

De goedkeurende instantie is de Vlaamse regering of de daartoe gemachtigde Vlaamse minister, dit na advies 
van AMINAL afdeling natuur.

Het beheersplan dient ondermeer volgende belangrijk elementen te omvatten:
- Timing en tussentijdse evaluatie momenten inzake de afbouw van de bewatering van de fairways.
- Timing en tussentijdse evaluatie momenten inzake de afbouw van het gebruik van biociden op de fairways.
- Timing en tussentijdse evaluatie momenten inzake de afbouw van de bemesting op de fairways.



- Duidelijkheid inzake milieu aspecten: afvalwater, stockage en afvoer m aaisel...
- Hydrologisch model die de implicaties aangeeft van de af te bouwen grondwaterwinning.
- Aangeven van de maaifrequenties in de deelzones 1 en 2.
- Maatregelen inzake de bestrijding van o.a. de Amerikaanse vogelkers en Witte abeel.
- Duidelijkheid inzake de afwijkingsmodaliteiten zoals geformuleerd binnen de onderscheiden deelzones waarbij 
verwezen wordt naar het beheersplan.
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VERKLARING BIJ DE GRAFISCHE VOORSTELLING

grens van het BPA

grens gedeeltelijke herziening

perceelgrens

bebouwing met privaat karakter 

bebouwing met openbare bestemming

LEGENDE VEGETATIEKAART

Intensief beheerde graslanden (beregend, bemest, met herbiciden .frequent gemaaid, ingezaaid), 
waarbij belangrijke duinsoorten grotendeels verdwenen zijn. (pratice. de meeste greens, de meeste tees, 
Intensief beheerde graslanden, waarin echter nog steeds belanrijke duinsoorten voorkomen 
semi-roughts, fairways.
Extensief beheerde grazige duingraslanden.(verschillende types roughs, met de vegetatietypes 
Festuco-Galietum veri, Anthyllido-Silenetum. Taraxaco-Galietum veri)

Pioniergraslanden en mosduin en (vooral vegetatietype Sileno-Tortuletum).

Spontaan doomstruweel (Duindoorn, Meidoorn, Rozen ...).

Spontaan doomstruweel met bijmenging van exoten.

Spontaan Kruipwilgstruweel 

Aangeplant of verwilderd exotenstruweel

Naaldhoutaanplanten, met spontane loofhoutondergroei.

Loofhoutaanplanten (met exoten of niet streekeigen boomsoorten als populier,abeel,esdoorn,...) 

Abelen-Olmen-bos

Bunkers(vegetatieloze zandgedeelten)

Relicten van moerasvegetatie(Kogelbies)

Groenstort

Grote baan 

Kleine baan
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Kaart 22: Te verwijderen exoten en 
niet streekeigen bomen en struiken.
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VERKLARING BIJ DE GRAFISCHE VOORSTELLING

grens van het BPA

grens gedeeltelijke herziening

perceelgrens

bebouwing met privaat karakter 

bebouwing met openbare bestemming

LEGENDE VEGETATIEKAART

Intensief beheerde graslanden (beregend, bemest, met herbiciden .frequent gemaaid, ingezaaid), 
waarbij belangrijke duinsoorten grotendeels verdwenen zijn. (pratice, de meeste greens, de meeste tees, 
Intensief beheerde graslanden, waarin echter nog steeds belanrijke duinsoorten voorkomen 
semi-roughts, fairways.
Extensief beheerde grazige duingraslanden .(verschillende types roughs, met de vegetatietypes 
Festuco-Galietum veri, Anthyllido-Silenetum, Taraxaco-Galietum veri)

ië-iS
Pioniergraslanden en mosduinen (vooral vegetatietype Sileno-Tortuletum).

Spontaan doomstruweel (Duindoorn, Meidoorn, Rozen ...). 

Spontaan doomstruweel met bijmenging van exoten. 

Spontaan Kruipwilgstruweel 

Aangeplant of verwilderd exoten struweel

Naaldhoutaanplanten, met spontane loofhoutondergroei.

Loofhoutaanplanten (met exoten of niet streekeigen boomsoorten als populier,abeel.esdoom,...) 

Abelen-Olmen-bos

Bunkers(vegetatieloze zand gedeelten)

Relicten van moerasvegetatie(Kogelbies)

Groenstort

14

14

Grote baan 

Kleine baan

Den
Cotoneaster
Mahonie Te verwijderen exoten en niet streekeigen bomen en struiken
Am erikaanse vogelkers
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