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VOORWOORD

Het voorliggende ‘beheersplan m et gebiedsvisie’ is het eindresultaat van een onderzoeksopdracht, die 
door de A dministratie voor M ilieu-, Natuur-, Land- en W aterbeheer (AM INAL), Afdeling N atuur van 
het M inisterie van  de V laamse Gemeenschap werd gegeven aan de U niversiteit Gent, Laboratorium 
Plantkunde. De com m entaren van  de leden van  de adviserende werkgroep w erden er zo veel m ogelijk - 
en voor zover strokend met de opvattingen van  de opstellers van de voorliggende studie in verw erkt (zie 
onder m eer V a n d e k er k h o v e , 1998).

Zoals de titel aangeeft is deze studie tweeledig. Ze bestaat uit een beheersplan voor het Vlaams 
natuurreservaat Hannecartbos gekaderd in een gebiedsvisie - m et aanbevelingen inzake inrichting en 
beheer - voor het duinencom plex Ter Yde (voor een definitie, zie 1.1.1.1).
Strikt genom en dient het Beheersplan voor het V laamse natuurreservaat gescheiden te w orden van  een 
gebiedsvisie, aangezien de Vlaamse G emeenschap geen zeggenschap heeft over veel van  de gronden in 
het Ter Ydeduinencom plex en aangezien bij voorbeeld de A dviescom missie van  het Vlaams 
natuurreservaat slechts advies kan uitbrengen over het reservaat en niet over het hele gebied. Hieronder 
volgt een aanduiding welke delen uitsluitend kaderen in  de gebiedsvisie en w elke delen integraal deel 
uitm aken van  het beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos.

Deel I (Inventaris) is geïntegreerd tot één geheel en kan in  het algem een niet gescheiden worden in  een 
Ter Ydedeel en  een Hannecartdeel. Zo slaat de flora-inventarisatie op het hele gebied en kan niet 
gespecificeerd w orden voor het Hannecartbos alleen. D it hoofdstuk m aakt dus integraal deel uit van 
gebiedsvisie en beheersplan. W aar m ogelijk wordt aangegeven wat specifiek van toepassing is voor het 
Hannecartbos;
Deel II (Gebiedsvisie) heeft betrekking op het hele gebied en m aakt geen deel uit van het beheersplan 
Hannecartbos;
Deel III (Beheersvoorstellen in het kader van  de gebiedsvisie) heeft betrekking op het hele Ter 
Ydeduinencom plex en m aakt geen deel uit van  het beheersplan Hannecartbos;
Deel IV  (Natuurbehoudsdoelstellingen voor het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos) vertrekt vanuit 
de gebiedsvisie (de daar genom en opties w orden vertaald naar het beheer in het V laams natuurreservaat) 
en maakt uiteraard deel uit van  het beheersplan;
Deel V (Beheer van  het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos) neemt eveneens de gebiedsvisie ais 
uitgangspunt en vertaalt dit naar concrete beheersm aatregelen voor het natuurreservaat; het maakt 
integraal deel uit van het beheersplan;
Deel VI (Referenties) is een bundeling van  beide onderdelen en behoort dus zowel tot de gebiedsvisie 
ais het beheersplan;
Deel VII omvat de gebiedsfiguren;
Deel VIII om vat de specifieke reservaatfiguren;
Deel IX  (bijlagen) is van  toepassing voor beide entiteiten.

Samengevat bestaat de gebiedsvisie aldus uit de delen I, II, III, VI, VII en IX  en het beheersplan voor 
het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos, dat door de adviescommissie dient beoordeeld te worden, uit 
de delen I, IV, V, VI, VII, VIII en IX.

Deze studie zou niet tot stand gekom en zijn  zonder de medewerking van diverse personen en 
instellingen. In  het bijzonder w ensen wij het Instituut voor Natuurbehoud (IN) te danken voor de 
verleende faciliteiten en het Laboratorium voor A lgem ene Bodemkunde (Universiteit Gent), dat een
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bijdrage leverde in  het karakteriseren van de venige substraten in  Hannecartbos. Verder zijn wij 
volgende personen dank verschuldigd:

Ir. Jean-Louis H errier (leidende am btenaar van  het project, M inisterie van  de Vlaamse Gemeenschap, 
AM INAL, afd. Natuur), Ing. Geert H eynem an (Dienst Leefm ilieu en Natuurontwikkeling Stad Gent), 
Prof. Dr. Eckhart K uijken (Instituut voor Natuurbehoud), Dhr. W illiam Slosse en Lie. W outer Van 
Landuyt (Instituut voor Natuurbehoud) en al de nog niet vernielde leden van  de wetenschappelijke 
adviescommissie voor het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos.

Wij verontschuldigen ons voor de slechte kwaliteit van sommige figuren (m et name de historische 
kaarten). Deze slechte kw aliteit is te w ijten aan het feit dat het hier gaat oni al dan niet samengestelde 
kopieën van kaarten o f figuren, die niet in gedigitaliseerde vom i konden omgezet worden.

25 januari 1999,
de auteurs.

UNIVERSITEIT 
GENT

In stituu t voor Natuurbehoud.

Universiteit Gent 
Vakgroep Biologie 
Laboratorium Plantkunde 
K. L. Ledeganckstraat 35 
B-9000 Gent

Instituut voor N atuurbehoud 
Kliniekstraat 25
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I. In v e n t a r is

1.1. Administratieve gegevens

1.1.1. Situering van het studiegebied

1.1.1.1. Duinencomplex Ter Yde
(Fig. VII. 1, V II.2)

H et duinencom plex Ter Yde behoort geografisch gezien tot de NW -Europese kustduinen1 en, m eer 
bepaald, tot de Vlaamse duinen', de kustduinen die zich situeren tussen het Franse Gravelines en 
Wenduine. H et studiegebied behoort tot het gedeelte van de Vlaamse duinen dat gelegen is tussen het 
Franse D uinkerke enN ieuw poort2.

H et studiegebied is gelegen in de provincie W est-Vlaanderen, op het grondgebied van  de gemeente 
Koksijde (deelgemeente Oostduinkerke). H et om vat alle resterende ‘duingebieden’ tussen de dorpskom 
van Oostduinkerke, Oostduinkerke-Bad, Groenendijk-Bad en het gehucht Groenendijk (m et vestiging 
Sun A qua Parks). Volgende, veelal door w egen gescheiden deelgebieden kunnen w orden onderscheiden 
(oppervlaktes op basis van  D e L o o se  et al. 1996, cf. Fig. VII.2): Zeeberm duinen (24,5 ha), Ter Yde 
(76,4 ha; waarvan ‘natuurdom ein Hom e G. Theunis’: ca. 15 ha), K arthuizerduinen (10,8 ha; waarvan 
Natuurdomein: 5 ha 59 a 64 ca), Hannecartbos (47,6 ha, w aarvan Vlaams natuurreservaat: 31 ha 88 a 35 
ca), Plaatsduinen (36,5 ha) en O ostvoorduinen (62,3 ha, w aarvan eigendom Natuurreservaten vzw. : 9 a 
6 ca).
De totale oppervlakte van het duinengebied Ter Yde beslaat aldus 258,1 ha.

L I.1.2. Vlaams natuurreservaat Hannecartbos
(Fig. VIII. 1)

H et Vlaams natuurreservaat Hannecartbos ligt centraal in  het duinencom plex Ter Yde. H et wordt 
begrensd door de N oordzeedreef (NO-grens), de Polderstraat (ZO), het Loze Vissertjespad (ZW ) en het 
domein van  de Intercom munale Waterieidingsmaatschappij V eum e-A m bacht (IW VA) (NW).
De oppervlakte van het Vlaams natuurreservaat bedraagt 31 ha 88 a 35 ca.

L I.1.3. Natuurdomein ‘Home G. Theunis’
(Fig. VII. 1)

H et natuurdom ein om vat het vroegere terrein van  het ‘Nationaal W erk voor K inderw elzijn’ tussen 
Oostduinkerke-Bad en Groenendijk-Bad, genaam d ‘Hom e George Theunis’ en vorm t een ca. 15 ha 
grote enclave in het deelgebied Ter Yde s.s. H et grenst in het noorden aan de A lbert I laan, in  het oosten

1 een lange, zeer smalle duinstrook vanaf Calais (Noord-Frankrijk) tot aan de noordpunt van Denemarken (Baes 
1989: 2).
2 de benaming (BelgischeWlaamse) Westkust is een niet-administratieve gebruiksnaam die verwijst naar het 
kustgebied tussen de Franse grens (Bray-Dunes - De Panne) en de stad Nieuwpoort; de Vlaamse kust is de 
correcte administratieve benaming voor het kustgebied dat gelegen is op het grondgebied van het Vlaamse 
gewest.



aan privaat, m aar publiek toegankelijk, duingebied, in  het zuidoosten en zuiden aan het niet vrij 
toegankelijke IW VA-dom ein, in  het zuidw esten aan de verkaveling M ariapark en de N ieuw  Ydebaan, 
en ten  w esten aan de private, m aar vrij toegankelijke Plaatsduinen en de villaverkavelingen Spelleplek 
en Blekker. Een zeer klein deelt is gesitueerd aan de overzijde van de A lbert I laan in het deelgebied 
Zeebennduinen.

1.1.1.4. Natuurdomein ‘Karthuizerduinen ’
(Fig.V II.l)

De 10,8 ha grote Karthuizerduinen, w aarvan ongeveer de helft bestaat uit het N atuurdom ein 
‘Karthuizerduinen’ (5.5964 ha), ligt ingesloten door de N oordzeedreef in  het w esten, de 
villaverkavelingen van  Groenendijk-Bad in het noorden en oosten en het vakantiecentrum  V an de Velde 
in het zuiden.

1.1.2. Planologische bestemmingen en wettelijke statuten

1.1.2.1. Duinencomplex Ter Yde

1.1.2.1.1. Bestemming op het geM’estplan
(Fig. V II.4) (vnl. naar AROL 1988; S lo s s e  1996: 6; H e r r  1ER, pers. m ed.)

M et de W et op Stedenbouw en Ruim telijke Ordening van  29 maart 1962 (inmiddels vervangen door het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996) w erd de 
bodembestem ming voor de Belgische gronden vastgelegd in  de zogenaam de gewestplannen. Op het 
gewestplan V eum e-W estkust (K.B. houdende vaststelling van  het gewestplan Veum e-W estkust van 
6.12.1976) w erd het studiegebied vrijw el integraal ingekleurd ais N-gebied, waarbij het centrale deel de 
arcering waterwinningsgebied meekreeg. Belangrijke uitzondering is echter het gebied bekend onder de 
naam O ostvoorduinen in het zuiden van  het studiegebied, dat staat ingekleurd ais 
woonuitbreidingsgebied, w aarin een kleine oppervlakte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen (het gemeentelijk kerkhof) ligt ingesloten. Verder is in  de uiterste zuidhoek 
van het studiegebied nog een klein deel w oongebied ingekleurd, terwijl de oost- en zuidrand van  de 
Karthuizerduinen staan ingekleurd ais gebied voor verblijfsrecreatie.

Bij Besluit van  de Vlaamse executieve van  9 decem ber 1992 (B.S. 07.05.1993) werd het gehele 
duinencom plex Ter Yde, dat voordien de bestemm ing N -gebied had, ais reservaatgebied (R-gebied) 
ingetekend (zie ook voetnoten 7 en 9).

1.1.2.1.2. R angschikking ais lands chap 

(Fig. V II.5)

Op 18 september 1981 kreeg het complex Gr oenendijk-M onobloc (Oostvoorduinen) het statuut van  
gerangschikt landschap, een beschermingsmaatregel, die kadert in  de W et op de Bescherm ing van 
M onum enten en Landschappen van  1931 (inmiddels vervangen door het decreet van 16 april 1996 
houdende de bescherming van  de landschappen). Deze rangschikking werd echter vernietigd bij Besluit 
van de Raad V an State op 15 februari 1990 (B.S. 20.11.1990) omwille van  de incom patibiliteit tussen 
het rangschikkingsbesluit en  de toenm alige gewestplanbestemming ‘woonuitbreidingsgebied’.
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Het D uinencom plex Ter Yde (zonder de Oostvoorduinen) werd bij M.B. d.d. 18 m ei 1993. om reden  
van wetenschappelijke, historische en esthetische waarde, gerangschikt ais landschap.

1.1.2.1.3. B osdecreet

Het Bosdecreet van  13 juni 1990 (B.S. 28 septem ber 1990) heeft tot doei het behoud, de bescherming, 
de aanleg en het beheer van de bossen te regelen. Onder ‘bossen’ wordt hier verstaan: 
grondoppervlakken waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel 
uitmaken, waartoe een eigen fauna  en flo ra  behoren en die één o f  m eer functies vervullen.

De eigenlijke bosaanplantingen van  het H annecartbos blijven, ondanks het statuut van  V laam s 
natuurreservaat, onderw orpen aan de bepalingen van  het Bosdecreet. V oor bossen gelegen in 
natuurreservaten w ordt echter één enkele beheersplan per reservaat opgem aakt, overeenkom stig de 
wetgeving op het natuurbehoud. D e plicht tot opm aak van  een (bos-)beheersplan vervalt dus w anneer 
er een goedgekeurd beheersplan in het kader van  de w et op het N atuurbehoud is, behalve voor w at de 
van  het beheersplan afw ijkende kappingen betreffen. E r bestaat w el discussie over het al dan niet 
onderw orpen zijn  van  struw elen aan het Bosdecreet. H oew el ‘houtachtige’ vegetaties, w orden 
struw elen zow el in het B esluit van  de V laam se regering die een vergunningsplicht voor 
vegetatiew ijzigingen instelt ais in  de bijlage II van  de EG -habitatrichtlijn onderscheiden van  bossen. 
B ovendien im pliceert de uitdrukking bomen en houtachtige struikvegetaties  in  de bosdefinitie uit het 
Bosdecreet, legistisch dat er steeds ‘bom en’ aanw ezig m oeten zijn  vooraleer er sprake is van  bos. Het 
begrip ‘e n /o f  w ordt in  het jurid isch  taalgebruik norm aliter im m ers hooguit vereenvoudigd tot ‘o / ,  
zeker niet tot ‘en ’. ‘B om en’ en ‘struiken’ w orden hierbij, conform  de w etenschappelijke traditie, 
beschouw d ais genetisch bepaalde en  soortgebonden groeivorm en; zo is een door Zom ereik 
gedom ineerde vegetatie steeds een ‘bo s’, ongeacht de concrete groeivorm  (opgaand bos, 
verjongingsvlak, hakhout, kreupelhout,...), terw ijl een vegetatie van  W ilde liguster, Kruipw ilg o f 
D uindoorn steeds ais een struikvegetatie o f  struw eel m oet w orden beschouwd.
De Pue et al. (1997) schrijven hierover dat “H et D ecreet suggereert dat een bos uit bom en én uit 
houtachtige struikvegetaties bestaan. L etterlijke interpretatie hiervan zou  grote gedeelten van  het 
V laam se bosareaal buiten het toepassingsveld van  het Bosdecreet plaatsen. E en interpretatie in  de zin 
van  ‘m et o f zonder’ is w ellicht de m eeste realistische. Een interpretatie in  de z in  van  ‘o f  zou 
betekenen dat ook de zuivere struw elen (struikvegetaties) onder toepassing van  het Bosdecreet vallen, 
w at strijdig lijkt met de geest van  het D ecreet” .
Beheersm aatregelen, zoals kappingen, ontbossingen o f andere, die deel uitm aken van  het beheersplan 
(onderhavig docum ent), kunnen uitgevoerd w orden van  zodra het beheersplan is goedgekeurd. 
B eheersm aatregelen, die genom en w orden in afw ijking van  dit goedgekeurd beheersplan, zijn 
evenw el opnieuw  onderw orpen aan een beheersplan conform  het bosdecreet.

B osaanplantingen buiten de grenzen van  het V NR H annecartbos, zoals deze in  eigendom  bij de 
IW V A  en deze ten zuiden van  het V NR, b lijven onderw orpen aan de bepalingen van  het B osdecreet, 
en m oeten derhalve voorzien  w orden van  een bosbeheersplan, w aarin eventuele kappingen, 
ontbossingen e.d. nader gestipuleerd w orden

1.1.2.1.4. D uinendecreet 

(Fig. V II.5)

De gewestplannen voor het kustgebied vastgelegd in 1975, 1976 en 1977, bescherm den ongeveer 3000 
ha duinen, slikken en schorren ais natuur- o f  reservaatgebied en 870 ha ais agrarisch gebied tegen 
bebouwing. N a het instellen van deze -planologisch blijkbaar erg rekbare bestem m ingsplannen - gingen
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echter nog vele, voor het natuurbehoud waardevolle duingebieden, gelegen in  woon(uitbreidings)gebied 
o f in gebieden met een o f andere bebouwbare status, onder de schop. De groeiende noodzaak voor een 
integrale aanpak van de bescherming van  de nog niet bebouwde duingebieden aan onze kust, leidt 
uiteindelijk tot een politiek initiatief dat uitm ondt in het ‘duinendecreet’.

Op 14 juli 1993 w erd dit zogenaam de ‘duinendecreet’ - officieel het D ecreet houdende m aatregelen tot 
bescherming van  de kustduinen - goedgekeurd door de Vlaamse regering (B.S. 30.08.93).
Op 15 september 1993 (B.S. 17.09.93) duidde een eerste uitvoeringsbesluit de beschermde duingebieden 
en voor het duingebied belangrijke landbouwgebied aan. N a openbaar onderzoek w erd het Besluit van 
de V laamse regering van  16 novem ber 1994 (B.S. 30.11.94) getroffen, dat de meeste reeds beschermde 
gebieden alsook een aantal bijkomende gebieden aanwijst.

De definitieve bekrachtiging vond plaats in  twee fasen: het decreet van 21 decem ber 1994 (B.S. 
31.12.94) biedt een definitieve bekrachtiging van  de bescherming van  283,5 ha beschermd duingebied  
en 665 ha voor het duingebied belangrijk landbouwgebied', het decreet van  29 novem ber 1996 
bekrachtigt definitief de bescherming van 56,8 ha beschermd duingebied  en 99,6 ha voor het duingebied  
belangrijk landbouwgebied.

Langs de N oordzeedreef (in een gebied voor verb lij frecreatie), langs de Duinpieperdreef, langs het 
Henegouwse pad en langs de randen van  de woonwijk M onobloc (de drie laatstgenoemde locaties zijn 
bestemd ais woongebied) w erden enkele percelen aangeduid ais beschermd duingebied. De 
landbouwgebieden ten zuiden en ten zuidw esten van  de O ostvoorduinen w erden aangeduid ais voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied.

1.1.2.1.5. Vogelrichtlijngebied  

(Fig. V II.6)

Zoals aangeduid bij besluit van de V laamse regering d.d. 17 oktober 1988 maakt het gehele 
duinencom plex Ter Yde, met uitzondering van de Zeeberm duinen en de Karthuizerduinen, deel uit van 
de speciale beschermingszone De W estkust (in totaal 1415 ha) in  de zin van artikel 4 van  de R ichtlijn 
79/409/EEG van  de Raad van de Europese Gem eenschappen van  2 april 1979 inzake het behoud van  de 
vogelstand (de zogenaam de Europese Vogelrichtlijn). A lhoewel deze richtlijn is toegespitst op de 
instandhouding van  de avifauna, kunnen we stellen dat de aanduiding van dergelijke beschermingszones 
zeer relevant is voor het algem ene natuurbehoud. De beschermende m aatregelen in  deze gebieden zijn 
immers hoofdzakelijk gericht op het behouden van voor het natuurbehoud w aardevolle biotopen; de 
draagwijdte daarvan reikt vanzelfsprekend veel verder dan het louter veiligstellen van  enkele 
vogelsoorten. Illustratief is dat het ‘vegetatiew ijzigingsbesluit’ (zie verder), dat biotoopvemietigende 
ingrepen in een aantal gebiedscategorieën vergunningsplichtig stelt, ook van toepassing is in  alle ‘EG- 
vogelrichtlijngebieden’.

1.1.2.1.6. H abitatrichtlijngebied  

(Fig. V II.7)

H et duinencom plex Ter Yde (het volledige studiegebied) w erd opgenom en in  de bij beslissing van  de 
V laam se R egering van  14 februari 1996 goedgekeurd voorstel van  afbakening van  de speciale 
natuurbehoudsgebieden (Special areas for Conservation, SA C ’s) dat in  uitvoering van  de R ichtlijn 
94/43/EEG van  de Raad van  de Europese G em eenschappen van  21 m ei 1992 inzake de 
instandhouding van  de natuurlijke habitats en de w ilde flora en Het m aakt deel uit van  het ca. 3100 ha 
grote 'Duingebied inclusief IJzermonding en Zwin' (An selin  & K u ijk e n  1995: 9). D it com plex omvat
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alle interessante duingebieden aan onze kust. Habitats, die vallen onder de habitatrichtlijn en die 
voorkom en in het Ter Yde-duinencom plex zijn:

11.25 perm anent met zeew ater van  geringe diepte overstroomde zandbanken
14. bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
16.211 embryonale wandelende duinen
16.212 wandelende duinen op de strandwal met Am m ophila arenaria  (witte duinen)
16.221-16.227 vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen)
16.25 duinen m et H ippophae rhamnoides
16.26 duinen m et Salix arenaria
16.29 beboste duinen van  het A tlantisch kustgebied
16.31-16.35 vochtige duinvalleien

De Europese R ichtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van  de biodiversiteit tot doei en 
streeft naar de instandhouding van  de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel 
uitmaken. A is uitvoeringsmaatregel dienen door elk land speciale beschermingszones (Special Areas o f 
Conservation) te w orden aangeduid. Op Europees niveau is het de bedoeling te kom en tot een coherent 
netwerk N A TU RA  2000, dat zal bestaan uit speciale beschermingszones (gebieden aangeduid in  het 
kader van  de Habitatrichtlijn) en reeds eerder door de lidstaten, overeenkomstig de Europese Richtlijn 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangew ezen gebieden. Elke lidstaat is verplicht voor de aangeduide 
gebieden de nodige instandhoudingsmaatregelen te treffen. D e ontwikkeling en het beheer van een 
netwerk van  kleine landschapselem enten wordt aanbevolen (uit A n selin  & KuiJKEN 1995: 3)

1.1.2 .1 .7. Vegetatiewijzigingsbesluit

Het Besluit van  de V laamse Executieve tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van 
vegetatie en van  liin- en puntvormige elem enten (kortweg het Vegetatiewijzigingsbesluit) van  4 
decem ber 1991 (B.S. 24.03.92) is onder m eer geldig in  natuurgebieden met w etenschappelijke waarde 
(R-gebieden) en in beschermingszones tot behoud van  de Europese vogelstand (Vogelrichtlijngebieden) 
B innen deze gebieden zijn een aantal vegetatietypes beschermd. Deze w erden ontleend aan de 
karteringseenheden, die gebruikt w erden bij het opstellen van de Biologische W aarderingskaart van  
België..

Het kwestieuze B V R  van  4 decem ber 1991 werd vernietigd bij arrest van de Raad van  State nr. 59.583 
van 9 m ei 1996. Inm iddels werd een nieuw  BV R getroffen op 16 ju li 1996.

Het vegetatiewijzigingsbesluit is ondergeschikt aan de bepalingen opgenom en in een goedgekeurd 
beheersplan opgemaakt in uitvoering van de W et op het natuurbehoud van 12 ju li 1973. N a goedkeuring 
van onderhavig beheersplan zijn derhalve binnen het V laams natuurreservaat Hannecartbos alleen 
vegetatiewijzigingen, die niet het gevolg zijn  van in  het goedgekeurd beheersplan opgenomen 
beheersmaatregelen, onderworpen aan het vegetatiewijzigingsbesluit. A lle gronden buiten de grenzen 
van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos blijven eveneens onderworpen aan de bepalingen van het 
Vegetatiewijzigingsbesluit.
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1.1.2.1.8. M inisterieel besluit d.d. 29 oldober 1998 houdende aanw ijzing van ‘Ter Yde ' ais Vlaams 
natuurreservaat.

Bij ministerieel besluit van  29 oktober 1998 werd inmiddels, overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 32, 33, 34 en 35 van  het decreet van  21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, het gewestelijke eigendom (dom ein Hom e G. Theunis), ten kadaster gekend ais 
Koksijde (Oostduinkerke), 5de afdeling, Sectie A , perceelnumm ers 637a, 640a, 643a, 644, 645, 646, 
648a en 654, met een oppervlakte van  16ha 45a 93ca en het natuurdom ein Karthuizerduinen, zijnde het 
perceel, kadastraal gekend ais Koksijde (Oostduinkerke) 5de afdeling, sectie A , num m er 1182 met een 
oppervlakte van 5ha 59a 64ca, het statuut van Vlaams natuurreservaat m et de naam  ‘Ter Y de’ 
toegekend.

1.1.2.2. Het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos

1.1.2.2.1. G ewestplanbestem m ing

(Fig. V II.4) (vnl. naar AROL 1988; S lo s s e  1996: 6; H f .r r t f .r , pers. m ed.)

Op het ontwerp-gewestplan Veum e-W estkust staat het huidige Vlaams natuurreservaat (met bossen) 
H annecartbos, net ais het IW VA-domein, de Plaatsduinen en Ter Yde s.s., aangeduid ais natuurgebied, 
m et opdruk waterwinning. Op het later goedgekeurde gewestplan V eum e-W estkust (d.d. 6 decem ber 
1976) behoudt het Hannecartbos zijn  bestemm ing ais natuurgebied, m aar wordt het onttrokken aan het 
waterwinningsgebied. De Raad van  State vernietigde in  haar arrest van  9 mei 1996 het Besluit van de 
Vlaamse regering van  18 novem ber 1987, houdende aanvulling van  het gewestplan Veume-W estkust 
(die de voorziening ‘w aterw inning’ voor het Hannecartbos schrapte), omwille van een vonnelijk 
ontoereikende motivering: de onverenigbaarheid tussen waterwinning en de vrijw aring van  de 
natuurwaarden van  het duingebied ‘Ter Y de’ zou onvoldoende o f niet zijn aangetoond in  de aanhef van 
het Besluit van  de Vlaamse regering. Het Besluit van  de Vlaamse regering van 9 decem ber 19923 - dat 
de schrapping van de voorziening waterwinningsgebied  in  het Hannecartbos eveneens bevestigt - wordt 
hierdoor echter niet verbroken. A is gevolg hiervan is het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos 
m om enteel dus geen waterwinningsgebied m eer4. Op het gewestplan V eum e-W estkust staat het

3dit Besluit wijzigt de bestemming van de Oostvoorduinen en Ter Yde (inclusief Hannecartbos) van 
respectievelijk woonuitbreidingsgebied en N: natuurgebied naar R: natuurreservaat o f natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde.
4 Met betrekking tot de inkrimping van het waterwinningsgebied is geen consensus bereikt. Na onderzoek van alle 
ingediende bezwaren, opmerkingen en ach’iezen brengt de Regionale Commissie immers volgend advies uit (B. S. 
07.05.1993: 10468):
"... 2. Ingevolge de ach’iezen van de Bestendige Deputatie, de gemeenten Nieuwpoort, De Panne en Koksijde en 
het bezwaard W. VA. (bezwaar 7) m.b.t. de schrapping van het waterwinningsgebied, stelt de commissie voor dit 
waterwinningsgebied in te tekenen op het gewestplan "
Er wordt onder meer geargumenteerd dat :
"... de schrapping van het 'waterwingebied' aldaar niet verantwoord is, te meer de watervoorziening in West- 
llaanderen in grote mate afliankelijk is van de bevoorradingsbronnen builen de provincie gelegen en de bestaande 
pompinstallatie van de I. W. VA. ingeschakeld is in het onh’ang- en distributiesysteem van de 
drinkwatervoorziening in de provincie West-Vlaanderen. ... De waterwinning door captatie van a f ’loeiend 
oppervlaktewater, hetzij uittredend grondwater heeft geen invloed op het natuurgebied. ”
Verder wordt geadviseerd:
"... 3. Gelet op het advies tot niet schrapping van het waterwinningsgebied, wordt door de commissie voor de 
noordwestelijke zone (kadasterbladen sectie A) geopteerd voor de wijziging van de voorziene bestemming R door 
N ”

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Hannecartbos sinds 17 decem ber 1992 dan ook ais natuurgebied met w etenschappelijke waarde 
aangegeven (R-gebied).

1.1.2.2.2. O prichting a is Vlaams natuurreservaat

Bij M inisterieel Besluit d.d. 1 februari 1989 wordt het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos opgericht. 
H et Hannecartbos is hiermee één van  de eerste zes V laamse natuurreservaten ‘m et een boskarakter’. Het 
Vlaamse natuurreservaat krijgt het statuut van  gericht natuurreservaat (= natuurreservaat in de bossfeer 
o f  Vlaams natuurreservaat m et bos(sen), valt onder de toepassingen van de W et op het Natuurbehoud 
van 12 ju li 1973)5.

De W et op het N atuurbehoud beoogt:

H et behoud van de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het natuurlijke 
milieu door m iddel van maatregelen tot bescherming van de flo ra  en de fauna, hun gem eenschappen en 
groeiplaatsen, evenals van de grond, de ondergrond, het water en de lucht.

Deze wet stelt onder m eer dat het in de natuurreservaten verboden is:

de dieren te doden, te jagen  o f  te vangen op om het even welke wijze, hun jongen, eieren, nesten o f  
schuilplaatsen te storen o f  te vernietigen; bomen en struiken w eg te nemen, te kappen, te ontwortelen  
o f  te verminken en het p lantendek te vernietigen o f  te beschadigen; over te gaan tot opgravingen, 
boringen, grondwerken o f  exploitatie van materialen, om het even w elk w erk uit te voeren da t de aard  
van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, 
boven- o f  ondergrondse leidingen te leggen, gebouwen o f  schuilplaatsen op te trekken en 
reclameborden en aanplakbrieven aan te brengen, vuur te maken en vuilnis te storten.

Voor wat het bijzonder statuut ‘Vlaams natuurreservaat m et bos’ betreft, w orden - met betrekking tot het 
Bosdecreet van 13 jun i 1990 - de volgende bepalingen voorzien in het decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk m ilieu d.d. 21 oktober 1997:
In  afwijking van de artikelen 43 tot en m et 46 w ordt voor de bossen gelegen in natuurreservaten, één 
enkel beheersplan p e r  natuurreservaat opgemaakt, het Bosbeheer gehoord, overeenkomstig de w et op 
het Natuurbehoud. D e ambtenaar van de Administratie bevoegd voor het Natuurbehoud vraagt het 
advies van het Bosbeheer da t binnen de dertig dagen verstrekt. Wanneer deze termijn is overschreden, 
hoeft geen rekening gehouden te worden m et d it advies.

In  aflvijking van artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22  
oktober 1996, is in natuurreservaten, conform d it decreet, voor ontbossing voorzien in het beheersplan, 
goedgekeurd krachtens de wetgeving op het natuurbehoud, enkel een voorafgaande eenvoudige m elding  
aan de ambtenaar vereist. Van deze m elding stelt de am btenaar onverwijld het College van 
Burgem eester en Schepenen en de Administratie Ruimtelijke O rdening in kennis.

1.1.2.2.3. A ndere wettelijke statuten aangaande het Vlaams natuurreservaat H annecartbos

Voor de bepalingen van  het Bosdecreet aangaande V NR Hannecartbos verw ijzen we naar 1.1.2.1 
B innen de grenzen van het VNR Hannecartbos vallen geen zones onder de bepalingen van het 
Duinendecreet. Verder m aakt het VNR Hannecartbos integraal deel uit van  het E.G.-

5 dit slaat op een oppervlakte van 31 ha 88 a 35 ca; de begeleidende kaart geeft echter foutief de volledige 
oppervlakte van lot 1 (zijnde 32 ha 29 a 52 ca aan, cf. 1.1.4.1: Hannecartbos)
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Vogelrichtlijngebied D e Westkust (zie 1.1.2.1.5). en w erd het - samen met de andere deelgebieden van 
het duinencom plex Ter Yde - opgenom en in  het voorlopig overzicht van de speciale beschermingszones 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flo ra  en fauna  ( ‘habitatrichtliin’ 
92/43/EEG van 21 mei 1992). V oor de toepassing van  het Besluit van  de V laamse Executieve tot 
instelling van  een vergunningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige 
elem enten (kortweg het Vegetatiewijzigingsbesluit) van  4 decem ber 1991 (B.S. 24.03.92) verw ijzen we 
naar 1.1.2.1. Het V laams natuurreservaat behoort tot het ais landschap gerangschikte D uinengebied Ter 
Yde (bij M. B. van de Vlaamse executieve d.d. 18 mei 1993) (cf. ook 1.1.2.1).

1.1.2.2.4. Erfdienstbaarheden

Op basis van  ANONYMUS (1990) wordt geconcludeerd dat geen erfdienstbaarheden bekend zijn binnen 
het V NR Hannecartbos. H ierin wordt de verkoopsakte ais volgt geciteerd: “Bij de aankoop van  “Het 
H annecartbos” door de Belgische Staat w erd onder Art. 2 van de verkoopsvoorwaarden vernield: “Het 
goed wordt verkocht in volle eigendom in de staat w aarin het zich bevindt met de voor- en nadelige, 
zichtbare en onzichtbare, voordurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, m aar zonder dat deze 
bepaling aan wie ook, m eer rechten kunnen verstrekken dan deze gegrond op regelmatige titels o f op de 
w et.”

1.1.3. Sectorale bestemmingsvisies voor het Ter Yde-duinencomplex

I.1.3.1 Ontwerp Groene Hoofdstructuur

De verm elding van de Groene Hoofdstructuur heeft eerder historische waarde dan dat het nog betekenis 
heeft voor de bestemm ingsvisie van  het gebied. D esalniettem in heeft dit beleidsdocum ent een 
belangrijke beleidsonderbouwende waarde, onder m eer om dat het gebieden met bestemm ing “groen” 
selecteerde op basis van  wetenschappelijke argumenten. Het zal zeker ten dele een belangrijk 
uitgangspunt blijven voor de afbakening van Grote Eenheden N atuur e.d. binnen het huidige D ecreet op 
het Natuurbehoud (zie 1.1.3.2).

Het gehele duinencom plex Ter Yde maakt deel uit van een  natuurkem gebied volgens het Ontwerp 
Groene Hoofdstructuur (Kelc h term a n s  1991)

N atuurkem gebieden  zijn de eerste (hoogst gewaardeerde) categorie in de beleidscategorie Groene 
H oofdstructuur en w orden voornam elijk afgebakend op basis van  een hoge actuele biologische waarde 
en een hoge historiciteitswaarde. Natuurkem gebieden w orden geacht - ten minste in de toekom st - een 
‘hoofdfunctie voor natuur’ te vervullen; het zijn dus gebieden w aar de natuurwaarden centraal staan o f 
m oeten kom en te staan.

Een concrete invulling van  het beleid ter zake - de Groene Hoofdstructuur kreeg immers expliciet de 
functie van  beleidsdocum ent toegew ezen - is er tot op heden niet van gekomen.
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1.1.3.2. Decreet op het Natuurbehoud d.d. 21 oktober 1997
(Fig. V II.8)

De ecosysteemvisie voor de V laamse kust (Pro v o o st  & H o ffm a n n  1996) omschrijft het studiegebied 
ais een gebied met hoge actuele natuurwaarde (I.e. Fig. 4.8) met mogelijkheden tot ontsnippering (I.e., 
Fig. 4.7) ter hoogte van  de K arthuizerduinen-Ter Yde en de Plaatsduinen-Ter Yde met potenties voor 
natuurontwikkeling door afplaggen o f reliëfherstel (m et name in  het duin-polderovergangsgebied), m et 
mogelijkheden tot grootschalige verstuivingen (I.e., Fig. 4.2), m et name in Ter Yde s.s. en  natuurdom ein 
Home G. Theunis, en w aar een m eer dynam isch kustbeheer tot de mogelijkheden behoort (I.e., Fig. 4.1), 
met name ter hoogte van  de Zeebermduinen. D e mogelijkheden voor het uitbouwen van V EN/IVON 
bestem m ingen binnen de Vlaamse duinen vallen grotendeels samen met deze ecosysteemindicaties.

In  Fig. VII. 8 wordt weergegeven dat het studiegebied voldoet aan de criteria om geselecteerd te w orden 
ais onderdeel van  het V EN/IVON (Vlaams Ecologisch N etwerk/Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netw erk) zoals voorzien is in  het nieuwe Decreet op het Natuurbehoud. Op basis van de 
huidige bescherm ingsstatuten (N-/R-gebied, vogelrichtlijn ,...) zou het volledige studiegebied tot een 
GEN/GENO behoren, waarbij m et name in het aangrenzend gebied naar de polders toe een verdere 
uitbreiding m ogelijk is. H et betreft hier de integrale duin-polderovergangsgebieden, die inderdaad de 
natuurwaarde van  het huidige studiegebied substantieel zouden verhogen, doordat zij de gradiënt van 
zee-zeereepduinen-duinen-fossiele strandvlakte-binnenduinen-polder zou vervolledigen.

I.1.3.3 Voorontu'erp Structuurplan Kustzone
(Fig. V II.9)

Het Voorontwerp Structuurplan Kustzone ("WES 1994) kadert binnen het Structuurplan West- 
Vlaanderen, dat wordt gedefinieerd ais:

een procesm atig (middel)lang termijnplan da t een (door de gem eenschap gedragen) visie en 
geïntegreerde planvoorstellen aanbrengt m et betrekking tot de ontwikkeling en de toekomstige 
ruimtelijke structuur van het gew est Vlaanderen

Dit voorontwerp volgt het ontwerp van de Groene H oofdstructuur voor llaanderen  (1991, 1993) en 
beschouwt het Hannecartbos ais (gelegen in een) natuurkem gebied (K). zonder grond w aterw inning.

N atuurkem gebieden w orden in het algem een om schreven ais:
gebieden m et een hoge natuurwaarde en een goede biotoopontwikkeling; natuurbehoud w ordt er de 
hoofdfunctie; d it sluit een m edegebruik (van b. v. landbouw) niet uit indien deze volledig ecologisch  
inpasbaar is; het biologisch belang van natuurgebieden kan toenemen door een gepast natuurbeheer; 
dit vergt meestal geen grote veranderingen in het grondgebruik en -beheer 
(W ES 1994: 25)

Het duinencom plex Ter Yde is volgens de visie van  het W ES (1994) natuurkem gebied (K-gebied). Deze 
visie wenst in  dit gebied de continuïteit van open ruimte onder verstedelijkingsdruk  te benadrukken. 
Tevens wordt de aanwezigheid van  een niet afgelijnde, kleine w oonkern (M ariapark, M onobloc) 
gestipuleerd. Het voorstel om in dit gebied (het leegstaande) Hom e George Theunis a f  te breken w erd 
reeds gerealiseerd.
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1.1.3.4. Sectorvisie AMINAL, afdeling Natuur niet betrekking tot bepaalde stranden
(Fig. VIL 10)

Door het toenm alige Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, D ienst Natuurbescherming (AM INAL) 
werd een voorstel geformuleerd om bepaalde stranden niet in  concessie te geven aan de gemeente. 
Hieronder vallen stranden die door hun intrinsieke wetenschappelijke waarde en/of hun ligging, in 
aanmerking kom en voor erkenning en inrichting ais natuurreservaat. Verder kom en stranden in 
aanmerking die niet ais natuurreservaat zouden ingericht worden, m aar w aarvan het uit 
natuurbehoudstandpunt w enselijk is dat zij niet in concessie w orden gegeven (He r r ier  1994). In  een 
geactualiseerde versie van  de geciteerde nota uit 1994 (He r r ier  1996) wordt voorgesteld de 
strandstrook voor de Zeeberm duinen ais R-zone (natuurreservaat o f natuurgebied m et wetenschappelijke 
waarde) te herbe stemmen.

1.1.3.5. Venvervingsplan voorde Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden (AMINAL)

In  de studie van D e L o o se  et al. (1996) w orden een aantal evaluaties gemaakt op basis waarvan 
prioriteiten bij een aankoopbeleid aan de kust kunnen gesteld worden. N a het complex ‘W esthoek’ krijgt 
het complex ‘Zeeberm duinen/Ter Yde/Hannecartbos/Oostvoorduinen’, sam en met het complex 
‘omgeving Zw in en Polders’, de hoogste (biologische én geomorfologische) waardering. H ierdoor 
verdient volgens deze visie het duinencom plex Ter Yde duidelijk prioriteit voor verwerving.

1.1.4. Eigendomsstructuur

1.1.4.1. Duinencomplex Ter Yde
(vnl. naar D e L o o se  et al. 1996; Fig. V II.2, V II.3)

Het nagaan van  de eigendom sstructuur van  de Vlaamse kustduinen m aakt een belangrijk deel uit van de 
studie van  D e L o o se  et al. (1996). Hiertoe w erden de kadastrale percelen die (volledig o f  gedeeltelijk) 
binnen het studiegebied vallen, gedigitaliseerd (Geografisch Informatiesysteem Genamap). Elk perceel 
werd hierbij voorzien van zijn kadastraal num m er (= uniek nummer). Deze informatie werd door de 
uitvoerder van  deze studie - de Groep Toegepaste Ecologie (GTE) - onder de vereiste digitale vorm  
overgem aakt aan het K adaster (Hoofdbestuur Brussel) m et de vraag aan de geleverde kadastrale 
numm ers de m eest recente kadastrale eigenaars- en perceelsinschrijvingen te koppelen. Tot op heden 
(20.11.1996) ontving GTE echter nog niet de opgevraagde gegevens van het kadaster (D e L o o se , pers. 
med.)°. De in  D e L o o se  et al. (1996) gepubliceerde gegevens met betrekking tot de eigendom sstructuur 
van het duinencomplex Ter Yde vorm en dientengevolge slechts een ruw e benadering van de 
werkelijkheid. W anneer er meerdere eigenaars zijn binnen een bepaald gebied wordt een benaderde 
schatting gegeven van de procentuele oppervlakte die de verschillende eigenaars in  eigendom hebben.

Oostvoorduinen (62,3 ha): privaat eigendom (cf. ook voetnoot 5)
Plaatsduinen  (36,5 ha): privaat eigendom
Karthuizerduinen (10,8 ha: cf. Fig. V II.2): V laamse Gewest (ca. 60 % ) en privaat eigendom (ca. 40 %)

® de opgelopen vertraging is - voor wat het Ter Yde-duinencomplex betreft - mogelijk voor een deel toe te 
schrijven aan de bijzonder ingewikkelde eigendomsstructuur van voornamelijk de Oostvoorduinen (sterk 
versnipperd, fenomeen van 'dubbeleigenaars')
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Zeebermduinen  (24,5 ha): privaat eigendom en Vlaams Gewest
Ter Yde s.s. waaronder natuurdomein H ome G. Theunis (76,4 ha): privaat eigendom (ca. 60 %), 
V laamse Gewest (ca. 25 %) en IW V A  (ca. 15 %)
H annecartbos (47,6 ha): Vlaamse Gewest: (ca. 75 %), IW V A  (ca. 20 %), privaat eigendom (ca. 5 %)

V a n  L a n d u y t  (1992: Fig. 15) geeft een beknopte overzichtskaart van de eigendom sstructuur in het 
duinencomplex Ter Yde (Fig. V II.3).

I.I.4.2. Vlaams natuurreservaat ‘Hannecartbos’
(vnl. naar Anonym us 1990; Slosse 1996; Slosse, pers. med.; Fig.VIII.2)

Bij K.B. van  3 oktober 1980 wordt 32 ha 29 a 52 ca onteigend7 en op 15 september 1981 wordt 31 ha 88 
a 35 ca aangekocht door de Belgische Staat8. Bij proces-verbaal van beheersoverdracht van 18 
novem ber 1993 wordt het beheer aan de A dministratie voor Ruim telijke Ordening en Leefm ilieu 
(AROL) overgedragen (Anonymus 1990: 1, bijlagen 4-8).

De Staatshervorming heeft de overdracht naar het V laamse G ewest tot gevolg. De titel 
staatsnatuurreservaat blijft evenwel behouden. Sinds de publicatie van  het D ecreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk m ilieu (B.S. van  21 oktober 1997) is het w ettelijk statuut van 
Staatsnatuurreservaat evenwel vervangen door dat van  “Vlaams natuurreservaat” . V andaar dat in deze 
tekst inm iddels overal de term staatsnatuurreservaat vervangen w erd door “Vlaams natuurreservaat” . 
Eén en ander leverde volgende structuur op:

Eigenaar: Vlaamse Gewest

Beherende administratie:

Ministerie van  de Vlaamse Gemeenschap 
Departem ent Leefm ilieu en Infrastructuur (LIN)
Administratie M ilieu-, Natuur-, Land- en W aterbeheer (AM INAL) 
Afdeling N atuur
G ebouw de Ferraris, 4e verd., Em. Jacqm ainlaan 156 
1000 Brussel
Tel 02/553.76.83; Fax 02/553.76.85

Buitendienst W est-Vlaanderen
Zandstraat 255 bus 3
8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel 050/45.41.65; Fax 050/31.94.58

 ̂bij het K.B. wordt een innemingsplan gevoegd dat drie loten vermeldt: lot T. 32 ha 29 a 52 ca; lot 2: 20 a en 
lot 3: 36 a 50 ca. (Slosse 1996: 6)
8 in de akte wordt verwezen naar lot 1 (32 ha 29 a 52 ca) op het innemingsplan en niet naar de feitelijk 
aangekochte oppervlakte (31 ha 88 a 35 ca); er bestaat dus een verschil van 41 a 17 ca dat betrekking heeft op 
de kadastrale percelen 967a, 972a en een deel van 969a (Fig. 4), welke dus aan de onteigening onttrokken 
werden.
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1.1.5. Adviescommissie

Over het beheer van  het V laams natuurreservaat Hannecartbos w orden adviezen uitgebracht door een 
w etenschappelijke adviescommissie.

Deze heeft ais essentiële opdracht:

D e beherend ingenieur en de ambtenaar bevoegd voor het natuurbehoud bij te staan door adviezen en 
voorstellen in verband m et de diverse aspecten van het beheer, onder m eer het opstellen van het 
beheers- en wegenplan (M.B. van 8 sept. 1977, art. 2). D e commissie kan echter geen dwingende 
opdrachten geven m et betrekking tot het opstellen van de beheersplannen, noch de definitieve 
goedkeuring van een beheersplan verhinderen.

Over de “Vlaamse natuurreservaten m et bossen”, tot welke categorie van  Vlaamse natuurreservaten het 
Hannecartbos behoort, worden adviezen uitgebracht door een vaste kern, die voor elk van de Vlaamse 
natuurreservaten met bossen wordt aangevuld met deskundigen. De vaste kern is per 10 ju li 1996 
samengesteld uit M. Hermy (voorzitter, KUL), W. Roggem an (KBIN, V laamse Hoge Raad voor 
Natuurbehoud), K. V an de Kerkhove (IBW ), M. H offm ann (RUG/IN) en J.-P. M aelfait (IN). Deze 
wordt voor het Hannecartbos aangevuld m et M. Strobbe (AROHM , B estuur M onum enten & 
Landschappen), J.-L. Herrier (AM INAL, Afd. Natuur), M. Leten (IN), D. Bonte (RUG), W. Slosse 
(Beschermcom ité Leefm ilieu Koksijde), P. G eldhof (Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud en W VT), 
A. Zwaenepoel (RUG, inm iddels W ITAB) en C. Am pe (RUG). De adviescomm issie wordt benoemd 
voor een term ijn van zes jaa r en dient dus herbenoem d en/of vervangen te w orden op 10 ju li 2002.

1.2. Recreatieve en educatieve inrichting en voorzieningen

1.2.1. Duinencomplex Ter Yde

1.2.1.1. Toegankelijkheid en situering ingangen

Relatie ‘private’ terreinen en toegankelijkheid

De Zeebermduinen, Plaatsduinen en Karthuizerduinen  zijn niet omheind en, hoewel geen publiek 
domein (!), in  de praktijk vrij toegankelijk voor alle vorm en van  passage o f  bezoekersgebruik die de 
terreingesteldheid toelaat.

V oor wat Ter Yde betreft is deze ‘v rije’ toegankelijkheid beperkt tot het grote loopduin ten oosten van 
het ‘natuurdom ein Hom e George Theunis’ en tot de terreinen tussen de villaverkavelingen M ariapark en 
D uinpark (ten zuidw esten van  ‘Hom e George Theunis’). Het natuurdomein H om e George Theunis zelf 
is niet vrij toegankelijk en voorzien van  een draadafsluiting (1,5 m  hoog, groen geplastificeerd 
kippengaas), die ondanks herstellingen op een beperkt aantal punten doordringbaar blijft voor 
ongewenste bezoekers (Fig. V IL II). De private terreinen van de IW VA  (gedeelten van  Ter Yde s.s. en 
het deel van het Hannecartbos dat niet tot het V laams natuurreservaat behoort) zijn  eveneens niet 
toegankelijk voor het publiek en zijn  voorzien van  degelijke draad- en prikkeldraadafsluitingen. 
Bovendien is er een efficiënt toezicht van  een inwonende opzichter.

De Oostvoorduinen zijn gedeeltelijk vrij toegankelijk voor het publiek (vnl. het westelijk gedeelte). De 
beweide gedeelten zijn voorzien van een prikkeldraadafsluiting en zijn  in principe niet vrij toegankelijk.
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De residentieel bewoonde terreinen in het zuiden en het zuidoosten, alsook een vrij groot, gedeeltelijk 
bebost gebied tussen M onobloc  en Groendyk, waarbinnen de (enige) zandwinningput is gelegen, zijn 
niet toegankelijk. In  dit laatste gebied zou overigens aan ‘practical shooting’ w orden gedaan, een 
gegeven dat niet bevorderlijk is voor de gemoedsrust van  onaangekondigde bezoekers (waaronder de 
onderzoekers).

1.2.1.2. Padeninfrastructuur en -inrichting, natuureducatieve voorzieningen

Doorheen de Plaatsduinen  en het westelijk deel van  Ter Yde s.s. loopt een ruiterpad.

In  en rond het duinencomplex Ter Yde w erden door de gemeente twee gemarkeerde rondwandelingen 
uitgezet: het K ruwerswandelpad en het Spelleplekwandelpad. Deze paden volgen voornam elijk verharde 
w egen langs het duinengebied (traject: Fig. VII. 12). Flet duinengebied wordt enkel (en met onverharde 
paden) doorsneden ter hoogte van de Zeeberm duinen , het vrij toegankelijk deel van Ter Yde s.s. en het 
w estelijk deel van de Oostvoorduinen.
Op vraag van de W estvlaam se Vereniging voor Vrije Tijd, w erd verder een passief-recreatief wandelpad 
door en langs het gehele duinencomplex Ter Yde uitgestippeld (traject: Fig. VII. 12). D it traject 
doorsnijdt op heel wat plaatsen het duinengebied (met inbegrip van  het V laams natuurreservaat 
H annecartbos), veelal echter via de verharde wegen, en brengt op die manier de recreant beter in  contact 
met de aanwezige natuurwaarden dan de bestaande, reeds vernielde rondwandelingen. In  de nabije 
toekom st zijn infopanelen (initiatief W VT, Aminal) en informatiefolders (W VT, Aminal, gemeente 
Koksijde) voorzien om de recreant te informeren over landschap, landschapsvomiing, fauna en flora van 
het Ter Yde-duinencom plex en de deelgemeente Oostduinkerke.

1.2.2. Vlaams natuurreservaat Hannecartbos

1.2.2.1 Algemene reglementering

Op basis van  de W et op het Natuurbehoud (K.B. 12.07.73), de W et van 22 januari 1971 - tot regeling 
van de bevoegdheid van de ambtenaren belast m et het toezicht op de Vlaamse natuurreservaten - en het 
M.B. van  23 oktober 1975 - i.v.m. de reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de 
Vlaamse natuurreservaten - is het binnen de Vlaamse natuurreservaten onder m eer verboden:

•  de dieren te doden, te bejagen o f  te vangen op om het even welke wijze;
•  hun jongen, eieren, nesten o f  schuilplaatsen te storen o f  te vernietigen;
•  bomen o f  struiken w eg te nenien, te kappen, te ontwortelen o f  te verminken en het p lantendek te

vernietigen o f  te beschadigen;
•  om het even w elk w erk uit te voeren da t de aard van de grond, het uitzicht en het terrein, de bronnen
• en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen;
•  vuur te maken en vuilnis te storten;
•  te kamperen, tenten o f  windschermen op te slaan;
• gebruik te maken van transistorradio's, luidsprekers, modelvaartuigen en -vliegtuigen, o f  de

omgeving o f  de bezoekers op welke wijze ook te storen;
•  opzettelijk planten, dieren, zaden o f  sporen in te brengen.
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1.2.2.2. Toegankelijkheid

Het Vlaams natuurreservaat is niet vrij toegankelijk voor het publiek. Hierop wordt zeer toegewijd 
toegezien door een natuurwachter van  AMINAL. Het reservaat is bovendien zeer efficiënt m aar 
nadrukkelijk omheind door een hoge en dichte prikkeldraadafsluiting, m et gladde draad aan de 
buitenkant. (Voetgangers)toegangen voor intern gebruik zijn  er in  het zuidoosten (enkel toegankelijk via 
het e rf van  de hoeve Leyre), langs het Loze Vissertjespad (enkel toegankelijk via de aarden weg naar het 
boshoevetje) en langs de Noordzeedreef. D ienstingangen voor gemotoriseerd verkeer (tractor, AM T,...) 
zijn voorzien ter hoogte van de Hoeve van de familie Leyre. Recent w erden daarnaast twee 
voetgangerstoegangen, resp. langs het Loze Vissertjespad en op de grens met het IW VA-domein, 
ingericht op het Ter Yde-wandelpad.

1.2.2.3. Padeninfrastructuur en -inrichting
(Fig. VIII. 1, VIII.4)

Door een regelmatige maaibeurt m et de maaibalk en/of klepelm aaier wordt een padennet onderhouden 
ten behoeve van  de toegankelijkheid voor beheersdoeleinden en w etenschappelijk onderzoek. Daarnaast 
wordt/ werd, ter hoogte van  de N oordzeedreef, Polderstraat en het Loze Vissertjespad, ook een brede 
strook langsheen de draadafsluiting open gehouden.

N aar aanleiding van een vraag van  de W estvlaam se Vereniging voor de Vrije Tijd en in  het kader van 
een passief-recreatief w andeltracé doorheen het gehele duinencom plex Ter Yde (cf. 1.2.1.2, Fig. V II.12; 
cf. ook V.5.6.2), werd een wandelpad doorheen het Hannecartbos (Vlaams natuurreservaat + IW VA- 
gedeelte) uitgestippeld. Het is gesitueerd aan de noordwestzijde van  het natuurreservaat en verbindt het 
padtracé binnen het IW V A-dom ein m et het Loze Vissertjespad. Het wordt op ca. 5 m  afstand afgeboord 
door een interne (prikkeldraad)afsluiting en is over een beperkte afstand ingericht ais ‘knuppelpad’. 
M om enteel voert het binnen het reservaat enkel door beboste terreindelen, m aar geeft wel vanop afstand 
zicht op de reigerkolonie. D it publieke wandelpad werd in de zom er van 1997 opengesteld.

1.2.2.4. Overige natuureducatieve voorzieningen

Gezien de niet vrije toegankelijkheid van  het V laams natuurreservaat voor het publiek, w erden tot voor 
kort geen natuureducatieve voorzieningen getroffen. Op aanvraag is er wel m ogelijkheid tot geleide 
w andelingen (op de ten behoeve van  het beheer opengehouden paden). Tot op heden w orden deze 
geleide w andelingen nog niet in  ruime zin aangekondigd o f gestructureerd (regelmatige tijdschem a’s). 
De aard van de afsluiting en de frequentie van  bordjes met ‘Vlaams natuurreservaat - G een doorgang’ en 
een opvallend verbodsteken zijn allerm inst uitnodigend voor een eventueel geïnteresseerd publiek.

Ten behoeve van het beherend personeel werd in het noordoostelijke hooiland daarentegen wel een 
houten zitbank geplaatst, nabij de hoeve Leyre werd langs de beek een houten boswachtershut 
opgetrokken en aan de rand van het zuidwestelijk duingebied w erd een kleine observatiehut geplaatst. 
De w etenschappelijke en/of educatieve relevantie en zelfs het beheerstechnische nut van  deze 
constructies kan evenwel in vraag w orden gesteld.
Voor de nabije toekom st is verdere infrastructuur voorzien (zie 1.2.1.2.).
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1.2.3. Natuurdomein ‘Home G. Theunis’

Het natuurdom ein is niet vrij toegankelijk voor het publiek. E r is echter een beperkte penetratie van 
voetgangers (ev. met hond) en, nog zelden, ruiters via gaten in  de afsluiting. Op aanvraag zijn geleide 
wandelingen in principe mogelijk, informatie over modaliteiten dienaangaande ontbreekt echter. Het 
gehele dom ein is om geven door een stevige afrastering in geplastificeerde draad, die echter op sommige 
plaatsen deels is ondergestoven. Ingangen zijn voorzien aan de A lbert I laan (hoofdingang, toegankelijk 
voor beheerswagens) en aan de Cottagelaan en het D uinrandwandelpad in  het oosten respectievelijk 
zuidoosten.

In  het kader van  de onderhoudswerkzaam heden w orden regelmatig strooibrieven verspreid onder de 
bewoners van  de aangrenzende villaverkaveling.

1.2.4. Natuurdomein ‘Karthuizerduinen’

Voor dit N atuurdom ein w erden nog geen toegangsregels bepaald. H et dom ein is niet voorzien van enige 
afsluiting en slechts rudimentair voorzien van  signalisatie, waardoor het traditioneel door het publiek ais 
vrij toegankelijk wordt beschouwd en vrij intensief voor ‘zandbakrecreatie’ wordt benut. Overigens 
ontbreekt voorlopig eveneens enige zichtbare aanduiding van eigenaar en functie van  het gebied.

1.3. Abiotische factoren

1.3.1. Klimatologie

Voor een uitgebreid overzicht van  de klimatologische toestand van het Vlaamse kustgebied verw ijzen 
we naar het desbetreffende deel (Ampe 1996a) van  de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust.
Het actuele W est-Europese kustklimaat is een gematigd vochtig klimaat. Het Belgische kustklimaat 
onderscheidt zich vrij uitgesproken van  dat van het binnenland door onder m eer de relatief zachte 
w inters, de grotere atm osferische vochtigheid en de sterkere windkracht.

1.3.1.1. Macroklimaat

1.3.1.1.1. Tem peratuur

De kust ondervindt de tem perende invloed van  de Noordzee. In  de w inter zijn de gemiddelde 
m axim um tem peratuur en de gemiddelde m inim um tem peratuur beide hoger aan de kust dan in  het 
binnenland, terwijl in de zom er de gemiddelde maxima lager en de gemiddelde m inim a hoger zijn. Het 
gemiddeld aantal dagen per jaar met vorst (T < 0°C) is het laagste voor België (volgens Bodeux 1976: 
45 dagen).

Het duinencom plex Ter Yde is m om enteel gelegen in  een zone met een (jaar)gemiddelde temperatuur 
(over de periode 1947-1995, onder therm om eterhut) van  9,7 °C (gegevens M eteo-StationK oksijde9).

9 persoonlijk verstrekt door Dirk De Nii, Hoofd Meteo Station Koksijde, R. Vandammestraat 100, 8670 
Koksijde
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Volgende waarden werden opgetekend te Koksijde (periode 1947-1995.1. c.):

Koudste maand: januari: 
gemiddelde tem peratuur 3,4 °C 
m aximum tem peratuur gem. : 11,5 °C; 
m inim um  tem peratuur gem.: -7,2 °C;

warmste maand: augustus: 
gemiddelde tem peratuur 16,6 °C 
m aximum tem peratuur gem.: 28,2 °C; 
m inim um tem peratuur gem.: 7,3 °C;

record: 15,0 °C (1993) 
record: - 18,9 °C (1966)

record: 35,7 °C (1995) 
record: 4 ,9 °  C (1980)

Sinds het begin van  de eeuw werd overigens een significante stijging van  de gemiddelde 
jaartem peratuur m et ongeveer 1 °C vastgesteld voor U kkel (Sney er s  & VANDIEPENBEECK 1995). 
VANHECKE (1993: 124-127) stelt voor het meetstation Blankenberge eveneens een stijgende trend vast, 
wat op abiotisch vlak ongetwijfeld gevolgen heeft voor de evopotranspiratieverhoudingen en op biotisch 
vlak onder m eer voor de vestigings- en overlevingskansen van  zuidelijke (thermofiele) en noordelijke 
(thermofobe) organismen.

1.3.1.1.2. Zonneschijnduur

De jaarlijkse gemiddelde zonneschijnduur voor de zone w aarin het duinencom plex Ter Yde gelegen is 
bedraagt 1700 uur. D it is de hoogste waarde voor Vlaanderen. Juni is de zonnigste m aand met 
gemiddeld 7,5 uren zonneschijn per dag; decem ber is de m inst zonnige m et gemiddeld 1,5 uur per dag
(D o g n ia u x  1979).

1.3.1.1.3. N eerslag

Jaarlijks zijn  er in Koksijde gemiddeld 221 dagen m et neerslag; 60 % van  die neerslag valt onder de 
vorm  van regen (Bo d eu x  1974).

Tabel 1. - Maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse neerslaggemiddelden te Koksijde voor de hydrologische 
jaren 1951-1996 (1.10.1950-30.9.1996)
Maand gemiddeld natste jaar droogste jaar
Oktober 70.8 218 1974 6.2 1978
november 73.9 171 1960 20.4 1994
December 63.3 183 1993 7.8 1971
Januari 59.0 143 1988 5.2 1997
Februari 45.1 116 1957 5.8 1959
Maart 48.5 114 1988 8 1993
Winterhalfjaar 359.6 578 1988 188 1973
April 41.0 99.5 1983 3.3 1996
Mei 51.4 123 1969 6.2 1989
Juni 58.6 132 1971 3.7 1988
Juli 62.9 112 1966 11.2 1955
Augustus 59.0 175.7 1996 6.5 1991
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September 71.1 208 1993 2.1 1959
Zomerhalfjaar 342.2 474 1965 181 1959
Totaal 701.8 928 1975 472 1976

Het langjarig gemiddelde op basis van KM I-gegevens voor het m eetstation Koksijde (periode 1950- 
1997) is 701.8 1/m2 (702.6 l/m2 indien onvolledige jaargegevens niet in rekening worden gebracht). 
Cijfers afkomstig van  het M eteo-Station Koksijde (periode 1947-1995) zijn  zeer vergelijkbaar: 
gemiddeld 698 1/m2 per jaar. Deze jaarlijkse totale neerslag  is gemiddeld genom en lager dan deze in  het 
binnenland (Ukkel: 782 1/m2).
Binnen de beschouwde periode schommelt de neerslag echter nog vrij sterk: 1959, 1964, 1973, 1976 en 
1989 vallen op ais buitengewoon droge jaren, 1965, 1975, 1988, 1994 en 1995 ais zeer nat, met ais 
extrem en paradoxaal genoeg twee opeenvolgende hydrologische jaren: 1975 m et 928 1/m2 en het 
beruchte jaa r 1976 m et slechts 472 1/m2. Langduriger droogteperiodes (minimaal 3 jaa r opeenvolgend 
lager dan gemiddeld) zijn 1962-1964, 1970-1974 en 1976-1979, ais meerjarige (relatief) natte perioden 
vallen 1956-1958, 1965-1969, 1983-1985 en 1991-1995 op. Globaal genom en w aren de jaren  tachtig 
(zeer) nat, de jaren  zeventig (zeer) droog, terwijl de jaren  vijftig, zestig en (tot nu  toe) negentig een 
eerder wisselvallig karakter hadden.
VANHECKE 1993 (120-124) analyseerde de m aandgem iddelden van de neerslag voor de periode 1963- 
1991 voor het m eetstation Blankenberge en kon - gebruik m akend van de 4253-filter m ethode van 
Tuckey (W ilkinson 1990) - binnen de relatief korte w aam em ingsperiode, duidelijk onderscheid m aken 
tussen droge, wisselvallige en natte periodes, die elk tot verschillende jaren  kunnen duren. Een m eer 
globaliserende Lowes-analyse (VANHECKE 1993: Fig. 2.17) suggereert zelfs een regelmatig terugkerend 
patroon van  relatief droge jaren  en relatief natte jaren, waarbij de periode 1976-1988 ais nat te 
bestem pelen is en de periode daarna (tot 1991) ais relatief droog. Een verdergaande analyse over een 
langere periode en voor m eer kustmeetstations dringt zich op om deze mogelijke, alleszins voor biota 
zeer relevante trend, verder te onderzoeken. Ze werd bij gebrek aan tijd hier nog niet uitgevoerd.

Uit tabel 1 valt duidelijk a f  te leiden dat over een langere periode genom en de najaarsm aanden 
september, oletober en novem ber de m eest neerslagrijke periode van  het jaa r vorm en (gem iddeld m eer 
dan 70 Fm2), terwijl de voorjaarsm aanden februari, m aart en april de gemiddeld neerslagarm ste periode 
uitm aken (m inder dan 50 1/m2). De gemiddeld natste m aand in de onderzoeksperiode is novem ber met 
73,9 Fm2 neerslag. De absoluut natste m aand blijkt voor de beschouwde periode evenwel oktober 1974 
te zijn met 218 Fm2. De gemiddeld droogste m aand is april m et 41,0 1/m2 neerslag. De in absolute zin 
droogste m aand is september 1959 met slechts 2,1 Fm2.

1.3.1.1.4. Potentiële evapotranspiratie

De reële maandelijkse o f jaarlijkse evapotranspiratie in  het onderzoeksgebied, de totale hoeveelheid 
vocht die door evaporatie (verlies aan vocht in de vonn  van waterdam p) en transpiratie (verlies van  
vocht in  de vonn  van w aterdam p uit levende organism en via mem branen o f poriën) in de atm osfeer 
verdwijnt, is onbekend. Zij wordt o.a. bepaald door de tem peratuur, het verzadigingsdeficit en relatieve 
luchtvochtigheid, w indsnelheid, het aantel uren zonneschijn, aard en fenologische toestand van de 
vegetatie en beschikbaarheid van  verdam pbaar (bodem )vocht en is niet rechtstreeks meetbaar. Lebbe 
(1978) gebruikte de Penm an-Shofield methode voor de berekening van de potentiële evapotranspiratie 
De berekende gemiddelde jaarlijkse waarde van de potentiële evapotranspiratie voor Koksijde voor de 
periode 1957-1976 bedraagt 484.3 mm, (Leb be  1980) voor de periode 1960-1980 bedraagt ze 498.6 
m m (M a h a u d en  & Leb be  1982). W aarschijnlijk ligt dit iets aan de lage kant, zoals ook de door heili 
gebruikte neerslagcijfers (indicatief voor de beschikbare vochtvoorraad) aan de lage kant lagen 
(waarnem ingen uit de relatief neerslagarm e jaren  ‘60 en ‘70).
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H et K .M .I. heeft de potentiële evapotranspiratie berekend volgens een gem odificeerde Penm an - 
M onteith  m ethode voor een referentiegew as (hier w ordt “gras” aangenom en). E en gem iddelde 
jaarlijkse w aarde van  de potentiële evapotranspiratie, berekend over de periode 1967-1986, bedraagt 
voor K oksijde 612.4 111111 ( G e l l e n s - M e u le n b e r g h s  & G e l l e n s  1992). A lhoew el de periode 
w aarover de berekeningen lopen niet dezelfde is ais deze van  L eb b e  (1978) en M a h a u d e n  & L eb b e  
(1982) ligt de w aarde bekom en door het K.M .I. m erkelijk hoger dan deze van  de Penm an - Schofield 
methode.
In  beide laatstgenoem de m ethodes is de berekeningsw ijze gesteund op de energiebalans en het 
evaporatievem iogen van  de lucht. De hoogste w aarden voor potentiële evapotranspiratie w orden dan 
ook genoteerd voor de kuststreek w at dus in  het geheel niet overeenkom t m et de resultaten gevonden 
via de Thom thw aite m ethode (DlNGENS & VERNEMMEN 1964). A lle gem iddelde m aandelijkse 
w aarden vanpotentiële evapotranspiratie, uitgezonderd ju li, augustus en  oktober, zijn  het hoogst voor 
K oksijde vergeleken m et de binnenlandse stations.

De verdeling van  verdam ping en  transpiratie over het jaa r zijn evenm in concreet bekend, m aar duidelijk 
mag zijn  dat het gros van  de evapotranspiratie in  het zom erhalfjaar plaatsgrijpt.

In  elk geval kan w orden aangenom en dat met name het Hannecartbos, met een hoge grondwaterstand 
gedurende het grootste deel van  het jaa r en een vegetatie met veel bladoppervlak, gekenmerkt wordt 
door een, t.o.v. andere duingebieden, relatief hoge evapotranspiratie, terw ijl de open duingebieden van 
Ter Yde/Karthuizerduinen en Plaatsduinen (gem iddeld hooggelegen met veel kaal stuivend zand) en ook 
de (westelijke) O ostvoorduinen een relatief lage evapotranspiratie kennen.

1.3.1.1.5. A ctuele evapotranspiratie 
(uit Ampe 1996)

De actuele evapotranspiratie (A ET) kan berekend w orden door gebruik te m aken van  een waterbalans. 
H et w ater voor de A ET is afkom stig van  de luchtneerslag en  w ordt al dan niet aangevuld m et w ater 
uit de bodem reserve. Indien deze bodem reserve niet voldoet, is de A ET kleiner dan  de potentiële 
evapotranspiratie (PET) en  zal er een deficit optreden (PET-AET). In  de berekeningen van  DlNGENS 
ET AL. (1964) w erd vertrokken van  een bodem reserve van  300 111111 w at voor zandige bodem s veel te 
hoog ligt. Indien een m eer realistische bodem reserve van  100 111111 in  rekening gebracht w ordt dan 
bekom t m en lagere cijfers voor A ET, om dat de bodem reserve in  dit laatste geval sneller uitgeput 
raakt. In  het geval dat de PET kleiner is dan de neerslag en de bodem reserve is op maxim um  
capaciteit, treedt een surplus op (R-PET).
De AET bereikt b innen België een m axim um  rond B russel (664 nun) en een m inim um  in het noorden 
van  het G root-Hertogdom  Luxem burg (552 nun). A an de W estkust bedraagt de jaarlijkse AET 585 
nini.
De seizoenale w aarden zijn  het hoogst aan de W est- en  M iddenkust in  de herfst en w inter verm its daar 
de hoogste tem peraturen en  voldoende neerslag aanwezig zijn. A an  de kust w orden m atige w aarden 
bereikt in de lente en de laagste w aarden in  de zom er (lagere tem peraturen en  lagere neerslag); er is 
dus een m eer evenredige spreiding van  de AET over het jaa r aan de kust dan voor het binnenland 
(DlNGENS & VERNEMMEN 1964).
De gem iddelde jaarlijkse w aarde voor A ET bekom en door L eb b e  (1978) voor de periode 1957-1976 
en M a h a u d e n  & Le b b e  (1982) voor de periode 1960-1980 bedraagt respectievelijk 407 en 429 nun. 
V erm its de PET-w aarden lager zijn  volgens de Penm an - Schofield-m ethode is het logisch dat de 
w aarden voor A ET een stuk lager liggen vergeleken m et de w aarden bekom en door DlNGENS & 
VERNEMMEN ( 1964).
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1.3.1.1.6. H e t surplus (naar A m pe 1996)

Het verschil tussen neerslag en evapotranspiratie vorm t het neerslagoverschot o f -tekort. Gedurende het 
w interhalfjaar is dit verschil in principe positief, d.i. is er een neerslagoverschot (neerslagsurplus), en 
worden de grondwatervoorraden aangevuld. Tijdens het zom erhalfjaar is het verschil m eestal negatief en 
treedt er dus een neerslagtekort (neerslagdeficit) op, waarbij de grondwatervoorraad wordt 
aangesproken. In de praktijk vertonen seizoenale w aarden voor Laag- en  M idden-B elgië een surplus in 
de w inter en de lente; in  de zom er en herfst kom t er zow at geen surplus voor (DlNGENS & 
VERNEMMEN 1964).
De laagste jaarlijkse surplusw aarden w orden teruggevonden aan de W estkust (69 m m /jaar - station 
Koksijde). D it lage cijfer lijkt zeer onw aarschijnlijk; o f de kortere w aam em ingsperiode hiervoor 
verantw oordelijk is o f  dat het station effectief veel droger gew orden is blijft vooralsnog onbekend. 
O ostende toont reeds een veel hoger surplus van  169 mm /jaar. O ok hier zal de hoeveelheid surplus 
afhangen van  de bodem reserve. Bij een grotere bodem reserve zal een kleiner surplus optreden om dat 
een groter deel van  de neerslag gebruikt w ordt voor het aanvullen van  de bodemreserve.
De gem iddelde jaarlijkse surplusw aarden, berekend volgens de m ethodes van  L eb b e  (1978) en 
M a h a u d e n  & Leb b e  (1982), bereiken w aarden van  respectievelijk 272 en 248 mm.

Opmerkelijk is verder het feit dat de W estkust op Belgische schaal bekeken de hoogste w aarden 
vertoont qua ariditeitsindex (= proportie van het jaarlijks neerslagdeficit tot de jaarlijkse potentiële 
evapotranspiratie, procentueel uitgedrukt) en de laagste waarden qua hum iditeitsindex (= proportie van 
het jaarlijks neerslagsurplus tot de jaarlijkse potentiële evapotranspiratie, procentueel uitgedrukt) (De 
R a e v e  1991: 50, 54 op basis van DlNGENS & VERNEMMEN 1964).

1 3 .1 .1 .7. Relatieve vochtigheid en verzadigingsdeficit

De weerstations langs de kust vertonen een (m axim aal 10 % ) hogere relatieve vochtigheid dan deze in 
het binnenland (H o ffm a n n  1993: 48). Het verzadigingsdeficit is het grootst in de m aanden mei tot en 
met augustus. Het verzadigingsdeficit te Koksijde en M iddelkerke ligt aanzienlijk lager dan in het 
Belgisch m eteorologisch referentiestation te U kkel (B o d e u x  1975). Een aantal kryptogame epifyten, 
zoals Usnea subfloridana, U. filipendida, Frullania dilatata  en verschillende O rthotrichum-soorten), die 
worden aangetroffen in de Belgische kustduinen en daarbuiten zeldzam er zijn, w orden hierdoor 
bevoordeeld (H o ffm a n n  1993: 291).

13.1.1.8. W ind (uit A m pe 1996)

B o d eu x  (1976) vergeleek de w aarnem ingsstations van  de luchthavens m et elkaar om dat deze het 
meeste uniform  zijn  w at betreft de opstelling van  de anem om eters en de m eetperiode 
(referentieperiode 1963-1972).
De hoogste gem iddelde w indsnelheden w orden bereikt nabij zee. M iddelkerke heeft elke m aand het 
hoogste gem iddelde: het station is het dichtst bij de zee gelegen en de w ind w ordt er het m inst 
afgerem d door het terrein. K oksijde heeft een reeds heel w at lager gem iddelde om dat het achter een 
vrij brede en hoge duingordel ligt. H oe verder in  het binnenland, hoe m eer bebouw ing en beplanting, 
hoe ruw er het terrein w at resulteert in  lagere gem iddelde snelheden ( L a n d u y t  ET AL. 1992) (Fig. 
2.12.). O ver een afstand van  40 km  v an af de kust naar het binnenland toe zijn  de w indsnelheden iets 
minder.

Twee m axim a w orden gedurende het jaa r onderscheiden: in  m aart en  in  novem ber; in  ju li is de w ind 
gem iddeld het zw akst ( L a n d u y t  E T AL. 1992).
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W at betreft de w indrichting zijn  zuidw esten- en noordoostenw inden de m eest voorkom ende. Tevens 
is er het effect van  de land- en zeebries (landbries van  land naar zee ‘s nachts; zeebries van  zee naar 
land overdag). D it zijn  m eestal zuidelijke en  noordelijke w inden. D e grootste frequentie van  de 
krachtigste w inden kom t uit de w est- tot zuidw esthoek.
D e p u y d t  (1967) onderzocht de w indrichting- en w indintensiteitsgegevens voor een periode van  6 
jaa r (1958-1963) (12 m etingen per dag, 26.293 m etingen over 6 jaar). Q ua frequentie kom en de 
w inden voor 37.2% uit het zuidw estkw adrant (N. 214°). Indien m en naast de richtingsfrequenties ook 
rekening houdt m et de snelheid van  de w ind aan de hand van  de form ule van  LANDSBERG (1956), dan 
zijn  de belangrijkste w inden deze uit W ZW  (N. 255°). D e p u y d t  merkte op dat het grootste 
zandtransport niet noodzakelijk gepaard gaat m et de hevigste zeestorm en aan onze kust en 
omgekeerd. Z eestorm w inden kom en vooral voor uit W N W  tot N W -hoek.. B a g n o l d  (1954) stelde 
experim enteel vast dat zandbew eging pas m ogelijk is bij een w indsnelheid groter dan 4 m /sec en dat 
dit transport evenredig is m et de snelheid tot de derde macht. O ver de voorgenoem de periode van  6 
jaa r heeft D e p u y d t  telkens de sterkste dagelijkse w ind geselecteerd en  deze gegevens in  een 
w indroos sam engevat (Fig. VII. 13). D e harde w inden kom en uit het W ZW  en W  voor 27%  van  het 
totaal. W inden kom ende uit het N O  vorm en een tw eede m axim um  w at betreft de frequentie van  de 
dagelijks sterkste winden.

1.3.1.2. Microklimaat

M icroklimatologische gegevens zijn  voor het duinencom plex Ter Yde niet voorhanden. Toch kan het 
microklim aat - het klim aat in de onmiddellijke omgeving o f habitat, beïnvloed door lokale topografie, 
vegetatie en bodem - sterk afwijken van het m acroklim aat10.

De belangrijkste factoren binnen het duinecosysteem zijn  volgens D e R a e v e  (1991: 49):

•  het reliëf:
•  de expositie t.o.v. de inkomende zonnestraling (op zuidhellingen tem peraturen tot 70 °C);
•  het verschil tussen hoge duinen en valleien, waarbij o.m. de m inim um tem peratuur in de pannen in 

regel lager is dan op de hogere gronden;
•  de warmtehuishouding van  de bodem, waarbij o.m. humeuze bodem s de warmte slechter geleiden 

dan zuiver zand;
•  de hydrologische toestand waarbij grondwater en bodem vocht tem perend w erken op 

tempera tuursextremen;
•  de vegetatie, waarbij niet alleen struweel en bos, m aar ook kruiden- o f  zelfs mosbegroeiingen 

extremen in  het m icroklim aat sterk temperen.

10
o o k  o p  e e n  in t e r m e d ia i r e  s c h a a l  k u n n e n  s ig n i f i c a n t e  k l i m a a tv e r s c h i l l e n  o p t r e d e n  (b . v . tu s s e n  e e n  b e b o s t  e n  

e e n  e e r d e r  s c h r a a l  b e g r o e i d  g e b ie d ) ,  m e n  s p r e e k t  d a n  o v e r  e e n  m e s o k l im a a t .
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1.3.2. Geologie en kwartairgeomorfologie

1.3.2.1. Inleiding

G eologisch gezien behoort de Vlaamse kust tot het Kwartair. Vroegere geologische perioden spelen 
geen rol van  betekenis met betrekking tot de opbouw  van  het oppervlak. Tertiaire lagen (vnl. Ieperiaanse 
klei) zijn daarentegen wel van  belang voor de hydrologie van  het gebied (zie 1.3.3). Fig. VII. 14 toont een 
algem een overzicht van de geologie van W est-Vlaanderen. Een schematische voorstelling van  de 
(geom orfologische) opbouw  van  de V laamse kustvlakte wordt gegeven in  Fig. VII. 15.

Flet kustgebied is een uitgesproken dynam isch landschap. De algem ene configuratie van  de 
verschillende kustafzettingen, duinen, schorren en polders, m aar ook die van  de kustlijn zelf, is 
gedurende de laatste tienduizend jaa r (Holoceen) dan ook zeer ingrijpend veranderd, en veranderingen 
van deze orde gaan ten dele ook vandaag nog door (De R aeve 1991: 55). Belangrijke geologische 
factoren, bepalend voor de bouw  (en het uitzicht) van  het kustgebied, zijn: de tijd, het klimaat, de 
getijdenwerking, de golfwerking, de zeestrom ingen, de stormwerking, de beschikbaarheid en 
hoedanigheid (vnl. korrelgrootte) van  het sediment en - in  mindere mate dan in  het binnenland - de 
invloed van de mens. A lhoewel recente studies steeds m eer inzicht bieden, blijft de kennis van de 
genese en evolutie van  de ‘westelijke kustvlakte’ wetenschappelijk omstreden.

Het studiegebied wordt gekenmerkt door een complexe landschapsopbouw (De  R aeve  1991: 75). 
Ruim telijk vorm t het enerzijds een scham iergebied tussen (eolische) duinen van  diverse ouderdom en 
ontstaanswijze, terwijl het anderzijds een uitloper om vat van  een voorm alige (m ariene) strandvlakte in 
het m ondingsgebied van  de IJzer. M en kan hier dus spreken van een recent (dit is: tot in  de 
middeleeuwen) estuarien beïnvloede duinstreek, waarin, loodrecht op de N W -ZO  georiënteerde zee- 
polder-gradiënt, een ZW -NO-gradiënt van (recent) m eer estuarien naar een (recent) enkel marien 
beïnvloed kustgebied optreedt. W aar het studiegebied het grootste deel van  de eerste gradiënt omvat 
(enkel het duin/polder-overgangsgebied ten  Z van de N ieuwpoortsesteenweg valt er buiten), omvat het 
studiegebied echter slechts een beperkt deel van de tweede gradiënt. Deze tweede gradiënt werd 
overigens veel sterker en m inder reversibel dan de eerste aangetast door de urbanisatie van  dit deel van 
de kust.

Voor een nauwgezette bespreking van de hoger verm elde abiotische (m acro)geom orfologische 
processen wordt verw ezen naar D ec lerc q  & D e  M o o r  (1996).

1.3.2.2. De evolutie van de westelijke kustvlakte tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort vanaf de 
Romeinse tijd tot op heden

De regressie die volgt op de eerste D uinkerke-overstromingsfasen (fasen 0 en I), laat volgens Th o en  
(1978, cit. in D ec lerc q  & D e M o o r  1996: 66) bewoning toe in  de kustvlakte vanaf de eerste eeuw. De 
CEUNYNCK & Te r m o te  (1987, cit. in 1. c.) spreken evenwel ook over IJzertijd-nederzettingen (ca. 2700 
tot 2050 jaar geleden) nabij Veume.

N a een periode van relatieve rust, nam  vanaf de derde eeuw  de mariene invloed w eer toe (Duinkerke- 
overstromingsfase II) en werd de, verm oedelijk ook ter hoogte van Ter Yde aanwezige, beschermende 
duinengordel grotendeels door de zee weggeslagen. Tussen Sint-Idesbald en de Franse grens (en verder 
Frankrijk in) b leef een deel van deze gordel intact (de ‘Oude D uinen van  De Panne’, D e CEUNYNCK 
1992), m eer naar het oosten toe is dit niet het geval. A an de basis van  deze en andere duinvorm ingsfasen 
liggen volgens diverse auteurs (zie D e c le r c q  & D e M o o r  1996) periodes van  verhoogde
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stormfrequentie ten grondslag. De hiermee gepaard gaande zeebodem - en kusterosie zouden dan 
resulteren in  een grotere zandaanvoer via het strand naar het binnenland, waardoor duinvorming 
mogelijk wordt. Ook grotendeels eolische afbraak van zeewerende duinen, gevolgd door landinwaartse 
zandverplaatsing, kan in  een dergelijk proces echter een rol spelen.
Ais gevolg van  deze overstrom ingen ontstond in  de Vlaamse kustvlakte een waddengebied, dat vanaf de 
zevende tot achtste eeuw  evolueerde naar een rijp schorregebied m et m in o f  m eer dichtgeslibde geulen 
(Oudlandschorrevlakte).

Tijdens de elfde eeuw  vond een volgende Duinkerke-overstromingsfase plaats (Duinkerke-III). Een 
belangrijke zeedoorbraak langs het IJzerestuarium - waarbij de historisch gedateerde stormvloeden van 
1014 en 1042 ( V e r h u l s t  1995: 26) verm oedelijk een belangrijke rol spelen - beïnvloede voornam elijk 
het gebied ten zuiden en ten oosten van Nieuw poort via een getijdengeulenstelsel. Reeds vanaf de tiende 
eeuw  begint m en in  de kustvlakte - ongeveer loodrecht op de kustlijn - m et de aanleg van  dijken, 
waarmee de belangrijkste getijdengeulen kunnen w orden afgedamd. Om aldus de im pact van 
doorbraken te verm inderen werd tussen het huidige Oostduinkerke en K nokke-a/d-IJzer de Oude Zeedijk  
opgeworpen. Deze dijk wordt arbitrair beschouwd ais de grens tussen de Oudland- en de 
M iddellandschorrevlakte (cf. voetnoot 17). De vanaf dan geleidelijk ontstane poldergebieden w erden 
aanvankelijk ais (zilt) weiland, later ais akkerland in cultuur gebracht. A an het noordelijk uiteinde van 
de Oude Zeedijk ontstond het dorp Oostduinkerke (oudste vermelding: 1149).

De vorm ing van een nieuwe beschermende zeereep vanaf de achtste eeuw, m ogelijk ten dele 
opgebouwd uit het afbraakmateriaal van  oudere en m eer zeewaarts gelegen duinen, wordt gezien ais de 
start van  de Jonge D uinvorm ing  ( D e c l e r c q  &  D e  M o o r  1996: 66) Qua vorm ingsgeschiedenis kan 
binnen het studiegebied onderscheid gemaakt w orden tussen m instens drie deelgebieden:
•  Sandeshoved ; de duintong tussen de huidige O ostvoorduinen en N ieuw poort uitlopend tot Sint-Joris, 

die deel zouden uitm aken van het ‘poulier/m usoir’-systeem van  de Vroeg-M iddeleeuwse 
IJzermonding;

•  de vlakke delen van het H annecartbos en omgeving, die vanaf de 14e eeuw  ontstonden op een zeer 
brede strandvlakte m et primaire duinvorming;

•  en de Plaatsduinen, gedeelten van  de Oostvoorduinen en het grootste deel van Ter Yde- 
Zeeberm/Karthuizerduinen, gevormd tijdens de M iddeleeuwse en latere loopduin- en 
paraboolduinfasen.

De duincom plexen die zich ontwikkelden aan de rand van  het vroegere estuarium van de IJzer behoren 
tot de oudste delen van  deze Jonge D uinen (= Subrecente B innenduinen ; cf. ‘Sandeshoved’ en oostelijke 
O ostvoorduinen11). D e c le r c q  & D e M o o r  (1996) interpreteren deze vroege duinvorming in  het IJzer
estuarium ais een estuarien ‘poulier-m usoir’-systeem, met ‘Sandeshoved’ (de duintong waarop 
Nieuw poort w erd gesticht) ais poulier  en het Schudde beurze-gebied te W estende ais musoir.
Deze terminologie werd geïntroduceerd door Br iq u et  (1930) en is gekoppeld aan duinvorming in 
estuaria. W anneer een estuarium o f  een geul verzandt wordt duinvorming m ogelijk op drooggevallen 
plaatsen, wat aanleiding kan geven tot het ontstaan van schoor- en haakw allen Een poulier is een 
zogenaam de haakwal opgebouwd uit grover materiaal die zich in de richting van de dominante 
stranddrift ontwikkelt en waarop duinvorming m ogelijk wordt. Een poulier kan beschouw d worden ais 
een accumulatielichaam, terwijl een musoir - het lichaam dat zich aan de lijzijde ten opzichte van  de 
kustdrift bevindt - aan erosie onderhevig is. Het verschil in zandaanvoer tussen poulier en m usoir wordt 
verklaard door sterke beïnvloeding o f onderbreking van  de longitudinale kustdrift door de uitstromende

11
d e  O o s tv o o r d u in e n  z i jn  w a a r s c h i j n l i j k  o n ts ta a n  d o o r  v e r s tu i v in g  v a n u i t  d r o o g g e v a l le n  s t r a n d e n  la n g s  d e  

z u i d r a n d  v a n  tw e e  g e u le n  ( F ig .  2 1 ) ;  v o lg e n s  W I T A B  ( 1 9 9 6 )  i s  d e z e  d u in v o r m in g  r o n d  d e  a c h ts te  e e u w  te  
s i tu e r e n ,  d e  p e r i o d e  w a a r in  h e t  w a d  h o o g  o p g e s l i b d  w a s  e n  d e  g e u le n  s te r k  v e r z a n d ;  h e t  g e d e e l te  v a n  d e  
O o s t v o o r d u in e n  te n  w e s te n  v a n  d e  v e r k a v e l in g  M o n o b lo c  z o u  e v e n tu e e l  v a n  r e c e n te r e  o o r s p r o n g  z i jn .
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rivier o f  geul. Bij m igratie van de geul kunnen zich achtereenvolgens verschillende pouliers vorm en 
terwijl de m usoir achteruitschrijdt (naar Dec lerc q  & d e  M o o r  1996: 27).
De bredere Oostvoorduinen  en de kopjesduinen in de ZO-hoek van  het V NR Hannecartbos w orden in 
regel ook in verband gebracht met deze vroege estuariene duinvorming, eventueel mede beïnvloed door 
de Avekapellegeul (D e CEUNYNCK 1992), m aar lijken in elk geval ook beïnvloed o f  m ede gevorm d door 
overstuivingen tijdens de V roeg-M iddeleeuwse loopduinfasen o f  door interne verstuivingen.

Volgens PROVOOST (1996: 147) daalde de mariene activiteit reeds vanaf het m idden van de elfde eeuw 
en begint hiermee de verzanding van de westelijke arm van het estuarium. D oor het afdichten van de 
Vloedgat-geul m et de aanleg van de Groenendijk in 1280, zandde deze geul geleidelijk dicht tot een 
uitgestrekte strandvlakte. Op het zeewaartse deel van  deze strandvlakte heeft zich vanaf dan, zonder dat 
de precieze ontwikkelingsgeschiedenis gekend is, de duingordel van  Ter Yde/Karthuizerduinen 
ontwikkeld. H et zuidelijke, landwaartse deel van  de strandvlakte, met het grootste deel van  het 
Hannecartbos ais w estelijke kwart, b leef grotendeels vrij van overstuivingen. Volgens bepaalde bronnen 
(cf. S lo s s e  1996: 12) zou de Beek-zonder-Naam  die door het H annecartbos stroomt een relict zijn van 
de Vloedgatgeul. Oud kaartmateriaal toont echter nergens een spoor van  een w aterloop je) ter hoogte 
van het huidige Hannecartbos en ook het ontbreken van  een oud toponiem  i.v.m. de beek ( ‘Beek-zonder- 
N aam ’) - en dit in een streek w aar elke zichzelf respecterende oude poldersloot m et een schorregeul- 
verleden wel een specifieke naam draagt is een indicatie dat het hier niet handelt om een natuurlijk 
geulrelict.
Hydrologisch onderzoek m aakt duidelijk dat in de depressie van  het H annecartbos een sterke toevloei 
van  kw elw ater uit de omringende duinen optreedt, dat - door de aanwezigheid van leem-, klei- o f 
veenafzettingen ontstaan in  een dichtgeslibde getijdengeul - relatief oppervlakkig m oet afvloeien in de 
richting van de IJzer (cf. 1.3.4.2.b). De Groenendijk en de verder opgeslibde Lenspolder vorm en echter 
een half-kunstmatige barrière voor dit afvloeiend kwelwater. O f dit wateroverschot impliceert dat hierbij 
op natuurlijke w ijze ook een duidelijk gemarkeerde beekloop werd gevorm d (al dan niet ter hoogte van 
een vroegere kreekbedding) is niet m eer uit te maken. Gezien de goed ontwikkelde veenlaag is een sterk 
drainerende beekloop hier echter niet erg waarschijnlijk. De toevloei en al dan niet diffuse afvloei van 
kw elw ater zal echter in  elk geval de aanleg van een kunstmatig afvoerslotenstelsel in  de hand hebben 
gewerkt.
Rond 1300 is de aan de andere kant van  de Groenendijk ontstane Lenspolder volledig bedijkt en reeds 
eerder werd ook het voorm alige E bgat afgesloten (en ingedijkt tot de huidige H emmepolder), waardoor 
de IJzermonding gereduceerd w erd tot één (deels gegraven ?: cf. de courante term  “le chenal de 
l’Y ser’)) geul met aan weerszijden een smalle strook slikken en schorren (cf. ook Fig. VII. 19).

Voor de periode negende tot tiende eeuw  spreekt D e CEUNYNCK (1992) voor de westelijke kustvlakte 
van de Jonge duinvormingsfase Ia, die ook te boek staat ais de ‘eerste loopduinfase’. In  deze periode 
overstoof een grote hoeveelheid zand, verm oedelijk weinig gehinderd door stabiliserende vegetatie, het 
wadden- en schorrengebied ter hoogte van  het huidige Koksijde en Oostduinkerke en vorm de er een 
laag, lichtgolvend duinlandschap. O f en hoe deze verstuivingsfase ook het studiegebied heeft beïnvloed 
is onduidelijk, het noordelijke deel het huidige duingebied bevond zich toen w aarschijnlijk nog binnen 
het estuarium van de IJzer en/of zijn  zijtak, de Avekapellegeul, o f vorm de een eiland/zandbank centraal 
in dit estuariumgebied. In  de dertiende eeuw  nam  volgens D e CEUNYNCK (1992) een nieuwe 
loopduin(sub)fase een aanvang in de w estelijke kustvlakte (Jonge D uinen Ib). In  elk geval w erd tussen 
de negende en veertiende eeuw  de voorm alige Avekapellegeul overstoven, waarbij een laag, achteraf 
soms naar moerassig evoluerend, golvend duinlandschap ontstond. De lager gelegen delen van deze 
gestabiliseerde loopduinen werden, de later door de veel reliëfrijkere paraboolduinvorming overstoven 
delen niet meegerekend, achteraf vrijw el volledig ontgonnen tot cultuurland ( I e helft 19e eeuw) en 
daarna geürbaniseerd (2e helft 20e eeuw). De hierbij gespaarde, relatief hoger gelegen Oostvoorduinen  
zijn mogelijk ontstaan door collusie van deze loopduinen en de strandwal van  Sandeshoved  (zie boven).
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Het westelijk deel van  het studiegebied werd vanaf de veertiende tot de zestiende eeuw  beïnvloed door 
de zgn. laatmiddeleeuwse paraboolduinen (Jonge Duinen II, paraboolduinfase), w aarvan aangenom en 
wordt dat zij ontstonden in het zog van  een (onbegroeid) loopduin. Aangenom en m oet w orden dat in 
deze periode de invloed van  fixerende vegetatie toenam (m ogelijk begon pas vanaf dit m om ent Helm - 
Amm ophila arenaria  een rol van  betekenis te spelen bij de duinontwikkeling). Daarnaast kunnen ook de 
toenem ende en volgehouden menselijke pogingen tot fixatie van de stuifduinen, ter bescherming van de 
nederzettingen en weidegronden op de lage duinen uit de oudere loopduinfase(n) een rol hebben 
gespeeld bij de paraboolduinvorming.

Ook na de hierboven besproken, m acro-geom orfologisch belangrijkste, fasen in de Jonge Duinvorm ing 
vonden nog belangrijke zandverstuivingen plaats, ook in het studiegebied. Zandm assa’s die via bressen 
in de zeereep sam enkom en met gereactiveerde paraboolduinen kunnen grote bewegende duinen laten 
ontstaan, w at een verklaring zou bieden voor het optreden van  ‘w andelduinen’ (cf. Ter 
Y de/K arthuizerduinen).
De im pact van  de m ens op het optreden van zandverstuivingen is onduidelijk. In  ieder geval blijkt uit 
historische docum enten dat de agropastorale druk op de duinen ten minste voor lokale verstuivingen 
verantwoordelijk kan gesteld w orden (PROVOOST 1996: 154). Deze en andere specifieke invloeden van 
menselijke activiteiten op het landschap, steeds in  w isselwerking met abiotische en biotische 
geomorfologische processen (cf. de vrij nieuwe term  biogeomorfologie, HUPP et al. 199512 ), wordt 
uiteengezet in  een historisch hoofdstuk (J.5.).

De Actuele duinvorming, ais m om enteel plaatsgrijpend biogeom orfologisch verschijnsel, wordt in  de 
volgende punten behandeld.

1.3.2.3. Duinvorming

1.3.2.3.1. A lgem een

(zie ook D e Ra e v e  1991: 76; D ec lerc q  & d e m o o r  1996; D e c eu n y n c k  1992)

Duinvorm ing kan w orden om schreven ais een typisch biogeom orfologisch proces, waarbij de 
wisselwerking tussen abiotische en biotische componenten (i. c. vegetatie) essentieel is (cf. ook 1.5). 
Vier hoofdfactoren bepalen in essentie het ontstaan van kustduinen:
•  het zand (bouwmateriaal, aangevoerd via zee o f rivieren),
•  de zee (transport van  bouwmateriaal en sortering in  g rof tot fijn materiaal),
•  de w ind (eveneens transport en sortering) en
• de vegetatie (opvangen en vasthouden van het bouwmateriaal).

Een gebruikelijk onderscheid binnen de diverse w ijzen waarop m aritiem e duinen w orden gevorm d, is dit 
tussen prim aire  (nieuwvorming van  duinen op het strand) en secundaire duinvorming  (verstuiving, 
verplaatsing en vervorming van  reeds bestaande duinen). D e C e u n y n c k  (1992) bespreekt echter nog 
verschillende andere processen, die feitelijk niet binnen deze al te simplistische tweedeling te 
rangschikken zijn; zo is er bij voorbeeld het langs de Belgische kust regelmatig opgetreden proces van 
vrije duinvorming, waarbij zandverstuivingen op de overgang van  het strand naar het duingebied 
dergelijke afm etingen aannem en, dat de vegetatie geen vat krijgt op de zandbewegingen, en waarbij 
dominante sterke w inden landwaarts zandtransport veroorzaken en landinwaarts “bewegende”, 
onbegroeide duinen het resultaat zijn  (De C e u n in c k  1992: 25-26). Traditioneel w orden overigens ook

12 Biogeomorphologg refers to relations between the biota and geomorphic form  and process... (Hupp et al.
1995)
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een aantal andere mariene geolandschappen, b.v. kunstmatig afgesnoerde strandvlakten (cf. 
H annecartbos), die dus niet door duinvorming (want zonder invloed van wind en vegetatie) zijn tot 
stand gekomen, tot het duingebied gerekend, in  elk geval indien zij ruimtelijk verbonden zijn  m et het 
duingebied s.s.

1.3.2.3.2. Prim aire duinvorm ing

(= parallelle organogene duinvorming, cf. V a n  D ieren  1934; V a n d en  B er g h e n  1947)

Klassiek wordt primaire duinvorming beschreven uit zones m et kustaangroei, op delen van  het 
hoogstrand die buiten de aanhoudende invloed van  de golfslag kom en te liggen. Het proces is obligaat 
organogeen: de vestiging en het actief m eegroeien van  aan het m ilieu aangepaste grassoorten is een 
noodzakelijke voorwaarde tot aangroei. Diversifiërende factoren vorm en de hoeveelheid aangevoerd 
zand, de frequentie van stormvloeden en de aanvoer van  organisch m ateriaal (vloedmerk), en van zaden 
van potentieel fixerende plantensoorten: allen sterk toevalsafhankelijke factoren.
De vorm ing van  zogenaam de embryonale duintjes met Elym us farc tus  ssp. boreoatlanticus 
(Biestarwegras) wordt doorgaans gevolgd door het aaneensluiten van deze geïsoleerde duintjes tot een 
gesloten duinreeks, en vestiging van  Amm ophila arenaria (Helm) m et een daaropvolgende massieve 
aangroei.
Bij sterk en snel aangroeiende kusten kunnen aldus gevormde duinreeksen op geruime afstand van 
elkaar afgezet worden; tussen twee reeksen wordt dan een strandvlakte van  de zee afgesnoerd en 
ontstaat een primaire duinvallei. Bij langzame en geringe aangroei w orden de reeksen vlak tegen of 
deels over elkaar afgezet: er ontstaat dan een zeer m assief voorduinensysteeni.

Zoals eerder aangegeven is het proces van “vrij duinvorm ing"  hierbinnen m oeilijk te situeren en de 
beschouw en ais een intermediaire vonn  tussen primaire en secundaire duinvonning (zoals mom enteel 
gedefinieerd). Het is wel een belangrijk proces dat een grote rol gespeeld heeft in de duinfonnatie van 
het gebied zeewaarts van  Hannecartbos.

1.3.2.3.3. Secundaire duinvorm ing

Secundaire duinvonning hangt sam en m et kustafslag o f wordt ingeluid door beschadiging van het 
plantendek van  bestaande duinen door diverse oorzaken. Ook hier kan een onderscheid gemaakt w orden 
tussen organogene secundaire duinvonning (paraboolduinen, kopjesduinen,...) en vrije duinvonning 
(loopduinen).
Traditioneel wordt secundaire duinvonning door kustafslag beschreven bij kusten die m in o f  m eer 
dwars op de dominante w indrichting gelegen zijn  (Depu y d t  19; K lijn  1981). De opeenvolgende 
stappen zijn dan:

•  aantasting van de buitenduinvoet m et vonning van een steil, afgeslagen klifduin;
•  ontstaan van lokale w indkuilen en -geulen (‘blow -outs’): vonning van een ‘gekerfde’ zeereep;
•  verbreding en verdieping van deze kuilen tot uitblazingsvalleien, die uiteindelijk tot het (zand 
fixerend) grondwater kunnen reiken (pannen);
•  uitbreiding van  deze valleien in de lengterichting: ontstaan van enkelvoudige paraboolduinen;
•  aaneensluiten van  m eerdere paraboolduin/panne-com plexen tot grotere eenheden (meso- en 
megaparabolen), ofwel zijdelings, m et vonning van meervoudige valleien, afgesloten door een 
‘kam duin’ (dwars op de w indrichting gelegen), ofwel door verwaaiing van  de kop van de parabool, 
w aardoor ‘lengteduinen’ - parallel aan de overheersende wind gelegen - ontstaan;
•  eventueel nog verdere verstuiving, waarbij de vegetatie haar greep op het stuifzand geheel verliest, 

met vonning van  geheel onbegroeide loop- o f w andelduinen.
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Secundaire duinvonning is echter niet principieel gekoppeld aan de zeereep, hoewel hier de intrinsiek 
hogere milieudynamiek wel sneller aanleiding hiertoe zal geven. Verder landinwaarts kan echter, en dit 
m et dezelfde oorzaken, eveneens secundaire duinvonning optreden.

1. 3 . 2 . 3 . 4 . Complexe duinvorm ing

N aast de landschappelijk goed herkenbare primaire en secundaire duinvonnen, kunnen aanzienlijk 
complexere duinvonnen ontstaan door eventueel herhaaldelijke, m aar slechts partiële, (al dan niet 
antropogeen geïnduceerde) verstuivingen. Hogere teneindelen  kunnen dan het gevolg zijn  van 
opstuiving, m aar ook van  hogere stabiliteit in vergelijking m et het erom heen gelegen, intussen m in o f 
m eer weggeërodeerde landschap. Complexe duinvonnen hebben de grootste kans op ontstaan in 
landschappen m et sterk gediversifieerde vegetatie (in tennen  van erosiegevoeligheid, w indbrekend en 
zandaccum ulerend vennogen), en a fortiori w aar verscheidene grotere landschapseenheden elkaar 
ontmoeten, zoals wandelduinen met paraboolduincom plexen, o f paraboolduincom plexen m et een 
voorduinensysteeni o f een achterste duinenrij, o f overgangssituaties tussen duinen, polders o f schorren, 
en/of strand onderling.

1. 3 . 2 . 3 . 5 . D uinvorm ing in estuaria 
(naar D e c l e r c q  &  D e  M o o r  1996)

In  estuaria (trechtervonnige rivierm ondingen) en geulm ondingen wordt de waterhuishouding mede door 
de getijden beïnvloed. W anneer een estuarium o f geul verzandt (cf. H annecartbos) wordt duinvonning 
m ogelijk op drooggevallen plaatsen, wat aanleiding kan geven tot het ontstaan van schoorwallen o f 
haakwallen. H ierdoor kan een deel van  het estuarium worden afgesloten w aardoor de achterliggende 
‘strandvlakte’ droogvalt o f deels naar w ad evolueert. B r iq u e t  (1930) lanceerde in dit verband de 
term en poulier  en musoir. Een poulier is een haakwal opgebouwd uit grover m ateriaal (dan een musoir) 
die zich in  de richting van  de dominante stranddrift ontwikkelt en waarop duinvonning mogelijk wordt 
(Fig. VII.20). Volgens B r iq u e t  (1930) kan m en een poulier beschouw en ais een accumulatielichaam, 
terwijl een m usoir - het lichaam dat zich aan de lijzijde ten opzichte van  de kustdrift bevindt - aan erosie 
onderhevig is. Het verschil in  zandaanvoer tussen poulier en m usoir wordt dan verklaard door sterke 
beïnvloeding o f  onderbreking van de longitudinale kustdrift door de uitstromende rivier o f  geul. Bij 
m igratie van de rivier o f geul (meestal in  de richting van de kustdrift) kunnen zich achtereenvolgens 
verschillende pouliers vonn  en terwijl de m usoir achteruit schrijdt (Fig. VII.20).

1.3.2.4. Morfografle en -dynamiek binnen het studiegebied

De bespreking van de morfografische eenheden gebeurt grotendeels aan de hand van  de 
geomorfologische kaart van  de V laamse kustduinen ( D e c l e r c q  &  D e  M o o r  1996) D e tussen haakjes 
aangegeven codes verw ijzen hiernaar. De analyse van de geomorfodynam iek gebeurt op basis van  de 
(differentiële) hoogtekaarten van het studiegebied (zie bijlage 1 en 2). De hoogtes verw ijzen naar het Z- 
peil gebruikt door het ministerie van  Openbare W erken.
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1.3.2.4.1. Zeereepduinen
(2.IV.1)

De zeereep is de langgerekte waterkerende duinenreeks langsheen het strand. D e vonning en 
ontwikkeling ervan wordt sterk beïnvloed door de wind- en golfwerking. De dynamiek binnen het 
zeereep systeem speelt zich a f op verschillende tijdschalen.
De zogenaam de ‘m egaprotuberansen’ zijn m in o f m eer natuurlijke cycli van  kustafslag en -aanwas die 
zich over een tijdspanne van  enkele decennia voltrekken. Ter hoogte van  de Zeebermduinen blijkt 
residuele kustaanwas op te treden (accumulatieve megaprotuberans), wat onder m eer uit de vonning van 
embryonale strandduintjes kan w orden afgeleid Tijdens de voorbije veertig jaar heeft de duinvoet (de 
zone tussen 5 en 7 m  TAW ) zich 20 tot 40 m zeewaarts verplaatst. In  deze periode is ook duidelijk een 
grote zandmassa landinwaarts gestoven. D oor het gebrek aan gegevens over het zandbudget op het 
strand kunnen wij echter geen verdere uitspraken doen over de globale zandbalans.
Uit de differentiële hoogtekaart voor de periode 1914-1952 kunnen we afleiden dat de duinvoet zich 
(althans residueel) am per heeft verplaatst. In  het oostelijk gedeelte heeft zich een duidelijke 
terreinverhoging. Ook hier zijn  verdere conclusies voorbarig gezien het gebrek aan topografische 
gegevens voor het strand.

In  de zeereep kunnen zich w indgeulen, -kerven o f - kuilen ontw ikkelen13. M en spreekt van een gesloten  
zeereep  en een gekerfde zeereep  naargelang er al dan niet w indkerven in voorkomen. Ter hoogte van de 
Zeebermduinen is de zeereep dus duidelijk gekerfd. De duintoppen bereiken er hoogten van  20 tot 25 m; 
de depressies tussen deze toppen (‘kerven’) zijn  ten  minste 10 m hoog.

De accumulatie en landwaartse verstuiving van grote hoeveelheden zand wijst op een 
duinvormingsproces vanuit de zeereep. Het is ons echter onduidelijk o f hier over een echte 
‘duinvorm ingsfase’ - al dan niet in  relatie met de megaprotuberans - kan w orden gesproken. Ook het feit 
dat de landwaartse verstuiving gepaard blijkt te gaan m et residuele kustaanwas vergt ons inziens nader 
onderzoek. K l ijn  (1981) w ijst immers het ontstaan van  een ‘rollende zeereep’ toe aan kusterosie m et 
daaraan gekoppelde vonning van  duinkliffen.

1.3.2.4.2. Loop- en paraboolduinen  
(2.IV.2)

Loopduinen  vonnen  de resultante van  vrije duinvonning en m anifesteren zich ais één omvangrijk 
langgerekt duin. H et ontstaan wordt o.m. toegeschreven aan de plotselinge aanlanding van  een grote 
hoeveelheid zand op het strand die vervolgens ais één grote duinwal landinwaarts voortschrijdt. Deze 
duinen bezitten in het algem een een zw akhellende loefzijde, die onderhevig is aan sterke deflatie, en een 
steile lijzijde van verscheidene meters hoog w aar voortdurend zand wordt afgezet.

Een paraboolduin  is een U -vom iig duin m et twee, naar de dominante w indrichting gerichte arm en die 
verbonden zijn  door een boogvorm ige duinwal. Het dwarsprofiel van  een paraboolduin is op elke plaats 
asym metrisch en er is een duidelijke progradatiezijde, die overeenkom t m et de lijzijde t.o.v. de 
resulterende w indvector (tussen N .72° en N .75° voor de W estkust, cf. D e p u y d t 1967). Een 
paraboolduin is genetisch gebonden aan een uitblazingsvallei (panne), open aan de loefzijde.
De paraboolduingordel is het terrein w aar paraboolduinen en loopduincomplexen m et de eraan 
verbonden uitblazingsvalleien domineren. In  een paraboolduinengordel kunnen ook ketelduinen

13
in d ie n  d e  g e u le n  d ie p  g e n o e g  z i jn  o m  m a r ie n e  o v e r s t r o m in g  v a n  e e n  a c h te r l i g g e n d  v la k  g e b ie d  to e  t e  la te n  

s p r e e k t  m e n  v a n  e e n  s lu fter  ( k o m t  in  z u i v e r e  v o r m , d .i .  v e r d e r  v o l l e d ig  o m g e v e n  d o o r  d u in g e b ie d ,  m o m e n te e l  
n ie t  v o o r  la n g s  d e  B e l g i s c h e  W e s t k u s t )
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voorkomen: ronde depressies om geven door een relatief hoge duinwal m et een uitgesproken steile 
binnenhelling, m eestal geopend naar de dominante windrichting toe.

D e C e u n y n c k  (1992) m aakt een onderscheid tussen het paraboolduinlandschap  en het chaotisch 
(voor)duinlandschap. Deze auteur ziet het chaotisch duinlandschap ais een geheel van w indgeulen en - 
kuilen, duinruggen, uitblazingsvalleien en ketelduintjes, waarbij de totale oppervlakte van duinruggen 
ten opzichte van valleien in  verhouding groter is dan bij het paraboolduinlandschap. Deze terreinen 
bezitten eveneens ‘een m eer chaotische en een m eer bew ogen m orfologie’. Gezien zijn ligging en 
gezien de lokaal w aar te nem en ontwikkelingen, zou dit chaotisch duinlandschap  kunnen opgevat 
w orden ais een embryonaal stadium van  het grootschaliger paraboolduinlandschap. D oor D e 
C e u n y n c k  (I.e.) wordt een groot deel van de Zeeberm duinen , het gehele Ter Yde s.s. (inclusief, m aar 
mogelijk door een kartografische fout (?), de zuidelijke kopjesduinstrook) en de hierop aansluitende 
Karthuizerduinen, gerekend tot deze categorie (in tegenstelling tot b.v. het vrijw el gehele 
W esthoekreservaat in D e Panne). Omdat het chaotisch duinlandschap echter morfografisch niet zo 
duidelijk te onderscheiden is van  de belendende paraboolduingordel, w orden de door deze auteur 
onderscheiden chaotische duinlandschappen door D e c le r c q  & D e m o o r  (1996) tot de 
paraboolduingordel gerekend (karteereenheid 2.IV.2).

Binnen het ‘paraboolduinlandschap’ in  het studiegebied vallen onder m eer op morfogenetische basis een 
aantal subzones te onderscheiden.
- De luchfoto’s en hoogtekaarten daterend uit W.O. I tonen ons een schaars begroeide loopduinachtige 
structuur die zich over de gehele breedte van  het studiegebied uitstrekt. V ermoedelijk vorm en de jongste 
delen van de Simliduinen en het duingebied rond St.-André de respectievelijk oostelijke en westelijke 
verderzetting van  dit duinmassief. Ten noorden van  dit duin strekte zich een pannengordel uit.
De voorbije 80 jaar heeft dit duin grondige modificaties ondergaan, zow el ten gevolge van natuurlijke 
ais antropogene factoren. Onder invloed van de dominante westelijke w inden hebben de duinruggen 
zich globaal in W OW -richting verplaatst. De maximale afstand die daarbij werd afgelegd bedraagt ca. 
200 m, wat een gemiddelde stuifsnelheid van 2,5 m /jaar oplevert. U it de beschikbare gegevens kunnen 
we maximale stuifsnelheden (uitgem iddeld over een periode van 40 jaar) van  3,5 m /jaar afleiden (Tig. 
VII.21). In  vergelijking m et het loopduin in De Panne liggen deze snelheden vrij laag. V oor het 
‘Centraal w andelduin’ kunnen we voor de afgelopen 40 jaar stuifsnelheden noteren van 5 tot 10 m/jaar. 
Ook de hoogte van  beide duinen verschilt sterk. De duintoppen in Ter Yde bereik(t)en hoogten tot bijna 
30 iii terwijl het (helmloze) loopduin van  de W esthoek am per hoger is dan 15 m. Vermoedelijk is het 
‘loopduin’ van Ter Yde dus niet ais een ‘vrij duin’ m aar eerder ais een ‘helm duincom plex’ op te vatten. 
Ook op de luchtfoto’s uit W.O. I zijn  langsheen de zuidelijke rand helm duinachtige structuren te zien.
Uit de (differentiële) hoogtekaarten kunnen we ook afleiden dat het duincom plex zich geleidelijk 
opsplitst in m in o f  meer afzonderlijke duin-pannesystemen. D it fenom een heeft verm oedelijk een deels 
natuurlijke m aar grotendeels ook antropogene oorzaak. Een illustratief voorbeeld vorm t de omgeving 
van de voorm alige home G. Theunis. D oor de jarenlange fixatie van  het duin onder dit gebouw  deed 
zich aan de lijzijde een zandtekort voor, w at zich heeft geúit in een sterke deflatie. Op de hoogtekaart 
van  1994 is de oorspronkelijke duinrug bijna volledig gesplitst. Plet actief stuivend duinoppervlak is 
daarbij sterk teruggedrongen.
- De paraboolduinen in  de Plaatsduinen m aken deel uit van  een andere duinvormingsfase. In  het 
landschap zijn  vier paraboolduinachtige structuren te onderscheiden die in m in o f  meerdere m ate nog 
actief stuiven. De gemiddelde stuifsnelheid bedroeg afgelopen decennia ongeveer 2 m/jaar.
- Ten noorden en ten  zuiden van het ‘loopduincom plex’ kunnen we stroken fijnschaliger 
paraboolduinlandschap onderscheiden w aarvan de samenhang met dit complex niet geheel duidelijk is. 
Plet zijn  vooral deze terreinen die het gehele duingebied een ‘chaotische’ indruk geven.
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1.3.2.4.3. K opjesduinen

(2.IV.3)

De terni kopj esduin (en) (K li jn  1981) wordt gebruikt om een golvend, lager gelegen en dikwijls reeds 
lang in  extensief agrarisch gebruik genom en duinlandschap aan te duiden w aarin een complex van 
talrijke kleine afgeronde toppen met zachte hellingen domineert. D ergelijke duintjes kunnen ontstaan 
zijn door ‘overpoedering’ (= beperkte overstuiving) van  o.a. K ruipwilgm assieven (cf. D e R a e v e  1991) 
o f door kleinschalige verstuivingen in  andere reliëfanne duinterreinen. D e afgeronde vorm en w orden 
dikwijls versterkt door langdurige extensieve begrazing en betreding. De hoogteverschillen bedragen 
zelden m eer dan enkele m eters en oudere kopjesduinlandschap zijn m eestal sterk door vegetatie 
gefixeerd. Tot de kopj esduinenzone worden de O ostvoorduinen , het zuidelijk deel van  Ter Yde en de 
zuidwesthoek van het H annecartbos gerekend. V ermoedelijk bestaan de kopjesduinen van  de 
O ostvoorduinen uit twee ontogenetisch verschillende zones; een w estelijke zone die verm oedelijk een 
restant vorm t van een middeleeuwse loopduinfase en een oostelijke ‘subrecente’ zone (ontstaan tijdens 
de vroege middeleeuwen?). De hoogte van het maaiveld situeert zich  in  de O ostvoorduinen grotendeels 
tussen 6 en 8 m. De kopjesduinen van  ter Yde zijn gemiddeld hoger gelegen (7 tot 10 m).

1.3.2.4.4. Reliëfarm e zandige terreinen o f  overgangszones

Onder deze noem er plaatst m en vlakke en veelal volledig in  gebruik genom en terreinen zoals: 
voorm alige strand- o f schorrevlakten  (H annecartbos), vage grenzen en overgangsgebieden tussen 
polder en duin o f  tussen verschillende duineenheden onderling en sterk antropogeen beïnvloede 
(ploegen, afgraven,... ) terreinen die hun oorspronkelijk re liëf hierdoor verloren hebben (o.a. delen van 
de O ostvoorduinen en het Hannecartbos). Deze zones hebben een hoogteligging van 5 à 6 m.

1.3.2.5. Belang van de geomorfologie voor het beheer

Verstuiving is één van  de m eest wezenlijke en karakteristieke eigenschappen van een duinlandschap (De 
R a eve 1991: 84). Het m erendeel van de huidige regeneratie en nieuwvorm ing van
landschapscom ponenten verloopt obligaat via verstuiving tot op het grondwater. De duintopografie 
beïnvloedt ook op verschillende m anieren de bodem vonning (JUNGERIUS 1990): duinvonnen 
controleren de windregimes en hierbij erosie en sedimentatie; watererosie is afhankelijk van  expositie en 
helling; m icroklim aat (noord- versus zuidhelling); vegetatie en fauna (noord- versus zuidhelling); 
g rondw atem iveau,...

Op historisch vlak w aren de m iddeleeuwse, m aar lokaal tot op heden voortdurende, grootschalige 
verstuivingen bepalend voor het uitzicht van  het huidige landschap. Verstuiving, en vooral (relatief) zeer 
grootschalige verstuiving, w aarvan het verbrokkelde loopduin van Ter Yde/Karthuizerduinen  een relict 
voorbeeld vorm t, is niet alleen op zich (ais complex van louter natuurlijke processen) uiterst waardevol, 
m aar ook vanuit het oogpunt van  ecologische diversiteit zeer belangrijk bij spontane regeneratie en 
natuurontwikkeling. Het behouden van (grootschalige) verstuivingen m oet daarom ais één van de 
prioritaire beheersdoelstellingen voor de Vlaamse duinen vooropgesteld w orden (o.e.).
Het ruim telijk schaalaspect is daarbij van groot belang! W e m ogen niet uit het oog verhezen dat 
natuurlijke duinvormingsprocessen zich afspelen over oppervlakten van verschillende vierkante 
kilometers (cf. de oppervlakte van  het ‘loopduin’ tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort). Het huidige 
duinsysteeni in  Ter Yde is dus verre van  ‘volledig’ en de dynamiek is, ondanks de actuele verstuivingen, 
sterk ‘gedem pt’.
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Concreet zorgt de huidige - in  V laamse en zelfs N W -Europese context belangrijke - geomorfologische 
dynamiek in het duinencom plex Ter Yde voor de instandhouding en ontwikkeling van een aantal veelal 
zeldzaam gew orden landschapselem enten met typische fauna en flora, waaronder open stuivende 
duinen, matig gefixeerde duinen met Elelm14, K ruipwilg-W intergroen-struwelen en vegetaties van jonge 
vochtige duinvalleien.

1.3.3. Hydrologie
(vnl. naar M a r t e n s  &  W a l r a e v e n s  1996, G u l i n c k  1966 e n  D e  R a e v e  &  L e b b e  1984)

1.3.3.1. Algemeen

De kustduinen, een kwartaire formatie, bevatten belangrijke (ondiepe) zoetwaterreservoirs. H iervan 
bevinden de grootste zoetwaterreservoirs zich tussen de Franse grens en de IJzermonding (Gu lin ck  
1966: 16).
Deze zoetwatervoorraden ontstaan ais gevolg van het geaccum uleerde neerslagoverschot (de neerslag 
m in de totale verdamping). Doordat het duinm assief zich relatief hoog boven het strand- en 
polderniveau verheft en door het ontbreken van  drainerende waterlopen, kan de bovengrens van deze 
zoetwatermassa (de grondwatertafel), boven het zeeniveau uitreiken; deze neem t (geïdealiseerd) een 
lensvorm aan (zoetwaterlens, drijvend op het ‘zw aardere’ brakke en zoute grondwater, Fig.VII.22). In  
de evenwichtstoestand stroomt steeds een deel van  deze zoetwatermassa a f  naar zee, een ander deel in 
de richting van  de polders. Bij een gemiddelde jaarlijkse ‘nuttige’ neerslag van  200 Fm2 bedraagt de 
gemiddelde verblijftijd van  w ater in de grond ongeveer 300 jaa r (M ees & VERHEYE 1984: 91). Bij 
grondwaterwinning zal de grondwaterbalans een nieuw  evenwicht aannem en (o.e. : 92).

De ondergrens van  de w aterlens wordt in  eerste instantie bepaald door de geologische opbouw  van het 
kustgebied. Het kw artair (grond wat er )reservoir is in  het Belgische kustgebied opgebouwd uit een 
afwisseling van  doorlatende en slecht doorlatende lagen. D e onderste doorlatende laag, rustend op het 
ondoorlatend tertiair (klei)substraat, bestaat voornam elijk uit middelm atig tot g rof zand met grint en 
schelpfragmenten. De hydraulische doorlatendheid kan er variëren van 1 m/dag tot 100 m/dag. In  de 
doorlatende lagen gebeurt de grondwaterstroming hoofdzakelijk horizontaal, in de slecht doorlatende 
lagen voornam elijk verticaal. De samenstelling van  die slecht doorlatende lagen kan variëren van  fijne, 
leem houdende zanden over leem naar kleilagen. De verticale hydraulische doorlatendheid is dan ook 
zeer gering. Deze slecht doorlatende lagen vertonen een discontinu verloop, wat ais gevolg heeft dat het 
hydrologisch systeem plaatselijk m in o f m eer afgesloten is.

W at de samenstelling betreft is het duinwater van nature arm aan opgeloste stoffen , w at volgt uit de 
samenstelling van zow el duinzand ais regenwater. H et bevat veel aardalkaliën (80 tot 95 % Ca++ en 
M g++) en weinig alkaliën (5-20 % N a+ en K+) (D ’HONDT 1981: 7). W ateronttrekkingen kunnen echter de 
zoetwaterlens w ijzigen en een geleidelijke aanrijking aan zouten veroorzaken (D en is et al. 1992: 218). 
Onder invloed van  luchtverontreiniging stijgt het sulfaatgehalte in  het regen- en bijgevolg ook in  het 
grondwater. In  de directe omgeving van  de watertafel, en  dan met name w aar die m in o f m eer samenvalt 
met de wortelzone, kan de samenstelling van  het w ater echter aanzienlijk verschillen t.o.v. de 
gemiddelde situatie. Vooral kalkgehalte en pH  kunnen onder invloed van  bodem processen sterk variëren 
op relatief korte afstanden (pH in de bovenste bodem lagen van  >7 dalend tot 5 à 6).

14
D e  R o o i j - V a n  D e r  G o e s  (1 9 9 6 :  1 6 -1 8 )  s te l t  d a t  d e  v i t a l i t e i t  v a n  H e lm  in  d e  d u in e n  in  s ta n d  w o r d t  g e h o u d e n  

d o o r d a t  d e  p la n te n  g e r e g e ld  w o r d e n  o v e r s to v e n  m e t  v e r s  a a n g e v o e r d  z a n d ;  a is  g e v o lg  v a n  d e  u i td r o g e n d e ,  
s c h u r e n d e  e n  b o d e m r e m a n i ë r e n d e  w e r k in g  v a n  s tu iv e n d  z a n d  o n ts n a p p e n  d e  h e lm p la n te n  a a n  d e  s c h a d e l i j k e  
in v l o e d  v a n  b o d e m o r g a n is m e n  ( s c h im m e l s ,  n e m a to d e n )
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In  sommige gevallen kan er een opwaartse stroming van  grondwater plaatsvinden; m en spreekt dan van 
afvloeigebieden (D e R a e v e  & L eb b e  1984: 415). Deze kom en enkel voor aan de randen van de 
depressies, w aar op het einde van de heropvullingsperiode uitsijpeling (kwel) kan  plaatsvinden, meestal 
boven een stuwende, slecht doorlatende laag. Vanuit botanisch oogpunt belangwekkende 
afvloeigebieden (voedselarme duinkwel !) w orden vertegenwoordigd door de duin-polder, de duin- 
schorre en ook de duin-strand overgangsgebieden. O ok de fossiele strandvlakte Hannecartbos, geklemd 
tussen het paraboolduinm assief Plaatsduinen en het kopjesdum m assief Oostvoorduinen, vonnt een 
belangrijk afvoergebied van voedselarm e duinkwel.

1.3.3.2. Hydro(geo)logie van het Ter Yde-duinencomplex
(voornamelijk naar M a h a u d e n  &  L e b b e  1982)

1.3.3.2.1. L ithologische bouw van het kw artair reservoir

In  het kader van  hydrogeologische studies ( M a h a u d e n  &  l e b b e  1982, W a l r a e v e n s  et al. 1993) 
werden langsheen enkele transecten profielstudies uitgevoerd (Fig. VII.23, VII.24). Fig. VII.25 
illustreert op fraaie wijze de gradiënt Ter Yde (wandelduin)- Hannecartbos - Oostvoorduinen (transect 
A -A ’

transect A-A
•  Het kw artair (ondiepe) grondwaterreservoir wordt onderaan begrensd door (ondoorlatende) tertiaire 

afzettingen, m eer bepaald de klei van  het Ieperiaan (Yc, Form atie van Kortrijk), een mariene zware 
grijze tot blauwgrijze klei.

•  Hierop rust een doorlatende laag bestaande uit grijs middelm atig tot g rof zand m et schelpen en 
schelptragm enten (laag A).

•  Laag A ’ is een slecht-doorlatende laag opgebouwd uit een afwisseling van laagjes fijn tot zeer fijn 
zand en laagjes zandhoudende leem tot leem. De zandhoudende leem- en leemlaagjes bevatten 
m eestal veen (deze laag is afwezig in het M ariapark en het zuidelijk gedeelte van  het profiel).

•  Laag B , rustend op laag A  o f A ’, bestaat uit fijn zand m et schelptragm enten (doorlatend).
•  Laag B ’ is opnieuw een slecht-doorlatende laag die bestaat uit een afwisseling van zandhoudende 

leem- o f  leem laagjes en laagjes fijn tot zeer fijn zand (ontbreekt in het oostelijk deel van  de 
Karthuizerduinen). In  het zuidoostelijk gedeelte van het studiegebied (Oostvoorduinen-oost) wordt 
hiertoe ook het klei-leem -veen complex gerekend. Hoe m eer naar het zuidoosten, hoe kleiiger de 
afzetting wordt.

•  De bovenste laag bestaat uit duin- en strandafzettingen (laag C). H ierin kom en soms humushoudende 
zones (oude begroeiingshorizonten) voor.________________________________________________________

1.3.3.2.2. Stijghoogte en grondw aterstrom ingen

In  het kader van het hydrologisch onderzoek van  MAHAUDEN &  L e b b e  (1982) w erd tussen 22 decem ber 
1980 en 22 decem ber 1981 een net van peilbuizen veertiendaags bemonsterd. De neerslagcijfers, 
gem eten te Koksijde, uit deze periode (875 1/m2) liggen ver boven het langjarig gemiddelde (702 1/m2), 
volgend op een periode m et de norm ale benaderende neerslag (1.1.-31.12.1979: 706 1/m2; 1.1.-
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31.12.1980: 731 Fm2). Vooral oktober 1981 (183 Fm2) droeg bij tot deze vrij extreme neerslagcijfers. 
Aangenom en dat de stijghoogte in  een duingebied voornam elijk bepaald wordt door de neerslagcijfers 
van  de twee voorgaande jaren, kan w orden gesteld dat de grondwaterstand vanaf het begin van  de 
meetperiode tot september 1981 verm oedelijk ais ‘vrij norm aal’ m oet worden beschouwd, terwijl deze 
naar het eind van de onderzoeksperiode toe ais ‘relatief hoog’ kan w orden verondersteld15. De relatief 
lage neerslagcijfers van  januari tot april 1982 m aken het overigens onwaarschijnlijk dat de waterpeilen 
na decem ber 1981 nog sterk zouden zijn gestegen.

De freatische watertafel in het duinencom plex Ter Yde blijkt relatief hoog. In  de neerslagrijke periode 
vanaf oktober 1981 w orden peilen (stijghoogten) tot m eer dan +6,3 m  TAW  opgem eten in de duinen ten  
noorden van M ariapark en in  het zuidoosten van  het studiegebied (Fig.VII.27). Op dat m om ent situeren 
de laagste peilen in  het onderzoeksgebied zich tussen +4.8 en +5.0 m  TAW  (ZO-hoek Hannecartbos en 
ZW -rand Oostvoorduinen. Ook op het droogste mom ent (nazomer) van het m eetjaar situeren de peilen 
zich nog tussen ca. 5.75 en 4.45 m TAW. Grondwater vloeit a f  naar gebieden met een lagere 
stijghoogte. Er kunnen tussen Oostduinkerke en Nieuw poort drie stromingsgebieden onderscheiden 
worden. Ten noorden van een eerste SW -NE verlopende w aterscheidingskam is er ondergrondse afvloei 
in de richting van  de zee. Zuidelijk van een tweede, in een gebogen lijn W -O verlopende scheidingskam 
vloeit het grondwater a f  in  de richting van  de polders in  het achterland van de duinen. De centrale zone, 
tussen beide w aterscheidingskamm en, draineert naar de depressie van het Elannecartbos en de Beek- 
zonder-Naam. Volgens M a h a u d e n  &  L e b b e  (1. c.) ontstond deze waterloop w aarschijnlijk op 
natuurlijke w ijze door de aanwezigheid van leem-, klei- o f  veenafzettingen (in het bovenste deel van 
laag B ’, cf. hoger) die de ondergrondse afvloei van grondwater in  neerwaartse en in zuidelijke richting 
bem oeilijken (cf. 1.3.2.4 !). De begrenzing van  het stroomgebied wordt volledig bepaald door voeding 
van het grondwaterreservoir door de neerslag.
De waterhuishouding in het zuidoosten van het studiegebied w erd beïnvloed door de aanleg van  de 
Toral-vijver. V oor recreatiedoeleinden wordt het peil er constant op ongeveer +4,7 m  TAW  gehouden.

1.3.3.2.3. O ppervlaktewater

Het grondwaterreservoir staat op verschillende plaatsen in verbinding met het oppervlaktewater 
(bornputten, vijvers, Beek-zonder-Naam , sloten, ‘s w inters overstroom de depressies). De gemiddelde 
w aterstand van de vijvers is lager dan de watertafel in  de omgeving. H ieruit valt a f  te leiden dat 
grondwater naar de vijvers stroomt. Een zeer benaderend beeld van de invloedsfeer van  de drainerende 
Toral-vijver op de lokale grondwaterstand wordt w eergegeven in bijlage 4.
Een ander deel van het grondwater vloeit a f  naar de Beek-zonder-Naam. N a een langere droogteperiode 
- bijgevolg zonder oppervlakkige afvloei - is het w ater in de beek zuiver afkomstig van het 
grondwaterreservoir. De beek heeft dan zijn basisafvoer. N a een periode van  neerslag neem t het debiet 
toe tot een maximale waarde wordt bereikt. Het afvloeiende w ater is dan voor het grootste gedeelte 
afkomstig van  de oppervlakkige afvloei en slechts voor een klein gedeelte van het grondwaterreservoir 
(piekafvoer). M ogelijk treed op sommige m om enten in  de onmiddelijke nabijheid van  de Beek-zonder- 
N aam  zelfs voeding van het grondwater vanuit de beek op .

15
d i t  w o r d t  b e v e s t ig d  d o o r  e ig e n  ( m . l . )  v e ld w a a r n e m in g e n  in  h e t  V N R  D e  W e s t h o e k  e in d  n o v e m b e r  1 9 8 1 : o p  

d a t  m o m e n t  w a s  d e  P a m a s s i a p a n n e  in  d i t  r e s e r v a a t  c a . 2 0  c m  g e ïn u n d e e r d ,  e e n  s i tu a t i e  d ie  z i c h  g e m id d e ld  
s le c h ts  l x  p e r  3 à 5  j a a r  v o o r d o e t
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1.3.3.2.4. Fluctuaties

D ev os  (1984) verm eldt enkele belangrijke verschijnselen die de stijghoogte doen fluctueren. Gedurende 
de w inter kom t het grootste gedeelte van de neerslag de grondwatervoorraad ten  goede. De stijghoogten 
nem en dan toe en streven naar een evenwicht m et de voeding door het neerslagwater. De verhoogde 
evapotranspiratie zorgt ervoor dat tijdens de zom er de neerslag grotendeels terugkeert naar de atmosfeer, 
eventueel na een kort verblijf in de bovenste bodemlaag. Het grondwater blijft aldus verstoken van  een 
verdere aanvulling. H et tekort op de grondwaterbalans van  het reservoir uit zich in een 
stijghoogteverlies. W anneer de evapotranspiratie in de zom er groter wordt dan de neerslag en de 
grondwatertafel bereikbaar is, kan dit aanleiding geven tot een grondwaterstandsdaling doordat de 
vegetatie noodgedw ongen grondwater zal verbruiken.

De seizoenfluctuaties van de grondwatertafel w orden beperkt door de nabijheid van de zee. Onder de 
hoogwaterlijn zijn dergelijke schom melingen im mers vrijwel onbestaande. Eenzelfde, m aar veelal 
beperktere, dempende werking gaat in  natuurlijke kustecosystem en (die niet onmiddelijk grenzen aan 
hogergelegen, niet-holocene geologische formaties) norm aal ook uit van het achterland (lagune, wad, 
schorre, kustmoeras). De grootste natuurlijke fluctuaties treft m en dan ook aan in  de duinen op een 
afstand van  de hoogwaterlijn van  ongeveer tweederde van  de breedte van  het duinmassief. Natuurlijke 
fenom en ais geologische opbouw  van de ondergrond (aan- o f afwezigheid van halfdoorlatende lagen op 
geringe diepte), begroeiing (evapotranspiratieverschillen tussen vegetatietypes) en topografie 
(uitgestrekte hoge duinm assieven versus grote laaggelegen pannen) kunnen voor lokale 
fluctuatieverschillen zorgen.

Ook antropogene factoren kunnen de (natuurlijke) seizoenfluctuaties echter in  belangrijke mate 
beïnvloeden. Zo beperkt een (sterke) drainage binnen de duinen (b.v. Beek-zonder-Naam ) de 
seizoenfluctuaties en w ist ze ook grotendeels de schom melingen van  korte duur uit. Drainage en 
peilregeling van het cultuurlijke achterland (polder) kunnen de fluctuaties daarentegen versterken. Ook 
bij grondwaterwinning wordt een brede buitenste band van de pompkegel gekenmerkt door versterkte 
seizoensfluctuaties.

B a k k e r  (1981) noteerde ais natuurlijke situatie in duinvalleien in N ederland seizoensfluctuatietrajecten 
(= verschil tussen de hoogste en de laagste m aandstand van een hydrologische jaarcyclus) van 0,4 tot 0,7 
m, m et de laagste waterstanden in september-oktober en de hoogste in  februari-maart. L e b b e  &  D e  
B r e u c k  (1980) geven voor de W estkust analoge waarden. E igen w aarnem ingen in het PNR D e  
Westhoek gedurende de (klim atologisch nogal wisselvallige) negentiger jaren  en w aarnem ingen van 
L e b b e  (1978) uit de al even wisselvallige jaren  zeventig geven echter regelmatig hogere cijfers. De 
gemiddelde jaarstand blijkt onder invloed van natte en droge jaren  0,6 tot 0,9 m  te kunnen variëren. Het 
totale fluctuatietraject van  grondwater in de V laamse duinen bedraagt dus theoretisch minstens 1 à 1.6
i i i .

Uit de door M a h a u d e n  &  L e b b e  (1982) genieten grondwaterstanden, w erden (uiteraard zeer 
benaderende) kaarten afgeleid met de spreiding van  de grondwaterfluctuaties in l981 . Een zone in het 
noordoosten (S IM L I-3 -duinen) en enkele piëzom eters in de buurt van  de diverse vijvers w orden buiten 
beschouwing gelaten vanw ege vem ioedelijke verstoringen (pom pingen) van  de natuurlijke 
grondwaterstand. Zoals hoger gesteld (cf. 1.3.3.2.2) kan de grondwaterstand in deze periode 
verm oedelijk ais ‘vrij norm aal’ w orden beschouwd tot eind september, met een vrij extreme stijging 
vanaf oktober.
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen 2 fluctuatiepatronen w orden uitgetekend: één van een 
verondersteld ‘norm aal’ jaartraject tussen de hoogste voorjaarsstand (half tot eind maart) en de laagste 
nazomerstand (variërend van half augustus tot eind september), en één m et een ‘extrem er’ 
fluctuatietraject tussen de laagste nazom erstand en de hoogste winterstand (december) in 1981. De 
m etingen vertonen in het besproken gebied een duidelijk breder fluctuatietraject dan in  de literatuur ais
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‘natuurlijke grondw aterschom m elingen’ wordt opgegeven (zie boven). D it geldt zow el voor het 
‘norm ale’ seizoensverschil (lente versus nazomer: 0.26-0.81 m), ais voor de ‘extrem ere’ 
seizoensfluctuatie (nazom er versus winter: 0.40-0.88 m). In  beide gevallen blijkt dat deze 
schom melingsverschillen in  duidelijke, m aar niet volledig parallelle ruimtelijke patronen kunnen 
w orden gevat. De ‘norm ale’ seizoensfluctuatie blijkt relatief beperkt (<0.4 m) in  een brede strook die 
grotendeels samenvalt met de op de zee afwaterende zone èn in  enkele, hoofdzakelijk door kunstmatige 
drainage o f pom pingen gecreëerde enclaves (om geving Toral-vijver, Dunepark/H ome Vandervelde, 
kerkhof). In  de ZO-hoek van  het Ter Yde-complex (zuidelijke A íonoW ooduinen) lopen de fluctuaties 
daarentegen op tot > 0.7 m  (max. 0.81 m.). In  het zow el ruim telijk ais qua fluctuaties intermediaire 
gebied vallen vooral de relatief geringere fluctuaties op in het venige deel van Hannecartbos en de 
noordelijke M onobloc-duinen  (met de H annecart-x ijver). De tem perende werking van  deze H anne cart- 
vijver en van  de Beek-zonder-Naam  kunnen hierbij een rol spelen; er is echter een tekort aan 
waarnem ingen om de exacte rol van deze oppervlaktewateren te kunnen inschatten. De Beek-zonder- 
N aam  zorgt voor een volkom en van  de rest van  het studiegebied afwijkend grondwaterfluctuatiepatroon 
in haar directe omgeving.

Interessant en m ogelijk ecologisch relevant is ook de tem porele spreiding van  het m om ent van  laagste 
en hoogste seizoenswaterstanden. Vooral het m om ent van  de laagste (na)zomerwaterstand vertoont een 
opvallende variatie. Globaal genom en bereikte in 1981 de noordelijke helft van het studiegebied - m in 
o f m eer het rechtstreeks op de zee afwaterend gebied - pas zeer laat in het vegetatieseizoen (eind 
september) een m inim ale grondwaterstand. In  de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied daarentegen, 
met uitzondering van  de M onobloc-duinen  en een deel van  het Sunparks-complex, bereikte het 
grondwater reeds halverwege augustus, veel vroeger in het vegetatieseizoen dus, het minimumniveau.

1.3.3.2.5. Chemische eigenschappen van het (grond)water

Op het mom ent dat de Jonge D uinen w erden gevormd (ca. 1000 jaar geleden), wordt het 
grondwaterreservoir verondersteld volledig gevuld te zijn  met zout water. V anaf dan kan door 
regenwaterinfiltratie in  de duinen een zoete grondwaterstroom ontstaan en ontzilting beginnen. N a 
ongeveer honderd jaa r wordt verondersteld dat het grondwaterreservoir onder de duinen volledig is 
uitgewassen. Het zoet grondwater kom t dan voor tot op het tertiair substraat.
In  de duinen bestaat een duidelijk verband tussen de grondwaterkwaliteit en de geologische bouw  van 
het reservoir (cf. ook Devos 1984). Het ijzergehalte bedraagt te Oostduinkerke 0,3 mg/1. Vooral de 
monsters ontnom en aan ondiepe filters vertonen hoge waarden. Verder is vastgesteld dat in  enkele 
gevallen het calciumgehalte hoger is dan 75 mg/1 en het amm onium gehalte hoger dan 0,5 mg/1 
( M a h a u d e n  &  L e b b e  1982).

1.3.3.3. Het belang van de hydrologie voor het beheer

De hydrologische situatie blijkt in  duingebieden de belangrijkste differentiërende factor voor de 
vegetatie te zijn  (De  R aeve  1991: 108). Veranderingen in  het hydrologisch regime hebben zowel effect 
op geomorfologie, bodem ais vegetatie.

Een onnatuurlijk plotse (vrijwel steeds een rechtstreekse o f onrechtstreekse antropogene) 
verlaging van  de grondwatertafel leidt tot uitstuivingen tot op ongew oon grote diepten. G evolgd door 
een verhoging van de grondwatertafel kan dit leiden tot situaties met perm anent water, die ‘van nature’ 
in de V laamse duinen ontbreken.

Verdroging leidt in  neutraal-basische bodem s tot eutrofiëring en afname van  het
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organisch stofgehalte. V em atting kan daarentegen leiden tot tijdelijke eutrofiëring (vooral 
bij humusrijke bodem s die van droog naar vochtig evolueren).

De verm inderde beschikbaarheid van water (bij daling van  de grondwatertafel) o f zuurstof (bij stijging 
van de grondwatertafel) voor de vegetatie leidt tot veranderingen in de beschikbaarheid van 
plantenvoedingsstoffen, ais gevolg van  wijzigingen in  fysische, chemische en biologische 
bodem processen en veranderingen in het microklimaat. In  D e R a e v e  et al. (1983: 140-149) wordt 
gewezen op een sterke afname van  het aantal freatofyten (grondwaterafhankelijke planten) langs de 
Belgische kust tussen 1850 en 1983, waarbij een sterke daling van  de gemiddelde grondwatertafel (vnl. 
door grond waterwinning) ais één van  de belangrijkste oorzaken voor deze achteruitgang genoemd werd.

1.3.4. Pedologie

1.3.4.1. Bodems in het duinencomplex Ter Yde op basis van de Bodemkaart van België

De bodems van het duinencom plex Ter Yde zijn  in  kaart gebracht op kaartblad 35 E van  de Bodemkaart 
van  België (schaal 1/20.000) (Eig.VII.31). E r werd voornam elijk gekarteerd (periode 1947-1949) aan de 
hand van  oppervlaktew aam em ingen (reliëf en vegetatie) en luchtfoto-interpretatie; er gebeurde één 
boring per v ijf  ha (vgl. Polders: m eestal één boring per twee h a 10). Deze bodemkaart geeft geen enkele 
informatie omtrent kenm erken en processen aanwezig in dit gebied die relevant zijn voor de 
ecosysteemdynamiek, zoals o.a. de graad van ontkalking, humusaccumulatie, beginnende podzolisatie, 
beginnende verbruining en bodemverdichting.

De bodem s van  het grootste deel van  de Zeeberm duinen, de Karthuizerduinen, Ter Yde en een gedeelte 
van  de Plaatsduinen w erden gekarteerd ais hoge duinen a l dan niet gefixeerd  (grof zand; A 0). De 
korrelgrootte variëert ais gevolg van de (selecterende) windwerking. Plet betreft al dan niet gefixeerde 
bodems, m et een kalkgehalte dat vaak m eer dan tien procent bedraagt.

Een belangrijk deel van de Plaatsduinen, het zuidelijk deel van Ter Yde, een deel in de omgeving van de 
Karthuizerduinen, het grootste deel van  de O ostvoorduinen en de zuidwesthoek van het Vlaams 
natuurreservaat Elannecartbos, w erden gekarteerd ais duingronden van  de B-serie: grotere duinpannen  
en lage duintjes. Elierin wordt een onderscheid gemaakt tussen droge duingrond (B I; veruit grootste 
deel) en middelm atig vochtige duingrond (B2; pannecomplexen). D e profielen van  deze types bestaan 
geheel uit g rof duinzand dat m eestal kalkrijk is. D e bovenste hum euze laag van  de B I-profielen  is zeer 
lichtbruin. B2 vertoont een donkerdere bovengrond. Op de kaart w erden de begrenzingen van de 
bodemtypes vereenvoudigd weergegeven: te m idden van de droge duingronden kunnen lagere plekken 
voorkom en die feitelijk tot het B2 o f tot het B3 type zouden m oeten gerekend worden.

De geëgaliseerde duingronden  (C -serie) w orden onderverdeeld: droge duingrond (C l; kleine, 
geïsoleerde stukjes van  de Oostvoorduinen), middelm atig vochtige duingrond (C2; belangrijk deel van 
de Oostvoorduinen) en vochtige duingrond (C3; belangrijk deel Elannecartbos, Mariapark). Alle 
geëgaliseerde duingronden vertonen hom ogene zandprofielen. Elet humusgehalte neem t toe m et de 
vochtigheid. D e C l-profie len  hebben een weinig humeuze lichtbruine bovengrond, terwijl de bovenste 
lagen van  de C3-profielen niet zelden sterk hum eus o f  soms zelfs licht verveend zijn (Elannecartbos). 
M et de huidige geomorfologische kennis van  het gebied kunnen we aannem en dat de betreffende

^  e r  w o r d t  g e s te ld  d a t :  in het duingebied ... een duidelijk verband bestaat tussen de aard van de bodem, de 
topografie en de natuurlijke plantengroei (M O O R M A N N  1 9 5 1 : 9 ) ;  h e t  v e r s c h i l  in  k a r t e r in g s in t e n s i te i t  is  
n a t u u r l i j k  o o k  e e n  g e v o lg  v a n  h e t  g r o te r  l a n d b o u w e c o n o m is c h  b e l a n g  v a n  d e  p o ld e r s .

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



bodems in  het Hannecartbos geen geëgaliseerde duingronden zijn, m aar bodems ontstaan op (aan de 
rand van  ?) een oude strandvlakte, onderhevig aan kwelinvloeden vanuit het eigenlijke duingebied.

Direct aansluitend op de vorige paragraaf is de vaststelling dat het door D e M e u le n a e r e  (1992) 
gekarteerde veengebied in  het Hannecartbos, voor een groot deel overeenkom t m et bepaalde 
overgangsgronden (D -serie) op de Bodem kaart (voor een groot deel om geven door bodem s van  het C3- 
type én, in  het noorden, een smalle strook bodem s van  het type D a17). Db-bodems w orden in de 
begeleidende tekst bij de Bodem kaart om schreven ais: slibhotidend zand, op variërende diepte 
doorgaans rustend op polderafzettingen. De ondergrond van  dit type wordt om schreven ais gevormd 
door grof, zeer kalkrijk strandzand, m et een kleilaag op relatief geringe diepte; de bovengrond ais sterk  
hiimeus en veelal ontkalkt (slibhoudend zand). Er is in  deze tekst geen sprake van  veen. Is dit gewoon 
een gevolg van  een te onnauwkeurige kartering ? Opvallend is verder nog de verm elding: de D b- 
gronden in de strandvlakte zijn te vochtig  (voor landbouw) en liggen uitsluitend onder weide 
(M o o rm a n n  1951: 21). H oe w as het dan gesteld m et de elzenaanplant aan het einde van de jaren  
veertig ? ! O vergangsgronden van  het type Db w erden eveneens gekarteerd voor de omgeving van  de 
H annecartvijver en voor een gebied tussen de Plaatsduinen, de w ijk M ariapark en de dorpskern van 
Oostduinkerke (ten N  van  de Polderstraat)18.

I.3.4.2. F ysische bodem kenm erken

D uinzanden  zijn  algem een genomen middelm atig grof tot middelm atig fijn m et een verw aarloosbaar 
kleigehalte (< 2 m ) en een geringe leemfractie (2-50 m ) (M o o rm a n n  & T 'Jo n c k  1960: 19). De studie 
van D e p u y d t (1972) geeft een goed overzicht van  de korrelgrootte van het strand- en duinsediment 
langsheen de Vlaamse kust. V oor het strandzand ligt de gemiddelde korrelgrootte tussen 175 en 305 p, 
het is goed gesorteerd. De W estkust heeft gemiddelde korrelgroottes kleiner dan 208 p, terwijl vanaf 
Oostende tot aan de Belgisch-Nederlandse grens de gemiddelde korrelgrootte langzaam oploopt tot m eer 
dan 295 p.
De gemiddelde korrelgroote van  het duinzand is iets lager dan voor het strandzand19.

In  de studies uitgevoerd door de eenheid Bodemkunde van de Universiteit Gent (B a e s  1989, 
V e r m o o r te l  1990, Ampe 1991, V a n  H a e s e b ro e c k  1994) in het VNR D e Westhoek werd 
systematisch de dikte van  de biologisch actieve laag  bepaald: een horizont van variërende dikte, m et Ios 
gestapelde zanden, m eestal strucuurloos, m et w isselend humusgehalte en goed doorworteld. H oe dikker 
deze biologisch actieve laag, hoe groter het beschikbare bodemvolume voor vocht- en 
nutriënt envoorziening.

In  de jonge (duin)systemen van de W esthoek w orden penetratieweerstanden van  m eer dan 500 N /cm 2 
(ondoordringbaar voor wortels) gem eten vanaf een diepte van 20-30 cm (B aes 1989, VERMOORTEL 
1990, cf. ook D e  R aeve 1991: 129). Humeuze lagen veroorzaken een afname van  de 
penetratieweerstand, terwijl een venige laag een grotere penetratieweerstand vertoont m aar niet 
belem merend is voor wortelpenetratie.

17 Da-bodems worden omschreven ais: zand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen; men treft dit type 
voornamelijk, ais een smalle strook, aan op de ('echte', meer landinwaartse) duin-polderovergang.

dit laatste, recent verkavelde gebied, staat (stond) bekend ais zeer drassig grasland (BONTE, pers. med.)
19 voor de duinen van het Westhoekreservaat constateert DEPUYDT (1966: 75) een sterke heterogeniteit tussen de 
noordelijke en de zuidelijke helft van het gebied; in de noordelijke helft schommelt de moduswaarde tussen 175 en 
195 mm (gemiddeld 188 mm), de zuidelijke helft vertoont een moduswaarde tussen 205 en 215 mm (gemiddeld 
210 mm). Verder bestaat volgens deze detailstudie van het Westhoekreservaat een duidelijk textuurverschil tussen 
de iets grovere duindepressiemonsters (190-211 mm) en de duintopmonsters (187-210 mm)
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In  oudere, m in o f m eer gestabiliseerde systemen (versus jonge systemen) werd vastgesteld dat de 
biologisch actieve laag op de ruggen iets dikker (41-56 cm) is dan in de depressies (16-35 cm). De 
opbouwgeschiedenis van  het duin (m eegroeien van de vegetatie) o f de grotere biologische activiteit van 
de konijnen worden voorgesteld ais mogelijke verklaringen hiervoor. In  de onderliggende, verdichte C- 
horizont vindt m en m eestal de wortels terug in een dode w ortelgalerij20. In  de W esthoek w erd een 
chronosequentie van  60 jaa r onderzocht. Een belangrijke vaststelling is dat in dit transect de biologisch 
actieve laag even dik blijft naarm ate het ( ‘stabiele’) systeem ouder wordt (zolang m en rekening houdt 
m et dezelfde landschapspositie)21. H ierdoor worden volgens Am pe  (1991: i) grenzen aan de 
bioproductiviteit gesteld. Een studie van bepaalde kenm erken van  de biologisch actieve laag, zoals dikte, 
humusgehalte en de afstand van de onderste grens tot de grondwatertafel, is cruciaal om de 
vegetatiedynam iek van  het ecosysteem enigszins te kunnen vatten.

In  het H annecartbos is voor de profielen gesitueerd in het venige gedeelte van  het bos, de beworteling 
beperkt tot het venige deel van  het profiel ( V a n  H a e s e b r o e c k  1994). V oor de andere profielen van het 
bos is de biologisch actieve laag beperkt tot 30-48 cm diepte. Deze biologisch actieve laag kom t overeen 
met de bodem horizont die vroeger omgespit is gew eest22.
V oor wat betreft het schijnbaar soortelijk gewicht (SSG) - een m aat voor bodemverdichting - vertonen 
de venige horizonten in het Hannecartbos zeer lage SSG-waarden (0,38-0,72 g/cm 3) in vergelijking met: 
de onderliggende zandige C-horizonten én de niet-venige horizonten in  het Hannecartbos en de 
W esthoek (1,41-1,56 g/cm3) (cijfergegevens: B a e s  1989, V e r m o o r t e l  1990, A m p e  1991, M a s e k i  

1991). D e toestand van  het veenachtig gedeelte in het Hannecartbos wordt verder besproken in  een apart 
hoofdstuk (1.3.4.5).

Duinbodems bezitten door hun zandige textuur een zeer gering vochthoudend vermogen. D oor toename 
van het humusgehalte verbetert de vochtvoorziening ( K l i j n  1981 ).
Het watergehalte in  de zandige duinbodem s van  de W esthoek en het Hannecartbos kan zeer 
uiteenlopende w aarden bereiken: van  0 volum e%  (volledig droog) tot 54 volum e%  (volledig verzadigd). 
In  het venige gebied in het H annecartbos bereikt het watergehalte w aarden tot 80 volum e%  gezien de 
hoge porositeit van  de bodem  en de nabijheid van de grondwatertafel ( V a n  H a e s e b r o e c k  1994).
D e capillaire stijgingshoogte b ereik t in  de  d u inzanden  ongeveer 40 cm  (o. m. MICHIELS et al. 1988).

I.3.4.3 Chemische bodemkenmerken

Een groot aantal kalkgehalte-bepalingen van  duinzand (langs 964 km Europese kust) w erden uitgevoerd 
door D e p u y d t  (1966, 1972). In  België w orden kalkgehaltes van m eer dan 8  % gem eten tegen de Franse 
grens in  het W esthoekreservaat, en tussen Koksijde en N ieuw poort (het studiegebied). Deze sites kom en 
overeen m et de grootste zones met actief stuivende duinen. Globaal genom en neem t het kalkgehalte af, 
langs de kust, van  west naar oost23 en, loodrecht op de kust, van zee naar polder.

20 A m p e  (1 9 9 1 : 2 )  w i j s t  o p  h e t  b e l a n g  v a n  d e r g e l i jk e  'b io g a l e r i j e n '.  D e  r e la t i e v e  d e n s i t e i t  v a n  d e z e  g a le r i j e n  
b e p a a l t ,  v o o ra l  w a n n e e r  z e  t o t  d ic h t  b ij d e  w a te r t a f e l  r e ik e n , d e  m o g e l i j k h e id  t o t  o v e r le v e n  v a n  v e g e ta t i e s  in  
b i j z o n d e r  d r o g e  ja r e n .

h ie rb ij  d ie n t  w e l  te  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  to t  o p  h e d e n  g e e n  s y s te m e n  o u d e r  d a n  z e s t ig  j a a r  w e r d e n  o n d e rz o c h t .
22

o p  s le c h ts  é é n  s i te ,  n a m e l i j k  o p  e e n  k le in e  d u in r a g ,  is  e r  i e ts  d ie p e r e  b e w o r te l in g :  o o k  h ie r  z a l  d e  
o p b o u w g e s c h ie d e n is  ( m e t  n a m e  h e t  m e e g r o e ie n  v a n  d e  v e g e ta t i e  m e t  d e  a c c u m u la t ie  v a n  h e t  z a n d )  e e n  ro l 
g e s p e e ld  h e b b e n .

23 m inder dan 4% ter hoogte van  De H aan en vanaf Duinbergen tot aan de Nederlandse g ren s .
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B odeni-pH -gegevens  voor de Vlaamse kust zijn  schaars. Slechts enkele m etingen w erden uitgevoerd in 
het Westhoelereseivaat en  in  het venige gedeelte van  het H annecartbos. In  een iets langer gestabiliseerd 
systeem in de Westhoek, onder opgaand struweel, bedraagt de pH  in één profiel nabij het opervlak 6.85, 
w at in de diepte oploopt tot 8.2. In  een nabijgelegen profiel werden, vanaf het oppervlak, waarden 
opgetekend van m eer dan 8.0 ( M a s e k i  1991). In  het venige gedeelte van  het Hannecartbos ( V a n  
H a e s e b r o e c k  1994) w erden nabij het oppervlak pH -waarden van  ca. 5.5 gem eten (!). M et de diepte 
nam  de pH  toe, tot w aarden tussen 8.3 en 8.7 onder de venige horizont (kalkrijke, zandige C-horizont). 
De bodem-pH wordt beïnvloed door externe processen (atmosferische depositie), interne processen 
(productie en oplossen van  C 0 2 door respiratie, overmatige kation-opnam e door wortels, allerlei 
oxidatieprocessen) en buffersysternen. Deze laatste houden de pH constant wanneer kleine 
hoeveelheden zuren o f basen w orden toegevoegd (de belangrijkste buffers in  het duingebied zijn 
C aC 0 3, chloridezouten en organisch materiaal).

Buiten het veenachtig gedeelte van het Hannecartbos (cf. 1.3.4.5) is cijfermateriaal voor organische  
ko o ls to f (OC) eveneens schaars. Geanalyseerde profielen in de W esthoek vertonen een zeer laag gehalte 
(0.3 % en m inder) aan organische koolstof (M a s e k i  1991

De gevonden stikstofgehalten  voor het IN R  D e Westhoek zijn  zeer laag ( M a s e k i  1991). In  het venige 
gedeelte van het Hannecartbos zijn de gevonden w aarden zeer hoog (VAN HAESEBROECK 1994). In  
hoeverre dit een gevolg is van  verontreiniging door de Beek-zonder-Naam  (PROVOOST &  H o f f m a n n
1996) dan w el een gevolg van  stikstoffixatie doorH /m « is onduidelijk.

D e C /N -verhouding  in  het ven ig e  gedeelte  v a n  h e t Hannecartbos w erd  eveneens onderzocht door VAN 
H a e s e b r o e c k  (1994: 58). Z e  is zek er n ie t v a n  d ien  aard  dat gesp ro k en  m ag w o rd en  v a n  veen , m aar 
hoogstens v a n  veenach tig  (zie 1.3.4.5)

1.3.4.4. B odem processen

Door JUNGERIUS (1990) w orden twee belangrijke groepen bodem vorm ende processen onderscheiden: 
de geomorfologische en de biologische, waarbij de nadruk ligt op de vegetatie-ontwikkeling. De 
geomorfologische processen  vorm en het onstabiele elem ent in  de landschapsontwikkeling en 
veroorzaken een verjonging van het bodemprofiel door erosie o f accumulatie. De biologische processen  
(w. o. vegetatie-ontwikkeling) brengen stabilisatie met zich mee en de ontwikkeling van bodem profielen 
(vasthouden van  m ateriaal, rol bij de omzetting van materiaal, verluchting, rol bij de waterhuishouding).

Bodemvorm ing in  duinbodem s gaat gepaard met de productie en omzetting van organisch m ateriaal. De 
belangrijkste optredende processen zijn de aanvoer van  organische sto f (vnl. afkom stig van de vegetatie) 
en de omzetting ervan door humificatie en mineralisatie ( K l i jn  1981, cf. ook 1.3.4.5). Andere 
belangrijke - en veelal aan de voorgaande gerelateerde - pedologische processen in de Vlaamse 
duinbodems zijn: erosie (cf. 1.3.4.6), verstuiving (cf. geomofologie), uitloging (uitspoeling van  kalk, 
zout(en), humus, ijzer- en mangaanionen), oxido-reductieverschiinselen (ais gevolg van een 
schommelende watertafel, cf. hydrologie), en hvdrofobie. D it dit laatste verschijnsel - dat wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid in  de bodem  van hydrofobe substanties (hum uszuren, hyfen van 
fungi, strooisel) - heeft verstrekkende gevolgen voor het bevochtigingspatroon en
vochtophoudingsverm ogen van de bodem. W ater en opgeloste stoffen gaan zich sneller langs preferente
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banen verplaatsen (en aldus ook het grondwater sneller bereiken) 24. Hydrofobie verklaart ook het 
optreden van  oppervlakkige afstroming ( ‘ru n -o ff , cf. R u t in  1983).

I.3.4.5 Het veen achtig gedeelte van het Hannecartbos

Het veenachtige gedeelte van het Hannecartbos w erd gelokaliseerd door D e  M e u l e n a e r e  (1992)25 
(Fig.VIII.3). D it gebied bezit volgens deze auteur een oppervlakte van  ongeveer 7 ha. D e  M e u l e n a e r e  

(o. c. : 52) suggereert dat het hooiland in het noordoosten van het natuurreservaat w ellicht ook tot het 
veengebied, zoals beschreven door M a g n e l  (1914: 171-178) behoort. H iervoor w orden evenwel geen 
duidelijke argum enten aangedragen.
Door V a n  H a e s e b r o e c k  (1994) w erden in het venige gedeelte van het Hannecartbos drie 
profielstudies uitgevoerd (lokalisatie cf. Fig. VIII.4).
De aanwezigheid van venige o f  veenhoudende zandige horizonten, die onderaan plots overgaan in 
zandige (C-)horizonten, w ijst op een plotse gebeurtenis: een sterke stijging van  de w aterstand, die 
aanleiding geeft tot veengroei.

Het w aargenom en verschil in diepte van de reductiehorizont en het optreden van ijzerconcreties ( ‘iron 
m ottling’) bij de drie bestudeerde horizonten, is te w ijten aan het verschil in  de diepte van de 
grondwatertafel en aan schom melingen van de watertafel. In  één, wat hoger gelegen, profiel wordt 
evenwel geen reductiehorizont aangetroffen (tot op 70 cm diepte), m aar kom en wel de dichtst bij het 
oppervlak gelegen ijzerconcreties voor. Dit wijst op het optreden van  sterke grondwaterschommelingen. 
E en mogelijke verklaring hiervoor is het optreden van  kw el (o. c. : 57).

De analyse van het organische-koolstofgehalte, het stikstofgehalte en de C/N-verhouding w erden 
hiervoor reeds kort besproken (zie ook 1.3.4.6). V an belang voor de hoge nutriëntenrijkdom van de 
bodem  is de afbraak van  venig m ateriaal tijdens korte perioden met een lage grondwaterstand én het 
voorkom en van  A lnas. Hoge stikstofconcentraties onder de boom soorten A lnus glutinosa  en A lnus 
incana zijn  een gevolg van biologische stikstoffixatie (door wortelknolletjesbacteriën van het ‘geslacht’ 
Frankia). Verhoogde wateropnam e en een sterk vertakt wortelgestel geven aanleiding tot verluchting 
van de bodem, een versnelde afbraak van  organisch materiaal en bijgevolg een snellere mineralisatie. 
Samen m et het schaduweffect van  de bomen, zorgt het hoge stikstofgehalte op heel w at plaatsen voor 
een dominant optreden van  Urtica dioica in de (over het algem een weinig soortenrijke en weinig dichte) 
kruidlaag.

Tussen de profielen -m eer bepaald tussen P1&P2 en P3 - bestaat een groot verschil in  kalkriikdom  (cf. 
ook 1.3.4.3: bodem-pH). Ondanks een zeer kalkrijke ondergrond, zijn de profielen P I en P2 zijn niet tot 
weinig kalkrijk, een gevolg van diverse oorzaken: de aanwezigheid van  een hoge organische tractie 
(gekoppeld aan een lage minerale fractie), uitloging (ais gevolg van  oppervakte- en 
grondwaterstromingen) en vroegere landbouwactiviteiten. De m et P I en P2 contrasterende kalkrijkdom 
van P3 kan nog het best w orden verklaard door het optreden van  (kalkrijke) kwel (wat in 
overeenstem ming is met het optreden van  ijzerconcreties dicht bij het oppervlak, zie hoger).

In  de studie van V a n  H a e s e b r o e k  ( o . c .: 61) wordt eveneens aandacht besteed aan 
w ortelkarakteristieken. Een eerste vaststelling is dat in  het onderste gedeelte van de venige laag van  P I

24
e r  w e r d  ( v o o r  h e t  W e s th o e k r e s e r v a a t  e e n  m o g e l i j k  v e r b a n d  g e v o n d e n  tu s s e n  h e t  w a te r a f s to te n d  k a r a k t e r  e n  d e  

s ta b i l i s a t ie - o u d e r d o m  v a n  d e  b o d e m  in  z e e r  j o n g e  s y s te m e n  (g e s ta b i l i s e e r d  s in d s  h e t  b e g in  v a n  d e j a r e n  ta c h t ig ) ;
v o o r  la n g e r  g e s ta b i l i s e e r d e  p ro f ie le n  l i jk t  h e t  w a te r a f s to te n d  k a r a k t e r  c o n s ta n t  t e  b l i jv e n  (c f .  K h e d r  1 9 9 3 ).
25

t e n  b e h o e v e  v a n  d e  s ta a ln a m e  e n  d e  k a r t e r in g  w e r d  m e t  b e h u lp  v a n  h e t  k o m p a s  e e n  r a s te r  g e c r e ë e r d ;  d e  
b o r in g e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  g u ts b o o r .
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(onder een niet bebost oppervlak gelegen) voornam elijk dode rietstengels w erden aangetroffen, wat 
w ijst op het vroegere optreden van een ander vegetatietype. D it hoeft daarom niet te betekenen dat hier 
vroeger nattere situaties voorkw am en dan de huidige. Het Riet kan  vervangen zijn door boomaanplanten 
en/of daardoor verdw enen zijn (lichtcompetitie) Opvallend is hier de afwezigheid van  elzenwortels, 
terwijl deze soort - norm aal gekenmerkt door een sterk vertakkend, goed ontwikkeld wortelgestel - op 
v ijf m eter afstand van  de monsterplaats wordt aangetroffen. A is verklaringen hiervoor w orden een 
dichte grondmat, het kalkarm karakter van  de bodem  en het optreden van een zeer hoge grondwatertafel 
aangehaald. Volgens D o l f e n  (1989) blijkt dat zeer natte bodem s de groei van A lnus  niet stimuleren, ais 
gevolg van een beperking van de stikstofvoorraad, wat dan w eer gerelateerd is aan het feit dat de 
stikstoffixerende wortelknolletjes van  deze boom soort niet dieper voorkom en dan de gemiddelde 
grondwatertafel.
In  de compacte zandige ondergrond (C-horizont) - w aar w ortelgroei wordt verhinderd - werden, naast 
een zeer kleine hoeveelheid dode rietstengels, enkel oude w ortelgalerijen aangetroffen.

In  de profielen P2 en P3 (beide onder een bebost oppervlak gelegen) zijn de elzenwortels dom inant20. 
Vermeldenswaard is dat de meeste elzenwortels die groeien in de overgangszone naar de zandige C- 
horizont, groeien in oude wortelgalerijen. Het belang van  oude wortelgalerijen in voor de vegetatie 
m oeilijker doordringbare bodems werd reeds eerder gestipuleerd (cf. voetnoot 28).
De profielen P2 en P3 vertonen in vergelijking met P I een grotere bodemfauna-activiteit. wat wellicht 
gerelateerd is aan een lagere grondwatertafel én (vrijwel zeker) aan het optreden van ,4 /«ms, een gekende 
‘bodem verbeteraar’ (losm aken van  de bodem, bevorderen van de afbraak van  organisch materiaal, 
opnemen van  grote hoeveelheden grondwater). N aar aanleiding van  de vele vragen die rezen rond het 
veenachtig gebied in Hannecart werd een beperkte studie uigevoerd van  een aantal bodem profielen in 
dit gebied. De weerslag van  dit onderzoek is w eergegeven in volgend hoofdstuk.

1.3.4.6. Onderzoek naar de graad van mineralisatie van het veenachtig gedeelte in het 
Hannecartbos
(naar A m p e  1997)

In  bijlage 5 w orden de resultaten van een onderzoek naar de graad van de mineralisatie van het 
veenachtig gedeelte in het Hannecartbos ( A m p e  1997) weergegeven. H ier w orden enkel de conclusies 
uit dit onderzoek vernield :
•  U it het onderzoek blijkt duidelijk dat het bodem m ateriaal slechts in  uitzonderlijke gevallen ais 

“veen” om schreven kan worden. B P 8 (zie kaart 1-9 in  bijlage 5) is het m eest venige profiel. De 
andere B P bestaan uit “veenachtig m ateriaal” , volgens de N ederlandse grondsoortenindeling vallen 
de m eeste BP tussen 0-5 cm in de klassen zandig veen  en venig zand, de m onsters tussen 15-20 cm 
in de klassen venig zand, hum usrijk en zeer hum eus zand. De bodem s van  het H annecartbos 
behoren dan ook slechts uitzonderlijk tot de organische bodem s (H istosols - BP 1 en 8); de andere 
bodem s behoren tot de Inceptisols en Entisols.

•  C /N  verhouding : D eze verhouding w ordt gebruikt om de hum ificatiegraad uit te drukken en kan 
zeer uiteenlopende w aarden aannem en : van  >100 tot 8. Deze hoge w aarden w orden 
teruggevonden in  vers en  w einig afgebroken organisch m ateriaal zoals in  strooisel en veen, de lage 
w aarden kom en voor in horizonten waarbij het organisch m ateriaal goed gehum ificeerd en 
verm engd is m et m ineraal materiaal.

•  Decom positie van  organisch m ateriaal (O M ) w ordt bepaald door tem peratuur, pH, 
vochtigheidsgehalte, zuurstofhoeveelheid, anorganische voedingsstoffen, enz. H ogere tem peratuur, 
aërobische om standigheden, versnellen het afbraakproces door m icrobiële activiteit.

^  in  P 3  w o r d e n ,  v o o r n a m e l i j k  a a n  h e t  o p p e r v l a k ,  o o k  v e e l  v l i e r w o r te l s  a a n g e t r o f f e n  ( v e r m o e d e l i j k  g e r e l a te e r d  
a a n  e e n  h o g e r e  k a lk r i jk d o m ) .
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•  Tem peratuur : bij hogere tem peratuur is de m ineralisatiesnelheid groter zodat het 
organisch koolstof (O C)-gehalte afneem t

•  pH : nitrificatie m ineralisatie is optim aal onder zw ak zure tot zw ak basische (pH 6 tot 
8) condities (K l ijn , 1981: 147). W anneer de pH  zeer laag is, kan  het OM -gehalte 
w eer toenem en door de verm inderde activiteit van  de m icro-organism en (m inder 
vlugge afbraak).

•  V ochtigheidsgehalte : N itrificatie is m axim aal bij pF van  3-3.5(d.w.z. tussen 
verw elkingspunt en veldcapaciteit); in  een bodem  volledig verzadigd m et w ater kan 
enkel am m onificatie optreden. O ok w ordt denitrificatie belangrijk zodat een deel van 
de N  ais N 2 het systeem verlaat.

•  Zuurstofgehalte : bij te hoge grondw aterstanden en vooral bij stagnerend w ater kan de 
gebrekkige zuurstof voorziening lim iterend w erken voor de m icrobiologische 
activiteit

•  B odem gebruik : O M -gehalte onder grasland is m eestal hoger dan onder bos, om dat de 
jaarlijkse aanvoer van  nieuw  O M  groter is dan onder bos. Gras heeft nam elijk 
eveneens een grote ondergrondse drogestofproduktie. D e C /N -verhouding onder 
w eide is m eestal lager dan onder bos ( V a n  H o v e ,  1969 in L o c h e r  & B a k k e r ,  
1994).

De m onsters van  het H annecart bos m et gem iddelde C (bepaald door m iddel van
verbrandings/therm ische conductiviteitsdetectie, Carlo Erba-apparatuur)/N  12.5 en 11.7 voor 
m onsters tussen 0-5 en 15-20 cm resp. en m et gem iddelde C (gloeiverliesm ethode)/N  17.7 en  15.8 
voor m onsters tussen 0-5 en 15-20 cm resp. vertonen lage C /N -w aarden, w at w ijst op een sterke 
m ineralisatie van  het organisch m ateriaal.

•  Bij een C /N -verhouding groter dan 30, treedt im m obilisatie op, d.w.z. het O M  levert te w einig N  
voor de opbouw  van  de m icro-organism en die het O M  afbreken. D e m icro-organism en nem en het 
N -tekort op uit de bodem. Is de hoeveelheid beschikbaar N  in  de bodem  onvoldoende dan w ordt de 
afbraak van  het O M  gerem d ( L o c h e r  & d e  B a k k e r ,  1994). De huidige hoeveelheid beschikbare 
N  is in  het Elannecartbos geen probleem  (aanw ezigheid van  talrijke nitrofielen), gezien de 
sym biose tussen stikstofbinders van  het geslacht Frankia  (actinom yceet) en de Els. De
stikstoffixatie in  de w ortelknollen kan per jaa r voor een elzenbos w el 26 tot 300 kg/ha/jaar (PAUL 
& C l a r k ,  1989), 60-130 kg/ha/jaar bedragen ( L o c h e r  & B a k k e r ,  1994). Bij het verw ijderen van  
de E lzen zal deze extra input van  N  w egvallen en zou althans op langere term ijn de C/N  
verhouding m oeten toenemen.
De C /N  verhouding neem t m eestal a f  m et toenem ende diepte. C /N  neem t a f  m et toenem ende
diepte tot i  5 te w ijten  aan de aanw ezigheid van  gefixeerde N Et^-ionen.
Ook heeft de C/N  verhouding de tendens om toe te nem en met toenem ende zuurtegraad van  de 
bodem  (FITZPATRICK 1980 :118 ).

•  K oper-tekorten : koper vorm t organische complexen. In  veen  m et pEl 3.5 is 60-90%  van  de koper 
gecom plexeerd m et een organische verbinding; bij toenem ende pEl tot 6, bedroeg de 
com plexatiegraad m eer dan 98%. Deze com plexen zijn  zeer stabiel vnl m et fulvische zuren. K oper 
tekorten treden op w anneer veen  gronden onder cultuur gebracht w orden gepaard gaande met 
drainage en bekalking (W ild ,1988).

•  V erd am p in g  d o o r E lzen b o s v e rsu s g raslan d  : N a u w k eu rig e  g eg ev en s o n tb rek en  h ierom tren t. 
( B a k k e r  e t  a l ., 1979, tab e l 8) g ev en  v o lg en d e  c ijfe rs  (g ro v e  b enadering ):

verdam ping door vochtige valleivegetatie : 500 à 600 mm,
verdam ping door nat loofbos (d.w.z. bos dat gebruik m aakt van  het grondw ater) : 500 à 600 mm. 

Groot deel van  het jaa r staat de GW T dicht bij de oppervlakte. In  de zom er kunnen tekorten 
optreden indien de grondw atertafel daalt beneden een diepte van  de voorm alig bew erkte
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horizonten + de capillaire stijgingshoogte w at w aarschijnlijk het geval is in  de zomer. 
E igen w aarnem ingen hebben aangetoond dat de grondw aterstand onder de Els system atisch een 
10-tal cm lager staat dan onder grasland zo ’n  10 m verder gelegen (V a n  EIa e seb r o ec k  1994: 1- 
2). D it fenom een lijkt gebonden te zijn  aan het soort w ortelstelsel dat de Els bezit : de w ortels van 
de Els lijken zich  niet verder uit te spreiden in  de bodem  dan de projectie van  de kruin van  de 
boom. El et kappen van  het bos kan  dan w el een lokale grondw aterstijging veroorzaken.

•  O pstuw ing veroorzaakt vernatting. V ertraagde afbraak van  het O M  kan  verw acht w orden m et een 
stijging van  de C /N  verhoudingen voor gevolg. Verlaging van  de grondw atertafel leidt tot 
versnelde afbraak van  het m et afnam e van  de C /N -verhouding en  met een toenam e van  de 
nitrofiele vegetatie (Grote brandnetel).

•  Elet bodem systeem  is onderhevig aan verschillende soorten inputs van  w ater :
1. kw elw ater dat kalkrijk is;
2. w ater aangevoerd door de beek, ten  dele gevoed door kw elw ater en dus kalkrijk is, ten  dele

bestaat uit rioolw ater en vervuild  is;
3. regenw ater dat op zich  zuur is.

Onze w aarnem ingen hebben aangetoond dat een (beperkt) aantal bem onsteringsplaatsen duidelijk 
zuur zijn. W aarschijnlijk zijn  deze p laatsen iets hoger gelegen en /o f w orden ze m inder beïnvloed 
door de aanvoer van  kalkrijk kw elw ater. Om dit te verifiëren zouden gedetailleerde topografische 
opm etingen m oeten uitgevoerd worden. De zuurtegraad is een goede indicator van  de 
verscheidenheid in  het bodem landschap. Indien  m en deze variabiliteit w il behouden en eventueel 
het areaal van  zuurdere plaatsen verhogen is het noodzakelijk dat de inputs vanw ege 1 en 2 beperkt 
w orden en de input van  regenw ater gem axim aliseerd w ordt om verdere verzuring te veroorzaken. 
V anuit dit oogpunt zou het kappen van  de E lzen leiden tot een verm indering van  de 
evapotranspiratie en hogere w aterstanden door input van  (zuur) regenwater. D it im pliceert echter 
ook dat de grondw aterstand door 1 en  2 niet té hoog m ag w orden anders is de aanvoer van  kalkrijk 
w ater te sterk.

1.3.4.7. Graslandbodems in de Oostvoorduinen

Profielen uit ‘oudere begraasde systemen van  Oostduinkerke’ w erden geanalyseerd door AMPE (1991). 
Uit deze analyse blijkt dat deze systemen langer stabiel zijn  (geweest) dan aanvankelijk werd 
aangenomen. Verstoring door m ensen o f  dieren (vnl. vergraving door konijnen) heeft een plaatselijke 
verdunning van  de biologisch actieve laag tot gevolg gehad (via erosie). A is gevolg hiervan verliest de 
oppervlaktebodem een deel van  de humus w aardoor m inder vocht kan opgehouden worden. Beide 
factoren: een dunnere biologisch actieve laag en weinig humus, resulteren in  een drastische verarming 
van de bodem. In  overeenstem ming met de bevindingen van  De Raeve (1991) wordt herstel van de 
bodem naar originele condities slechts m ogelijk geacht, ais de druk van zow el konijnen ais m ensen 
gestopt wordt gedurende een periode van  minstens enkele decennia. E n dan nog blijft het onduidelijk o f 
rust alleen voldoende is, o f  herstel van  beweiding noodzakelijk is en o f beweiding op zijn beurt 
voldoende is om terug te kunnen keren van  een droog m osduin naar een mesofiel grasland.

I.3.4.8. Belang van de factor bodem voor het beheer
(cf. D e R aeve  1991: 127-131)
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In  de landschapscom ponent bodem  vindt op intense en complexe wijze, interferentie tussen alle andere 
landschapscom ponenten (cf. geomorfologie, hydrologie, biotische factoren) plaats. In  vergelijking met 
de vegetatie vom it de bodem  bovendien een beter referentiepunt met betrekking tot lange-termijn- 
processen. D e studie van  de factor bodem  zou alsdusdanig een uiterm ate geschikt uitgangspunt 
verschaffen voor het uitdenken van  natuurbeheersstrategieën; een grondige, landschapsecologische 
studie van de bodem is evenwel aanzienlijk com plexer en tijdrovender dan een klassieke, in essentie 
analytische vegetatiestudie. De informatie m et betrekking tot de landschapsecologie van  bodems (de 
Vlaamse duinbodems in het bijzonder) blijft dan ook bijzonder schaars en/of m oeilijk interpreteerbaar. 
M et betrekking tot een toekom stig beheer zouden een analyse van de organische fractie van  de 
graslandsystemen in de O ostvoorduinen (ter gedeeltelijke opheldering van slecht gekende 
humificatieprocessen) en een verdere bestudering van het veen in het Hannecartbos (m eer nauwkeurige 
lokalisatie, nagaan mineralisatiegraad) prioriteit m oeten verdienen.

Heel wat bijzondere en kwetsbare biologische processen - en hierin betrokken organismen - zijn 
gebonden aan ‘oude’, gerijpte, weinig bm usk verstoorde bodems (schoolvoorbeeld: de Oostvoorduinen). 
Rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke activiteiten hebben zow el een zekere stabilisatie 
(eeuwenlange, extensieve begrazing) ais bm uske verstoring (intensieve begrazing, vergraving door 
konijnen, aanplanting, ontginning) in  de hand gewerkt. In deze tijd van zich steeds sneller w ijzigende 
(opvolgende) culturele factoren - met implicaties voor zowel de ‘economisch landinrichting’ ais het 
‘klassieke natuurbeheer’ - w orden weinig verstoorde bodems, die zich gedurende een (historisch) lange 
tijd kunnen ontwikkelen onder een m in o f m eer stabiel, consequent en extensief beheersregim e, een 
steeds grotere zeldzaamheid.

Eveneens van  belang voor de bodemvorming en dus ook voor het natuurbehoud, is echter ook de 
dynamiek veroorzaakt door grootschalige geomorfologische processen (duinvomiing, pannevorming). 
De voor het duinecosysteem belangrijke w isselwerking tussen dynamische en m eer stabiele 
landschapscom ponenten kan niet w orden ontkend (pannes ais kiem bed voor heel w at graslandsoorten, 
overpoedering m et kalkrijk zand van struweel-graslandcomplexen, duinen ais natuurlijke 
kustverdediging). Opdat deze processen efficiënt zouden kunnen plaatsgrijpen zijn  voldoende grote, 
aaneengesloten oppervlakten vereist (cf. ook geomorfologie).

Enerzijds het vrijw aren van zo groot mogelijke oppervlakten potentiëel w aardevolle (natuur)gebieden, 
waarbij de (dynam ische) toestand van de bodem ais één van  de belangrijkste indicatoren voor het 
bepalen van  die potentie wordt beschouwd, én anderzijds het aan deze gebieden toekennen van een op 
lange term ijn zo stabiel m ogelijk beheer, lijken de grootste uitdagingen voor het natuurbehoud. Voor 
w at de concrete invulling van  dit beheer betreft, zal voornam elijk m oeten w orden uitgemaakt in 
hoeverre hierbij diversiteit dan wel spontaniteit (o f misschien zefs een bepaalde ‘natuurcultuur’) centraal 
dienen te w orden gesteld (cf. Beheer).

1.4. Biotische factoren

1.4.1. Flora

1.4.1.1. Vaatplanten

In  dit beheersplan w ordt rela tief veel aandacht besteed aan vaatplanten. Zij vorm en im m ers zow el 
naar structuur ais sam enstelling de belangrijkste com ponent van  de vegetatie. De vegetatie is dan w eer 
een sterk bepalende factor voor het voorkom en van  talloze andere organismen.
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1.4.1.1.1. H erkom st van de gegevens en m ethodiek

De soortenlijst H ogere P lanten en V arenplanten van  het Ter Y de-duinencom plex en om geving werd 
opgesteld op basis van  een uitgebreide reeks bronnen. V ier periodes van  vrij intense floristische 
activiteit w orden onderscheiden. N aast de huidige onderzoeksperiode w aren dat de ja ren  tachtig (met 
o.a. D e  R a e v e  ET AL. 1983), de decennia na de Tw eede W ereldoorlog (hoofdactiviteit van  het 
Instituut voor de Floristiek van  België) en de periode 1860-1914 (Société R oyale de B otanique de 
Belgique, M assart, e.a.). V oor het vergelijkend onderzoek van  de flora van  Ter Yde w erden 
uiteindelijk v ier niet-aansluitende periodes afgebakend, dit om een m in o f m eer 'zuiver' beeld van  de 
flora van  elk van  de betreffende periodes te verkrijgen. Op deze w ijze kon  bij voorbeeld verm eden 
w orden dat het grote aantal tijdens de Eerste W ereldoorlog dikw ijls m aar zeer tijdelijk 
geïntroduceerde soorten de cijfers sterk zou  beïnvloeden. U it de tussenliggende periodes zijn  verder 
trouw ens m eestal w einig gegevens bekend.
V erdeeld over verschillende onderzoeksperiodes w erden gegevens gebruikt uit de volgende bronnen 

Periode 1996-1997
Gegevens ingezam eld in  het kader van  deze studie door H. Baeté (1996-1997) en M. L eren  (1997), 
aangevuld m et enige losse gegevens van  derden. De inventarisaties gebeurden op IFBL-km hokniveau. 
A is begrenzing w erden de volledige IFB L-hokken C O .48.23/24/34/41/42/43/44 aangehouden, 
inclusief dus de geürbaniseerde delen. De gegevens uit deze periode zijn  verm oedelijk  vrij volledig. 
V an het V laam s natuurreservaat H annecartbos w erd geen aparte soortenlijst opgesteld, m aar voor 
bepaalde verw erkingen (vergelijking m et gegevens van  M a g n el  (1914) kon deze w el ten  dele 
gereconstrueerd worden.

Periode 1980-1989
Gegevens uit DE RAEV E et al. (1983) en  uit het IFB L -archief (streeplijsten en losse gegevens van  G. 
O styn & M. Strobbe, P. D ekeyser e t al. & N ationale W erkgroep B otanie (verslaggever K arei De 
W aele). E en belangrijk deel van  de gegevens heeft betrekking op het niet geürbaniseerde duingebied 
van  Ter Yde, inclusief de SIM ILI-duinen, ook deze uit streeplijsten. G egevens uit het geürbaniseerde 
gebied zijn  verm oedelijk  onvolledig.

Periode 1945-1959
IFB (L)-archiefgegevens (m eestal streeplijsten) van  V ande Vyvere, L. D elvosalle & J. Lambinon. 
H oew el in  deze periode een vrij groot aantal inventarisatielijsten w erd gem aakt, betreft het 
verm oedelijk  m eestal zeer onvolledige lijsten, zow el voor het open duingebied ais voor de bebouw de 
gebieden.

Periode <1914
Een belangrijke en concrete bron is hier M a g n e l  (1914) die de flora van  een aantal graslandpercelen 
ter hoogte van  het huidige H annecartbos beschrijft. D aarnaast w erden heel w at freatofytengegevens 
uit het deelgebied O ostduinkerke-N ieuw poort ontleend aan D e  R a e v e  ET all. (1 983). Zij w orden 
apart in  de lijst w eergegeven (m et x). Via dit w erk belandden ook enige gegevens uit de periode 
<1860 in  de lijst. A anvullingen op basis van  concreet onderzoek in  herbaria en literatuur zijn  verder 
niet gebeurd. E en belangrijk deel van  de soortenlijst w erd echter gereconstrueerd op basis van  het 
algem ene soortenoverzicht van  de B elgische W estkust duinen in  M a s s a r t  (1912). A lle h ierin  voor de 
duinen opgegeven soorten die ook later nog in  het studiegebied w erden aangetroffen, w erden 
geselecteerd en m et y in de lijst opgenomen.

V oor bepaalde evaluaties w orden een aantal van  de bovenverm elde periodes sam engevoegd. V ooral 
voor een m eer betrouw bare reconstructie van  de referentie situatie 'begin 20e eeuw' is het
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w aarschijnlijk veiliger om de oudste tw ee onderzoeksperiodes <1914 en 1945-1959 sam en te nem en 
(i.e. ais periode <1960).

De variabele herkom st van  de gegevens en de heterogeniteit van  de onderzoeksperiodes (zow el qua 
afbakening in  de tijd  ais in de ruim te) m aakt dat de resultaten m et de nodige om zichtigheid m oeten 
w orden geïnterpreteerd.

Een zeer beperkt aantal gegevens w erd geschrapt omwille van  verm oedelijk  foute determinaties. In  
enkele gevallen (b.v. R osa canina  s.l.) w erden verw ante taxa sam engevoegd om vergelijking tussen 
de diverse
onderzoeksperiodes m ogelijk te maken. O ndersoorten, m icrospecies e.d. van  dergelijke 
'collectiefsoorteri worden, evenals de w aargenom en hybriden, in  een aparte lijst opgegeven. El et 
betreft v rijw el steeds recente w aarnem ingen. Enkel aangeplante soorten (b.v. P icea abies) w erden in 
principe niet in de lijst opgenom en; aangeplante taxa die zich  desnoods m aar zeer lokaal, op eigen 
kracht generatief o f  vegeta tief kunnen uitbreiden (b.v. Poptilus x  canadensis) w erden w el opgenom en, 
evenals soorten w aarvan het onduidelijk is o f  hun  aanw ezigheid hier enkel op aanplant teruggaat (b.v. 
F agas sylvatica). Verwilderde en adventieve soorten, ook indien zij niet w orden beschouw d ais 
behorend tot de 'wilde' flora van  V laanderen (cf. COSYNS ET AL 1994), w erden wel opgenom en, al 
zijn  voor deze soorten m eestal geen o f  onvolledige ecologische en zeldzaam heidsgegevens 
voorhanden.

Bij de interpretatie van  de gegevens m oet er rekening mee gehouden w orden dat enkel de aan- o f 
afw ezigheid w erd geregistreerd en  niet het aandeel van  de soorten in  de vegetatie.

De gegevens w erden getabelleerd en voorzien  van  indices voor
• W etenschappelijke naam  (DE L a n g h e  E T.4L. 1988)
• N ederlandse naam  (id.)
•  A anw ezigheid in  diverse onderzoeksperiodes
• Eleruitgave van  de flora-inventaris (uit M a g n e l  (1914)
•  E co lo g isch e  groep  (COSYNS E TA L. 1994)
•  Indigeniteit (id.)
•  Zeldzaam heid (uurhokfrequentieklasse; id.)
•  Rode L ijst-categorieën (id.)
•  Internationale betekenis (PROVOOST & ElOFFMANN 1996)
• N aar doelsoort duinecosystem en (id.)
•  Levensvorm  (id., naar ELLENBERG 1992 en het B otanisch basisregister)
•  G rondw aterafhankelijkheid (id., naar Londo 1988 en het B otanisch basisregister)
•  V erdrogingsgevoeligheid (id..)
•  V o ch tg e ta l (id ., n a a r E l l e n b e r g  1992 e n  h e t B o tan isch  basisreg is te r)
•  Tem peraturgetal (id.)
•  Continentaliteitsgetal (id.)
•  L ichtgetal (id.)
•  pEl-voorkeur (id.)
•  Stikstofgetal (id.)
•  Zoutresistentie (id.)
•  M aaigevoeligheid (PROVOOST & ElOFFMANN 1996 en het B otanisch basisregister)
•  G rim e-levensstrategie (id.)
•  D ia sp o ren b an k  (n aar T h o m p s o n  e t  a l . 1997)
•  D iasporenbank (aanvullingen op basis van  eigen w aarnem ingen M. Leten)
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1.4.1.1.2. A nalyse soortenaantallen

In  totaal w erden in het studiegebied 597 taxa van  spontaan gevestigde vaatplanten aangetroffen. 
O pm erkelijk is dat het aantal w aargenom en taxa sterk gestegen is in  vergelijking m et vroeger : van 
419 < 1960 (en zelfs slechts 314 tijdens de hoogtijdagen van  de IFB L-karteringsperiode ca. 1950), via 
449 in  de ja ren  tachtig tot 503 in  de recentste onderzoeksperiode (1996-1997). D it is ogenschijnlijk in 
tegenspraak m et uitspraken over de veronderstelde algem ene achteruitgang van  de floristische 
diversiteit in  de duinen en  zelfs in het studiegebied. D eels is deze soortentoenam e echter terug te 
voeren op m ethodologische verschillen in  inventarisatietechniek en -graad. D e inventaris van  D e 
R a e v e  ET AL. ( 1983) besteedde b.v. w einig o f geen aandacht aan de zeereepduinen en  de 
geürbaniseerde randgebieden van  Ter Yde, terw ijl de eerste IFB L-karteringsronde per definitie niet 
gericht w as op volledige inventarisatielijsten. D esondanks m oet het duidelijk zijn  dat het aantal 
soorten van  de 'wilde' flora sinds het begin van  de eeuw wisseling vrij sterk is toegenom en in  het 
studiegebied.

Een nadere analyse m aakt echter duidelijk dat dit beeld van  lokale toenam e van  het soortenaantal 
sterk genuanceerd m oet w orden, vooral indien m en de verdeling over specifieke, indicatieve 
soortencategorieën in  ogenschouw  neemt. Indien niet anderszins vernield, w orden voor deze analyse 
de onderzoeksperiodes '<1960', '1 980-1989' en ‘1996-97' vergeleken.

Indigene soorten
O pm erkelijk is dat het aantal ais indigeen beschouw de soorten recent niet o f  nauw elijks is gestegen in 
vergelijking m et de gecom pileerde gegevens van  < 1960 (ca. 360 taxa), m aar w el een  vrij grote 
turnover heeft gekend. Slechts 263 taxa zijn  gem eenschappelijk aan de drie vergeleken 
onderzoeksperiodes. Enkel en alleen al op basis van  soortenaantallen is het dus duidelijk dat de 
inheem se flora van  het onderzoeksebied sterk is veranderd sinds het begin van  deze eeuw.
De categorieën van  zekere (N, P, N /P) o f  w aarschijnlijke (I?, 1/N, I/P) niet in  het studiegebied 
indigene soorten zijn  daarentegen duidelijk en gestaag gegroeid sinds het begin van  de eeuw: sam en 
van  54 taxa <1960 tot 137 in 1996-1997. R elatief w einig van  de in  vroegere periodes w aargenom en 
(m ogelijk) niet-indigene taxa w erden bij de recentste inventarisatie niet m eer w aargenom en. Eén en 
ander m aakt duidelijk dat het aandeel van  de indigene soorten m om enteel nog slechts 73 tot m axim aal
84,5 % van  de flora van  het studiegebied bedraagt, w aar dit voor de Eerste W ereldoorlog 
verm oedelijk  nog m eer dan 92 % bedroeg. N aar het zich  laat aanzien zal dit aandeel van  indigene 
soorten in  de toekom st nog gestadig dalen. Elet opm erkelijk grote en toenem ende aandeel van  niet- 
indigene taxa en lokale neofyten in het algem een is eigen aan het volledige V laamse duingebied. 
Sterke versnippering en verstedelijking verhogen het contact tussen de (half-)natuurlijke en de 
cultuurlijke habitats, terw ijl de grote 'ontvankelijkheid' van  de du inm ilieüs voor de niet zelden 
w arm te- en  kalklievende, 'zuiderse' cultuurplanten, de ten  dele zeer open vegetatiestructuur en de 
relatief hoge vegetatiedynam iek in  de huidige duinen de vestiging en  handhaving van  verw ilderende 
tuinplanten in de hand werkt.

Zeldzaam heid
G eanalyseerd naar zeldzaam heid in V laanderen (COSYNS ET .4L. 1994) is het duidelijk dat vooral de in 
V laanderen m eest zeldzam e soorten (categorieën 1 en  2) m eer o f m inder sterk zijn  afgenom en in  het 
studiegebied. Elet aantal soorten van  de m inder zeldzam e tot (zeer) algem ene p lanten is m eestal m in 
o f m eer gelijk gebleven tot sterk gestegen.

Rode L iist-soorten
Elet totale aantal soorten uit de voorlopige R ode Lijst van  de V laam se Flora (w erkversie IN ) is niet zo 
sterk gedaald (112 taxa < 1960 tegenover 98 taxa in  1996-97), zij het ook w eer m et een uitgesproken
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turnover tussen de verschillende onderzoeksperiodes. O pgesplitst naar (zeldzam e) soorten die voor 
heel V laanderen genom en m eer o f  m inder sterk zijn  achteruitgegaan en zeldzam e, m aar niet relevant 
achteruitgegane soorten krijgen we echter een zeer afw ijkend beeld. D e categorie van  "enkel 
zeldzam e soorten" is m et de helft toegenom en t.o.v. de periode <1960. H et betreft hier voornam elijk 
soorten uit de zeereep (algem ene 'toenam e' in  V laanderen door de constructie van  rijshouthagen op 
het hoogstrand en betere inventarisatie) en verm oedelijk  pas recent gevestigde struweel- en 
bossoorten. De categorie "(sterk) afgenom en (zeldzam e) soorten" daarentegen is, conform  de 
landelijke trend, m et ca. de helft afgenom en t.o.v. de periode <1960 en  zelfs m et ca. een kw art t.o.v. 
de (w aarschijnlijk onvoldoende gekende) periode <1 914. V erontrustend is verder vooral dat deze 
trend zich  de laatste tientallen ja ren  nog duidelijk heeft doorgezet: sinds de ja ren  tachtig zijn  niet 
m inder dan 7 soorten (= ca. 15 % van  het toenm alige aantal) uit deze groep van  "(sterk) afgenom en 
soorten" verdw enen uit het gebied. H et betreft hier o.a. H arlekijnorchis (Orchis morio), Slanke 
gentiaan (Gentianella uliginosa), Platte bies (Blysmus compressus), Grote boterbloem  (Ranunculus 
lingua), Gelobde m aanvaren (Botrichium lunaria) en A rm bloem ige w aterbies (Eleocharis 
quinquefora).

Soorten m et internationale betekenis
E n ig sz in s g e lijk o p g aan d  m et de  stijg ing  v a n  h e t to taa l aan tal so o rten  is o o k  he t a an ta l so o rten  m et 
'in te rn a tio n ale  b e teken is ' ( 'a reaa lb e lan g ') u it P r o v o o s t  &  H o f f m a n n  (1 9 9 6 ) en ig sz in s gestegen . N e t 
ais bij de in d igene  so o rten  is h u n  aan d eel in  de to ta le  recen te  flo ra  ech ter gedaald .

D oelsoorten
De door P r o v o o s t  &  H o f f m a n n  (I.e.) onderscheiden "doelsoorten" geven uiteindelijk 
w aarschijnlijk het beste beeld van  de kw alitatieve evolutie van  de flora van  het studiegebied. Het 
aantal soorten is significant gedaald t.o.v. de periode <1960 en  vertoont net ais de R ode Lij stcategorie 
"(sterk) afgenom en (zeldzam e) soorten", ondanks het 1,5 keer zo hoog totale soortenaantal in  de 
recentste periode, zelfs een beduidende afnam e t.o.v. de w aam em ingsperiode <1914. Deze groep van  
soorten w ordt daarom  in 1.4.1.1.3. nog verder geanalyseerd naar habitatvoorkeur.

H et studiegebied herbergt m om enteel nog één in  het kader van  de Europese H abitatrichtlijn 
(Conventie van  Bern) prioritair te bescherm en soort, K ruipend moerasscherm . D eze soort van 
w isselend vochtige, m atig voedselarm e en betreden m ilieu 's (oevers van  veedrinkpoelen, periodiek 
geïnundeerde, w einig bem este weilanden, ... ) w erd tijdens de studieperiode aangetroffen bij drie 
poelen in  het gebied, tw ee in  de O ostvoorduinen en één in  het w eilandgedeelte van  het IW VA- 
domein.

1.4.1.1.3. A nalyse van de lijst van doelsoorten

De in de Ecosysteem visie voor de V laam se kust onderscheiden doelsoorten zijn  onderscheiden op 
basis van  de criteria zeldzaam heid, achteruitgang en areaalwaarde en zou  de m eest geschikte 
beschikbare soortenselectie om vatten voor uitspraken over de evolutie van  de biodiversiteitsw aarde 
van  het onderzoeksgebied m oeten zijn. De Rode Lijst bevat im m ers een  hele reeks soorten die enkel 
vertegenw oordigd zijn  omwille van  de (som s 'toevallige') zeldzaam heid van  hun  habitat op het 
V laam s grondgebied  (bij voorbeeld D uindoorn, Gevinde kortsteel, veel hoogstrandsoorten, ... ). 
D esondanks blijft ook de doelsoortenlijst, o.a. vanw ege de m ethodologische gebreken bij de bepaling 
van  achteruitgang en areaalwaarde, voorlopig nog niet helem aal bevredigend (belangrijke soorten ais 
L iggend bergvlas en  Liggende asperge ontbreken bij voorbeeld). De 'soortenscore' per habitat werd 
bepaald volgens de techniek die ontw ikkeld w erd in  D e  L o o s e  e t  .4L.. (1996 ) en P r o v o o s t  & 
H o f f m a n n .  (1 996).
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G ebruiken w e de 'EcoSysteem V isie-doelsoorten' ais m aat voor de floristische kw aliteit van  het 
studiegebied dan kunnen wij concluderen dat de flora van  "em bryonale strandduinen" en 
"stuifduinen" niet opm erkelijk aan kw aliteit heeft ingeboet, al zijn  er ongetw ijfeld w el verschuivingen 
opgetreden. E en eventuele reële 'kwalitatieve vooruitgang van  de eerste habitat is m ogelijkerw ijs te 
verklaren door een m enselijke factor, nl. de aanw ezigheid van  rijshouthagen op het hoogstrand.
O ok de "grijze duinen" (m osduinen en droge tot m esofiele duingraslanden) zijn  op het eerste zicht 
niet uitgesproken in  w aarde gedaald. Rekening houdend m et een relatieve onderschatting van  het 
aantal aanw ezige soorten uit deze m ilieu's in de onderzoeksperiode < 1960 (in  tegenstelling tot de 
freatofytenflora w erd de historische xerofytenflora niet uitgebreid via herbarium - en 
literatuuronderzoek onderzocht door DE R a e v e  ET AL. 1983) kan echter w aarschijnlijk beter de flora 
van  d e ja ren  tachtig ais referentie gehanteerd worden. In  dat geval zijn  er toch duidelijke aanw ijzingen 
voor een kw alitatieve terugval van  deze habitat.
O ok de "droge/m esofiele kruipwilgstruw elen" lijken kw alitatief niet zeer sterk aangetast, m aar toch er 
is een duidelijke neerw aartse trend w aar te nem en in  vergelijking m et de situatie in  de eerste helft van 
de eeuw. D e habitats "vochtige duinvalleien" en vooral "open w ater en oevers' vertonen echter een 
zeer alarm erende daling van  de soortenscore, ook in  vergelijking m et de situatie van  nog m aar een 15- 
tal ja ren  geleden. Elet is duidelijk dat het afw enden van  het gevaar voor drinkwaterw inning in dit deel 
van  de duinen op zich  onvoldoende is gew eest om de voorheen zo hoge floristische kw aliteit van  de 
vochtige en natte m ilieu 's te handhaven.
O pm erkelijk is verder dat ook vrijw el alle doelsoorten uit de habitats van  "akkers en  antropogene 
p ioniersituaties en ruigten" uit het studiegebied zijn  verdw enen. D it heeft verm oedelijk  te m aken met 
het w egvallen van  de oude agropastorale cultuur in  de duinen.
Een voorlopig kleine kw alitatieve vooruitgang is w aar te nem en in  de flora van  "struwelen" en 
"bossen". De veel opm erkelijker vooruitgang van  de soortenscore van  deze habitats w anneer alle 
soorten in  beschouw ing w orden genom en duidt aan dat de opm erkelijke uitbreiding van  het 
soortenassortim ent en de ingenom en oppervlakte van  struw elen en  bossen zich  in  elk geval voorlopig 
niet echt vertaald heeft in een duidelijke vooruitgang van  de floristische kw aliteit (qua vaatplanten) 
van  deze habitats.

1.4.1.1.4. E valuatie van de floristische herstelkansen van de historische graslandflora van het 
H annecartbos

In  1914 beschreef M A G N E L  m et een voor die periode opm erkelijke detaillering een ca. 15 ha groot 
graslandencom plex tussen de Polderstraat en  de toenm alige K arthuizerduinen. V rijw el zeker betrof 
het hier de graslanden in  de venige kom  en op de vochtige strandvlaktezanden van  het huidige 
Elannecartbos (zie Fig. V II.37). D e flora van  het com plex w erd opgesplitst naar diverse ecotopen: 
natte en  m inder 'moerassige' (= m esofiele) graslanden, een dreefberm , de boorden en het open w ater 
van  enige sloten. W aarschijnlijk is de lijst niet voor 100% volledig (soorten ais Elarlekijn, Platte bies 
en K ruipend m oerasscherm , die recent nog in  de directe om geving w erden gevonden en naar alle 
w aarschijnlijkheid ook voorkw am en in  dit com plex ontbreken b.v. in  de lijst van  M a g n e l  en ook is 
er verdacht w einig overlap tussen de lijst van  de natte en  deze van  de w at drogere graslanden (met 
desondanks abundant Parnassia!). D it zou er kunnen op w ijzen dat hun  sam enstelling achteraf 
enigszins kunstm atig w erd gereconstrueerd. Toch kan deze beschrijving globaal genom en dienen ais 
basis voor een floristische en vegetatiekundige reconstructie van  de historische site. D e nog veel 
oudere (begin 19e eeuw) opgaven van  Tw eehuizige zegge, B londe zegge en Lange zonnedauw  
kunnen ons m isschien een blik op een eerder stadium  in de vegetatie-ontw ikkeling van  het gebied, 
nam elijk uit de periode voor de percelering en  eerste ontginning van  de depressie van  het 
Elannecartbos tussen 1830 en 1850 (m ogelijkerw ijs ook de periode dat de 'B eek-Zonder-N aam ' haar 
huidige vorm  kreeg). V anwege enige onzekerheid rond betrouw baarheid van  deze
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opgaven en de al met al te vage localisatie w orden deze zeer oude opgaven hier echter verder niet
gebruikt.

Op basis van  de soortenlijsten en  abundanties kunnen een aantal vegetatietypes m in o f  m eer w orden
gereconstrueerd:

1 H et natte, venige en m osrijke, w aarschijnlijk periodiek geïnundeerde gedeelte van  de graslanden 
w erd gekenm erkt door V eenpluis, Padderus, Slanke waterbies, W atemavel, K leine valeriaan, 
Egelboterbloem , Teer guichelheil, M oerasbasterdwederik, G ulden sleutelbloem, Brede orchis en 
veel van  de gebruikelijke vochtm innende soorten van  het D otterbloem verbond 
(Calthion'pallistris). H et be tro f w aarschijnlijk hooilanden. Deze vegetatie vertoont zeer veel 
overeenkom st m et de door D e F o u c a u l t  (1984, tableau 48) uit F rankrijk beschreven "pré 
hygrophile oligotrophe" Hvdrocotylo-Jim cetiim  subnodidosi) uit het "systèm e alluvial arrière- 
littoral". Zeer sterk verarm de fragm enten hiervan zijn  m om enteel nog in  de natte depressies van 
de hooilandjes van  het H annecartbos terug te v inden en kw am en tot voor een tiental ja ren  nog 
iets beter ontw ikkeld voor in  de hooilandjes van  het M ariapark.

2. De m esofiele graslanden w erden gekenm erkt door een groot aantal soorten van  m in o f  m eer 
voedselrijke, m esofiele graslanden (Arrhenatheretea-soorten) in  com binatie m et een reeks van 
schraallandsoorten ais G eelhartje, G ew one vleugeltjesbloem , Parnassia, Torm entil, Gulden 
sleutelbloem , Slanke gentiaan, Echt duizendguldenkruid, K leine ratelaar, B lauw e knoop, 
Z eegroene zegge, Trosdravik en Bevertjes. H et is hierbij w aarschijnlijk dat een aantal 
vochtm innende graslandsoorten, zoals W atermunt, Grote kattestaart en Echte koekoeksbloem , 
kunstm atig uit de soortenlijst van  de 'droge' graslanden is geweerd. V erm oedelijk be tro f het 
w eilanden o f  hooiw eiden. Indien dit drogere grasland tot één type te rekenen w as (wat niet zeker 
is) sloot het w aarschijnlijk nauw  aan bij het door S C H A M IN É E  ET .4L. (1996) beschreven 
R hinantho-O rchietum  morionis, een m et K am graslanden verw ant schraal hooiw eidetype dat door 
hen  tot het D otterverbond w ordt gerekend. H et is kenm erkend voor vrij 'jonge', vochtige zandige 
w ad- en binnenduingronden (o.a. D ijkw ater en de Zoute & Zoete H aard op Schouw en-Duiveland 
en De B ol op Texel). D it vegetatietype vertoont een opm erkelijke m enging van  soorten van  
schrale vochtige duinvalleien, m atig voedselm innende vochtsoorten uit het D otterverbond en 
soorten van  drogere, voedselrijkere glanshaver- en kam graslanden, met ais kenm erkende soorten 
o.a. K leine ratelaar en Harlekijn. H et is aannem elijk dat deze laatste soort - eind van  de jaren  
zeventig nog m assaal aanw ezig in een vergelijkbaar grasland in de M onoblocduinen - vanw ege 
haar vroege bloei door M a g n e l  over het hoofd w erd gezien. O ver een kleine oppervlakte en 
beduidend verarm d kom t dit graslandtype m om enteel nog voor in  het nabew eide noordoostelijke 
hooiland van  het H annecartbos (en fragm entair ook nog in  de O ostvoorduinen), in  de jaren  
zeventig w as het nog goed ontw ikkeld in diverse graslanden van  het M ariapark, de 
M onoblocduinen en andere delen van  het O ostvoorduinencom plex. De in  dit hooiland 
m om enteel nog voorkom ende hybridogene D actylorhiza-populatie (in  de lijst onder 'Brede 
orch is ' geplaatst, m aar feitelijk een hybridencom plex van  deze en m instens één andere 
D actylorhira-soort) is m ogelijkerw ijs een product van  de historische 'storingen' en discontinuïteit 
in het beheer van  dit graslandrelict, m aar kan  ook illustratief zijn  voor de vrij unieke 
overgangspositie van  dit tot op heden nog m aar enkel uit N ederland vernielde vegetatietype.

3. In  de d reef is naast de gew one soorten van  voedselrijkere betreden graslanden (kam graslanden 
Cynosnrion) ook een duidelijk groepje soorten van  vochtige betreden plaatsen aanwezig (Platte 
rus -. Greppelrus, Z ilverschoon, e.a. ). H et w ijst op de aanw ezigheid van  een vegetatie van  het 
Z ilverschoonverbond (Lolio-Potentillion). B egin  jaren  tachtig, w erden in  een vergelijkbaar 
m ilieu (berm  van  de N oordzeedreef) nog Platte bies (laatste groeiplaats in  V laanderen) en 
M oeraszoutgras w aargenom en. H et sterk begraasde en betreden w eilandje achter de boerderij 
Levre draagt een vegetatie die verm oedelijk  enige gelijkenissen vertoont m et de vroegere 
dreefbegroeiing, m et op de natste p laatsen o.a. P ijptorkruid en  Schildereprijs.
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4. De flora van  oevers en  open w ater is niet zeer soortenrijk o f  goed ontw ikkeld, m aar is 
m ogelijkerw ijs niet volledig beschreven door M a g n e l  (m om enteel o f  recenter nog 
w aargenom en soorten ais Valse cyperzegge en Paarbladig fonteinkruid kom en b.v. niet in 
M a g n e l ’s lijst voor). Op basis van  de opgegeven soorten betro f het vooral eerder onvolledig 
ontw ikkelde, m eso- tot eutrofe verlandingsgem eenschappen (Phragm itetalia  en N asturtio- 
Glycerietalia) en w aterplantengem eenschappen (Potametea). M om enteel zijn  deze begroeiingen 
in het studiegebied, b innen en buiten het H annecartbos, nog slechts zeer fragm entair ontwikkeld. 
In  1983 w aren R ode L ijstsoorten ais Grote boterbloem  en Paarbladig fonteinkruid nog w el 
aanw ezig in  het H annecartbos.

Ca. 65 van  de 99 door M a g n el  (I.e.) vernielde soorten bezitten vrijw el zeker tot w aarschijnlijk een 
langlevende diasporenbank. Bij optim aal habitatherstel is een terugkeer van  deze soorten v ia reeds 
aanw ezige kiem krachtige zaden niet ónm ogelijk en in een aantal gevallen zelfs waarschijnlijk. H un 
gunstige zaadbankkarakteristieken houden echter geen garantie op reële hervestiging in. In  de tabel 
(bijlage 6) w erden m et ' de soorten aangeduid die in  de recentste onderzoeksperiode niet m eer in  het 
studiegebied w erden aangetroffen, ( ‘)duidt de soorten aan die recent niet m eer in  het V laam s 
N atuurreservaat H annecartbos w erden w aargenom en.
Belangrijke (doel)soorten die eventueel vanuit de zaadbank de herstelde graslanden van  het 
H annecartbos zouden kunnen koloniseren zijn  o.a. : Teer guichelheil, B lauw e zegge, Zeerus, 
Padderus, Geelhartje, Tor-m entil, W aterpunge. W aarschijnlijk geldt dit ook voor Slanke waterbies, 
M oerasbasterdwederik, Platte rus G ulden sleutelbloem  en Sierlijke vetm uur. W at de oevers en  sloten 
betreft is er eveneens kans op hervestiging uit de lokale zaadbank voor Grote boterbloem , 
W aterpunge, Ruw e bies en Zannichellia en w aarschijnlijk ook voor D rijvend fonteinkruid en  zelfs 
voor Lidsteng.. O ngetw ijfeld kunnen h ieraan nog een aantal soorten toegevoegd w orden, o.a. Platte 
bies en  K ruipend m oerasscherm.
W einig o f  geen kans op hervestiging uit de zaadbank is er voor de graslandsoorten Bevertjes, Stijve 
ogentroost, Slanke gentiaan, Parnassia en w aarschijnlijk ook Veenpluis, B lauw e knoop en Trosdravik. 
Bij de m oerassoorten vallen  W aterdrieblad en m isschien ook G rote w atereppe onder deze categorie. 
B innen deze groep valt verder ook o.a. H arlek ijn  Deze en  andere potentiële graslandsoorten zijn  voor 
hun vestiging in  een eventueel hersteld hooilandcom plex van  het H annecartbos aangew ezen op 
aanvoer van  diasporen van  buitenuit. V an enkele van  deze soorten is bekend dat zij zich  zonder al te 
veel m oeite over m iddelgrote afstanden kunnen verbreiden (Stijve ogentroost, Parnassia, H arlekijn, ... 
). In  zoverre er in  een niet te verre omgeving nog levenskrachtige populaties van  deze soorten 
aanw ezig zijn, is ook voor deze soorten hervestiging niet ónm ogelijk. V oor andere (Slanke gentiaan, 
W aterdrieblad, Veenpluis, ... ) m oet de kans op spoedige, spontane hervestiging echter laag w orden 
ingeschat.

Sam envattend kan  gesteld w orden dat, uiteraard op voorw aarde dat de vroegere abiotische toestand in 
essentie nog aanwezig is o f  kan hersteld w orden, er een goede kans bestaat op een gedeeltelijk herstel 
van  de rijke graslandflora zoals deze door M a g n el  (I.e.) is beschreven. E en totaal herstel is echter 
w einig waarschijnlijk. H et is eveneens niet ónm ogelijk dat bij het herstel van  graslandvegetaties in het 
H annecartbos voorheen onbekende soorten, soortencom binaties o f  vegetatiestructuren zullen 
optreden, m et m ogelijk m inder gunstige overlevingskansen voor som mige uit een oude zaadbank 
opgeslagen taxa. D e ervaringen m et het een tw intigtal ja ren  geleden w aarschijnlijk bodem kundig sterk 
verstoorde (gefreesde) ratelaargraslandje in  de noordoosthoek van  het reservaat bieden in  elk geval 
gunstige herstelperspectieven voor de graslanden (hooiw eiden) op m in o f  m eer m inerale, vochtige 
bodem. V olledig herstel in de oude MAGNEL-glorie van  nat schraalland op venige bodem  is m inder 
w aarschijnlijk, m aar ontw ikkeling van  een w aardevol graslandtype blijft zeer w aarschijnlijk.
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1.4.1.2. Mossen

M ossen vervullen in de duinen een belangrijke ecologische rol ais pioniers. Een beperkt aantal 
soorten is in  staat om onder niet te dynamische om standigheden zand te fixeren, waarna door 
opstapeling van  organisch m ateriaal bodemvormende processen op gang komen. Ook in 
secundaire duinvegetatie kunnen ze na verstroing bijdragen tot de zandfixatie; onder droge 
omstandigheden, waaronder m esofiel duingrasland m oeilijk tot ontwikkeling komt, kunnen 
deze mosduinvegetaties lang standhouden. Vaak zijn  dit soort vegetaties uiterst gevoelig voor 
verstoring (betreding) en kunnen zeer makkelijk terug verstuiven. Deze secundaire 
mosduinvegetaties zijn  vaak rijk aan lichenen.
Binnen het studiegebied kom en behalve terrestrische mossen, ook een groot aantal, op Vlaams 
niveau vaak zeldzame, epifytische mossen voor, die zich m et nam e concentreren in de 
vochtigste delen van het Elannecartbos. Elet betreft veelal aërohygrofytische soorten m et hoge 
luchtvervuilingsgevoeligheid. Op de drogere geïsoleerde Vlierstruwelen kom en specifieke 
m osgem eenschappen voor, die gedomineerd wordt door uiterst droogtetolerante soorten, met 
name een aantal Orthotrichaceae en een beperkt aantal pleurocarpen (V a n  L a n d u y t  1991).

Tijdens het veldw erk (augustus-septem ber 1996) w erden 26 terrestrische bladm ostaxa en 2 
levermostaxa aangetroffen. Tijdens een excursie in het gedeelte van het Hannecartbos dat 
eigendom is van de IW V A  (novem ber 1996) w erden de zeldzame epifytische m ossen Tortula 
laevipila (bladmos) en Cololejeunea minutissima  (lévennos) aangetroffen op een 
Canadapopulier. V an de laatste soort, die hier voor het eerst werd w aargenom en in  1985 
(Hoffm ann 1985), is het Hannecartbos nog steeds de enige Vlaamse vindplaats.

D e lijst m et e igen  w aarn em in g en  w erd  aangevu ld  m et de v ee l v o lled ig er inven tarisatiegegevens 
(zow el ten es tr isch e  ais ep ify tische taxa) vanHOFFMANN (1985, 1989, 1993), R o s s e e l  (1985), 
B o g a e r t  (1986) en  D u m o n  (1993). D e taxonom ische  opvatting  en  n o m enclatuu r v a n  T o u w  &
R u b e r s  (1989) (b ladm ossen) e n  V a n  D e n  B e r g h e n  (1981 ) (leverm ossen) w erd  gebruikt.

In  Nederland w erd een Rode Lijst opgesteld voor bedreigde m ossen en lichenen (SIEBEL et al.
1992). 50 % van  de Nederlandse mosflora w erd in de Rode Lijst opgenomen. In  afwachting van 
een Rode Lijst voor m ossen en lichenen voor België (o f V laanderen) w erd de Nederlandse lijst 
gebruikt om een indicatie te geven van  de bedreigingsstatus van  de aangetroffen soorten (tabel 
2, cf. ook 1.4.2.1).

Het aantal epifytische soorten w as begin deze eeuw  ongetwijfeld lager dan nu, gezien het 
ontbreken van  geschikte forofyten (bomen, oud struweel) in  het zeer open, via begrazing 
geëxploiteerde landschap.

Binnen het duinencom plex Ter Yde zijn het vooral de oude, gefixeerde, weinig betreden kalkrijke en 
kalkarme m osduinen (niet toegankelijke delen van  Ter Yde, duingedeelte Hannecartbos), de 
bosaanplantingen (Hannecartbos), de mesofiele duingraslanden (vnl. Oostvoorduinen, bepaalde 
gedeelten van het voorm alig Hom e G. Theunis) en de jonge vochtige pannes (verspreid over Ter Yde en 
de Zeeberm duinen), die een aantal zeldzame en/of karakteristieke blad- en levermossen o f  lichenen 
bevatten.
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Tabel 2. Blad- en levermossen en lichenen die vermeld staan in de Nederlandse Rode Lijst (SlEBEL et al. 1992) en 
die recent werden aangetroffen in het duinencomplex Ter Yde. Im ’entarisatiegegevens (alle daterend van na 1985)
HOFEM4NN (1985, 1989, 1993, R osseel (1985), B ogaert (1986) enPuMON (1993)._______________
categorie 1 ( b e d r e ig d  m e t  v e r d w ijn in g )  
le v e r m o s s e n : Cololejeunea minutissima
b la d m o s s e n : Thuidium abietinum

categorie 2 ( z e e r  k w e ts b a r e  s o o r te n )
b la d m o s s e n : C ampylium stellatum, Cryphaea heteramalla, Orthotrichum tenellum, Ulota crispa

categorie 3 ( k w e ts b a r e  s o o r te n )
le v e r m o s s e n : Frullania dilatata, Metzgeria furcata,Radula complanata
b la d m o s s e n : Ulota phyllantha, Tortula papillosa, T. laevipila
l i c h e n e n : Usnea subfloridana,Physcia aipolia

categorie 4 ( p o te n t ie e l  b e d r e ig d e  s o o r te n )  
b la d m o s s e n :  Pleurochaete squarrosa
l i c h e n e n :  Parmelia perlata

1.4.1.3. Algen

A lgen w orden in  het duingebied voornam elijk aangetroffen in het oppervlaktewater en ais symbiont met 
lichenen. A is vrij levende epifyt wordt de uiterst algem ene soort D esmococcus olivaceus aangetroffen.

In  jun i 1983 vond een algologisch onderzoek plaats in  het kader van de vegetatiestudie door D e R a e v e  
et al. (1983), die op haar beurt w erd uitgevoerd in het raam van de geplande waterwinning ‘Ter Y de’.
De resultaten w erden ais volgt samengevat (ODe R a e v e  et al. 1983: 93):

Oostvoorduinen: H annecartviiver
De fytoplanktonsamenstelling is op verschillende plaatsen in  de vijver duidelijk verschillend. Het 
kw elw ater heeft een invloed op de pH  en het EGV , w at zich weerspiegelt in de 
fytoplanktonsamenstelling (waarnem ingen van Staurastrum polym orphum , Spirogyra  en Cladophora , 
deze laatste m et veel epifytische diatomeeën). pH: 7,69-8,72; EGV (25 °C, (rs/cm): 547-621.

Hannecartbos: Beek-zonder-Naam
Opvallend is de hoge rijkdom aan diatomeeën. Het EGV van  de Beek-zonder-Naam  is wel verschillend 
van plaats tot plaats, m aar de fytoplanktonsamenstelling is vrij goed vergelijkbaar. pH: 7,50-7,78; EGV 
(25 °C, iis/cm): 580-1100

Ter Yde: ionae panne in  de omg. van  voorm alig Hom e G. Theunis
Zeer soortenrijk en aanzienlijk verschillend van de overige bemonsterde oppervlaktewaters, wat wellicht 
gerelateerd is aan een lage trofiegraad (Cosmarium reniforme kom t veel voor, weinig diatomeeën). pH 
zeer hoog (9,30); EGV (25 °C, (rs/cm): 2000. Verder waarnem ingen van kranswieren (C haraceae spp.).

In  een voedselarm e poel in  de Oostvoorduinen w erden recent eveneens Characeae spp. aangetroffen. 
K ransw ieren zijn vaak fosfaatarmoede-indicatoren (gerelateerd aan kalkrijkdom).

De jonge pannesystemen, de voedselarm e poelen en de Beek-zonder-Naam  kunnen ais belangrijk voor 
de diversiteit van  de algenflora in het duinencom plex w orden beschouwd.
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1.4.2. Fungi

I.4.2.I. Lichenen

Lichenen zijn  zwammen, w aarin algen o f cyanobacteriën zijn  ingesloten, en w aarin beide 
partners m utualuistische sam enleven (vorm van symbiose). De zwam domineert functioneel en 
vorm t de behuizing van  het lichen; de ingesloten wiercellen leveren onder m eer 
fotosyntheseproducten, die gebruikt w orden door de zwampartner. De dominantie van  de zwam 
m aakt dat deze organismen in het zwam m enrijk (Fungi) geplaatst worden.

Tijdens het veldw erk w erden zeven taxa terrestrisch waargenomen. Deze beperkte lijst w erd aangevuld 
m et de reeds onder 1.4.1.2 vernielde inventarisatiegegevens van H o f f m a n n  (1985, 1989, 1993), 
R o s s e e l  ( 1985) en B o g a e r t  (1986) die geheel o f gedeeltelijk ook betrekking hebben op de 
epifytische lichenen). Bij de samenstelling van de soortenlijst w erd dezelfde systematische indeling en 
nom enclatuur ais in H o f f m a n n  (1993) gehanteerd.

D e  R a e v e  e t  al. (1983: 75) stellen dat de structurele diversiteit in het H annecartbos (met veel stervend 
en, staand tot liggend, dood hout en grote verschillen in  lichtklimaat), m et daarbij een perm anent hoge 
luchtvochtigheid en een betrekkelijk hoge ‘zuiverheidsgraad’ van de lucht aanleiding gegeven heeft tot 
p la a ts e l i jk  w e e ld e r ig e  e p ify te n v e g e ta tie s .  De epifytische lichenen (én mossen) van  het Hannecartbos 
w erden recent bestudeerd door D u m o n  (1993). Deze studie stelt dat h e t  H a n n e c a r tb o s  z o n d e r  tw ijfe l  
e e n  b ijzo n d e r  r i j k  g e b ie d  is  o p  h e t  v la k  v a n  e p ify te n  (o.e.: 68), m aar dat e n k e le  z e ld za m e  lic h e n e n  d ie  
v r o e g e r  in  h e t  r e s e r v a a t v o o r k w a m e n  (in 1992) n ie t  m e e r  w e rd e n  a a n g e tr o ffe n  (o.e.: 150). Er moet 
echter getwijfeld w orden aan de volledigheid van  haar inventarisaties. Persoonlijk onderzoek van één 
van de auteurs toont aan dat recent de meeste soorten, die w erden vastgesteld in  de jaren  tachtig nog 
steeds aanwezig zijn. Soorten die recent niet m eer w erden aangetroffen (m aar die ook makkelijk over 
het hoofd gezien worden) zijn  U lo ta  p h y lla n th a .  In  kwantitatieve zin echter zijn het aantal goeiplaatsen 
van met name U sn ea  spp. Beduidend afgenom en ten opzicht van  het begin van de jaren  tachtig.

In  Nederland w erd een Rode Lijst opgesteld voor bedreigde m ossen en lichenen (SIEBEL e t  al.
1992) 58 % van  de lichenfunga w erden de Rode Lijst opgenomen. V oor België (o f V laanderen) 
werd nog geen Rode Lijst voor lichenen opgesteld (cf. 1.4.1.2, tabel 2), w aardoor we ons ook 
hier m oeten beroepen op de Nederlandse Rode Lijst.

Het aantal epifytische soorten was begin deze eeuw  w ellicht lager dan nu, ais gevolg van het ontbreken 
van geschikte forofyten (bomen, oud struweel) in  het zeer open, onder m eer door begrazing 
geëxploiteerde landschap. De terrestrische lichenenvegetaties w aren begin deze eeuw  anders 
samengesteld en verm oedelijk rijker dan nu. MASSART (1908a) toont foto's van  gefixeerde duinen te 
Koksijde (genom en in  de directe omgeving van de Hoge B lekker) m et een lichenvegetatie bestaande uit
o.a. E v e r n ia  p r u n a s tr i ,  R a m a lin a  fa r in a c e a ,  R . fa s t ig ia ta ,  R . f r a x in e a ,  H y p o g y m n ia  p h y s o d e s  en U sn ea  
h irta . U sn ea  sp. w erd recent slechts éénmaal terrestrisch waargenom en in  het kustgebied en met name in 
de O ostvoorduinen (in 1985, H o ffm a n n , pers. med.). E v e r n ia  p r u n a s tr i  daarentegen wordt ook nu  nog 
regelmatig terrestrisch aangetroffen (b. v. W esthoek, Ter Yde, Ijzermonding). De achteruitgang van 
terrestrische lichenen is w ellicht voornam elijk een gevolg van een combinatie van  luchtvervuiling (vnl. 
m et bepaalde stikstof- en zwaveloxiden, lichenen w orden dan ook vaak gebruikt ais bio-indicatoren voor 
luchtvervuiling; voor een overzicht zie H offm ann 1993) en w ellicht nog m eer overmatige betreding. 
Juist vanw ege een nog sterkere luchtvervuiling in  het binnenland vertonen heel wat lichenen een 
duidelijke voorkeur voor het kustgebied. Hiebij speelt ook het bufferend effect van  de kalkrijke jonge 
duinen een belangrijke rol. Het belang van  het Hannecartbos voor het overleven van een aantal 
luchtvervuilingsgevoelige lichen- en mossoorten in V laanderen is, zeker gezien de zeldzaamheid aan 
kust- en polderbossen, niet te onderschatten. Overigens kunnen eventuele toekom stige polderbossen met
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vergelijkbare luchtzuiverheid en luchtvochtigheid, onder m ee voorzien ais zgn. Stadsbossen in  de 
directe omgeving van  het Hannecartbos (Lenspolder en Zelte) m aar ook in  de omgeving van V eum e en 
Oostende (D UM ORTIER et al 1997; D UM O RTIER & HOFFM ANN, 1997a,b). De recente verbetering 
van de luchtvervuilingstoestand in  V laanderen mag een uitbreiding van de gevoelige soorten vanuit de 
kuststreek (kustbossen, plateau van  Izenberge, zeepolderstreek) richting binnenland doen verwachten.

Tot besluit kan m en stellen dat de meeste en bijzonderste lichensoorten in  het duinencom plex Ter Yde 
w orden aangetroffen in  het Hannecartbos (vnl. epifyten).en in de weinig betreden (niet toegankelijke) 
m osduinen van  Ter Yde (vnl. terrestrische soorten, sam en m et bijzondere terrestrische mossen).

1.4.2.2. Niet geücheniseerde fungi

Fungi vervullen een uiterst belangrijke rol in  de meeste ecosystemen. Zij dragen in  zeer 
belangrijke mate bij tot de afbraak van  organisch m ateriaal en onderhouden met heel wat 
‘hogere planten’ een symbiontische relatie m et betrekking tot de voedselvoorziening 
(mycorrhiza, zoals m et Kruipwilg). Op w ereldschaal zijn  schattingen in  de grootte-orde van
1.500.000 soorten geen uitzondering m eer (H a w k sw o r th  1991; R a m m elo o  1994), waaruit 
valt a f  te leiden dat deze organismengroep (het Rijk van  de Fungi) een belangrijke bijdrage 
levert tot de totale biodiversiteit. D esalniettemin is hierover binnen het studiegebied weinig 
gekend, zeker wat betreft de diversiteit aan microfungi. D it is overigens een algemene lacune in 
concrete kennis omtrent de biodiversiteit van specifieke gebieden. De vraag is daarbij o f dit ook 
noodzakelijk is; belangrijker is m eer te w eten te kom en over de functionele ecologie van  deze 
organismengroepen en hun belang voor het ecosysteem. Boutade daarbij is dat ze een 
belangrijke im pact hebben op onder m eer de koolstofcyclus, doordat een groot aantal soorten tot 
de afbrekers van  dood organisch m ateriaal behoren. M aar ook mutualistische levensvormen zijn 
uiterst belangrijk, denk m aar aan de vele m ycorrhiza’s. B innen de soortengam ituur van het 
duinecosysteem zijn  een zeer groot aantal hogere planten op één o f andere manier geassocieerd 
m et mycorrhizavormende fungi.

M om enteel is enkel een soortenlijst van  de fungi van  het V NR H annecartbos ter beschikking 
(VANDER Ve k en  1997) De gegevens met betrekking tot de andere deelgebieden van  het 
duinencom plex zijn  schaars o f ontbrekend.

De kalkrijke mesofiele duingraslanden in de omgeving van het kerkhof van Oostduinkerke 
(Oostvoorduinen) staan bekend ais ‘W asplatengrasland’, wegens het voorkom en van v ijf  taxa uit het 
geslacht Hygrocybe, nl. : H. conica, H. glutinipes, H. insipida, H. virginea  en H. virginea  var. fuscescens  
(W A L L E Y N  1995). W asplaten kunnen gebruikt worden ais bio-indicatoren. W anneer verschillende 
soorten sam en aangetroffen worden, zoals in een gedeelte van  de Oostvoorduinen, dan indiceert dit een 
waardevol schraal graslanden, dat m eestal erg soorteznrijk is. Deze laatste zijn, vooral door 
overbemesting, in V laanderen erg zeldzaam geworden.

D e R a e v e  et al. (1983: 38, 70) vernielden het voorkom en van Phallus hadrani in open 
helm duinvegetaties in de Plaatsduinen (waarschijnlijk de enige regelmatige vindplaats in 
V laanderen !) en Inocybe serotina  in de sterk overstoven kruipwilstruwelen in het 
duinencomplex..

B i l l i a u  (1992: 222) somt ais typische duinfungi Geastrum  spp. (zeker gekend van  de Oostvoorduinen, 
cf. D e R a e v e  1980, veelal G. fim briatum  en G. triplex) en Tulostoma brumale op. Deze laatste soort, 
die op heel wat plaatsen in Ter Yde vaak zeer talrijk is aan te treffen, is in een groot aantal Europese 
landen een bedreigde soort ( A r n o ld s  1989: 85). Andere soorten zoals H im eola  auricula-judae en
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Phellinus hippophaecola  kom en veel in de duinstreek voor omdat hun gastheer (resp. Gewone vlier en 
D uindoorn) er algem een is (L a n g e v e l d  &  H e m e r k  1992: 102).

Arn o ld s  (1989) stelde voor de bedreigde Nederlandse macrofungi een Rode Lijst op. 28 % van alle 
soorten die in N ederland voorkom en w erden in de lijst opgenomen. E r w orden een vijftal categorieën 
onderscheiden: van  uitgestorven (= categorie 0) tot potentieel bedreigd (categorie 4).
In  het duinencom plex Ter Yde (in hoofdzaak gegevens m.b.t. het VNR Elannecartbos) kom en .. soorten 
voor (± .. % van het totale aantal) die in de Nederlandse Rode Lijst opgenomen w erden (tabel 3).

Tabel 3. Niet gehelleniseerde fungi die vermeld staan in de Nederlandse Rode Lijst (ARNOLDS. 1989) en
die recent werden aangetroffen in het duinencomplex Ter Yde._____________________________________________

categorie 2 (sterk bedreigd): Hygrocybe reai

categorie 3 (bedreigd): Hygrocybe acutoconica, H. insipida, H. psittacina, Mycena adonis, Ramaria
flaccida, Rhodocybe popinalis, Tulostoma bmmale

categorie 4 (potentieel bedreigd): Geastrum coronatum, Inocybe aeruginascens, I. dunensis, Leptoglossum
muscigenum.Rhodotus palmatus

E r kan gesteld w orden dat binnen het duinencom plex Ter Yde voornam elijk de oude vochtige 
duinvalleien, de mesofiele duingraslanden, de kruipwilgstruwelen en de droge m osduinen een aantal 
zeldzame en/of karakteristieke soorten fungi bevatten. De reeds onder 1.4.2.1 vernielde structurele 
diversiteit in het Elannecartbos (met veel afstervend en dood hout) draagt ongetwijfeld eveneens in 
belangrijke mate bij tot de fungadiversiteit in het studiegebied.
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1.4.3. Fauna

1.4.3.1. Inventarisatie

Broedvogels w erden geïnventariseerd in  de periode 1990-1996. In  1991 w erden integrale 
gebiedstellingen uitgevoerd in  Ter Yde, P laatsduinen en  de Oostvoorduinen. In  1994 w erden de 
zeeberm duinen en  het H annecartbos integraal geïnventariseerd. D e bijzondere broedvogels (cf. 
V LA VICO & IN , 1994) en de R oodborsttapuit w erden respectievelijk vanaf 1994 en v an af 1990 in 
alle onderzochte gebieden gekarteerd. H et veldw erk en de interpretatie gebeurde steeds conform  de 
SOVO N-m ethodes van  H u s t in g s  e t al. (1985). R esultaten w erden reeds gepubliceerd in  B o n t e  
(1994a), B o n t e  (1994b), D e b r u y n e  (1994), D e v o s  &  A n s e l l i  (1996). R a p p é  &  H e r r o e l e n  
(1963) vernielden gegevens van  broedende strandvogels in  de ja ren  ‘60.
Zoogdieren  w erden geïnventariseerd in  de O ostvoorduinen (B o n t e  1994d) en in  het H annecartbos 
(S l o s s e  1996).
Gegevens om trent de herpetofauna  w erden gebundeld in  VERSCHOORE (1993) en  Sl o s s e  (1996). W at 
de invertebraten betreft geeft Sl o s s e  (1996) een overzicht van  o.a. de C arabidae, H eteroptera , 
Lepidoptera, M ollusca, O donata, O piliones, Orthopetera  en Syrphidae  van  het V laams 
natuurreservaat H annecartbos. G roepsgerichte inventarisaties zijn  terug te v inden in  B a e r t  et al. 
(1990) (.Araneae, H annecart), D e s e n d e r  et al. (1991) (C arabidae, O ostvoorduinen), Sl o s s e  (1992) 
(.Araneae, Carabidae, O piliones, O ostvoorduinen), B o n t e  (1992) (L epidoptera , duinen W estkust), 
D e c l e e r  &  D e v r ie s e  (1992) (O rthoptera, duinen V laam se kust), D e s e n d e r  (1993) (C arabidae, Ter 
Yde), M a e l f a it  (1993) (.Araneae, Ter Yde), Sl o s s e  (1993) (O piliones, Ter Yde), B o n t e  (1994c) 
(O donata, duinen W estkust), B o n t e  (1997) (Lepidoptera, duinen W estkust), B o n t e  &  H e n d e r ic k x  
(1997) (.Araneae, H annecart) en B o n t e  et al. (in voorb.).

1.4.3.2 Avifauna

De onvolledige soortenlijst (bijlage 10) telt m om enteel 103 soorten, w aarvan er 57 ais regelm atige 
broedvogel kunnen w orden bestem peld. V ijf onregelm atige broedvogelsoorten (V elduil - A sio  
flam m ea , N achtzw aluw  - C aprim ulgus europaeus, H outsnip - Scolopax rusticola  en B oom klever - 
Sitta europaea) kw am en er de laatste ja ren  tot broeden. Enkel van  de Velduil is gew eten dat hij er 
vroeger tot broeden kwam. H et is im m ers een soort van  open, rustige terreinen die in de ja ren  ‘70 in 
het duingebied broedde w aar m om enteel het vakantiedorp Sunparks gelegen is. In  1994, 1995 en in 
1996 w erd de soort gedurende het broedseizoen in  de O ostvoorduinen w aargenom en. Slechts in  1996 
betreft het een zeker broedgeval. O ok van  de N achtzw aluw  (Caprimulgus europaeus) w erden 
territoria vastgesteld in  de O ostvoorduinen in  1994 (2) en 1995 (1). De N achtzw aluw  is een schaarse 
broedvogel van  droge zandige terreinen nabij bosranden, op heiden, op kapvlakten en in  duinen, die in 
V laanderen v an af 1930 sterk in  aantal afnam  (M a t h É 1989). In  de kuststreek w erd hij in  1993 
eveneens territoriaal opgem erkt in  de duinbossen van  D e H aan-W enduine en  in  de Zw inbosjes te 
Knokke-Heist. De H outsnip (Scolopax rusticola ) en de B oom klever (Sitta europaea) zijn  typische 
broedvogels van  bossen die zich recent in  de kuststreek hebben gevestigd.. Beide soorten zijn  
betrekkelijk algem een in  de bosstreek van  Brugge (D e  Sc h e e m a e k e r  &  L u s t  1996). Ook aan de 
Oostkust zijn  de H outsnip (Scolopax rusticola) (Zw inbosjes) en de Boom klever (Sitta europaea ) 
(Zw inbosjes, D uinbossen De H aan) recente broedvogels (D e  SCHEEMAEKER & L u s t  I.e.).
De Blauw e reiger (Ardea cinerea) is een  derde soort die toeneem t en zijn  broedareaal sedert de jaren  
‘60 sterk uitbreidde (D e v o s  &  A n s e l in  1996). De recente vestiging (sedert 1990), m et in  1997 22 
broedparen, is niet verw onderlijk aangezien de soort in het H annecartbos uitstekende nestgelegenheid 
kon  vinden.
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O ok Sperwer (A ccipter nisus) en B oom valk (F alco subbiteo ) broeden in H annecartbos sinds 1991.

V erdw enen broedvogels zijn  de Strandplevier (C haradrius a lexandrins) en de Tapuit (Oenanthe 
oenanthe). De eerste kw am  in de zeeberm duinen nog tot broeden in  1962 (J. H ublé in  R appé & 
H e r r o e l e n  1963), terw ijl de Tapuit nog tot eind de ja ren  ‘80 broedde in  Ter Yde en  de 
Oostvoorduinen. B eide soorten zijn  duidelijk verdw enen onder invloed van  de steeds toenem ende 
recreatie (Zeeberm duinen, Ter Yde) en verdere verruiging van  de duingebieden. Volgens D e v il l e r s  
et al. (1 9 8 8 ) zou  de achteruitgang van  de Tapuit mede te w ijten zijn  aan de drastische achteruitgang 
van  de konijnenpopulaties door m yxom atose, w aardoor het aantal konijnenholen (broedplaats) 
verm inderde, en het open grasland versneld ging toegroeien.
Andere zeldzam e o f  door achteruitgang sterk bedreigde broedvogels van  open terreinen zijn  de 
B oom pieper (A nthus trivialis), R oodborsttapuit (Saxicola torquata), Patrijs (P erdix perd ix) en 
V eldleeuw erik (A lauda arvensis).

Soorten van  struw elen zijn  zeer goed vertegenw oordigd: Tortel (Streptopelia turtur), Grasm us (Sylvia  
com munis), B raam sluiper (Sylvia curruca), N achtegaal (Luscinia m egarhvnchos), F itis (Phylloscopus 
trogilus) in  de duinen en Zw artkop (Sylvia atrocapilla), W interkoning (Troglodytes troglodytes), 
T jiftjaf (P hylloscopus colli bita), Grote bonte specht (D endroscopus m ajor) en W ielew aal (Oriolus 
oriolus) in  het Hannecartbos.

1.4.3.3 Zoogdieren

In  totaal w erden 20 soorten w aargenom en (zie bijlage 11), w aarvan de Vos ( Vulpes vulpes) en de 
E ikelm uis (E liom ys quercinus) de zeldzaam ste zijn  aan de kust.

De V os bereikte in  1991 opnieuw  de Belgische kust (R appé ET AL 1996: 195), een gebied w aar hij 
lange tijd  ontbrak en dat vanuit rela tief verafgelegen gebieden geherkoloniseerd m oet w orden; deze 
belangrijke predator is de laatste ja ren  op regionale schaal sterk in  expansie en w erd in  m ei 1991 
tw eem aal w aargenom en in  de O ostvoorduinen; daarna w erd ze er niet m eer opgemerkt. D e sterke 
versnippering en  het dichte w egennet van  het duingebied zou een lim iterende factor kunnen zijn  voor 
perm anente vestiging. H et feit dat de actieradius van  de Vos ongeveer 15 km  bedraagt (L a n g e  et al. 
1986) belet de soort nochtans niet in sterk geürbaniseerde gebieden te overleven, w aardoor het zelfs 
voor de sterk versnipperde V laam se kustduinen gerechtvaardigd lijkt te veronderstellen dan de soort 
z ich  opnieuw  perm anent zou kunnen vestigen. A aneengesloten duingebieden ais het Ter Yde- 
duinencom plex zijn  hiervoor zeer aantrekkelijk, hoew el de dichte omw oning gecom bineerd m et de 
algem een nog steeds vrij negatieve houding van  de m ens ten  aanzien van  de Vos dan w eer sterk 
lim iterend kunnen zijn.

H et K onijn (Oryctolagus cuniculus) had en  heeft een zeer belangrijke invloed op de bodem  en 
vegetatie van  de kustduinen. K onijnen w erden tijdens de M iddeleeuw en (vanaf de tw eede helft van  de 
dertiende eeuw) vanuit het M iddellandse Zeegebied (Spanje, Zuid-Frankrijk) bij ons ingevoerd (T a c k  
et al. 1996, V a n  DER F e e n  1963), in  eerste instantie in  gesloten ‘konijnenw arandes’, later ook in de 
‘vrije w ildbaan’. A an het einde van  de 14de eeuw  w aren ze w ellicht reeds algem een (V a n  
S te e r te g e m  1982). W el w ordt soms gesteld (o.a. V. W esthoff, mond. m ed.) dat ook zonder de hulp 
van  de m ens het K onijn uiteindelijk w el tot in  onze streken zou zijn  doorgedrongen. Tot de 18de eeuw  
w erden de konijnen bescherm d om w ille van  de jach t (vlees, pels). V anaf de 19de eeuw, m et de 
privatiseringen en  de stijgende landbouw ontginning van  de duinen, w erd het konijn  ais schadelijk 
beschouw d en m et alle m ogelijke m iddelen bestreden. In  het begin van  deze eeuw  nam  het konijn 
opnieuw  in aantal toe. V anaf de eerste helft van  de jaren  vijftig echter slonken de konijnenpopulaties 
sterk vanw ege de virale ziekte m yxom atose; in  N ederland w erd lokaal tot 99 % van  de populatie

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



(Slin g s  1994) hierdoor getroffen. H et w egvallen in deze periode van  deze laatste ingrijpende vorm  
van  begrazing (na het stopzetten van  de agropastorale begrazing) w as m eteen het startsein voor een 
onbeperkte en versnelde uitbreiding van  struweel (m et D uindoorn op kop) en bos b innen de duinen. 
N a de grote m yxom atoseplaag van  de ja ren  vijftig kende de konijnenpopulatie aan de W estkust echter 
nog grote fluctuaties m et zeer hoge dichtheden in  de eerste helft van  de ja ren  zeventig, gevolgd door 
een periode van  lage konijnenstand (De  R a e v e  1991: 18) H et effect van  de recentere V H S-ziekte is 
nog onbekend voor de V laamse kustduinen, m aar veroorzaakte in  N ederland opnieuw  sterke dalingen 
in  de konijnenstand. O pvolging van  de konijnenstand is cruciaal voor het opvolgen van  de im pact 
ervan op de vegetatie-ontw ikkeling.
Toch stelt DE R a ev e  (1991) dat het konijn  op langere term ijn in  geen enkel geval de grote trends in 
de vegetatie-ontw ikkeling (b. v. verstruw eling, verbossing) kan  tegengaan. De konijnen blijken ook 
nauw elijks in  staat om verruigde o f  verstruw eelde duingrasland- o f  m osduinvegetaties in  hun 
oorspronkelijke staat te herstellen.
V a n  St ee r teg em  (1982) onderzocht de invloed van  konijnenbegrazing op enkele duingraslanden in 
de Oostvoorduinen. D aaruit bleek dat de soortenrijkste duingraslanden een m iddelm atige tot lichte 
begrazing kenden. Onder- o f  overbegrazing leidde tot een daling van  de soortenrijkdom . D it is 
analoog m et de bevindingen van  Z eev a l k in g  & Fr e sc o  (1977) voor de duinvegetatie van  
Schiermonnikoog. V a n  St ee r teg em  (1982) stelt verder dat de invloed van  begrazing op de vegetatie 
groter w as dan die van  bem esting o f  graafactiviteiten. V erder bleek de begrazing vrij selectief te 
gebeuren, en w aren er seizoenale veranderingen in  de voedselkeuze. Zo w as er in  de zom er een 
voorkeur voor grassen, terw ijl in de w inter ook houtige p lanten (o.a. K ruipw ilg) gegeten werden.
O ver de invloed van  het K onijn (en begrazing in  het algem een) op de bodem ontw ikkeling is w einig 
bekend. D e R a ev e  (1991) verm eldt dat zw are overbegrazing en  onderm ijning van  oude 
duingraslanden te G roenendijk (O ostvoorduinen) leidde tot verbrokkeling van  de hum uslaag, w aarna 
het grasland vervangen w erd door sterk ruderaal getinte m osduinen en /of duinroosvegetaties. Een 
vergelijkbare evolutie doet zich  m om enteel voor in  het graslandgebied in de ZW -hoek van  het 
H annecartbos. D aarnaast zijn  konijnen, door hun graafactiviteiten, verantw oordelijk  voor de aanvoer 
van  kalkrijk zand aan de oppervlakte, w at interessant is voor pionierende mosduinvegetaties. Oude 
konijnepijpen die later overstoven w orden, fungeren ais w ortelkanalen en vergem akkelijken zo de 
vestiging van  latere vegetaties (Am pe  1991). V erlaten konijnenholen kunnen bovendien dienst doen 
ais nestplaats voor holenbroedende vogels zoals Tapuit en Bergeend.

De Eikelm uis (E liom ys quercinus) w erd eind ja ren  zeventig voor het eerst w aargenom en aan de 
Belgische W estkust, verm oedelijk  na m igratie vanuit N oord-Frankrijk, w aar de soort algem een is 
( F o u r n ie r  1997). In  het voorjaar van  1997 w erd bij beheersw erken in het natuurdom ein ‘H om e G. 
T heunis’ nog een w interslapende Eikelm uis aangetroffen. M et de toenem ende verbossing van  de 
kuststreek zal deze soort de kom ende jaren  verm oedelijk  m eer w aargenom en worden.

1.4.3.4. Herpetofauna

De volledige soortenlijst is terug te v inden in  bijlage 12. In  de duinen van  Ter Yde kom en met 
zekerheid 5 soorten am fibieën en 1 reptiel voor. V ooral de poelen van  de O ostvoorduinen zijn  
(w aren?) rijk aan amfibieën. De K leine w atersalam ander (Triturus vulgaris), de Gewone pad (B ufo  
bufo), de Groene kikker (R ana escuelenta) en de Bruine kikker (Rana tem poraria) zijn  algem een te 
noem en voor V laanderen (B a u w e n s  & CLAUS 1996). D e R ugstreeppad (B ufo  calam ita), de 
K am salam ander (Triturus cristatus) en de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) zijn  opgenom en 
in  de Vlaam se Rode L ijst van  de am fibieën en reptielen (B a u w e n s  & CLAUS I.e.).

De R ugstreeppad (B ufo  calam ita) is zeldzaam  in V laanderen en kom t enkel voor in  de kuststreek en 
op enkele zandige terreinen in  het binnenland. D e F o n s e c a  (1980) tro f 17 paaiplaatsen aan langs de
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kust. Hij verm eldt tevens dat verschillende paaiplaatsen bedreigd zijn  door verdroging ten  gevolge 
van  de drinkwaterw inning in de duinen. De Rugstreeppad heeft een late paaiperiode (m ei-juni) w at ze 
nog gevoeliger m aakt voor sterke grondw aterdalingen in  het voorjaar. De soort heeft bovendien sterk 
te lij den onder de toegenom en versnippering van  de Belgische duinen (D e S a e d e l e e r  e t al. 1991 ). In  
1995 w erd de soort nog w aargenom en in  de jonge panne achter het voorm alige hom e Theunis en in 
1997 w erd zij aangetroffen in  versgegraven veedrinpoelen in hetzelfde terrein. Een tw eede 
relictpopulatie is nog te v inden in de O ostvoorduinen, w aar ze een bornput m et een zandige oever ais 
paaiplaats gebruikt(e).

De K am salam ander (Triturus cristatus) kom t in  W est-V laanderen vooral voor in  het zuidw esten en  in 
de kuststreek, voor zover geschikte paaiplaatsen aanw ezig zijn  (B a u w e n s  & C la u s  1996). D e 
S a e d e le e r  et al. (1991) noem en de soort algem een voor de Belgische W estkust. Volgens 
V e r s c h o o r e  (1993) is de populatie van  de K am salam ander in  de O ostvoorduinen stabiel. 
V erm oedelijk is de soort sedert 1993 echter sterk achteruit gegaan (uitgestorven?) door het verloren 
gaan van  geschikte poelen  in  zow el de O ostvoorduinen ais in  de rest van  het Ter Yde gebied 
(dichtslibben door o.a. overbem esting en vertrappeling). D e stelling dat de reigerkolonie in het 
nabijgelegen H annecartbos een negatieve invloed heeft op de populatie van  K am salam anders (en 
andere am fibieën) in  het studiegebied blijft ter studie.

De Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara ) is vooral aan te treffen in  vochtige heide, open plekken 
in  bossen, duinen en heischrale graslanden (B a u w e n s  & C la u s  1996). D e S a e d e l e e r  e t al. (1991) 
stellen vast dat de grootste dichtheden voorkom en op de zuidgerichte binnenhellingen van  de 
zeereepduinen. V olgens VERSCHOORE (1993) zou  de soort tussen De Panne enN ieuw poort een sterke 
achteruitgang kennen en  in  m arginale populaties voorkom en in  de O ostvoorduinen en de duinen van 
Ter Yde. De afnam e van  open zonnige p laatsen door de toegenom en verstruw eling is w ellicht één van 
de belangrijkste oorzaken van  de achteruitgang. O ok B a u w e n s  & C la u s  (I.e.) vernielden de 
noodzaak aan afw isselend dichtbegroeide en open plekken.

1.4.3.5 Entomofauna

1.4.3.5.1. Orthoptera - Rechtvleugeligen

De sprinkhanenfauna van  het Ter Yde gebied telt 16 soorten (Bijlage 13). D aarvan zijn  er een viertal 
zeldzaam  in V laanderen. H et Zuidelijk Spitskopje (Conocephalus discolor) is een zuidelijke soort die 
de laatste ja ren  zijn  areaal sterk noordw aarts uitbreidde en in  de zom ers ‘95 en ‘96 overal in 
V laanderen algem een was. Bedreigde soorten in  de duinen zijn  de B lauw vleugelsprinkhaan 
(O edipoda caerulescens), de D uinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata), het Z anddoom tje (Tetrix 
ceperoi) en het Schavertje (Stenobothrus stigm aticus). Twee soorten zijn  zeldzaam  nl. K ustsprinkhaan 
(Chorthippus albom arginatus) en K nopsprietje (M yrm eleotettix maculatus). V ooral voor het 
Z anddoorntje en het Schavertje lijkt de zaak ernstig. H et Zanddoom tje is een soort van  voornam elijk 
pionierende natte pannes die in  het gebied enkel voorkom t in  de Plaatsduinen, in  het duingebied van 
Theunis en het duin van  Hannecart. D ichtgroeien van  de pannen betekent steevast het einde voor deze 
soort. V oor het Schavertje is de situatie evenw el nog kritieker: ze w erd tot nog toe enkele 
aangetroffen op de kortgrazige kopjes van  de O ostvoorduinen. Toenem ende vergrassing en recreatie 
zorgen echter voor een sterke degradatie van  dit habitat.
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1.4.3.5.2. Lepidoptera - Vlinders

In  de de duinen van  Ter Yde w erden tot nu  toe 28 soorten dagvlinders w aargenom en (zie bijlage 14). 
De m eeste soorten zijn  in  V laanderen w einig zeldzaam  tot vrij algemeen. V an de regelm atig 
w aargenom en soorten w erden de H eivlinder (H ipparchia sem ele), K leine parelm oervlinder (Issoria  
lathonia) en het B ruin  blauw tje (A ricia  agestis) opgenom en in  de Rode Lijst van  de dagvlinders van 
V laanderen. D e K leine parelm oervlinder w erd ais uitgestorven beschouw d in V laanderen. Recent 
onderzoek w ees uit dat de soort zow el in de W esthoek ais in  Ter Yde in  een vitale populatie aanwezig 
is (B o n te  1997). O ok van  de H eivlinder en het B ruin blauw tje herbergt het Ter Yde gebied nog 
flinke populaties. Schattingen in 1996 w ezen op een populatie van  m instens 60 exem plaren van  het 
B ruin B lauw tje, gespreid over de O ostvoorduinen en  H om e G. Theunis. De H eivlinder kw am  m et 60- 
80 exem plaren voor in  de blonde duinen van  Theunis-Plaatsduinen en  Zeeberm duinen. B eide soorten 
w orden bedreigd door het verlies aan ruim telijke variatie (B o n te  1992), hoew el de voedselplanten 
van  de rupsen in  grote populaties aanwezig zijn  (Buntgras - Corynephoriis canescens, F ijn  schapegras 
- Festuca filifo rm is  voor H eivlinder en  D uinviooltje - Viola curtisii voor de K leine parelm oervlinder)

1.4.3.5.3. O donata - Libellen

De soortenlijst van  de libellen telt 15 soorten (Bijlage 15). L ibellen zijn  voor hun voortplanting en 
larvale ontw ikkeling aan perm anent w ater gebonden. De volw assen dieren zijn  dan ook m eestal w aar 
te nem en in  de om geving van  plassen o f andere vochtige milieus.

De bijzonderste soort die het duinencom plex van  Ter Yde w erd w aargenom en is Sym pecm a fu sca , een 
soort die opgenom en is in  de Rode L ijst van  de L ibellen van  V laanderen (DE K n ijf  &  A n s e l l i  1996). 
Ze overw intert ais adult en verkiest zonnige, ondiepe plassen die snel kunnen opw arm en (zoals natte 
duinpannen). De w aarnem ingen langs de kust slaan w aarschijnlijk op zw ervers (goede aeronaut ?). 
Perm anente aanw ezigheid is m om enteel zo goed ais uitgesloten door het ontbreken van  perm anente 
ondiepe plassen. Enkel de grote v ijver in het H annecartbos (privé) herbergt belangrijke populaties van 
enkele m inder algem ene soorten: C halcolestes virides, die ook in  het om liggende duingebied 
w aargenom en kan w orden, Erytrom m a viridellum  en E n a la g n a  cyathigerum . D e andere soorten zijn 
m in o f  m eer algem een te noem en in  de kuststreek (A n s e l l i  e t al. 1993; B o n t e  1994).

In  1997 vestigden zich  nog tw ee zeldzam e m editerrane soorten in  het gebied: Lestes barbarus in de 
recent gegraven en afgeplagde duinpannen in  Ter Yde (Bonte e t al., 1997) en C rocothem is etyhreae  
in  de H annecartvijver en de O ostvoorduinen.

1.4.3.5.4. Coleoptera, Carabidae - Loopkevers

H et v o o rm alig e  T h eu n is-d o m ein  w erd  h e t g ro n d ig st g e ïn v en tariseerd  (b ijlage  16). E r w erd en  in  to taa l 
50 so o rten  g ev an g en  (D e s e n d e r  1994), w aarv an  en k ele  v a n  b ijzo n d e r fau n is tisch  be lan g  z ijn  (tien  
w aarg en o m en  so o rten  w e rd en  o p g en o m en  in  d e  R o d e  L ijs t v a n  de L o o p k ev e rs  v a n  V laanderen : 
DESENDER e t al. 1995). G ev an g en  so o rten  d ie  o p g en o m en  z ijn  in  de  categ o rie  ‘Z e ld za a m ’ z ijn  in  
p rin c ip e  en k el g ek en d  v a n  de k u std u in en  o f  k a lk g ra s lan d en  in  h e t z u id en  v a n  h e t lan d  (A m ara lucida, 
Am ara tibialis, B radycellus distinctus, L icinus depressus). H arpalus servus staat te  b o ek  ais 
‘K w e tsb a a r’ e n  H arpalus vernalis a is ‘B e d re ig d ’. D eze  laa ts te  w e rd  na  1950 n o g  slech ts op  tw ee  
andere  p laa tsen  in  o ns lan d  w aargenom en .
O ok in de O ostvoorduinen kom en vele typische graslandsoorten (incl. enkele Rode Lijst soorten) 
voor.
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H et H annecartbos herbergt naast soorten van  duinen ook typische hygrofiele soorten. Volgens slosse 
(1996) is het aantal typische bossoorten bijzonder laag (Agonum  fu lig inosus, B adister sodalis, 
Bem bidion unicolor, B adister bipustulatus, N otiophilus biguttatus). D e jonge leeftijd van  het bos zal 
daar w el niet vreem d aan zijn. D rie Rode Lijst soorten (zeldzaam ) w erden gevangen op het mosduin: 
H arpalus servus, L icinus depressus en M asoreus w etterhalli.
In  de Zeeberm duinen kw am en duidelijk m inder soorten voor. A m ara eurynota, Bem bidion lunulatum, 
C alathus m ollis en  M asoreus w etterhalli z ijn  ook hier de R ode Lijst soorten.
O p h e t h o o g stran d  k u n n e n  w e  Bem bidion pallidipenne  aan treffen , e en  m et u its te rv en  b ed re ig d e  soort 
in  V laan d e ren  (D e s e n d e r  et al. I.e.).

1.4.3.5.5. A raneae - Spinnen

De voorlopige lijst van  de spinnen van  het studiegebied telt m om enteel 167 soorten (bijlage 17). Dit 
iets m eer dan een vierde van  de B elgische fauna. D e voor het natuurbehoud belangrijkste soorten zijn  
die van  de m osduinen, pionierende duinpannen, open natte duinpannen en kalkgraslanden (zie B o n t e  
&  M a e l f a it , in  voorb.).

Typische voor het natuurbehoud belangrijke soorten van  de kortgrazige m osduinen in  zow el de 
O ostvoorduinen, H annecart en Ter Yde zijn: A lopecosa barbipes, A lopecosa fabrilis, A r  genna  
subnigra, C eratinopsis romana, D rassodes cupreus, D rassodes lapidosus, M astigusa arietina, 
M etopobactrus prom inulus, Pardosa monticola, P elecopsis nemoralis, Trichopterna cito, 
Typhocrestus digitatus, W alckenaeria stylifrons en Zelotes electus. A lopecosa fabrilis, Ceratinopsis 
rom anus en W alckenaeria stylifrons zijn  uiterst zeldzaam  in V laanderen en  zijn  ook in  Europese 
context sterk bedreigd. B o n te  et al. (in  voorb.) w ijzen op het belang van  korte begraasde m esofiele 
graslanden voor het behoud van  deze soorten. Grote oppervalkten korte graslanden vertonen echter 
een verarm ing van  de arachnofauna door het ontbreken van  ruige structuren voor de overw intering en 
de ontw ikkeling van  een groot aantal typische soorten.
In  de natte open duinpannen zijn  vooral A groeca lusatica  (op Europese schaal bedeigd), Agroeca  
proxim a, A rctosa leopardus, H aplodrassus dalmatensis, O xyptila atomaria, Oxyptila, sanctuaria  
(zuidelijke soort) en Pelecopsis nem oralis van  groot belang voor het natuurbehoud in Vlaanderen. In  
het hooiland van  H annecart v inden w e trouw ens nog een andere soort van  natte (venige) habitats: 
Ceratinopsis stativa. D it is een duidelijke relictsoort van  het vroegere m oerassige en onbeboste 
H annecartgebied, die in  V laanderen slechts hier en  in  het Z w in-reservaat w erd gevonden ( B a e r t  
1996)
In  de ruigere graslanden van  het Ter Y de-gebied v inden w e m inder zeldzam e soorten en m eer spinnen 
die ook in  de rest van  V laanderen algem ener zijn. U itzonderingen zijn  Tibellus m aritimus, Thanatus 
striatus en  X ysticus erraticus, therm ofiele soorten die typisch zijn  voor therm ofiele graslanden aan de 
kust en in  de K em pen (X. erraticus).
H et H annecartbos herbergt net zoals bij de Carabidae w einig typische bossoorten. E nkele arboricole 
soorten die zeldzaam  zijn  aan de kust (m aar veel algem ener in de rest van  V laanderen) zijn  A raniella  
cucurbitina, A. opisthographa, C lubiona pallidula, M arpissa m uscosa  en Philodrom us praedatus. 
A ndere typische bossoorten zijn  Gongylidium  rufipes, P elecopsis radicóla  (zeer zeldzam e soort van 
bronbossen), M acrargus rufus, L inyphia hortensis en  W alckenaeria incisa (zeer zeldzaam  in 
loofbossen). H et m erendeel van  de soorten in  het bos in het om liggende duingebied heel abundant in 
de vochtige D uindoornstruw elen (o.a Ceratinella brevis, Ceratinella brevipes, P irata hygrophilus, 
Robertus lividus en W alckenaeria accuminata).
Langs de zeereep dom ineren dan w eer soorten die typisch zijn  voor al dan niet stabiele helm duinen: 
A groeca cuprea, A rctosa perita , C lubiona similis, E ro  aphana, M icaria romana, Philodrom us fa llax, 
Synagelis venator, Xerolycosa m iniata  en Zelotes longipes. M et uitzondering van  S. venator  en Z. 
longipes (ook in de K em pen) zijn  het één voor één typische kustsoorten die uiterst zeldzaam  zijn  in 
V laanderen.
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1.4.4. Andere organismen

N aar andere organismen zoals o. m. protisten en prokaryoten werd nog geen onderzoek verricht. 
Prokaryoten (bacteriën en blauwwieren) vervullen nochtans een belangrijke ecologische rol. 
Duindoorn en Els bijvoorbeeld vertonen symbiontische relaties met stikstofbacteriën, die door 
hun N -bindend verm ogen een belangrijke bijdrage leveren tot de voedselvoorziening van beide 
houtige planten. Eleel wat bodem processen worden, behalve door de microfungi, in  sterke mate 
bepaald door bodem bacteriën ( ‘bodem flora’).

N iet alleen vervullen bacteriën een ecologische sleutelrol, volgens recent onderzoek (Ho l m e s  
1996: 9-19) zouden zij ook het leeuwenaandeel uitm aken van  de (m icro)biologische diversiteit 
op aarde, w at allicht een gevolg is van hun uitzonderlijk grote genetische plasticiteit. Het aantal 
‘soorten’ op aarde wordt door som m igen reeds op tientallen miljoenen geschat. H oeveel het er 
w erkelijk zijn w eet niemand. Een N oorse onderzoekster berekende dat een grondm onster van 
één gram zo ’n  tienduizend ‘bacterietypes’ bevatte, twee keer zoveel ais het totaal aantal soorten 
dat sinds het begin van  de bacteriologie is ontdekt. H oe het kan dat zoveel soorten tegelijk op 
vrijw el dezelfde plek kunnen voorkom en is onbekend. W aarschijnlijk specialiseren som migen 
zich in uiterst kleine m icrohabitats binnen een schijnbaar eenvorm ig leefgebied (o.e. : 17).

1.4.5. Vegetatie-analyse

1.4.5.1 Methodiek

De vegetatie w ordt in  deze studie beschreven volgens de m ethode van  B r a u n - B l a n q u e t  (Frans- 
Zw itserse school: cf. o.a. W e s t h o f f  &  V a n  D e r  M a a r e l  1973). D eze m ethode is op te splitsen in 
drie stappen, d e  a n a ly tis c h e  f a s e ,  d e  s y n th e tis c h e  f a s e  e n  d e  s y n ta x o n o m is c h e  f a s e

1 .4 .5 .1 .1  A n a ly t is c h e  f a s e :  h e t  m a k e n  v a n  o p n a m e n  

(naar D e n  H e l d  &  D e n  H e l d  1985)

A lvorens te starten m et het m aken van  vegetatiekundige opnam en, w erd het bijzonder gevarieerde 
studiegebied grondig verkend en floristisch geïnventariseerd (periode: m idden-juli tot eind-juli 1996).

In  totaal w erden 140 ‘volledige’ (m et m ossen en lichenen) opnam en gem aakt (periode: eind ju li tot 
eind september).
De proefvlakken w erden subjectief gekozen, d.w.z. in visueel te onderscheiden vegetatietypes. Hierbij 
w erd getracht de vegetatiediversiteit van  het studiegebied zo goed m ogelijk te omvatten. D aartoe 
w erd ook gebruik gem aakt van  het vegetatiekundig onderzoek van  D e  R a e v e  e t  a l. (1983). Ais 
gevolg van  deze m ethode krijgen eerder m arginale begroeiingen evenveel aandacht ais 
landschapsdom inerende vegetaties. E r w erd re latief m eer aandacht besteed aan de grazige vegetaties. 
Tuinen27 en andere sterk door de m ens gereguleerde terreinen (raaigrasweiden, ‘onkruidvegetaties’) 
w erden niet bem onsterd. In  het H annecartbos b leef de bem onstering beperkt tot de hooilanden, een

27
b e p a a ld e  t u in e n  m e t  s p o n ta n e  e n / o f  r e l i c t u e le  d u in v e g e ta t ie s  w e r d e n  n i e t  o p g e n o m e n  v a n w e g e  h u n  p r iv a a t  

k a r a k t e r .
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gedeelte van  het kopjesduin en  enkele ruigten. De bos-, berm - en kopjesduinvegetatie w erden im m ers 
nog recent opgenom en door D u m o n  (1993) en D e  M e u len a er e  (1992). Bew aakte terreinen 
w aarvoor geen toelating tot betreding w as verkregen (bepaalde gedeelten van  de O ostvoorduinen en - 
op het tijdstip van  de opnam en - ook de gedeelten van  het H annecartbos en  Ter Yde in  eigendom  van  
de IW V A ) w erden niet bemonsterd.

E r w erd zoveel m ogelijk vastgehouden aan de criteria van  hom ogeniteit en representativiteit.

homogeniteit: een proefv lak  m ag nooit twee verschillende vegetatietypes omvatten  
representativiteit: alle o f  bijna alle soorten w aaruit een bepaalde type vegetatie bestaat, m oeten in het 
proefvlak (kunnen) voorkom en en soorten die in de vegetatie overheersen o f  ju is t w einig voorkomen, 
m oeten d it ook in he t proefv lak  doen

opm.: bepaalde grasland-struw eelcom plexen werden ais hom ogeen beschouwd: ais gevolg  van het 
opnam e-tijdstip (de hoog- en nazomer) ontbreken de voorjaarssoorten (bvb. de m osduintherofyten) in 
de opnamen

De vorm  en  grootte  van  de proefvlakken hangen a f van  de hom ogeniteit, de structuur en de grootte 
van  de sam enstellende soorten. A is vorm  w erd - m et uitzondering van  enkele zoom- en slootopnam en 
- steeds een vierkant genomen. D e grootte van  het proefvlak varieert naargelang het type opname 
(bos, struweel, ruigte, grasland, duin). Een overzicht van  de gekozen proefvlakgrootte in  functie van 
de vegetatie w ordt w eergegeven in  tabel 4.

T abel 4. P r o e f ’lakgrootte, g ekozen  in fu n c tie  van de vegeta tie

V egetatietype Proefvlakgrootte in m 2

bos-stmweel 2 5 -1 0 0

ruigten 9 - 2 5

grasland 1-4

mosduin 1

Elke opnam e w erd gelokaliseerd door m iddel van  recente false-colour-luchtfoto’s (Eurosense 1994, 
schaal 1/2000) en verder m et behulp van  de vegetatiekaart uit 1983 (D e R a e v e  ET AL. 1983: Fig. III.2, 
schaal 1/5000).

D e eigenlijke opname
Eerst w erden een aantal algem ene gegevens genoteerd: het veldnum m er, de datum , de lokalisatie van 
de opnam e (m eestal m et een beknopte schets), de grootte van  het proefvlak, een algem ene 
beschrijving van  de omgeving en eventuele bijzonderheden (fauna, fungi, opvallende abiotische 
factoren). N aast de totale bedekking w erd voor de verschillende structuurlagen (strooisel-, mos-, 
kruid-, struiklaag) de bedekking geschat. Tevens w erd de m axim ale hoogte van  de aspectbepalende 
soorten gemeten. V oor elke mos- en vaatplantsoort w erd vervolgens de bedekking - en voor soorten 
die geen 5% van  het proefvlak halen ook de abundantie - geschat en uitgedrukt volgens de tiendelige 
schaal van  L o n d o  (1975) (tabel 5).
H eel w at m ossen dienden te w orden verzam eld voor determ inatie thuis.
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opm.: voor h e t schatten van de bedekking van een soort o f  een structnurlaag w ord t eerst de 
uitwendige bedekking geschat. D aarna w ordt de inwendige bedekking geschat; een goede schatting  
voor de eigenlijke bedekking w ordt dan verkregen door de uitwendige en inwendige bedekking m et 
elkaar te verm enigvuldigen  (DEN HELD &  DEN HELD 1985: 13-14)

T abel 5. D e  tiendelige sch a a l van LONDO (1975) vo o r h e t opnem en  van p erm a n en te  kw adra ten

code bedekking densiteit code bedekking Densiteit

r 1 < 1 0 o bedekking < 3 exemplaren 1+ 10-15 % Onbepaald

P i Idem 3-20 2 15-25 % Onbepaald

P 2 1-3 % 3-20 3 25-35 % Onbepaald

O- 3-5 % 3-20 4 35-45 % Onbepaald

a 1 < 1 0 0 21-100 5 45-55 % Onbepaald

a 4 3-5 % Idem 6 55-65 % Onbepaald

m 1 < 1 0 0 > 100 7 65-75 % Onbepaald

m 2 1-3 % > 100 8 75-85 % Onbepaald

m 4 3-5 % > 100 9 85-95 % Onbepaald

1 - 5-10% Onbepaald 10 95-100% Onbepaald

1 10 % Onbepaald

1.4.5.1.2. Synthetische fa se : de verw erking van opnamen  

(n aar W e s t h o f f  &  V a n  D e r  M a a r e l  1973)

Z o w el bij c la ss ifica tie s  a is bij o rd in a ties  w o rd e n  (flo ris tisch ) ge lijk en d e  e lem en ten  (so o rten  e n /o f  
o p n am en ) d ich t bij e lk aar g ep laa tst e n  n ie t-g e lijk en d e  v e r  v a n  e lkaar. C lassifica tie  leg t h ierb ij v o o ra l 
de n ad ru k  op de d isco n tin u ïte it tu sse n  de  a ld u s g ecreëe rd e  g ro ep en , te rw ijl o rd in atie  m ee r de 
co n tin u ïte it b enadruk t. P rak tisch  g e z ien  la ten  de  re su lta ten  v a n  de  o rd in atie  toe  de c lass ifica tie  te 
con tro leren .

1.4.5.1.3 C lassificatie

Bij de  c lass ifica tie  w o rd e n  v eg e ta tieg ro ep en  o n d e rsch e id en  d o o r m id d e l v a n  h e t (n aar 
soo rten sam en ste llin g ) v e rg e lijk e n  v a n  opnam en. H ie rto e  w erd  g eb ru ik  g em aak t v a n  het 
co m p u te rp ro g ram m a T u r b o v e g  (H e n n e k e n s  1995), e en  vrij g eb ru ik sv rien d elijk  p ro g ram m ap ak k e t 
spec iaal o n tw o rp en  v o o r  de  v e rw erk in g  v a n  v eg e ta tiek u n d ig e  geg ev en s, d a t h e t c lu s te rp ro g ram m a 
TwiNSPAN (H il l  1973) bevat. In  to taa l w e rd en  214  o p n am en  v erw erk t: 140 e ig en  o p n am en  
aan g ev u ld  m et 64  o p n am en  v a n  DUMON (1993).
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I.4.5.2. De classificatie in vegetatietypes op basis van een TwiNSPAN-analyse

N a een eerste globale TwiNSPAN-analyse m et alle opnam en w erden drie sterk afw ijkende - en  dus 
onnodig in groepen opsplitsende - opnam en (26 -28) verw ijderd. D e uiteindelijke TwiNSPAN-analyse 
w erd bijgevolg uitgevoerd m et 211 opnam en (w aarin in  totaal 336 taxa).

Belaneriike opm erking: soorten u it verschillende vegetatielagen werden beschouw d ais aparte 
‘soorten ' (bvb. Salix repens -sl en S. repens -hl, a l naar gelang  deze soort respectievelijk in struik- o f  

kruidlaag w erd aangetroffen)

N a verscheidene pogingen (verschillende keuzes in  cut-levels, aantal opsplitingsniveaus, aantal 
indicatorsoorten, . . . )  w erd uiteindelijk - het resultaat van  v ijf  opsplitsingen ( ‘divisions’) -behouden. 
De hom ogeniteit en specificiteit van  de (uiteindelijk) negentien onderscheiden vegetatietypes leek 
voldoende groot om een verdere opsplitsing overbodig te maken. Verdere opsplitising zou artificiële 
vegetatietypes hebben doen onderscheiden, w aarvoor niet direct een ecologische verklaring kon 
gevonden w orden en die ook floritisch iet voldoende afw ijken van  opsplitingsniveaus van  hogere 
orde.

D oor de TwiNSPAN-tabel in  te lezen in een tekstverw erkingsprogram m a kon  ze w orden uitgeprint ais 
bijlage 20. O m w ille van  de overzichtelijkheid w erden slechts 200 soorten - nam elijk deze die 
optreden in  m instens drie opnam en - gepresenteerd.

Bij de bespreking van  de door TwiNSPAN achtereenvolgens gecreëerde groepen, w orden telkens de 
num m ers van  de betrokken opnam en, de karakteristieke en /o f differentiërende soorten, de floristiek, 
de auto-ecologie van  soorten en, voor zover m ogelijk, de standplaatsecologie verm eld. Gegevens over 
de auto-ecologie van  soorten w erden gehaald uit de literatuur.

Differentiërende soorten van  een bepaalde groep (op een bepaald splitsingsniveau) zijn  in  dit geval 
soorten die in een groot aantal opnam en van  deze groep (en zoveel m ogelijk verspreid over de 
groepen op lagere splitsingsniveaus) voorkom en en die (bijna) ontbreken in één, m eerdere o f  alle 
andere groepen. M et behulp van  deze soorten kan m en bijgevolg deze groep ten  opzichte van  één, 
m eerdere o f  alle andere differentiëren. E r w ordt steeds aangegeven t.o.v. w elke groepen de soorten 
differentiërend zijn. D ifferentiërende soorten die ontbreken o f  vrijw el volledig ontbreken in  alle 
andere groepen van  hetzelfde splitsingsniveau w orden beschouw d ais karakteristieke soorten. 
W anneer soorten m inder sterk karakteriserend o f  differentiërend zijn  w orden ze gevolgd door (zw.). 
E en (vegetatie- )type is slechts afgebakend ais hiervoor floristische én  ecologische argum enten zijn  De 
types w erden genoem d naar de soorten die het type het best karakteriseren t.o.v. de andere types. 
B innen deze types w erden soms varianten onderscheiden. V an elk onderscheiden vegetatietype o f 
variant w erd de syntaxonom ische affiniteit besproken.

Een achteraf in  het veld en m et behulp van  gedetailleerde luchtfoto’s opgestelde vegetatiekaart met 
situering van  de onderscheiden vegetatietypes w ordt gegeven in bijlage 18.

De vegetatieclassificatie w ordt eerst op het eerste opsplitisingsniveau (hoofdgroep 0 versus 1) 
besproken, w aarna b innen deze tw eedeling direct de op het laagste niveau onderscheiden 
vegetatietypes behandeld worden.

Bij elk type w ordt verm eld in w elk deelgebied het w erd w aargenom en; de naam geving verw ijst naar 
de gebiedsindeling w eergegeven in  Fig. V II.2.
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I.4.5.3 Hoofdgroep O, gekarakteriseerd door Ho leu s lanatus en U rtica dioica
(H annecartbos, O ostvoorduinen)

Floristiek:

karakteristieke soorten: H olcus lanatus, Urtica dioica  (zw.), P oa trivialis (zw.) 
constante soort: Brachythecium  rutabulum  (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Deze hoofdgroep om vat verscheidene types voedselrijke, vochtige tot natte ruigte-, bos- en grasland- 
struw eelcom plex-vegetaties, gesitueerd in de H annecartbos-depressie en  in  de laagste gedeelten van 
de O ostvoorduinen.

opm.: groep 0000 bestaat uit één afw ijkende opname gem aaid in een oud, structureel rijk  
sleedoornstruw eel m et vlier

Ecologie:

De voor deze hoofdgroep reeds opgesom de soorten zijn  alle in  zekere m ate afhankelijk van  een ten 
opzichte van  de andere hoofdgroep relatief hoge vochtigheid en voedselrijkdom . Urtica dioica  is 
naast een stikstof- en fosfaatm inner ook een storingsindicator (FlERMY 1985: 294, cf. ook type 
000101). Volgens W e e d a  e t al. (1985: 126) heeft de aanplanting van  P opulus x  canadensis op veel 
plaatsen een sterke toenam e van  deze soort veroorzaakt. Urtica dioica  creëert een m ilieu dat bijzonder 
gunstig blijkt te zijn  voor Brachythecium  rutabulum  die zich zow el op het strooisel ais op de onderste 
stengeldelen m assaal ontw ikkelt (FlERMY 1985: 295). H olcus lanatus gedijt op alle grondsoorten, mits 
de bodem  voldoende hum eus en  vochthoudend tot vochtig, m aar niet blijvend doornat is. In  
hooilanden treedt deze soort gew oonlijk m eer op de voorgrond dan in  w eilanden (WEEDA et al. 1994: 
157). P oa trivialis is een van  de m eest voorkom ende grassen op allerlei vochthoudende tot tam elijk 
natte, voedselrijke, niet te sterk zure gronden. In  het algem een w ijst zijn  voorkom en op bem esting o f 
op verruiging. A is bosplant treedt de soort voornam elijk op jonge, verstoorde o f  bem este bodem s 
(o.m. talrijk in natte bosjes op laagveen) (WEEDA et al. 1994: 90).

1.4.5.3.1. Type 000100 m et A cer pseudoplatanus en  V eronica cham aedrys 

(H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soorten: A cer pseudoplatanus (zw.), Veronica cham aedrys (zw) 
(+) diff. soort t.o.v. 000101 : Cerastium  fon tanum  
(-) diff. soorten t.o.v. 000101 : Eurhynchium  praelongum , R ibes rubrum  
constante soorten: Urtica dioica, P oa trivialis, Ranunculus repens

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat rela tief open, (m atig) vochtige en (m atig) voedselrijke elzen- en esdoom bosvegetaties 
in  het H annecartbos (Acer pseudoplatanus, A inu  s incana, A. g lu tinosa ), met jonge opslag van  A cer  
pseudoplatanus, een w einig o f  niet ontw ikkelde struiklaag en een vrij grazige (H olcus lanatus, Poa
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trivialis) kruidlaag. Urtica dioica  is steeds aanw ezig, m aar duidelijk m inder uitgesproken (m inder 
bedekkend en m inder fors) dan in  de volgende types. H et type bevat opvallend veel A rrhenatherion- 
elementen.

Ecologie:

A cer pseudoplatanus  gedijt het best op voedselrijke, kalk- en  vochthoudende grond m et een goede 
doorluchting (WEEDA e t al. 1988: 23). In  het H annecartbos is dit m om enteel de voornaam ste zich 
verjongende boom soort (S l o s s e  1996: 15, cf. type 00 0 1 0 1 ), terw ijl deze hier in  1983 nog zeldzaam  
w as (K o o p  e t al. 1992: 16). H et optreden van  deze soort blijft vooralsnog beperkt tot de m inst natte 
(en m inst venige) gedeelten van  het H annecartbos en  w erd recent m ogelijkerw ijs bevoordeligd door 
een recente verdroging van  het gebied (cf. type 000101). H et is zeer w aarschijnlijk dat deze soort zich 
zo snel heeft kunnen vestigen en uitbreiden doordat in de directe omgeving van  het bos vrij veel 
Gewone esdoorn w erd aangeplant ais tuinplant. De soort kan zeer snel tot zaadzetting kom en (sneller 
dan boom soorten ais Quercus robur en F raxinus excelsior), terw ijl de gevleugelde nootjes zich  over 
vrij grote afstanden kunnen verbreiden. De uitbreiding van  A cer pseudoplatanus  is overigens geen op 
zichzelf staand fenom een, m aar w ordt overal in  W est-Europa vastgesteld (vor zover bodem condities 
dit toelaten. H oe dit bostype in  de toekom st zal evolueren blijft een open vraag. B ekend is dat 
Gewone esdoorn een sterke beschaduw ing veroorzaakt, w aardoor, althans in  het begin  een w einig 
ontw ikkelde m os-, kruid- en struiklaag (tenzij Gewone esdoorn zelf) te verw achten valt. D e soort staat 
niet bekend ais een epifytenrijke forofyt (B a r k m a n  1958), om dat de schors in  een ouder stadium 
afbladderd. D esalniettem in is ze ais laanboom  in W est-V laanderen vaak één van  de rijkste forofyten 
(verm oedelijk door de slechts zw ak zure reactie van  de schors; H o f f m a n n  1993); eerder anecdotisch 
in  dit kader is het feit dat A cer p la tanoides  m om enteel de enig bekende forofyt is van  het uiterst 
zeldzam e, aërohygrofytische, toxifobe, licht acidofobe longm os (Lobaria pulm onaria) in België. In  de 
O ostenrijkse V ooralpen is A cer pseudoplatanus, w elisw aar ais boom soort in  zeer open bossen op 
relatief grote hoogte een uiterst epifytenrijke boom soort (G rosse en K leine A hornboden, K arwendel). 
H et blijft dus voorlopig een open vraag w at de dom inantie van  A cer pseudoplatanus  in  de boom - en 
struiklaag in  de verre toekom st aan bostype zal opleveren.

Veronica cham aedrys is in  de  eerste  p laa ts een  ‘z o o m p la n t’ e n  staat op  tam e lijk  d roge  to t tam elijk  
v o ch tig e , m atig  v o ed se lrijk e , m in  o f  m ee r h u m eu ze , o n g ev ee r n eu tra le , m in era le  (w e in ig  op  v een ) 
grond. A is  b o sp lan t treed t deze soo rt v o o ra l op  in  h e t lich te , k ru id en rijk e  E ssen -Iep en b o s. (WEEDA et 
al. 1988: 216). Cerastium fon tanum  k o m t h e t m eest v o o r  op  g razig e  p laa tsen , op  a lle rle i n ie t te  d roge 
g ro n d en  (WEEDA et al. 1985: 190). Ranunculus repens b ez it e en  b red e  am plitude . D e  soort g ro e it op 
a lle rle i g ro n d so o rten  (WEEDA et al. 1985: 2 43), m aa r on tb reek t op  u itg ed ro o g d  laag v een  o f  
he id eb o d em s (H a r p e r  1987: 316). K en m erk en d  v o o r  h a a r s tan d p laa tsen  is e en  zek ere  v e rd ich tin g  
v a n  de b o d em  die v a ak  d o o r een  w isse len d e  w a te rs tan d  w o rd t v e ro o rzaak t (WEEDA et al. 1985: 243). 
In  b o sg eb ied en  k o m t zij he t m eest v ita a l v o o r  op na tte  b o sp ad en  (I.e.).

H et substraat bestaat voornam elijk uit (al dan niet slibrijk) zand, is (m atig) vochtig, onderhevig aan 
een sterk w isselende w aterstand, (m atig) voedselrijk  en m in o f  m eer neutraal (cf. type 000101: 
ecologie)
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1.4.5.3.2. Type 000101 m et Eurhynchium  praelongum  en A lnus incana 

(Elannecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Eurhynchium  praelongum , D ryopteris filix -m as  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest van  000: A lnus incana  (-kl & -si) (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 000100: R ibes rubrum
(+) diff. soorten t.o.v. 00011 : B rachythecium  rutabulum, A lnus incana  (-bl, -kl & -si) (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. rest 000: Cerastium  fon tanum
constante soorten: Sam bucus nigra  -si, Urtica dioica, Galium aparine, G lechom a hederacea, A lnus  
glutinosa  -bl (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat rela tief open, natte en voedselrijke elzenbosvegetaties in  het H annecartbos (Alnus 
glutinosa  en A. incana), dat z ich  grotendeels in  de aftakelingsfase bevindt (zie Fig. 1.1 onder hs. 
1.4.5.3.2). De struiklaag is voornam elijk opgebouw d uit Sam bucus nigra  en  Ribes rubrum. De 
kruidlaag w ordt gedom ineerd door ruigtekruiden (vnl. Urtica dioica, in  m indere m ate R ubus  div. sp.) 
en bevat verder enkele m inder forse nitrofielen (Galium aparine, G lechom a hederacea) en lokaal 
enkele varensoorten (vnl. D ryopteris filix -m as  en D. dilatata). H et substraat is soms venig en m eestal 
zw ak zuur. H et bostype w erd structureel beschreven door KOOP ET AL (1992).

Ecologie:

Volgens WEEDA et al. (1985: 93) is A lnus glutinosa  bij uitstek de beheerser van  de bossen op 
m oerasgronden. B eter dan alle andere inheem se bom en groeit hij op drassige grond m et stagnerend 
w ater en doorw ortelt hij ongerijpte grond (zonder profiel). V oor een goede groei heeft hij een 
voedsel- en m ineraalrijk, perm anent vochtig substraat nodig (WEEDA e t al. 1985: 94). A lnus incana  
hoort m eestal op een m inder natte bodem  thuis dan A. glutinosa  en groeit voornam elijk op 
kalkhoudende, lichte, vaak hum usarm e grond. De levensverrichtingen van  de elzen (stikstoffixatie in 
sym biose m et een  bacterie, w ateronttrekking, vertakt w ortelgestel) hebben w ellicht een versnelde 
m ineralisatie van  het veen  tot gevolg (cf. 1.3.4.5). D eels ais gevolg van  een recente verdroging 
(vernieling van  een stuw, droge jaren  1989-1991, cf. KOOP et al. 1992: 12) - volgend op een periode 
m et een extreem hoge w aterstand (o.m. dichthouden van  een stuw  in de periode 1985-1988, cf. 
S lo s s e  1996: voetnoot 7) - verkeert een groot gedeelte van  het elzenbos m om enteel in een vervalfase 
(cf. D o l f e n  1989: 151, D u m o n  1993: 49-50).

De vitaliteitsafnam e en sterfte bij A lnus  in  het H annecartbos is volgens S lo s s e  (1996: 26) 
voornam elijk te w ijten aan het voorkom en van  een buitengew oon grote populatie Elzenhaantje 
(Agelastica alni), w at dan w eer gerelateerd zou zijn  aan de hoger vernielde verlaging van  de 
waterstand. E r w erd im m ers vastgesteld dat op plaatsen w aar het grondw ater het m aaiveld bereikt o f 
overstijgt er vrijw el geen haantjes in  het strooisel overw interen (I.e.). D e aftakeling van  de elzen heeft 
in  elk geval geleid tot de aanw ezigheid van  veel dood en  stervend hout. D o l f e n  (1989: 151-152) 
spreekt - m et betrekking tot het V laam s natuurreservaat H annecartbos - reeds van  29 % afgestorven o f 
sterk kw ijnende stam m en en verm eldt de aanw ezigheid van  gem iddeld 15 ton  droge sto f per hectare 
(tak- en  stamhout). E en verdeling over groeiklassen van  de voornaam ste boom soorten langs een 
transect opgenom en door KOOP et al. (1992: 20-21), geeft eveneens een goed idee over de vitaliteit 
van  het bos (Fig. 1.1 onder hs. 1.4.5.3.2). V an deze grote hoeveelheid dood en stervend hout wordt 
geprofiteerd door talrijke, soms zeldzam e fungi (cf. 1.4.2) en ongew ervelden (cf. 1.4.3). V erder leidt 
het afsterven van  de elzen tot het ontstaan van  open, lichtrijke plaatsen, die in  dit natte (en m eest
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venige) gedeelte van  het H annecartbos grotendeels en vaak snel w orden ingenom en door Urtica 
dioica  (en in  dit type in  m indere m ate ook door Rubus, cf. 00011).

V oornam elijk in het noordw esten van  het V laam s natuurreservaat - nabij de w oning van  de vroegere 
w erkm an van  de fam ilie H annecart - en op verscheidene gem akkelijk toegangbare plaatsen, w orden 
hakhoutstoven v an A lnus  aangetroffen. De meeste hakhoutbom en hebben slechts tw ee stam m en; m eer 
dan v ier stam m en w erden enkel w aargenom en bij enkele exem plaren A lnus incana  ( D o l f e n  1989: 
35-36). V an de onderzochte bom en (in 22 over het V laam s natuurreservaat verspreide proefvlakken 
van  314 m2), bleken 18% m eerstam m ig (o.e.: 31) !. D e im pact van  hakhoutbeheer blijkt dus groter 
dan w at door de m eeste auteurs (D e R a e v e  e t al. 1983, A n o n . 1990, K oop  et al. 1 9 9 2 ,D u m o n  1993, 
D e M e u le n a e r e  1992) w ordt vernield. K oop  et al (1992: 13) vernielden w el sporen van  vrij recente 
kappingen in  het door hun opgenom en transect.

De verjonging v an de elzen blijft beperkt tot een verspreide vegetatieve opslag van  A lnus incana  in 
het bosbestand, en een generatieve verjonging van  A lnus glutinosa  langs dreven, op enkele open 
plaatsen en in  een sm alle strook langs de beek ( D o l f e n  1989: 151, K oop  e t al. 1992: 13, 16). Het 
uitblijven van  een m eer algehele verjonging - gecorreleerd m et verdrogingsverschijnselen - vorm t 
m ogelijk een bedreiging voor de rijke epifytenflora (m ossen en lichenen) van  het Hannecartbos. 
Verdroging lijkt in  élk geval te leiden tot een verdere aftakeling van  het elzenbos. H et is onduidelijk 
o f hierbij een toenem ende (allesoverheersende ?) verjonging en uitbreiding van  A cer pseudoplatanus, 
dan w el een (in eerste instantie) verdere verruiging m et brandnetel, braam  en v lier (tot een boom loos 
ruigtestadium ; en w at hierna ?) zou  optreden. E en stijging van  de w aterstand (door een aanpassing 
van  het beekpeil) zou aanleiding kunnen geven tot een regeneratie van  het elzenbestand in  de natste 
gedeelten. B estaande verjonging van  A cer  zou perioden van  anaërobe overstrom ing w aarschijnlijk 
niet overleven (cf. KOOP et al. 1992: 22-23).

Sam bucus nigra  is onder de inheem se struiksoorten de indicator bij uitstek van  stikstofrijke 
standplaatsen (WEEDA et al. 1988: 265, cf. verder). A lleen bepaalde ongerijpte bodem s zijn  zonder 
externe bem estingsinput voedselrijk  genoeg voor een uitbundige groei van  vlier. Zo vorm t deze struik 
in  loofhoutaanplantingen op jonge, niet eerder beboste kleigronden vaak het hoofdbestanddeel in  de 
struiklaag (o.e.: 265-266). Sterk zure o f  geheel uit veen  bestaande bodem s w orden gem eden, en  in het 
algem een groeit deze soort het w eligst op een ondergrond die rijk is aan calcium carbonaat. A fgevallen 
vlierbladeren verteren  snel en vorm en geen strooisellaag van  betekenis. De struik blijkt veeleer de 
om zetting van  organische sto f te verhogen, dan dat hij bijdraagt aan de bodem opbouw  (o.e.: 266). De 
soort heeft z ’n  optim um  op natte tot m atig natte bodem s (H e rm y  1985: 242). V olgens D o l f e n  
(1989: 152) vorm t Sam bucus nigra  op de m eeste p laatsen in  het V laam s natuurreservaat een goed 
ontw ikkelde struiklaag (i.e. 543 struiken/ha). D e verjonging van  v lier in  het H annecartbos gebeurt 
hoofdzakelijk op vegetatieve w ijze ais scheutvorm ing op oudere vlierstruiken. Generatieve 
verm enigvuldiging w erd slechts in  enkele bestanden w aargenom en (I.e.). R ibes rubrum  is volgens 
WEEDA et al. (1985: 289) onder m eer te v inden in  ‘heel natuurlijke en w einige gestoorde’ vochtige 
loofbosbegroeiingen in  de binnenduinen. H et voorkom en van  deze soort in  de duinen is soms 
gerelateerd aan een verw ildering vanuit vroegere tuintjes van  vissershuizen; m et de bem erking dat de 
aalbes zich  in  elk geval gem akkelijk (spontaan) vestigt en verbreidt in  een elzenbroek (ZWAENEPOEL, 
pers. med. eit. in  D e M e u le n a e r e  1993: 56).

In  jonge, voedselrijke bossen overheerst Urtica dioica  vaak in het zom eraspect van  de kruidlaag en 
vertoont een duidelijk voorkeur voor organische rijke kleiige en lem ige bodems. E r is aangetoond dat 
niet zozeer stikstof m aar vooral fosfaat essentieel is voor een succesvolle vestiging van  deze sterk 
com petitieve ruigtesoort. D it gedrag ten opzichte van  P en N  geldt eveneens voor Sam bucus nigra  
(H e rm y  1985: 294). D e brandnetel bezit een brede am plitude m et betrekking tot de 
bodem vochtigheid, alhoew el het optim um  zich  duidelijk situeert op de natte tot uiterst natte bodem s 
(I.e.). D oor veldexperim enten is duidelijk gew orden dat er een duidelijke interactie bestaat tussen
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fosfaattoevoeging en lichtintensiteit Sam engevat kan m en stellen dat de brandnetel in  het 
H annecartbos het m eest succesvol is - i.e. de grootste hoeveelheid biom assa produceert - op de m eest 
licht-, vocht- en  fosfaatrijke plaatsen. De soort doet het bovendien beter in  het m eer venige gedeelte 
van  het bos. De beschikbaarheid van  fosfaat is deels gerelateerd aan  de (vroegere) vervuiling van  de 
Beek-zonder-N aam  en aan  een plaatselijke relatieve kalkarm oede (vnl. in het venige gedeelte). Urtica 
dioica  bouw t een persistente zaadbank op w aarde hij in pioniersom standigheden (b. v. na kapping) 
gem akkelijk tot kiem en en vestiging komt. Bij een (beperkte) zaadvoorraadanalyse in het venige 
gedeelte van  het H annecartbos (DUMON 1993: 67) bleek deze soort overduidelijk de dom inant28. De 
zaden (0,2 m g) w orden bovendien gem akkelijk getransporteerd (o.e.: 295). De associatie van  deze 
soort m et jonge bossen is dan ook niet verw onderlijk. G lechom a hederacea  kom t voor op 
uiteenlopende standplaatsen, w aarvan de voornaam ste gem eenschappelijke eigenschap een zekere 
hum us- en stikstofrijkdom  is (WEEDA et al. 1988: 169). In  dit type fungeert de soort ais 
bodem bedekker.

O pvallend is verder nog het abundant voorkom en van  Anthriscus sylvestris in bosopnam en uit het 
m eest oostelijke deel van  het H annecartbos (cf. ook DUMON 1993: 39). D e soort groeit er vaak sam en 
m et H eracleum  sphondylium  (m inder abundant) en  A lliaria petio la ta  (over het hoofd gezien in  de 
zom eropnam en; cf. ook verspreidingskaarten D e M e u le n a e r e  1992: 74, 75, 78). Een dergelijk 
abundant voorkom en van  Anthriscus sylvestris  in  loofbossen is m eestal een gevolg van  een vroegere 
(doch relatief recente) bodem bew erking en aanrijking (bvb. bem esting; cf. WEEDA et al. 1987: 252- 
253). U it historisch ecologisch onderzoek (kaartanalyse, cf. 1.5.3 ; L e y re ,  pers.m ed.) is gebleken dat 
dit m eest oostelijke deel van  het H annecartbos w ellicht het m eest in tensief bew erkte en  bem este is 
geweest. TwiNSPAN splitst deze groep opnam en echter niet af.

Volgens H e rm y  (1985: 246) behoort Eurhynchium  praelongum  to t de soorten op voedselrijke 
gronden m et brede amplitude. De soort kom t in  de m oslaag voor op alle bodem texturen en  is 
bijzonder frequent op natte tot zeer natte bodem s m et een zeer uiteenlopende pH  (H e rm y  et al. 1990: 
53).

H et substraat is m eestal organisch rijk, (slibrijk) zandig, voedselrijk  en een natte tot zeer natte 
waterhuishouding. Sterke w aterstandsw isselingen (cf. hoger) en  (plaatselijk voedselarm e) 
kw elverschijnselen treden op (cf. hydrologie). D e pH  van  de bodem  varieert sterk, zow el m et de 
diepte ais m et de plaats aan de oppervlakte (Hannecartbos: pH 5,5-8,7; cf. V a n  H a e seb r o ec k  1994). 
D oor D u m o n  (1993: 24) w erd de pH  gem eten van  bodem stalen genom en op de opnam eplaatsen. U it 
deze gegevens blijkt dat dit type de m eest zure bodem s bevat. D e pH  op 10 cm diepte varieert tussen 
5,25 en 7,37 (aan de oppervlakte: pH  6,14-7,85), m aar de m eeste w aarden scoren onder 6,30 ( ‘gem .’ : 
6,20). Ter vergelijking: types 000101, 00011 en groep 00100 scoren respectievelijk 6,95; 7,11 en 7,42 
ais ‘gem iddelde pH  op 10 cm d iepte’29.

28 de kiemingspercentages in de twee bemonsteringsreeksen bedroegen voor Urtica dioica respectievelijk 61,79 
°b (februari 1993) en 84.64 °b (april 1993).
29 het hier bepaalde (rekenkundig) gemiddelde van een (logaritmische) waarde (pH) dient enkel ais onderlinge 
vergelijking; een rekenkundig gemiddelde van een logaritmische waarde heeft op zich natuurlijk geen 
mathematisch relevantie.
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I .-1.5.3.3 Type 00011, m et A rrhenatherum  elatius en C erastium  fontanum  

(H annecartbos)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. 000101 : Cerastium  fon tanum  
(+) diff. soort t.o.v. rest 000: Arrhenatherum  elatius
(-) diff. soorten t.o.v. rest 000: Brachythecium  rutabulum, A lnus glutinosa  (-kl, -sl & -bl) (zw.) 
constante soorten: Urtica dioica, Sym phytum  officinale, R ubus  spy _.,_Galiujn aparine_________

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat open, m atig vochtige tot vochtige, voedselrijke, grazige (Arrhenatherum  elatius) 
elzenbos- en (braam )ruigtevegetaties (vnl. A lnus glutinosa, R ubus  sektie Rubus, R ubus caesius) van 
(deels gem aaide) paden en enkele open p lekken (verruigde gras- en  akkerlandrelicten) in  het w estelijk 
deel van  het H annecartbos. Urtica dioica  w ordt h ier m inder fors dan in (het natter en veniger) type 
000101. O pvallend in  vergelijking m et de (bos)types van  groep 00010, is het vrijw el volledig 
ontbreken van  de moslaag.

Ecologie:

H et volledig ontbreken van  A lnus incana  in  de (open) boom laag van  dit type kan w orden verklaard 
door het feit dat vrijw el alle opnam en van  dit type kom en uit een gedeelte van  het H annecartbos w aar 
enkel A lnus glutinosa  w erd aangeplant. H et betreft het m inder natte, m inst venige (en w ellicht m eest

30
in  d e  o p n a m e n  v a n  D U M O N  ( 1 9 9 3 )  w e r d  g e e n  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  t u s s e n  R u b u s  s e c t .  R u b u s  e n  R u b u s  

caesius  ( b e id e  s o o r te n  k o m e n  v a a k  d o o r  e l k a a r  v o o r ) .
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bem este en bew erkte) w estelijke gedeelte van  het V laam s natuurreservaat, w aar vóór 1935 geen 
aanplantingen plaatsvonden. De meeste opnam en van  dit type w erden op en langs paden gemaakt.

H et optreden van  Cerastium fon tanum  en Arrhenatherum  elatius in de kruidlaag w ijst op het m eer 
grazig karakter van  dit type in  vergelijking m et type 000101. Laatstgenoem de soort is volgens 
WEEDA et al. (1994: 143) een berm - en hooilandgras van  vochtige tot vrij droge bodem , m in o f  m eer 
voedselrijke, m inerale, niet te zw are, bij voorkeur kalkhoudende grond, die in  de duinen vooral 
voorkom t op p lekken m et een aanzienlijke m enselijke beïnvloeding. Arrhenatherum  elatius kan met 
zijn  w ortels m eer dan een m eter diep in  de bodem  doordringen en is daardoor w einig gevoelig voor 
zom erdroogte. D eze soort verlangt een  goede doorluchting van  de bodem: langdurige hoge 
grondw aterstanden w orden niet vedragen, evenm in ais bodem verdichting door betreding o f  berijding. 
D it gras kom t eveneens voor in  lichte, open loofbossen o f  jonge bosaanplantingen op klei o f 
kalkhoudend zand. Bij toenem ende beschaduw ing kw ijnt de soort w eg (I.e.). Sym phytum  officinale  is 
volgens (WEEDA e t al. 1988: 127) een plant van  vochthoudende tot natte, zonnige tot 
halfbeschaduw de plaatsen op carbonaat- en voedselrijke bodem , hetzij op m inerale grond o f  op 
zandig tot kleiig veen. H et talrijk voorkom en van  R ubus  in bossen is volgens WEEDA et al. (1987: 66) 
veelal een aanw ijzing dat de grond ooit bem est en /of bew erkt gew eest is en dat het hierbij vaak gaat 
om bos op voorm alig akkerland.

O pvallend voor dit type is het vrijw el ontbreken van  een moslaag. D it is w ellicht gecorreleerd m et het 
m eer gesloten karakter van  de (grazige) kruidlaag en  verder ook m et het m inder fors karakter van  
Urtica dioica  in dit type (cf. type 000101), w at dan w eer deels gerelateerd is aan een drogere (en 
m inder venige) standplaats en deels aan het gevoerde m aaibeheer (paden).

H et substraat is m eestal (slibrijk) zandig, vochtig, voedselrijk  en m in o f  m eer neutraal (cf. type 
000101 : ecologie).

1.4.5.3.4. Type 001000, m et Carex riparia en Solanum dulcam ara 
(H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Carex riparia
(+) diff. soorten t.o.v. 000: Solanum  dulcam ara  (zw .), P hragm ites australis (zw.), M entha aquatica  
(zw.)
(-) diff. soorten t.o.v. 000: H olcus lanatus, Ranunculus repens, G lechom a hederacea, Sam bucus nigra  
- s l
(-) diff. soort t.o.v. 00011 : A rrhenatherum  elatius
(-) diff. soort t.o.v. 001001 : Epilobium  hirsutum
constante soorten: Urtica dioca, R ubus  sp. (cf. voetnoot 38)

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m eestal licht tot m atig beschaduw de, zeer natte, verruigde oevervegetaties m et Carex 
riparia,m eestal gesitueerd langs en in  gedeelten van  de Beek-zonder-N aam  (en enkele greppels) die 
niet perm anent onder w ater staan.
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Ecologie:

Carex riparia  bezet van  alle forse moeras- en oeverplanten van  het geslacht Carex  de m eest 
voedselrijke standplaats. H et w ater w aarin en o f w aarlangs de soort groeit is voedsel-, basen- en 
carbonaatrijk en dikw ijls ook rijk aan sulfaat (WEEDA et al. 1994: 308). Solanum  dulcam ara  bezit een 
brede ecologische am plitude, m aar vereist net ais de vorige soort een zekere rijkdom  aan stikstof en 
carbonaat (WEEDA e t al. 1988: 187). Een belangrijke functie van  de lange en taaie, in  het w ater 
zw evende stengels is dat ze aangedreven m ateriaal om slingeren, sam enbinden en  vastleggen (I.e.).

Phragm ites australis bezit eveneens een brede am plitude (m et een voorkeur voor voedselrijke en natte 
situaties) en  zou  hier enkel kunnen w orden teruggedrongen door een te grote droogte o f  een te sterke 
overschaduwing door houtgew assen (cf. WEEDA e t al. 1994: 193). Deze onder m eer door zijn 
krachtige w ortelstokken sterk com petitieve soort is de ‘volhouder’ van  het verlandingsproces in zoet 
w ater (o.e.: 195). Tijdens een pedologische studie van  het veen  in het H annecartbos (V a n  
H a e s e b ro e k  1994) w erden in  het onderste gedeelte van een venige laag voornam elijk dode rietstengels 
aangetroffen, w at wijst op het vroegere optreden van  door riet gedomineerde vegetatietypes, alsook op 
het eertijds voorkom en van nattere situaties dan de huidige.

Volgens WEEDA et al. (1988: 180) groeit M entha aquatica  in de regel op plaatsen w aar het w ater het 
hele jaar tot aan o f even boven de oppervlakte staat. De groeiplaatsen zijn  zonnig tot licht beschaduwd 
en de bodem  hum usrijk tot venig. G ewoonlijk staat de plant op carbonaat- en voedselrijke (soms echter 
ook vrij voedselarm e) grond. Enkel sterk zure milieus worden gemeden. De soort kan  zich  tussen hoge 
gew assen ais R iet tot een m eter opw erken (I.e.).

H et substraat is m eestal venig, (zeer) voedselrijk, licht basisch (cf. type 000101 : ecologie) en zeer nat 
o f  onder w ater staand; het ontbreken van  echte w aterplanten w ijst er evenw el op dat het substraat een 
groot deel van  het jaa r - en zeker in  de zom er - niet onder w ater staat.

H et optreden in de oevervegetaties van  soorten uit natte graslanden en natte ruigten ais M entha  
aquatica, Carex riparia  en  Solanum  dulcam ara  ( ‘introgressie’), is een gevolg van  een bijzonder grote 
onderlinge ruim telijke randw erking van  zeer kort op elkaar aansluitende, sterk verschillende milieus 
(veroorzaakt door de geringe omvang van  de beek en de greppels en ook van  de m eestal steile 
oevers), die nog eens versterkt door belangrijke w aterstandsw isselingen in  de tijd  (D e R a e v e  et al. 
1983: 78).

1.4.5.3.5. Type 001001, m et Epilobium  hirsutum  en Eupatorium  cannabinum  
(H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soort: Epilobium  hirsutum  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 00101 : E upatorium  cannabinum  
(-) diff. soort t.o.v. 00101 : Ir ispseudacorus  (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 001000: R ubus  sp. (cf. voetnoot 38) 
constante soorten: Urtica dioica, Solanum  dulcam ara  (zw.)

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m eestal licht beschaduw de, natte tot onder w ater staande, verruigde oever- en 
ruigtevegetaties m et Epilobium  hirsutum  en Eupatorium  cannabinum , vnl. aan te treffen langs de 
B eek-zonder-N aam  en in het noordoostelijk gedeelte van  het V laam s natuurreservaat.

Ecologie:

Epilobium  hirsutum  is een relatief veeleisende soort die droge, zure en  voedselarm e bodem s m ijdt en 
w einig schaduw  vedraagt. In  zeer voedselrijke milieus die zelden o f  niet onder w ater kom en w ordt zij 
verdrongen door o.m. Urtica dioica  (WEEDA et al. 1987: 229-230). In  het Elannecartbos w ordt deze 
soort voornam elijk aangetroffen langs de Beek-zonder-N aam  (cf. verspreidingsonderzoek D e 
MEULENAERE 1992: 55, 63). Eupatorium  cannabinum  is volgens WEEDA et al. (1991: 33-34) 
kenm erkend voor standplaatsen w aar veel organisch m ateriaal in vochtig en /of kalkhoudend m ilieu 
snel tot ontbinding overgaat (ook Epilobium  hirsutum  w ijst hierop). De soort treedt het m eest op in  de 
hogere zones van  oevervegetaties, op plaatsen w aar zich  aanspoelsel o f  plantenafval ophoopt, o f  w aar 
slootbagger w ordt neergegooid. Samen m et Epilobium  hirsutum  w ijst deze soort op een toenem ende 
voedselrijkdom  (b. v. door bem esting, I.e.). Op kapvlakten in  vochtige tot natte loofbossen, op een 
niet te zure bodem , geeft E upatorium  cannabinum  vaak een uitbundige bloei te zien.

O pvallend in  vergelijking m et type 001000 is het ontbreken van  R ubus sp.

Elet substraat is venig o f  slibrijk zandig, (zeer) voedselrijk , licht basisch (cf. type 100101 : ecologie) en 
nat tot onder w ater staand. Elet ontbreken van  echte w aterplanten w ijst er evenw el op dat het substraat 
een groot deel van  het jaa r - en zeker in  de zom er - niet onder w ater staat.

1.4.5.3.6. Type 00101 m ei Iris pseudacorus en Polygonum  am phibium  

(Elannecartbos)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. rest 001 : Iris pseudacorus
(+) diff. soort t.o.v. 000 & rest 0010: P olygonum  am phibium
(-) diff. soort t.o.v. rest 001: E upatorium  cannabinum, Cirsium arvense'.
constante soorten: A lnus glutinosa  -bl, M entha aquatica, Urtica dioica, Solanum  dulcam ara

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m eestal licht beschaduw de, natte ruigtevegetaties m et Iris pseudacorus, m eestal 
gesitueerd in  het centrale (venige) o f  het noordoostelijke gedeelte (nabij het hooiland) van  het 
Elannecartbos

Ecologie:

Iris pseudacorus behoort tot de m eest veelzijdige m oeras- en oeverplanten van  onze flora en kom t op 
vrijw el alle grondsoorten voor. G ew oonlijk staat zij aan de basis in ondiep, zoet, voedselrijk, 
stilstaand o f  zw ak strom end w ater, m aar haar tolerantie ten  aanzien van  allerlei m ilieufactoren is 
ruim. Enkel in  w ater dat zow el zuur ais voedselarm  is en in  uitgesproken brakke w ateren ontbreekt
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z ij. N aast enkele grote zeggesoorten en soms enkele varens vorm t Gele lis vaak een hoofdbestanddeel 
van  de kruidlaag in  E lzenbroekbossen (WEEDA e t al. 1994: 12-13). In  het Elannecartbos treedt de 
soort op in  het veengebied, m aar is er niet tot beperkt (cf. verspreidingsonderzoek D e  M e u l e n a e r e  
1992: 62). Tot aan het begin van  de ja ren  tachtig zou Iris pseudacorus  tijdens de bloeiperiode nog 
aspectbepalend zijn  gew eest in  het centrale deel van  het Elannecartbos (cf. DUMON 1993: 49). O ok D e  
R a e v e  et al. (1983: 75) spreken van  een ‘rijkdom  aan Gele lis’ in bepaalde gedeelten van  het 
Elannecartbos, “die niet voor het steeds w eer geroem de m oerasbos bij Q uackjesw ater (Voorne, 
N ederland) hoeven onder te doen” .

Elet optreden van  Polygonum  am phibium  is kenm erkend voor diverse veranderlijke om standigheden 
(w aterhuishouding, voedselrijkdom , beschaduw ing). In  w eerw il van  zijn  N ederlandse naam  
V eenwortel kom t deze soort norm aal gezien enkel op m inerale bodem  voor. De aanw ezigheid van 
deze soort in  heidevennen w ijst op het binnendringen van  carbonaathoudend w ater (WEEDA et al. 
1985: 138). M isschien verklaart dit laatste het optreden van  de soort in  het veengebied van  het 
Elannecartbos.

O pvallend in  vergelijking m et de ruigtevegetaties van  type 001001, is het in  dit type hier en daar 
optreden van  soorten uit m eer open (recenter gem aaide o f  bew eide ?) vegetaties: Carex acutiformis, 
E pilobium parviflorum , Juncus subnodulosus, Sparganium  erectum,...

Elet substraat is venig o f  slibrijk zandig, voedselrijk  en nat.

1.4.5.3.7. Type 001100  m ei Prunus spinosa en R ibes rubrum  
(Elannecartbos, Ter Yde, O ostvoorduinen)

Floristiek:

karakteristieke soort: P runus spinosa  -sl (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. rest 001 : R ibes rubrum , Crataegus m onogyna  -sl (zw.), R osa canina  -sl 
(+) diff. soorten t.o.v. 00101: Cirsium arvense, E upatorium  cannabinum  
(-) diff. soort t.o.v. 001101 : H ippophae rham noides -kl
constante soorten: Urtica dioica,Brachythecium  rutabulum, H olcus lanatus, Solanum  dulcamara, 
Arrhenatherum  elatius (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat vochtige, voedselrijke, gem engde (vnl. oude) struw eelvegetaties (P runus spinosa, 
Crataegus monogyna, R osa canina ) en recent ontgonnen struw elen (ruigtevegetaties) op een m eestal 
hum usrijk-zandig substraat, gesitueerd in depressies (Ter Yde, O ostvoorduinen, niet-venig gedeelte 
Elannecartdepressie). D e kruidachtige vegetatie duidt op hoge voedselrijkdom , en vochtig tot nat 
substraat. R uigtekruiden w isselen a f  m et grassen ( Urtica dioica, Cirsium arvense, Solanum  
dulcamara, H olcus lanatus, Arrhenatherum  elatius). De m oslaag bestaat voornam elijk uit 
Brachythecium  rutabulum  en bedekt m eestal m eer dan tien procent.

Ecologie:

P runus spinosa  kom t voor op droge tot m atig vochtige, m inerale, niet te zware en niet sterk zure 
grond; krijt; löss; leem ; zandige rivierklei; op zandige bodem  alleen w anneer deze in  de ondergrond 
leem- o f  kleihoudend is (ontbreekt op sterk doorlatende duinbodem s, WEEDA e t al. 1987: 104) A lleen
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op zonnige plaatsen kom t hij echt goed tot ontwikkeling. De soort kan  zich  (vaak ais pionier) snel 
uitbreiden in graslanden w aar de bew eidingsdruk wordt verm inderd (d.m.v. uitlopers). D oor m atige 
begrazing w ordt hij zelfs bevoordeeld t.o.v. de m eeste andere struiken. A is struw eelvorm er neem t 
Prim us spinosa  een m iddenpositie in  tussen de bospionier Crataegus m onogyna  en de ‘fran je’ van 
rozen (R osa  div. sp.) en bram en (R ubus div. sp.). Hij is belangrijke nectar- en stuifm eelbron voor 
talrijke vroeg vliegende bijen- en v liegensoorten (I.e.).

R ibes rubrum  kom t onder m eer voor in de binnenduinen. U it de kartering van  DE MEULENAERE 
(1992: 56, cf. ook type 000101) blijkt dat de soort binnen H annecartbos van  vochtige bodem s houdt, 
al o f  niet m et venig m ateriaal; te zandig o f  te droog lijkt lim iterende te zijn. Crataegus monogyna  
gedijt op alle bodem types uitgezonderd de voedselarm ste en  de uitgesproken natte gronden, m aar 
hoort ‘van  nature’ voornam elijk  thuis op de jonge (holocene), zandige tot licht kleiige gronden (o.m. 
in  de kalkhoudende duinen, WEEDA e t al. 1987: 97). D e soort kiem t uitstekend op allerhande 
landbouw grond; de tred van  herkauw ers blijkt zelfs een ideaal kiem ingsm ilieu te scheppen (door 
verm enging van  bodem bestanddelen). D oor verm indering op stopzetting van  agrarisch gebruik, kan 
de struik snel uitgroeien. N ieuw e generaties M eidoorn in  de duinen v inden hun oorsprong in de regel 
in  konijnenarm e perioden, ais de m yxom atose heeft toegeslagen overigens lijkt het erop dat 
Crataegus m onogyna  zijn  huidige positie in  het duingebied pas heeft kunnen innem en na stopzetting 
van  de bew eiding (cf. Prunus spinosa ); veel m eidoom struw elen in  de duinen liggen op voorm alige 
w eidegronden o f  akkertjes. De soort is niet alleen struw eelpionier op verlaten  landbouw grond, m aar 
tevens de doornstruik die het duidelijkst de functie van  bosvorm er kan  vervullen.. H et is bovendien 
een langlevend houtgewas: exem plaren van  tegen de tw eehonderd jaa r oud zijn  geen uitzondering 
(I.e.; let w el niet b innen de V laam se kustduinen).

Cirsium arvense  is volgens WEEDA et al. (1991: 141) een soort van  allerlei zonnige standplaatsen en 
allerlei grondsoorten, m et een duidelijke voorkeur voor vochthoudende, goed doorluchte, niet-zure, 
niet te lichte, voedselrijke grond. Langdurig natte bodem s w orden gemeden. Op veen  groeit de soort 
w einig (het m eest nog ais dit verdroogd is, I.e.). Cirsium arvense  is nog het m eest kieskeurig bij de 
kiem ing en vereist dan  open plekjes, een luchtige, m aar niet te droge bodem  en vochtig, w am i weer. 
D aarna breidt de plant uit m et behulp van  zijn  (vaak om vangrijke en  krachtige) w ortelstelsel. De 
belangrijkste negatieve factor voor deze soort is m st (w aardoor de knopvom iing afneem t, o.e.: 142).

H et substraat is voedselrijk, vochtig tot nat (m et zom erdroogte) en bestaat m eestal uit hum usrijk zand.

1.4.5.3.8. Type 001101 m et H ippophae rham noides en C irsium  vulgare 

(O ostvoorduinen, natuurdom ein H om e G. Theunis)

Floristiek:

(+) diff. soorten t.o.v. rest 0: H ippophae rham noides -kl, -sl (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. 01000: Cirsium vulgare, Galium aparine, Urtica dioica  (zw.) 
(-) diff. soort t.o.v. type 01000: Ranunculus repens 
constante soorten: H olcus lanatus, E upatorium  cannabinum

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat voornam elijk vrij oude tot aftakelende (al dan niet recent gekapte) duindoom -(vlier)- 
stm w elen op een m in o f  m eer vochtige, m eestal hum eus-zandige bodem , m et een ondergroei die
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bestaat uit nitrofiele eenjarigen, ruigtekruiden en grassen (vnl. H olcus). De m oslaag betrekt doorgaans 
slechts enkele procenten (vnl. B rachythecium  rutabulum, P lagionm ium  affine).
De afstervende struw elen zijn  vaak epifytenrijk.
D it type is voornam elijk gelokaliseerd in  de O ostvoorduinen en  de oudere gedeelten ( ‘kopjesduinen’) 
van  het natuurdom ein ‘Hom e G. T heunis’.

Ecologie:

H ippophae rham noides k iem t op lichte, hum usarm e, kalkhoudende, m eestal enigszins vochtige grond, 
in  open vegetaties (WEEDA e t al. 1987: 189). Een biotoop dat vaak w ordt aangetroffen in  stuifkuilen 
( ‘pannen’) die m in o f  m eer in  contact m et het grondw ater staan. R ubus caesius kan de kiem ing 
verhinderen (I.e.). N et ais de m eeste andere leden van  de D uindoom fam ilie (E laeagnaceae) gedijt de 
soort op plaatsen w aar w einig o f  geen bodem ontw ikkeling heeft plaatsgevonden (pionier). D it wordt 
(m ede) m ogelijk gem aakt doordat de plant in  staat is stikstof uit de lucht te b inden met behulp van 
w ortelknolletj esbacteriën (biologische stikstoffixatie, o.e.: 188; cf. ook Alnus).
Éénm aal gevestigd handhaaft D uindoorn zich  vrijw el uitsluitend door vegetatieve verm eerdering en 
breidt de plant naar drogere en nattere terreingedeelten uit. De soort verdraagt goed de invloed van 
(zee)wind en  overstuiving, m aar vereist steeds een grote hoeveelheid licht (tussen andere struiken van 
2-3 m  hoogt legt hij het spoedig af, o.e.: 189). De afgevallen bladeren vorm en een snel verterend 
strooisel.
D uindoorn handhaaft z ich  zolang de bodem  kalkhoudend en  hum usarm  blijft. Bij toenem end 
hum usgehalte van  de bodem  w ordt H ippophae  verdrongen door andere struiken (o.e. : 190).
In  beschutte glooiingen vorm t D uindoorn sam en m et V lier (Sam bucus nigra, cf. type 000101) 
struw elen van  z o ’n  2 m  hoog. D it aan sappige vruchten  rijke D uindoorn-V lierstruw eel is een 
belangrijke voedselbron voor diverse (trek)vogels.
N a afkappen o f  afbranden herstelt H ippophae rham noides zich snel m et behulp van  uitlopers. 
Volgens WEEDA (1987: 190) is de soort zelfs in staat om m et zijn  uitlopers door asfalt heen te breken.

O nder m eer ais gevolg van  biologische stikstoffixatie (cf. hoger), een (m ede onder invloed van  de 
kalkrijkdom ) snel verterend strooisel (o.m. E upatorium  cannabinum  w ijst hierop, cf. WEEDA et al. 
1991: 33-34) en aanrijking m et vogelm est w ordt onder duindoom (-vlier-)struw elen vaak een nitrofiele 
ondergroei aangetroffen hier onder m eer m et Galium aparine, Urtica dioica, Stellaria pallida). Het 
grote aandeel aan eenjarigen in  de ondergroei w ordt m ogelijk gem aakt door de aanw ezigheid van  een 
tegelijk w isselvallige (voedselaanbod, lichthoeveelheid) en beschutte omgeving (I.e.). In  de oudere, 
aftakelende struw elen van  dit type onstaan veel lichtrijke plekken en gebeurt op bepaalde p laatsen een 
vergrassing m et onder m eer H olcus lanatus (cf. ook hoofdgroep 0).
Cirsium vulgare is volgens WEEDA et al. (1991: 135) in  de duinen een plant van  onder m eer laag 
struweel, die profiteert van  een versnelde afbraak van  aan het licht blootgestelde humuspaketten. De 
soort is in  staat veel stikstof uit de bodem  op te nem en, w at in  het geval van  talrijk voorkom en 
kiem ingsrem m end kan w erken (o.e. : 136).

H et substraat is voedselrijk, vochtig (in de zom er m eestal sterk uitdrogend) en bestaat uit hum eus 
zand.

Opm.: groep 00111 bestaat u it één afw ijkende opname gem aaid in een 'rietveldje' in het 
natuurdom ein H om e G. Theunis ’
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1.4.5.3.9 Type 01000 m et Juncus subnodulosus en Lychnis flos-cuculi 

(H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Juncus subnodulosus, Lychnis flos-cuculi, Galium uliginosum  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 0: Rhinanthus minor, P lantago lanceolata  (zw.)
constante soorten: R anunculus repens, H olcus lanatus, Arrhenatherum  elatius, Equisetum  palustre

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat natte, kalkrijke (fosfaatarm e) hooiland(relicten), al dan niet op (laag)veen, gesitueerd 
in  het Hannecartbos.

Ecologie:

Juncus subnodulosus is een soort van  kalkrijke (en daardoor fosfaatarm e), m in  o f  m eer vochtige tot 
natte, vrij voedselarm e standplaatsen (w.o. laagveengebieden, m aar ook bem este p laatsen m et 
kalkrijke, fosfaatbindende kw el) in  overeenstem m ing met de D uitse benam ing Kalkbinse  (WEEDA et 
al. 1994: 32). In  natte duinvalleien staat de soort in  een zone die ‘s w inters onder w ater staat en ‘s 
zom ers niet o f  w einig uitdroogt (o.e.: 33). Eens gevestigd kan  de soort in  afw ezigheid van  te sterke 
beschaduw ing o f ontw atering, hardnekkig standhouden onder w isselende om standigheden (een 
gelijkenis m et Riet). Juncus subnodulosus bouw t dan ook een grote reserve aan voedingsstoffen op in 
zijn  wortelstokken. D ieprijkende w ortels kunnen contact houden m et voedselrijkere, diepere lagen, 
terw ijl de bovengrond verzuurt en verarmt. K iem ing w ordt zelden w aargenom en en is dan ook niet 
goed gekend. De soort kan zich  in een natte omgeving w el uitbreiden door prolificatie: aan 
om gevallen bloeistengels groeien dan uit het centrum  van  hoofdjes en uit bladoksels ‘groene 
uitspruitsels’, die zich  bew ortelen en tot nieuw e plantjes uitgroeien. In  drogere m ilieus kan de soort 
zich  uitbreiden na afplagging. In  door ongem aaid blijven, dichte padderusvegetaties is nauw elijks 
plaats voor andere planten (I.e.).

Juncus subnodulosus treedt onder m eer sam en m et Lychnis flo s-cucu li en Rhinanthus m inor  op in 
licht bem este hooilanden. Lychnis flo s-cucu li is een plant van  niet teveel bem este, natte hooilanden, 
die eveneens - zij het m inder m assaal - kan optreden in  natte duinvalleien. Galium uliginosum  is 
volgens WEEDA et al. (1988: 106) een plant van  van  fosfaatarm e (cf. Juncus subnodulosus), hum euze, 
niet te sterk zure en  dikw ijls kalkhoudende zand-, leem- en veenbodem s, die ‘s w inters vaak drassig 
zijn  en ‘s zom ers m in o f  m eer vochtig, m aar niet doornat blijven (bvb. beekdalgraslanden, natte 
duinvalleien). N iet alleen voor ontw atering, m aar ook voor bem esting is de soort erg gevoelig. Dat 
Rhinanthus m inor in  principe op soortgelijke standplaatsen en bodem types kan  voorkom en ais R. 
angustifolius (cf. WEEDA e t al. 1988: 236), w ordt hier aangetoond. De soort w ordt voor w at betreft dit 
type aangetroffen in nat ( ‘beekdal’-)hooiland, in  een om geving w aar veeleer R. angustifolius zou 
w orden verwacht. P lantago lanceolata  staat op allerlei grazige plaatsen, op alle grondsoorten 
(WEEDA et al. 1988: 255). Sterk zure, sterk betreden (sterk verdichte) en brakke p laatsen w orden 
gem eden (I.e.). Langarige, forse p lanten vertonen een voorkeur voor m in o f  m eer voedselrijke, 
vochthoudende, niet verdichte, onbetreden grond in  bennen  en in  niet te zw aar bem este hooilanden 
(standplaatsm odificatie, ecotype ?). D e kortarige vonnen  beperken zich  m eer tot lage vegetaties in 
droge (duin-)graslanden.

H et substraat is nat, kalkrijk (fosfaatann), organisch rijk o f  slibrijk zandig.
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1.4.5.3.10. Type 01001 m et Poa trivialis en Juncus articulatus 

(H annecartbos, O ostvoorduinen)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. rest 0: Juncus articulatus (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 01 : P oa trivialis
(+) diff. soort t.o.v. 01000: A pium  nodiflorum , M entha aquatica, Carex hirta  (zw.) 
constante soorten: H olcus lanatus, Ranunculus repens,

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat natte, voedselrijke, soms bew eide (en bem este), soms enigszins verruigde, grasland-, 
poel-, greppel- en trapgatenvegetaties, vaak gekenm erkt door een zekere bodem verdichting (a.g.v. 
betreding, w aterstandsw isselingen) gesitueerd in  de H annecart-depressie en in  de laaggelegen 
gedeelten van  de O ostvoorduinen.

Ecologie:

Juncus articulatus is een soort van  open tot grazige, zonnige plaatsen, w aar de grond in  de w inter en 
voorjaar ondiep onder w ater staat o f althans m et w ater verzadigd is en in de zom er hoogstens 
oppervlakkig uitdroogt (m aar m eestal m in  o f m eer drassig blijft) (WEEDA et al. 1994: 36). De plant 
gedijt op allerlei grondsoorten (zand, leem, klei en veen), gew oonlijk op een noch uitgesproken 
voedselarm , noch zeer voedselrijk  substraat, dat niet tot m atig bem est wordt. De soort is vaak een 
pionier, die zich  op kale grond snel en  talrijk vestigt, m aar w iens aandeel bij het successief sluiten van 
de begroeiing sterk afneem t. Op strandvlakten en in  vochtige duinvalleien treedt hij op in  een 
gedrongen vorm  m et een dikw ijls ver kruipende w ortelstok (I.e.). In  een grasm at handhaaft Juncus  
articulatus z ich  het best bij bew eiding, vooral op drassige, stukgetrapte plekken.m et een m icroreliëf 
( ‘ trapgatenvegetatie s’).

In  vergelijking m et het betrekkelijk vochtm ijdende P oa pratensis  is P oa trivialis gevoelig voor 
droogte (WEEDA e t al. 1994: 90). In  het algem een w ijst het voorkom en van  R uw  beem dgras op 
aanrijking door bem esting. De soort houdt goed stand bij een langdurige w interse overstrom ing.. Ais 
de grond m aar hum eus, vochthoudend en voedselrijk  is kan P oa trivialis er pionieren (I.e.).

Apium  nodiflorum  is volgens WEEDA e t al. (1987: 270) een plant van  ondiep w ater en drassig w eiland 
in  zeer carbonaatrijk, fosfaatrijk, dikw ijls am m oniakhoudend, zoet o f  zw ak brak milieu. H et weligst 
kom t deze soort tot ontw ikkeling in licht beschaduw de beken m et kalkrijk w ater, w aar ze vaak een 
overheersende plaats inneem t (I.e.). V ooral in  de duinstreek kom t de soort ook voor aan drinkpoelen..

H et optreden van  H olcus lanatus w ijst h ier vooral op een niet blijvend doornatte bodem  (cf. 
hoofdgroep 0). Ranunculus repens is hier w ellicht indicatief voor een zekere verdichting van  de 
bodem  (WEEDA e t al. 1985:243).

Carex hirta  is een soort die - algem een gesteld en b innen zekere grenzen - door bem esting, betreding, 
bew eiding, w aterstandsw isselingen, graafwerk en aanvoer van  ‘vreem d’ m ateriaal veeleer begunstigd 
dan benadeeld w ordt (WEEDA et al. 1994: 303). Op uitgesproken natte (cf. H olcus lanatus) o f  droge 
plaatsen kom t de soort veel m inder voor dan op p lekken w aar uitdroging en  inundatie elkaar 
afwisselen. E en taai netw erk van  w ortelstokken stelt de soort in  staat erosie te w eerstaan (I.e.).
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1.4.5.3.11 Type 0101 m et Prunella vulgaris en M entha aquatica 

(natuurdom ein H om e G. Theunis, Oostvoorduinen)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. rest 01 (& 1): P runella  vulgaris (zw.) 
(+) diff. soort t.o.v. type 011 : M entha aquatica  (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 0100: P oa trivialis, Apium  nodiflorum  
constante soort: Agrostis stolonifera  (zw.)

Algem ene omschriivng:

Dit type om vat op het eerste zicht vrij heterogene vegetaties. De opnam en kom en zow el uit een 
oudere (opengekapte) vochtige panne in  het natuurdom ein H om e G. Theunis ( ‘kalkm oeras’), ais uit 
enkele poelrand-, vochtige tot natte ruigte- en open vochtige struw eelvegetaties (vnl. in de m om enteel 
niet bew eide, laaggelegen delen van  de O ostvoorduinen). H et betreft steeds open, carbonaatm innende, 
vochtige tot natte vegetaties op een m atig voedselrijk  substraat (m inder voedselrijk  dan 0100), dat ‘s 
w inters onder w ater staat.

Ecologie:

Prunella vulgaris is volgens WEEDA et al. (1988: 170) een plant van  zonnige tot m atig beschaduw de, 
niet te dicht begroeide, veelal grazige plaatsen op m in o f  m eer vochtige en verdichte, matig 
voedselrijke bodem. Ze groeit op allerlei grondsoorten, m aar vooral op leem. In  grasland verkiest deze 
plant plaatsen die hetzij laag, hetzij m in o f  m eer open zijn. Ook een afw isselend natte en lichtelijk 
uitdrogende bodem  is gunstig voor het optreden van  deze soort (I.e.).

Volgens WEEDA et al. (1988: 180) groeit M entha aquatica  in de regel op plaatsen w aar het w ater het 
hele jaar tot aan o f even boven de oppervlakte staat. De groeiplaatsen zijn  zonnig tot licht beschaduwd 
en de bodem  hum usrijk tot venig. G ewoonlijk staat de plant op carbonaat- en voedselrijke (soms echter 
ook vrij voedselarm e) grond (nooit in sterk zure milieus).

Agrostis stolonifera  groeit op zeer uiteenlopende standplaatsen (WEEDA e t al. 1994: 166). D oorgaans 
is deze soort duurzaam  aanw ezig in  blijvend w isselvallige m ilieus en  treedt ze daarbuiten op ais een 
pionier, die vooral op drogere grond dan w eer spoedig verdw ijnt. H et zw aartepunt van  haar optreden 
ligt in  terreinen die ‘s w inters onder w ater staan, iets w aartegen ze beter bestand is dan andere 
grassoorten (typische oeverplanten buiten beschouw ing gelaten. In  gem aaide graslanden treedt ze 
m inder op de voorgrond dan in  w eilanden (behalve op plekken w aar de grasm at beschadigd is), w aar 
ze in de natte gedeelten vaak een (al dan niet m et Alopecurus geniculatus  gedeelde) hoofdrol speelt. 
In  de duinen groeit deze soort vooral in jonge, ‘s w inters natte valleien.

Opm.: in d it type zitten opnam en m et de uiterst zeldzam e soorten H erm inium  m onorchis en Apium  
repens: één opname kom t u it een ruigte w aar to t voor enkele ja ren  Orchis m orio w erd waargenomen.
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1.4.5.3.12 Type O il m et Callitrche sp. en A pium  nodiflorum  

(H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Callitriche sp., Veronica catenata  (zw.) 
(+) diff. soort t.o.v. 0101 & 1: A pium  nodiflorum  
(-) diff. soort t.o.v. rest 01 : M entha aquatica

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat beekvegetaties van  de B eek-zonder-N aam  in de H annecart-depressie, op een in  de 
zom er nat, m aar niet onder w aterstaand slibrijk zandig (ook venig ?) substraat.

Ecologie:

De m eeste Callitriche-soorten  bezitten een geringe concurrentiekracht (WEEDA e t al. 1988: 140). Ze 
proberen andere w aterplanten te vlug a f  te zijn  doordat ze m eestal k iem en in  de herfst en doorgroeien 
in  de w inter. V erder profiteren ze vaak van  hun verm ogen (sterke) w aterstandsw isselingen (en 
eventueel ook strom ing) beter te verdragen dan de m eeste andere w aterplanten (I.e.).

Veronica catenata  is een plant van  nat, voedselrijk  en  in  het bijzonder carbonaatrijk, basisch m ilieu 
(WEEDA et al. 1988: 218). D e soort vedraagt een vrij hoog am m oniakgehalte van  het water. Ze staat 
voornam elijk op klei- en zandgrond en  slechts zelden op veen. M eestal groeit de soort in  het volle 
licht, m aar soms ook in  de halfschaduw . Het m eest staat ze op ‘ s w inters overstroom de, ‘s zom ers 
droogvallende plaatsen (I.e.).

De ecologie van  A pium  nodiflorum  w erd reeds besproken onder 1.4.5.3.10.

I.4.5.4. Hoofdgroep 1, gekarakteriseerd door Carex arenaria (en Galium verum)
(alle gebieden m et B -bodem  (cfr. 1.3.4.1); P laatsduinen, Ter Yde, natuurdom ein H om e G. Theunis, 
zuidw esthoek H annecartbos, O ostvoorduinen)

Floristiek:

K arakteristieke soorten: Galium verum  (zw.), Carex arenaria  (zw.)

A lgem ene omschrijving:

H oofdgroep 1 om vat helm duinen, m osduinen, droge tot vochtige graslanden/struw elen en jonge 
pannevegetaties. Ze zijn  exclusief gebonden aan het ontbreken van  een boom laag en zijn 
dientengevolge vrijw el integraal beperkt tot het gebied buiten het H annecartbos. De bodem s zijn  nooit 
u itgesproken voedselrijk. Langdurige overstrom ing o f een blijvend hoge grondw aterstand w ordt door 
de vegetatie doorgaans niet verdragen.
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Ecologie:

G ew oonlijk kom t Galium verum  voor op zonnige, droge, grazige plaatsen op carbonaathoudende , 
lichte, m inerale bodem: zand, krijt o f  zandige klei (WEEDA 1988: 109). Carex arenaria  is een soort 
van  voedselarm e zandgronden, in  het bijzonder duinen en zandverstuivingen, w aar zij plaatselijk een 
hoofdbestanddeel van  de vegetatie vorm t. Zij kom t voor op vochtig tot droog, vrijw el hum usloos tot 
hum eus, kalkloos tot kalkrijk  zand (WEEDA 1994: 320).

1.4.5.4.1. Type 10000 m ei A rrhenatherum  elatius en Potentilla reptans 

(natuurdom ein G. Theunis, O ostvoorduinen)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. rest 1000: Arrhenatherum  elatius 
(+) diff. soort t.o.v. 100010: P otentilla  reptans 
(-) diff. soort t.o.v. rest 1000: H ippophae rham noides -sl 
constante soort: C alam agrostis epigejos

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m atig droge tot m atig vochtige ( ‘m esofiel’), grazige open struweel- en  ruigtevegetaties 
op een voedselrijke, hum eus-zandige bodem , gesitueerd in de O ostvoorduinen en  het natuurdom ein 
H om e G. Theunis.

Ecologie:

Arrhenatherum  elatius kan  m et zijn  w ortels m eer dan een m eter diep in de bodem  doordringen en is 
daardoor w einig gevoelig voor zom erdroogte (WEEDA et al. 1994: 143). O f de soort deze eigenschap 
ook kan  m anifesteren in  de m oeilijk doordringbare duinbodem s blijft echter een open vraag. Deze 
soort verlangt een goede doorluchting van  de bodem: langdurige hoge grondw aterstanden w orden niet 
vedragen, evenm in ais bodem verdichting door betreding o f berijding. D it gras kom t eveneens voor in 
lichte, open loofbossen o f  jonge bosaanplantingen op klei o f  kalkhoudend zand. Bij toenem ende 
beschaduw ing kw ijnt de soort w eg (I.e.).

Potentilla reptans is kenm erkend voor zonnige standplaatsen m et een w isselende w aterhuishouding 
en, hierm ee gecorreleerd, een verdichte bodem  (WEEDA et al. 1987: 81,86). De soort kom t voor op de 
meeste grondsoorten m aar m ijdt perm anent natte, voedselarm e, venige en zilte bodems. Deze 
norm aliter uitgesproken zonm innende soort groeit in  duinvalleien ook vaak onder struweel, zonder 
evenw el te bloeien, ‘s Zom ers kunnen de groeiplaatsen sterk uitdrogen (I.e.).

Calam agrostis epigejos is een plant die volgens WEEDA et al. (1994: 174) voorkom t op zonnige tot 
m atig beschaduw de, droge tot vrij vochtige, al o f  niet hum euze p lekken op zand, leem en grind, zow el 
op basische ais op zure grond. D e soort w ortelt één tot tw ee m eter diep en staat vaak op oppervlakkig 
droge gronden m et niet te diep grondwater. De groeiplaatsen in de duinen w orden veelal gekenm erkt 
door een sterk w isselende grondwaterstand: ‘s w inters om streeks het m aaiveld, ‘s zom ers tot 
anderhalve m eter diep wegzakkend. D uinriet is één van  de p lanten die zeer w eten  te profiteren van 
een verhoogd stikstofgehalte en die dan haarden ( ‘m onospecifieke steppen’) kunnen vorm en w aarin
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voor andere planten niet veel plaats overblijft (vervilting ). O verheersing door deze soort is vaak toe te 
schrijven aan m in o f  m eer plotselinge en /o f ingrijpende m ilieuveranderingen (bvb. 
vedroging/verruiging van  eertijds vochtige valleien, toenam e van  de lichtintensiteit op p laatsen met 
afstervend duindoom struw eel o f  berkenbos) (I.e.). D uinriet staat over het algem een op p laatsen met 
een versnelde hum usafbraak (w aardoor de zo begeerde stikstofverbindingen vrijkom en) en vertoont 
dus een voorkeur voor enigszins kalkrijke, lichtrijke en m in o f  m eer vochtige plaatsen. D e soort breidt 
in  het algem een sterk uit bij ontbreken van  begrazing, b.v. bij verm inderde begrazingsdruk na 
w egvallen van  konijnenbegrazing. H et ligt voor de hand dat stikstofbem esting vanuit de lucht de soort 
ten goede kom t en zo een bedreiging vorm t voor heel w at andere duinplanten. G een ander gras levert 
dan ook zo een grote bijdrage aan vergrassing in  de duinen (o.e.: 175; al treedt in  de O ostvoorduinen 
ook E lym us repens m eer en m eer op de voorgrond, een verschijnsel dat m isschien m ede een gevolg is 
van  konijnenactiviteiten). De enorm e strooiselpaketten die in  ‘duinrietsteppen’ ontstaan zijn  vaak niet 
aantrekkelijk voor konijnen (m aar w el voor heel w at ongew ervelden). Paarden zouden zich  w el te 
goed doen aan de enorm e hoeveelheid dood m ateriaal terwille van  de jonge bladeren die er onder 
schuilgaan (I.e.).

Opm. opvallend is h e t f e i t  da t een opname u it een jaar lijks  gem aaid  (voormalig begraasd) m esofiel 
grasland  in de O ostvoorduinen (met o.m. Leucanthem um  vulgare, P rim ula veris, R hinanthus minor, 
Ranunculus acris, m aar verder ook m et de opgesomde +-differentiërende en constante soorten) door 
TWINSPAN bij deze groep w ordt ingedeeld; bij een verdere verschraling is het m ogelijk  da t deze 
vegetatie m eer in de richting van blauwgrasland(achtige) vegetaties van h e t type 1100 za l evolueren

1.4.5.4.2. Type 100010 m et C ynoglossum  officinale en  H ippophae rham noides 
(Plaatsduinen, Ter Yde, O ostvoorduinen)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. rest 1 : Cynoglossum officinale (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. type 10000:, H ippophae rham noides -sl, Crepis capillaris 
(-) diff. soort t.o.v. 10000: Arrhenatherum  elatius
constante soorten: Urtica dioica, Eupatorium  cannabinum, Calam agrostis epigejos, Carex arenaria

A lgem ene omschrijving:

De op het eerste gezicht heterogene sam enstelling van  dit type is een gevolg van  het feit dat het hier 
opnam en betreft uit oude duindoom struw elen m et open plekken (en randeffecten), gesitueerd in  de 
P laatsduinen en het aan dit gebied grenzende deel van  Ter Yde. H et (kalkrijke) substraat is droog tot 
m atig vochtig en  varieert tussen zandig-voedselarm  en hum eus-zandig-voedselrijk. Op plaatsen w aar 
het substraat een duidelijke hum uslaag begint te vertonen w ordt H ippophae rham noides  vervangen 
door Salix alba, S. cinerea  en B etula pendula  (typische successie in  de Plaatsduinen).

Ecologie:

Cynoglossum officinale is een plant van  droge, zonnige tot h a lf beschaduw de, m eestal niet dicht 
begroeide plaatsen op kalkrijke, lichte, m eestal tam elijk stikstofrijke m aar w einig hum euze grond 
(WEEDA e t al. 1988: 137). De klitvruchten van  deze plant w orden in  de duinen voornam elijk 
verspreid door konijnen en w andelaars. O pm erkelijk is dat de nootjes noch aan de plant, noch op de 
grond aan vraat ten  prooi vallen. O m w oeling van  de grond door konijnen bevordert de kiem ing (in het 
voorjaar). De soort profiteert vaak van  beschutting door struw elen (o.e.: 138).
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De ecologie van  H ippophae rham noides w erd reeds uiteengezet bij de bespreking van  type 001101
(1.4.5.3.8).

Crepis capillaris is volgens WEEDA e t al. (1991: 200) te v inden in  allerlei types grazige en ruderale 
begroeiingen, m aar m ijdt natte en /o f veenachtige bodems. Op m inerale grondsoorten kan de soort 
zow el op voedselrijke, vochthoudende ais op schrale, droge bodem s groeien. D e plant kan  zich  met 
behulp van  een betrekkelijk diep rijkende penw ortel, goed handhaven op open plekken in  een grasm at 
(I.e.).

Urtica dioica, E upatorium  cannabinum  en Calam agrostis epigejos w ijzen op een zekere hum us- en 
voedselrijkdom  van  het substraat (en/of snelle afbraak van  organisch m ateriaal), terw ijl Carex 
arenaria  eerder een soort is van  voedselarm e zandgronden. D e standplaatsfactoren in  dit type lopen 
dus sterk uiteen.

1.4.5.4.3. Type 100011 m et Pyrola rotundifolia en Salix repens (struiklaag) 

(Plaatsduinen, Ter Yde)

Floristiek:

karakteristieke soort: Pyrola rotundifolia  
(+) diff. soort t.o.v. 1001: Salix repens -sl
(+) diff. soort t.o.v. rest 1000: Am m ophila arenaria, Leontodon saxatilis
(+) diff. soort t.o.v. 100100: Calam agrostis epigejos, H ieracium  um bellatum  (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 100100: Arrhenatherum  elatius, Achillea  m illefolium, E lym us repens 
constante soorten: B rachythecium  rutabulum, Carex arenaria  (zw.), Festuca rubra  (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Dit type bestaat uit een vrij hom ogene groep van  Pyrola rotundifolia - Salix repens - struw elen 
(W intergroen-kruipw ilgstruw elen), voornam elijk  gesitueerd in  de Plaatsduinen, m aar ook in  Ter Yde 
(vnl. IW V A-gedeelte).

Ecologie:
Volgens D e R a e v e  et al. (1983: 68) ligt het w ezenlijke ecologische kenm erk van  W intergroen- 
kruipw ilgstruw elen vervat in  het bodem profiel, w aarin laagjes ruw e hum us (onderaan veen) 
afw isselen m et laagjes kalkrijk zand, w at sam enhangt m et de ontstaansgeschiedenis: een geleidelijke 
evolutie uit kalkm oeras door (zeer) lichte overstuiving.

Pyrola rotundifolia  is volgens WEEDA et al. (1988: 27) een plant die sterk van  m ycorrhiza afhankelijk 
is. D e com binatie van  voorw aarden voor haar optreden bestaat verm oedelijk  in de aanw ezigheid van  
m ycorrhizafungi (b.v. in  kruipw ilgstruw elen), hum usrijkdom  van  de grond (treedt dus in  elk geval 
niet op in  ‘jo n g e ’ situaties), een vochtige atm osfeer (bvb. zeelucht) en tenslotte een factor die 
periodiek de hum usafbraak bevordert. Elet hum uspakket w aarin de plant w ortelt bestaat in  de regel uit 
m oeilijk afbreekbaar m ateriaal (hier vnl. kruipwilgbladeren). De ritm iek van  hum usopbouw  en - 
afbraak w aar deze soort w el bij vaart, w ordt vaak bepaald door een w isselende waterstand. M et het 
stijgen van  het w aterpeil in  de w inter w orden uit de (veelal leem - o f  kalkhoudende) ondergrond 
bodem bestanddelen m eegevoerd, die m et het hum uspakket in  contact kom en en -ais het w ater w eer 
daalt - de vertering daarvan versnellen (I.e.). Bij voortgaande hum usophoping, ontkalking en 
verzuring kan de soort zich  lang handhaven, m aar krijgt toch  de beste kansen op plaatsen m et een
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geleidelijke overstuiving m et kalkrijk  duinzand. O verstuiving verhoogt de m ineralisatiesnelheid van 
humus. Behalve in  duinvalleien kan de soort ook optreden op noordhellingen w aar de geringe 
rechtstreekse bestraling door de zon  de vorm ing van  een hum uspakket toelaat (o.e.: 28).

De kiem ing van  Salix repens gebeurt op p laatsen m et een hoge grondw aterstand, in duinvalleien die 
tot op het grondw ater zijn  uitgestoven (WEEDA et al. 1985: 78). D e verdere groei van  de kiem plant 
w ordt gestim uleerd door overstuiving m et zand. De plant kan  zich  daarna vegeta tief gaan uitbreiden 
naar drogere terreingedeelten (vaak noordhellingen). Bij het droger w orden van  valleien houden de 
uitgegroeide struiken goed stand in  een licht stuivende ( ‘overpoederende’) omgeving (I.e.). Zonder 
dergelijke overpoedering w ordt de soort vedrongen door andere struiken (behalve in  bew eide 
terreinen,, bvb. vroongronden, cf. O ostvoorduinen). In  de duinen w ordt K ruipw ilg het m eest 
aangetroffen in  een zone w aarin  ook R ubus caesius alom  tegenw oordig is (o.e.: 79). K enm erkend 
voor kruipw ilgstruw eel is de trage vertering van  het strooisel (veel langzam er dan bvb. bij H ippophae  
rham noides o f  Sam bucus nigra), zodat de in  de w ilgenbladeren opgeslagen voedingsstoffen m aar in 
bescheiden hoeveelheden beschikbaar komen. D it kom t de levenskansen voor m inder 
concurrentiekrachtige soorten zeer ten goede. Zolang met aanstuivend zand (o f m et het grondw ater) 
kalk w ordt aangevoerd, is de bodem  - ondanks het (geleidelijk aangroeiende) hum uspakket - tegen 
verzuring gebufferd. K onijnen knagen graag aan de rand van  de struiken w at aanleiding kan geven tot 
het ontstaan van  ‘kruipw ilgeilanden’. Talrijke zw am m en vorm en in  de duinen ectom ycorrhiza met 
Salix repens. D eze m ycorrhiza treedt eveneens op bij een aantal typische bew oners van  het 
kruipw ilgstruw eel zoals het hierboven besproken P yrola rotundifolia. D e com binatie van  m ycorrhiza 
m et het langzaam  verterende kruipw ilgstrooisel (de schim m el helpt de plant m et de vertering) vorm t 
een uitnem end m ilieu voor dergelijke ‘kieskeurige’ soorten (cf. ook hoger).

Volgens WEEDA et al. (1991: 161) is Leontodon saxatilis te v inden op allerlei grondsoorten, in zeer 
uiteenlopende open tot grazige vegetatietypes. M aar m eestal is er in  de buurt van  deze soort toch  ‘iets 
bijzonders’ aan de hand. Vaak staat ze op plekken w aar tw ee verschillende soorten vegetatie aan 
elkaar grenzen (gradiëntsituatie). D ikw ijls gaat het hierbij om grenssituaties m et een w at fluctuerend 
karakter, bijvoorbeeld een grens tussen nat en droog die door w aterstandsw isselingen open neer gaat. 
De soort kan  w orden beschouw d ais een kustm inner, hier bezet ze im m ers haar droogste 
standplaatsen. U itgesproken kalkrijke bodem soorten zouden echter w orden gem eden (I.e.). In  de 
duinen treedt de soort volgens WEEDA et al. (I.e.) dan ook het m eest op in droge, kalk- en 
voedselarm e duinhellingen. D e soort blijkt in dit type evenw el goed stand te houden bij (kalkrijke) 
overstuiving.

Am m ophila arenaria  is hier een stuifzandindicator. H et frequent optreden van  Calam agrostis 
epigejos w ijst w ellicht op een zekere verruiging (ais gevolg van: verdroging, stikstofaanrijking vanuit 
de lucht, vergraving door konijnen ?).

Opm.: Volgens D e P iE V E  e t a l (1983) w ordt het voortbestaan van het W intergroen-Kruipwilgstruweel 
bedreigd doordat de noodzakelijke regelmatige nieuw vorm ing in toenem ende m ate bemoeilijld w ordt 
ais gevo lg  van het toenem ende succes van D uindoorn ( ‘agressiever gedrag  '), doordat deze soort de 
jo n g e  (vochtige) valleien m eestal reeds inneemt, nog vóór het W intergroen-Kruipwilgstruweel er 
vaste voet heeft (I.e.).
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1.4.5.4.4. Type 100100 m et A chillea m illefolium  en  E lym us repens 

(O ostvoorduinen)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. 100011: Achillea  m illefolium , Arrhenatherum  elatius, E lym us repens,Plantago  
lanceolata  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 100011 & 100101 : Potentilla  reptans 
(-) diff. soort t.o.v. 100011 & 100101: C alam agrostis epigejos
constante soort: P oa pratensis, Galium verum, C arex arenaria, R osa p im pinellifolia  (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Dit type vertoont overeenkom sten m et het type 10000. H et betreft hier evenw el (o.m. door 
konijnenvergravingen) sterk verstoorde, gedeeltelijk vervilte, (droge tot) m esofiele grasland- 
struw eelcom plexen in de Oostvoorduinen. E en klein gedeelte w ordt sinds enkele ja ren  sterk begraasd.

Ecologie:

Achillea  m illefolium  groeit op allerlei grazige o f  enigszins ruderale p laatsen op droge tot 
vochthoudende, in  elk geval niet blijvend natte grond (WEEDA e t al. 1991: 69). H et m eest staat deze 
p lant op lichte, m inerale, tam elijk hum usarm e, m atig voedselrijke bodem. De soort is goed bestand 
tegen langdurige droogte door een diepe w orteling. Ze verdraagt zeer goed m aaien en  bew eiding, 
m aar w ordt in zw aar bem est grasland verdrongen door grassoorten. In  de duinen groeit ze 
voornam elijk op plaatsen w aar de grond door betreding o f  bew eiding (w ordt zeer goed verdragen 
door het bezit van  taaie w ortelstokken en stengels) enigszins verdicht is. M eestal staat de soort in 
volle zon, m aar ze kan zich  in halfschaduw  - bijvoorbeeld onder doom struw eel dat in  grasland 
binnendringt - handhaven (I.e.).

E lym us repens gedijt op allerlei grondsoorten, m aar het best op de betere, kalk- en hum ushoudende, 
niet-zure, voedselrijke bodems. D e m eest beruchte eigenschap van  K w eek is de m ogelijkheid tot zeer 
snel groeien en vertakken van  de w ortelstokken (WEEDA et al. 1994: 132). Deze bevinden zich  op één 
tot anderhalve decim eter onder het m aaiveld en zijn  ongevoelig voor sterke w isselingen in 
tem peratuur en  vochtigheid..A fgebroken stukjes kunnen in  hoog tem po tot nieuw e planten en 
vervolgens haarden uitgroeien (I.e.). A lgem een gesteld is deze soort in het voordeel bij w isselvallige 
om standigheden. Ze kan beschouw d w orden ais een verstoringsindicator, die slechts een  gering o f 
helem aal geen aandeel heeft in  graslanden m et een lange ongestoorde ontw ikkeling, m aar ju is t w el op 
de voorgrond treedt op p lekken w aar de grasm at beschadigd is (o.e.: 133). H et talrijk optreden van  
deze soort in  bepaalde delen van  de O ostvoorduinen blijkt een vrij recent verschijnsel te zijn. Deze 
toenam e kan voor een belangrijk deel een gevolg zijn  van  vergravingen door konijnen. D e vegetatie 
van  bepaalde gedeelten van  de O ostvoorduinen kan hierdoor in de nabije toekom st in belangrijke 
m ate w orden beïnvloed ( ‘verv ilting’ cf. Calam agrostis epigejos), al w ordt de soort w ellicht 
teruggedronden op plaatsen m et een uitbreidende struw eelontwikkeling. De ecologie van  
Calam agrostis epigejos w erd reeds besproken in  I.4 .5 .4 .1. Potentilla  reptans is kenm erkend voor 
zonnige standplaatsen m et een w isselende w aterhuishouding en, hierm ee gecorreleerd, een verdichte 
bodem  (WEEDA et al. 1987: 81,86). De soort kom t voor op de m eeste grondsoorten m aar m ijdt 
perm anent natte, voedselarm e, venige en zilte bodems. In  de duinen staat ze vaak in 
b innenduinw eilanden (vroongronden, cf. Oostvoorduinen). D oor een netw erk van  uitlopers verdraagt 
ze goed de aanw ezigheid van  E lym us repens in  haar buurt (WEEDA et al. 1994: 133).
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P oa pratensis  is een gras m et een zeer breed spectrum  van  standplaatsen. D e soort gedijt op alle 
m inerale grondsoorten. Ze groeit zow el op zure ais op basische bodem , op kalkarm e tot kalkrijke, 
lichte tot vrij zw are, vrij voedselarm e tot zeer voedselrijke, hum usarm e tot hum euze grond (WEEDA et 
al. 1994: 91). Ze kom t echter m eer op droge dan op vochtige plaatsen voor en is gevoelig voor 
langdurige overstrom ing o f  een blijvend hoge grondwaterstand. P oa pratensis  is een typische soort 
van  het droge tot m esofiele duingrasland, m aar neem t in  de grasm at gew oonlijk een bescheiden plaats 
in. Achillea  m illefolium  en P lantago lanceolata  z ijn  typsiche begeleiders van  haar in  uiteenlopende 
omstandigheden.

R osa pim pinellifo lia  heeft in  de helft van  de opnam en van  dit type een zeer belangrijk aandeel in  de 
vegetatie. D eze soort is volgens WEEDA et al. (1987: 71) een soort van  zonnige, droge duinhellingen. 
Eenm aal gevestig kan  ze zich  door vegetatieve verm eerdering over aanzienlijke oppervlakte 
uitbreiden. O ver het algem een verloopt de uitbreiding van  deze soort parallel aan een 
uitspoelingsproces, waarbij duinhellingen te kalkarm  voor H ippophae rham noides (cf. type 001101) 
w orden, terw ijl ze voor de vestiging van  hoger ópschietende struiken te droog zijn. Deze voorstelling 
van  de feiten lijkt voor de verstoorde grasland-struw eelcom plexen van  dit type niet helem aal op te 
gaan. M ogelijk is het optreden van  deze soort in de O ostvoorduinen (som s onder de vorm  van  echte 
‘duinroossteppen’) net ais E lym us repens een verstoringsindicator.

Opm.: volgens Slosse (pers. med.) kom en dergelijke verstoorde gedeelten van de Oostvoorduinen (m et 
Rosa pim pinellifolia en  E lym us repens) opvallend goed  overeen m et de p laatsen  w aar tijdens de 
eerste w ereldoorlog m et betrekking to t bodem en vegetatie ingrijpende oorlogsactiviteiten  
plaatsvonden

1.4.5.4.5. Type 100101 m et Pseudoscleropodium  purum  en Elelianthemum num m ularium  
(Ter Yde, O ostvoorduinen)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Pseudoscleropodium  purum , H elianthem um  num mularium  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 1001: Calam agrostis epigejos
(-) diff. soort t.o.v. 10011 : H ypnum  cupressiform e var. lacunosum, Sedum  acre (zw.)
constante soorten: Galium verum, Carex arenaria,P lantago lanceolata, P oa pratensis  (zw.),
Arrhenatherum  elatius (zw.)

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat de floristisch rijkste m esofiele grasland-struw eelcom plexen (cf. ook type 10011) van  
het duinencom plex Ter Yde, voornam elijk gesitueerd in  de O ostvoorduinen en in  het N atuurdom ein 
H om e G. Theunis.

Ecologie:
Volgens D e R a e v e  e t al. (1983: 51) w ordt de w eerstand tegen periodieke droogte in  dergelijke 
m esofiele, grasland-(dw erg-)struw eelcom plexen gegarandeerd door de hum ushorizont, terw ijl 
(extensieve) begrazing enerzijds de instandhouding van  een zeer gesloten grasm at stim uleert en 
anderzijds de dom inantie van  de grassen in m eer hum ide om standigheden tegenhoudt (cf. ook type
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10011). N a enige tijd kan een oppervlakkige verzuring optreden die onder m eer w ordt geïndiceerd 
door het optreden van  bladm ossoorten ais Polytrichum  juniperinum  en D icranum  scoparium  (zoals in 
bepaalde gedeelten van  de Oostvoorduinen, geldt eveneens voor het volgende type) (cf. D e R a e v e  et 
al. 1983: 49). Een dergelijke verzuring kan w orden gecom penseerd door overstuiving m et vers, 
kalkrijk zand (eventueel na opgraving van  kalkrijk zand door konijnen). In  het duinencom plex Ter 
Yde w orden in  elk geval (nog) geen acidofytische duinvegetaties aangetroffen (zoals bijvoorbeeld in 
de oude duinen van  Cabour).

Pseudoscleropodium  purum  is een bladm ossoort van  vrij droge tot matig vochtige, grazige, niet al te 
voedselarm e, vaak w at beschaduw de grond (M a r g a d a n t  &  D u r in g  1982: 421). In  dit type bezit ze 
veruit het belangrijkste aandeel in de m oslaag (m et bedekkingen die doorgaans schom m elen tussen de 
dertig en de vijftig procent). O pvallend in  vergelijking m et verw ante types is het bijna volledig 
ontbreken van  H ypnum  cupressiform e. Deze laatste soort w erd in enkele opnam en m ogelijk over het 
hoofd gezien, m ede ais gevolg van  de m eestal abundante aanw ezigheid van  Pseudoscleropodium  
purum  en  verder door de vaak sterk verdroogde toestand van  de vegetatie.

Volgens WEEDA et al. (1987: 212) groeit de dw ergstruik H elianthem um  num mularium  in de lage, 
onbem este, bloem rijke grasm at van  droge, zonnige kalkrijke (zuid- en  zuidw est-georiënteerde) 
krijthellingen. In  tegenstelling tot N ederland kom t de soort in  B elgië ook op kalkrijke duinhellingen 
voor. Ten zuiden van  Samber en M aas w ordt deze soort eveneens aangetroffen op kiezel (cf. opm.). 
De soort houdt het best stand bij een lichte begrazing (I.e.). D e R a e v e  (1989: 131) w ijst op het 
bijzonder (fytogeografisch) karakter van  de populaties van  H elianthem um  num m ularium  langs de 
V laam se kust: w aarom  kom t deze soort, in  de V laam se duingraslanden op bepaalde plaatsen 
vegetatievorm end, terw ijl ze dat in  de ons om ringende landen niet o f  slechts hoogst incidenteel doet ?

Calam agrostis epigejos en  in w at m indere m ate ook Arrhenatherum  elatius, kunnen hier w orden 
beschouw d als verruigingsindicatoren (vergrassing, vervilting). P oa pratensis  is een typische 
grassoort van  m esofiele duingraslanden die in de grasm at doorgaans een bescheiden plaats inneemt. 
De ecologie van  Plantago lanceolata - een plant die zow el op natte ais droge plaatsen kan optreden, 
m et eventuele standplaatsm odificaties - w erd reeds toegelicht bij de bespreking van  type 01000. 
Galium verum  en Carex arenaria  zijn  typische begeleiders van  het droge tot m esofiele duingrasland, 
die evenw el ook in  de rest van  hoofdgroep 1 algem een voorkom en. De ecologie ervan w erd reeds 
uiteengezet bij de bespreking van  deze hoofdgroep.
O pvallend is het volledig ontbreken, zow el in  de struik- ais in  de kruidlaag van  H ippophae  
rhamnoides.

Opm.: recent m oleculair-genetisch onderzoek van populaties ten zuiden van Sam ber en M aas  
(AZZOUZI e t al. 1997: 101-106) heeft aangetoond da t er tussen de populaties op ka lk  en die op kiezel 
w einig genetische differentiatie is (in vergelijking m et bijvoorbeeld Silene nutans die een 
gelijkaardige ecogeografische verspreiding heeft); h e t onderzoek w ijst u it da t de ca ldcó le  en 
silicicole populaties door een efficiënte genenstroom  verbonden zijn (o.e.: 106); het is w ellicht 
interessant om te onderzoeken in hoeverre de geografisch sterk  gescheiden (op kalkrijke bodem  
voorkom ende) kustpopulaties genetisch gedifferentieerd  zijn in vergelijking m et de (op ka lk  en kiezel 
voorkom ende) populaties ten zuiden van Sam ber en M aas; m isschien kan dergelijk  onderzoek zelfs 
licht werpen op het bijzonder fy togeografisch  karakter van de Vlaamse kustpopulaties.
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1.4.5.4.6. Type 10011 m et K oeleria albescens en B rom us hordeaceus ssp. thom inei 

(Ter Yde, natuurdom ein H om e G. Theunis, P laatsduinen, O ostvoorduinen)

Floristiek:

karakteristieke soorten: K oeleria albescens (zw.), Brom us hordeaceus ssp. thom inei (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. rest 1001: Cladonia furcata , Sedum  acre 
(+) diff. soort t.o.v. 100101 : H ypnum  cupressiform e  var. lacunosum  
(+) diff. soort t.o.v. 101 : Poa pra tensis  (zw.)
(-) diff. soorten t.o.v. 100101: Pseudoscleropodium  purum , H elianthem um  nummularium, 
Calam agrostis epigejos
constante soorten: Galium verum, Carex arenaria

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat de typische droge duingraslanden (droger, m inder verstruw eeld en verruigd dan type 
100101), voornam elijk gesitueerd in  de O ostvoorduinen en het natuurdom ein H om e G. Theunis en in 
m indere m ate ook in  bepaalde delen van  de Plaatsduinen en  in  de private gedeelten van  Ter Yde.

Ecologie:

K oeleria albescens groeit op zonnige, droge, niet te dicht begroeide plaatsen op m eestal 
kalkhoudende, althans niet sterk zure, al o f  niet hum ushoudende, lichte, voedselarm e tot matig 
voedselrijke, niet o f  licht bem este grond (bvb. duinzand, WEEDA et al. 1994: 145). H et is vooral een 
gras van  steppegebieden, w aar dank zij het droge klim aat de verdam ping de neerslag overtreft, zodat 
de bodem  niet uitgeloogd w ordt en  niet verzuurt. In  ons klim aat w orden slechts op zonnige plaatsen 
(vaak hellingen), op droge, kalkhoudende grond enigszins vergelijkbare bodem s gevorm d, waarbij 
begrazing vaak een belangrijke factor vorm t doordat zij de vertering van  dode plantenresten versnelt 
en doordat de tred van  het vee de vorm ing van  een strooisellaag verhindert. In  de duinen groeit deze 
soort zow el in  licht stuivend ais op rustend zand, op hellingen en  in  droge valleien, voor zover deze 
niet m et een gesloten struw eelvegetatie bedekt zijn.

Dankzij haar liggende habitus is B rom us hordeaceus ssp. thom inei (D uindravik) goed bestand tegen 
een zekere bew eiding en betreding (WEEDA et al. 1994: 125). D e soort kan zich echter alleen 
handhaven w aar hoger ópschietende gew assen geen kans krijgen, op droog en schraal, slechts 
oppervlakkig hum ushoudend duinzand. In  droge, bew eide binnenduinen (cf. O ostvoorduinen) is ze 
plaatselijk vrij talrijk en staat ze vooral aan veepaadjes, in  w agensporen en onder prikkeldraad.

Sedum  acre is een plant van  zonnige, open, droge, zandige o f  steenachtige plaatsen. ‘V an nature’ 
kom t de soort vooral op kalkhoudend zand voor, nam elijk in  de duinen (veel op zuidhellingen, zie 
verder) en op rivierduintjes (WEEDA e t al. 1985: 276). Ze stelt w einig eisen aan de bodem  en overleeft 
ontw orteling zonder problem en. D eze soort staat vaak sam en m et K oeleria albescens en diverse 
eenjarigen (en ook Tortula ruralis ssp. ruraliform is, die in  dit type evenw el slechts 4 van  de 24 
opnam en w ordt aangetroffen) in  open begroeiingen op zuidhellingen die ‘s zom ers sterk uitdrogen en 
w aarvan de (vaak zeer ijle) vegetatie sterk aansluit bij de m osduinen van  het type 101001.

Een soort die vrijw el uitsluitend in dit type optreedt, m aar die in  heel w at opnam en ontbreekt, is 
A sperula cynanchica. E en soort die volgens D e R a e v e  et al. (1983: 51) behoort tot de groep van 
ecologisch m eest kieskeurige soorten van  dit type duingrasland. Volgens WEEDA et al. (1987: 112) is 
het een soort van  zonnige, droge , onbem este krijthellinggraslanden, zow el op vrij open plekken ais in 
tam elijk ruige vegetatie, soms zelfs aan bosranden (de soort ontbreekt in  de N ederlandse duinen).
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Cladonia furca ta  is volgens V a n  DOBBEN (1980:32) een terrestrisch korstm os van  open, anne, niet te 
zure zandgrond . In  G root-Brittannië (PURVIS e t al. 1992: 208 w ordt de soort aangetroffen in  heiden en 
duinen op m in o f  m eer zure bodem ; de calcifiele v icariant w ordt door deze auteurs beschouw d ais een 
aparte soort: C ladonia subrangiform is, m et evenw el de opm erking dat het hier m isschien een vonn  
van  C. fu rca ta  betreft die is ontstaan door een overvloedige productie van  calcium oxalaatkristallen. 
H ier w ordt de opdeling in  tw ee soorten niet gevolgd.

H ypnum  cupressiform e var. lacunosum  is een bladm ossoort die voorkom t op allerlei niet-natte, 
kalkrijke substraten (in het kustgebied vnl. op hum eus duinzand) (cf. M a r g a d  a n t  & D u r in g  1982: 
435). Een bladm os dat enkel in  opnam en van  dit type w ordt aangetroffen, m aar in  heel w at opnam en 
ontbreekt is C limacium dendroides. V olgens WATSON (1981: 318) een soort van  grazige vegetaties 
(w aaronder m oist hollows in sand  dunes), op een m atig zuur tot matig kalkrijk  substraat. D e soort 
treedt m eestal op in  de m oslaag van  de soortenrijkste en m eest bijzondere (ecologisch kieskeurige) 
vegetaties van  dit type (vaak sam en m et Thynnus pulegioides).

De ecologie van  P oa pratensis, Carex arenaria  en Galium verum  w erd reeds uiteengezet (resp. type 
100100 enhoofgroep  1)

D roge ( tot m esofiele. cf. ook tvne 1001011 duingraslanden:

D oor de R a e v e  e t al. (1983: 48) w orden droge (tot m esofiele) duingraslanden om schreven ais zacht 
glooiende tot bijna vlakke duinhellingen en -valleien in  de oudere, geheel gefixeerde, langdurig 
extensief bew eide landschappen, op kalkhoudend zand, m et een sterk ontw ikkelde (som s m eerlagige) 
humushorizont. D eze laatste garandeert een w eerstand tegen periodieke droogte. M et betrekking tot 
de w aterhuishouding w ordt verder gestipuleerd dat zij niet onder de directe invloed van  het 
grondw ater staan, m aar w el steeds contact houden m et grondw aterafhankelijke gem eenschappen en 
daar ook tem poreel van  afhankelijk zijn  (I.e.). W at de plantensuccessie betreft w ordt gesteld dat dit 
duingrasland zich, veeleer dan een door ‘geleidelijk m esofieler w orden’ van  droog duin, zich  heeft 
ontw ikkeld vanuit vochtige situaties, die geleidelijk door daling van  het grondw ater o f  door 
overstuiving van  het m aaiveld, (m esofiel-) droger gew orden zijn. D e parallelle ontw ikkeling van  de 
voor de gem eenschap zo essentiële hum ushorizonten verloopt langs die w eg ook veel vlotter, zeker in 
de vroegere toestand van  vrij intensieve bew eiding, die op deze steviger (in  tegenstelling tot de van 
meet a f  aan droge duinen), vochtige gronden bem esting m et zich  m eebracht (o.e.: 48-49). 
‘O vergangsvegetaties’ tussen grasland en m osduin zouden eerder w ijzen op ‘degradatiestadia’ van  
grasland, dan op een m ogelijke successie van  m osduin naar grasland. De levensduur van  droog (tot 
vochtig) duingrasland lijkt volgens D e R a e v e  et al. (o.e.: 51) - ais plagioclim ax onder een beheer van 
extensieve begrazing - vrijw el onbeperkt. B egrazing stim uleert enerzijds de instandhouding van  een 
gesloten grasm at en houdt anderzijds de dom inantie van  grassen in m eer hum iede om standigheden 
tegen. In  dergelijke om standigheden houden de elkaar onderling beconcurrerende grassen de 
nutriëntenspiegel laag, m aar bem oeilijken bovendien de ruim telijke toegankelijkheid van  zgn. 
‘systeem vreem de’ soorten (houtige gew assen, ‘onkruiden’).

Sinds de jaren  vijftig is de extensieve bew eiding door grote grazers vervallen en resteert slechts 
konijnenbegrazing. A is gevolg van  het ander begrazingsgedrag dat konijnen vertonen (in vgl. met 
bvb. runderen) w orden de reeds korte vegetaties nog korter afgevreten en w orden hogere begroeiingen 
steeds m inder begraasd. In  droge ja ren  m et veel konijnen (cf. de ‘beruch te’ zom er van  1976) kan dit 
leiden tot overbegrazing en uiteindelijk zelfs vergraving en verstuiving,. In  natte ja ren  m et w einig 
konijnen kan de verw aarlozing van  de vochtiger vegetaties leiden tot vergrassing en verruiging. Beide 
gebeurtenissen - de konijnenvergravingen in het bijzonder - hebben zich  in  belangrijke m ate 
voorgedaan in de O ostvoorduinen. Bem esting en  overbetreding kunnen analoge resultaten tot gevolg

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



hebben (I.e.). M en kan zich  ook de vraag stellen w at de im pact is gew eest van  de intense 
oorlogsactiviteiten in  de O ostvoorduinen tijdens de eerste w ereldoorlog.

1.4.5.4.7. Type 101000 m et C ladonia furcata en  H ypnum  cupressiform e var. lacunosum  

(Ter Yde, natuurdom ein H om e G. Theunis)

Floristiek:

(+) diff. soorten t.o.v. rest 101 : C ladonia furcata , H ypnum  cupressiform e var. lacunosum  (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. 100: Phleum  arenarium, Tortula ruralis ssp. ruraliform is (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 100 & 101001 : Galium verum  (zw .)
constante soorten: H ypnum  cupressiform e var. lacunosum, Tortula ruralis ssp. ruraliformis, Sedum  
acre

In  dit type dom ineren bladm ossen en korstm ossen m eestal de vegetatie. Tortula calcicolens wordt 
norm aliter ook in dit type aangetroffen, m aar w erd in  het veld  niet onderscheiden van  Tortula ruralis 
ssp. ruraliformis. O pvallend is hier het bijna ontbreken van  Galium verum , w ellicht een aanw ijzing 
voor het extrem e karakter van  deze vegetaties.

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m in o f  m eer gestabiliseerde, w einig verstoorde korstm ossenrijke m osduinen van  het 
duinencom plex Ter Yde, voornam elijk gesitueerd in bepaalde gedeelten van  het N atuurdom ein Hom e 
G. Theunis en de m inst betreden gedeelten van  Ter Yde (vnl. IW VA-gedeelte).
D it type is het best ontw ikkeld in  het IW V A -gedeelte van  Ter Yde, dat tijdens de opnam eperiode niet 
kon bezocht worden. H ierdoor kan m aar een fragm entarisch beeld van  dit type (slecht v ier opnam en) 
w orden gegeven.

Ecologie

Volgens D e R a e v e  e t al. (1983: 42) is dit type vegetatie zeer gevoelig voor betreding (cf. ook verder: 
type 101001).

De ecologie van  Cladonia fu rca ta  en H ypnum  cupressiform e var. lacunosum  w erd reeds kort 
besproken onder type 10011 (alsook die van  Sedum  acre; 1.4.5.4.5). K orstm ossen bezitten in  dit type 
vaak een bedekking van  m eer dan vijftig procent. A ndere terrestrische korstm ossen die in  de opnam en 
van  dit type w erden aangetroffen zijn: Cladonia fo liacea, C ladonia pyxidata, C ladonia chlorophaea , 
D iploschistes m uscorum .

Phleum  arenarium  is een schaduw m ijdende therofyt van  open, hum us- en voedselarm , m in o f  m eer 
kalkrijk, vrijw el neutraal tot basisch, droog duinzand en verdraagt bovendien goed overzanding 
(W e e d a  e t al. 1994: 179). D e soort is een m eer uitgesproken pionier dan de m eeste andere eenjarigen 
van  het droge duin. In  het m iddenduin staat ze vooral op open hellingen m et een m osdek w aarin 
Tortula ruralis ssp. ruraliform is een overheersende plaats inneem t (zoals ook in  dit type vaak het 
geval is). In  het m eer gesloten duingrasland en  dw ergstruw eel (cf. type 10011) gedijt deze p lant het 
best op open plekjes die ontstaan door erosie onder invloed van  wind, regen o f  betreding, o f  door 
graverij o f  krabw erk van  konijnen. In  kalkrijke duinen staat ze -m eestal m et geringe dichtheid en 
w einig vitaal - in  lage vegetaties m et een gesloten dek van  H ypnum  cupressiform e en Cladonia- 
soorten. De soort m ijdt plekken m et veel konijnenkeutels, doordat ze ais gevolg van  een verhoogde
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voedselrijkdom  niet m et andere duinplanten kan concurreren. O ok w aar de begroeiing zich  sluit wordt 
ze verdrongen (I.e.).

De ondersoort van  Tortula ruralis die hier w ordt aangetroffen (ssp. ruraliform is), w ordt door 
WATSON (1981: 201 -2 0 2 ) beschouw d ais een aparte soort: Tortula ruraliform is. D eze soort treedt op 
in  onstabiele kustduinen, w aar ze vaak een (dom inante) pioniersrol vervult. Ze blijft verder een rol 
spelen in  de m eer stabiele gedeelten van  het duin, m aar verdw ijnt bij verzuring en bij het m eer en 
m eer sluiten van  het vegetatiedek (I.e.).

1.4.5.4.8. Type 101001 m ei Tortula ruralis ssp. ruraliform is (hoge bed.) en Crepis capillaris 

(Zeeberm duinen, K arthuizerduinen, Ter Yde, P laatsduinen, O ostvoorduinen, zuidw esthoek 
H annecartbos)

Floristiek:

karakteristieke soort: Tortula ruralis ssp. ruraliform is (hoge bed.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 101 : Galium verum  (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. 10101 &  1011: Crepis capillaris, Phleum  arenarium
(-) diff. soorten t.o.v. 101000: Cladonia furcata , H ypnum  cupressiform e var. lacunosum  (zw.)
constante soorten: C arex arenaria, Sedum  acre

De vegetatie w ordt vaak gedom ineerd door Tortula ruralis ssp. ruraliformis. H eel wat 
voorjaarstherofyten ontbreken in de (zom er-)opnamen.

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat zow el ‘prim air’ (ais successiestadium  bij de duinvorm ing) ais ‘secundair’ (bvb. ais 
‘degradatiestadium ’ van  grasland) ontstane m osduinen m et veel Tortula ruralis ssp. ruraliform is (en 
voorjaarstherofyten), die verspreid voorkom en over het hele duinencom plex Ter Yde (uitgezonderd 
het H annecartbos), m aar die het best ontw ikkeld zijn  in  de Zeeberm duinen, de Plaatsduinen en Ter 
Yde.

Ecologie:

De ecologie van  Tortula ruralis  ssp. ruraliformis, Galium verum, C arex arenaria, Sedum  acre, 
Phleum  arenarium  en Crepis capillaris w erd reeds eerder uiteengezet.

M osduinen:

M osduinen w orden door D e R a e v e  et al. (1983: 39-42) om schreven ais open tot gesloten, lage 
vegetaties van  m ossen en /of korstm ossen (cf. ook type 101000), m et een ijle, open kruidenetage; op 
droge hum usarm e, m eestal nog enigszins stuivende duinen. H et zijn  aride ecosystem en, bijna steeds 
geheel buiten de invloedssfeer van  het grondwater. H et substraat is ( ‘b lond’) zand m et een begin van 
(zeer oppervlakkige) hum usontw ikkeling ofw el (zw aar) degraderende hum uszanden (o.e.: 39).

M osduinen w orden doorgaans ais het direct op vegetatieloos stuifduin volgend successiestadium  (cf. 
types 10110 en 10111) beschouw d ( ‘prim air’), m aar zijn  dat in het studiegebied slechts op een kleine 
oppervlakte. M eestal betreft het regressie- en regeneratiefasen van  enerzijds duingrasland-

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



(dw ergstruw eel)system en en m eer gestabiliseerde m osduinsystem en na erosie (ais gevolg van 
betreding, begrazing o f  ondergraving door konijnen) en verstuiving ( ‘secundair’) (o.e.: 40).

Opm.: D e  R a e v e  (1989: 23-24) w ijst erop da t m en over het eventueel verschillend verloop van  
prim aire en secundaire successie nog zeer w einig afweet. W aarnemingen in de Westhoek, de 
H outsaegerduinen en het O ost duinkerkse zouden wijzen op divergentie tussen prim aire en secundaire  
successiereeksen; een triviaal, doch essentieel verschil tussen beide is de ouderdom en daardoor 
genesetoestand van de bodem (o f  ‘h e t systeem j  tussen prim aire en secundaire omstandigheden.

De typische 7brftf/a-gedom ineerde vegetaties zijn  sinds het begin van  de ja ren  tachtig sterk in 
oppervlakte afgenom en ais gevolg van  een uitbreiding van  H ippophae rham noides (cf. o.e.: 42). De 
jongere stadia op zeer hum usarm e bodem  zijn  afgezien van  het voorgaande m inder gevoelig voor 
verstoring dan de oudere, m eer gestabiliseerde (o.m. gekenm erkt door het optreden van  bepaalde 
soorten zoals Cladonia chlorophaea, P leurochaete squarrosa, D itrichum  flexicau le), die zeer 
betredingsgevoelig zijn  (bvb. IW V A -gedeelte van  Ter Yde) (cf. ook type 101000).

1.4.5.4.9. Type 10101 m et E rigeron canadensis en Carex arenaria 
(Plaatsduinen, Ter Yde)

Floristiek:

(+) diff. soort t.o.v. 0 & rest 10: Erigeron canadensis 
(+) diff. soort t.o.v. 1011: Carex arenaria
(-) diff. soorten t.o.v. rest 1010: Phleum  arenarium , C repis capillaris, Sedum  acre 
constante soorten: A m m ophila arenaria  (zw.), Festuca juncifo lia  (zw.)

De m oslaag ontbreekt m eestal in de opnam en van  dit type.

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat ijle, grazige stuifduinvegetaties m et een ruderaal elem ent (Erigeron canadensis) en 
m eestal zonder m ossen, gesitueerd in  de stuivende delen van  de Plaatsduinen en Ter Yde.

Ecologie:

Erigeron canadensis (syn. Conyza canadensis) groeit het best op droge, m atig stikstofrijke, m in o f 
m eer hum usarm e zandgrond, zow el op vrij zure ais op kalkhoudende bodem  (W e e d a  et al. 1994: 44). 
De p lant kan na verstoring enkele ja ren  op de voorgrond treden en  dan w eer verdw ijnen. Op een m eer 
vochthoudende, hum euzere, zw aardere o f  zeer stikstofrijke bodem s krijgt ze w einig kans doordat hier 
Chenopodium  div. sp. en P olygonum  div. sp. m eestal overheersen door het vorm en van  een dichte 
begroeiing (I.e.). A an de kust kom t de soort voor in  door de m ens w einig gem anipuleerde 
( ‘natuurlijkere’) begroeiingen: in stuivende duinen tussen Am m ophila arenaria  en verder ook aan de 
rand van  zandige strandvlakten. M aar ook in  de duinstreek groeit ze vooral op plekken die door de 
m ens verstoord zijn  (bvb. door ophoging) (o.e.: 45).

De ecologie van  Carex arenaria  w erd reeds uiteengezet bij de bespreking van  hoofdgroep 1. De soort 
treedt in  dit type op ais een pionier van  stuivend zand.
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Am m ophila arenaria  (Helm ) groeit op voedsel- en hum usarm , doorlatend zand, dat aan de 
oppervlakte veelal bew eeglijk is (W e e d a  et al. 1994: 170). D it zand kan  m atig zuur tot basisch en 
kalkarm  tot zeer kalkrijk  zijn. O verstuiving stim uleert bij dit gras een krachtige groei, zow el in  de 
lengte ais in de breedte. Ter illustratie: H elm  kan  een zandaanw as aan tot één m eter per jaar. H et is 
zelfs zo dat een aanhoudende overstuiving m et vers zand H elm  de m ogelijkheid b iedt aan een 
aantasting door aaltjes (H eterodera  sp., M eloidogyne m aritim a ) te ontsnappen. D aarnaast is de soort 
eveneens goed bestand tegen erosie. A an de kust is H elm  voornam elijk  een soort van  stuivende 
(zoete) duinen. Ze is een sleutelsoort bij de (biogeom orfologische) duinvorm ing die vroeger vaak 
w erd aangeplant om verstuiving tegen te gaan en herstel van  het plantendek te bespoedigen (cf. o.e.: 
171-172). A an de lijzijde van  de zeereep (en in de stuivende duinen m eer landinw aarts) krijgt Helm 
het gezelschap van  andere zandbinders van  bescheidener, zij het zeker respectabel zandvangend 
verm ogen, die gaandew eg haar taak ovem em en. D ergelijke zandbinders zijn  Festuca juncifo lia  (zie 
verder) en (m eer landinw aarts) Carex arenaria. In  de overgang naar m osduin begint zich  dan ook 
Tortula ruralis ssp. ruraliform is te vestigen, de beste zandvanger onder de m ossen (afwezig in  dit 
type) (o.e.: 170-171). N aarm ate de vegetatie zich  sluit, w ordt H elm  vaak m inder vitaal. K wijnende 
Helm  in het m idden- en  binnenduin kom t w eer tot uitbundiger ontw ikkeling op plekken w aar het 
vegetatie- en hum usdek door w ind-, w ater- en /of betredingserosie beschadigd raakt en de w ind 
opnieuw  vat op het duinzand krijgt. H ier begint de vegetatie-ontw ikkeling m in o f  m eer van  voren  a f 
aan, zij het dat het verloop ervan w ordt beïnvloed door de voorgeschiedenis (bvb. aanw ezigheid van 
resten van  de vroegere begroeiing, cf. ‘secundaire successie’). N iet in  alle tot rust gekom en 
duingebieden m aakt de soort echter een kw ijnende indruk. H et lijkt erop dat een extra stikstofgift, 
hetzij door bew eiding, hetzij door luchtverontreiniging ze w eer vitaler m aakt (vnl. in  kalkarm ere 
gebieden) (o.e.: 171). In  de stuif(duin)gebieden m et H elm  (en ook F estuca ju n c ifo lia ) kom en een 
aantal specifieke, ecologisch bijzondere zw am m en voor (o.e.: 172). Phallus hadriani, een bijzonder 
zeldzam e soort die kenm erkend is voor dynam ische duingebieden:, w erd zeker tot in de jaren  tachtig 
frequent aangetroffen in  de Plaatsduinen (huidig voorkom en onzeker).

Volgens WEEDA et al. (1994: 78) is Festuca juncifo lia  (syn. Festuca rubra  ssp. arenaria ) 
hoofdrolspeler aan de lijzijde van  de zeereep. Zodra ergens enige luwte geboden wordt, krijgt deze 
soort de kans zich  uit te breiden (en w ordt ze bijvoorbeeld niet teruggedrongen door Helm). Tussen 
laag struikgew as kan ze zich  goed handhaven.

D oor D e R a e v e  e t al. (1983: 37; (cf. ook types 10110 en  10111)_worden stuifduinen om schreven ais 
open, m iddelhoge vegetaties van  (vnl.) overblijvende grassen op duinen die aan een vrij sterke tot 
sterke overstuiving onderhevig zijn. De vestiging van  de sam enstellende soorten is afhankelijk van  
een tijdelijk  en plaatselijk voldoende hoeveelheid hangw ater, gecom bineerd m et een niet al te sterke 
overstuiving en een niet extreem laag nutriëntengehalte31. W at betreft de plaats in  de successie 
w orden stuifduinen ‘k lassiek’ beschouw d ais het beginstadium  van  de zogenaam de xeroserie 
(successie in  droge om standigheden), ais voorloper van  m osduinen en duindoom struw elen. D aarnaast 
treden zij echter ook op ais regressiestadium  van  diverse vegetatiestadia van  gefixeerd duin (o f panne) 
ais gevolg van  een sterke abrupte overstuiving. W anneer deze laatste zo sterk is dat zelfs H elm  er niet 
m eer tegen bestand is, w orden zogenaam de w andelduinen gevormd. M et betrekking tot structuur en 
uitzicht kunnen stuifduinen variëren  van  dichte helm bestanden tot ijle veldjes Festuca  
rubra!juncifolia  (cf. types 10101, 10110, 10111), in  sam enhang m et het verstuivingsregim e, de plaats 
in  de successie en de ouderdom  van  de gem eenschap. Bij toenem ende stabiliteit vindt over het 
algem een bijm enging van  soorten ais Cerastium  diffusum  en  diverse rozetvorm ende com posieten 
(zoals Crepis capillaris, H ypochoeris radicata ) plaats. G eleidelijk kunnen stuifduinen dan overgaan 
in  m osduinen (o.e.: 38).

31 de meest vitale populaties Helm zouden in het Ter Yde-duinencomplex eigenlijk binnen de hygroserie 
(successie onder vochtige omstandigheden, in het duingebied gekoppeld aan het tot op het grondwater uitstuiven 
van pannen vloeren) ontstaan.
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M et het voorgaande in  het achterhoofd spreekt het vanzelf dat het ‘stuifduinen-ecosysteem ’ sterk 
gekoppeld is aan dynam ische (m aar heel natuurlijke, w einig door de m ens gem anipuleerde) 
om standigheden (zow el klein- ais grootschalige zandverstuivingen). D it systeem bezit een  grote 
veerkracht en het vervult een belangrijke (bio-)geom orfologische rol in het kustgebied. V oor heel 
w at organism en - fungi en ongew ervelden in  het bijzonder - vorm t het een onvervangbaar en 
specifiek biotoop (zie o.a. D e se n d e r  & B a ert  1995; cf. ook o.e.: 38).

1.4.5.4.10. Type 10110 m ei Festuca rubra en H ypochoeris radicata 

(Zeeberm duinen)

Floristiek:

karakteristieke soorten:
(+) diff. soort t.o.v. rest 101 & 11 : Festuca rubra
(+) diff. soort t.o.v.10101 & 10111 : H ypochoeris radicata
(-) diff. soorten t.o.v. type 10101 : Carex arenaria, Erigeron canadensis
(-) diff. soort t.o.v. 10100: Tortula ruraliform is
constante soort: Am m ophila arenaria

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat stuifduinen (cf. type 10101) m et progressieve en regressieve overgangen naar 
m osduinen en  kruipw ilgstruw eel, gesitueerd in  de Zeeberm buinen (relatief dicht bij zee).

Ecologie:

Festuca rubra  (syn. Festuca rubra  ssp. com m utata) is volgens WEEDA et al. (1994: 76) een 
u itgesproken graslandplant, die in  een grote verscheidenheid aan graslandtypes voorkom t. D e soort 
kan zow el op droge ais vochtige grond groeien (al heeft ze in droge graslanden over het algem een een 
groter aandeel in  de grasm at), op alle bodem soorten, hetzij licht o f  zw aar, zuur o f basisch, kalkarm  o f 
kalkrijk. B em esting leidt tot verdringing door robuustere grassen (I.e.). WEEDA et al (o.e.) vernielden 
echter niet expliciet het optreden van  deze soort in  stuifduinen (w el van  F estuca rubra  ssp. arenaria = 
F. juncifo lia). V erw arring tussen beide (onder)soorten treedt w ellicht a f  en toe op (tem eer daar ze in 
dit type vaak door elkaar groeien). Elet lijkt echter aannem elijk dat de iets m eer voedselm innende (en 
zouttolerante) soort Festuca rubra  ( ‘ssp. com m uta ta ’) vaker optreedt in  de directe nabijheid van  de 
zee dan F. juncifo lia  ais gevolg van  het m ineralen aanvoerende, zilt stuifw ater (hierop wijst w ellicht 
ook het optreden van  soorten ais Euphorbia paralias  en Cirsium arvense).

H ypochoeris radicata  is een bew oner van  allerlei grazige terreinen op m atig zure tot zw ak basische, 
droge tot vochthoudende (m aar niet uitgesproken vochtige), hum usarm e tot hum usrijke, m aar m eestal 
schrale, w einig bem este zandige (m aar soms ook lem ige tot licht kleiige o f  licht venige) bodem s 
(WEEDA et al. 1991: 155). In  terreingedeelten m et w isselende w aterstand, zoals duinvalleien, vorm t 
deze soort een  indicator van  terreinengedeelten die ‘ s w inters niet o f  sporadisch onder w ater komen. 
Ze verdraagt geen volledig gesloten grasmat. Elet voorkom en in  stuifduinen w ordt door WEEDA et al.
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(o.e.) niet expliciet vernield, in tegenstelling tot het vaak sam en optreden m et F estuca rubra  (m its het 
voorkom en van  open plekken in  de vegetatie).

In  één opnam e dom ineert Salix repens m et een bedekking van  tachtig procent en een hoogte van 
ongeveer één meter.

O pvallend is verder het abundant optreden in  één opnam e van  de op kalkrijk zand pionierende 
bladm ossoort B rachythecium  albicans (m et een  bedekking van  zestig procent), terw ijl overigens geen 
m ossen w erden aangetroffen.

1.4.5.4.11. Type 10111 m ei A m m ophila arenaria en E lym us farctus ssp. boreoatlanticus 
(Zeeberm duinen)

karakteristieke soort: A m m ophila arenaria  (hoge bed.), Elym us fa rc tu s  ssp. boreoatlanticus (zw.)

Opm.: extreem soortenarm ; m ogelijkerwijs w erd  F estuca rubra in de opnam en van d it type verw ard  
m et F. juncifo lia

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat prim aire stuifduinen in  de onm iddellijke nabijheid van  de zee (Zeeberm duinen), met 
een bijzonder sterke invloed van  zandverstuivingen en zilt stuifw ater (cf. ook type 10101). D it laatste 
w ordt duidelijk aangetoond door de aanw ezigheid van  zouttolerante soorten (Elym us fa rc tu s  ssp. 
boreoatlanticus, Cakile maritima).

Ecologie:

De ecologie van  Am m ophila arenaria  w erd reeds uiteengezet bij de bespreking van  type 10101
(I.4.5.4.8).

E lym us fa rc tu s  ssp. boreoatlanticus is volgens WEEDA et al. (1994: 134) gebonden aan een omgeving 
w aar w einig andere vaatplanten zich  thuis voelen. De plant is een van  de w einige in  onze flora die niet 
alleen zouttolerant m aar ook zoutbehoevend is. Ze is een pionier van  zandige strandvlakten en de voet 
van  de loefzijde van  de zeereep en speelt aldus een belangrijke rol in de prim aire duinvorm ing op het 
strand (cf. geom orfologie). Elet successiestadium  m et deze soort volgt, ais gevolg van  zandophoping, 
op het veelal eensoortige (m et de ‘v loedm erkplanten’ Cakile m aritim a  en /of Salsola kali) en 
ruim telijk zeer beperkte ‘em bryonaal duinstadium ’ (w aar te nem en in  de Zeeberm duinen). W anneer 
het duin zo hoog is gew orden dat er zich  een voorraad zoetw ater kan in opstapelen w ordt E lym us  
fa rc tu s  ssp. boreoatlanticus m eer een m eer (en uiteindelijk volledig) verdrongen door Elelm. In  dit 
type kom t Elym us fa rc tu s  ssp. boreoatlanticus steeds sam en voor m et Elelm.
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1.4.5.4.12. Type 1100 m et Rubus caesius en M ohnia caerulea 

(natuurdom ein H om e G. Theunis)

Floristiek:

karakteristieke soorten: M ohnia  caerulea (zw.), Vicia hirsuta  (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. 101 & rest 11 : R ubus caesius, Achillea  m illefolium , Centaurea  sect. ja c e a  (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. 101 : Salix repens -kl
(-) diff. soort t.o.v. 101 : A m m ophila arenaria
(-) diff. soort t.o.v. 1101 : H ydrocotyle vulgaris
constante soort: Agrostis stolonifera

O pvallend is de abundante aanw ezigheid van  Salix repens en R ubus caesius in  de kruidlaag 
(gem iddeld bedekkingen van  vijftig procent en m eer); een m oslaag ontbreekt

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat vochtige (in de zom er nooit sterk uitdrogende), voedselarm e, m eestal gem aaide (in 
mindere m ate ook door konijnen begraasde) graslanden (cf. hoger: ‘blauw graslanden’), voornam elijk 
gesitueerd en  het best ontw ikkeld (onder een jaarlijks m aaibeheer) in  het natuurdom ein H om e G. 
Theunis. K enm erkend is de hoge rijkdom  aan (vaak ecologisch heel kieskeurige en bijgevolg sterk 
achteruitgegane) vaatplantensoorten, alsook de overvloedige aanw ezigheid van  limes divergens (zie 
hoger) m et m eer m esofiele tot droge vegetaties. D it type is zeer gevoelig voor w ijzigingen in de 
w aterhuishouding en diverse vorm en van  voedselaanrijking (bem esting, voedselrijk/vervuild 
oppervlakte- en  grondw ater, stikstofaanrijking vanuit de lucht). E en jaarlijks m aaibeheer lijkt 
noodzakelijk voor het handhaven van  dit type vegetatie, door het tegengaan van  verruiging en/of 
vergrassing. Over de effecten van  (konijnen)begrazing op deze vegetaties zijn  geen gegevens bekend.

Ecologie:

M ohnia  caerulea  (Pijpestrootje) is een soort die volgens WEEDA et al. (1994: 207) w einig eisen stelt 
aan de bodem. H oe groot de plaats is die ze in  de vegetatie inneem t, w ordt voor een belangrijk deel 
door concurrentieverhoudingen bepaald. H oew el de soort (in  N ederland en V laanderen) voornam elijk 
op m atig tot zeer zure en voedselarm e, kalkarm e tot kalkloze grond voorkom t, is ze h ieraan zeker niet 
gebonden. Ze kom t ook voor in duinvalleien w aarvan ondergrond en bodem vocht kalkhoudend zijn 
en verder eveneens in  schraal grasland op schelpkalk, m aar steeds in m in o f  m eer voedselarm e 
situaties (in feite p laatsen w aar fosfaat schaars is o f  zeer m oeilijk opneembaar). N eem t de 
beschikbaarheid aan fosfaat toe, dan w ordt vaak de plaats geruim d voor H olcus lanatus (cf. de 
vochtige tot natte graslanden van  hoofdgroep 0). M ohnia  caerulea  verlangt een niet te droge, m aar 
ook niet blijvend doornatte bodem  (verdraagt wel w interoverstrom ingen), bestaand uit hum eus (vaak 
slecht verterende hum us) tot venig zand(/leem ) o f  veen. De soort is bestand tegen sterke 
w aterstandsw isselingen en kan  bij toenem ende w isselvalligheid zelfs uitbreiden., w at uiteindelijk kan 
leiden tot een  m onotone pijpestrootjevegetatie w aarin vrijw el alle andere planten door haar strooisel 
verstikt zijn. D oordat dit gras zuinig m et stikstof en  fosfaat om springt (en vóór de w inter het 
overgrote deel hiervan uit zijn  bladeren en halm en terugtrekt om het in  de opgezw ollen stengelbases 
en w ortels op te slaan), geeft ze een in  voedselarm e omgeving eenm aal verw orven overw icht in  de 
vegetatie niet gauw  prijs.

In  duinvalleien kan deze soort voorkom en in vegetaties die overeenkom st vertonen met 
blauw graslanden. Deze laatste w orden door WEEDA et al. (1994: 208-209) om schreven ais schrale, 
onbem este, ‘s w inters plas-dras staande en ‘s zom ers hoogstens oppervlakkig uitdrogende hooilanden.
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Ze w orden éénm aal per jaar, in  de zom er, gemaaid. In  tegenstelling tot de m eeste andere M olinia- 
vegetaties kunnen blauw graslanden zeer soortenrijk zijn. Zoals reeds uit de definitie blijkt is de 
w aterhuishouding in  blauw graslanden van  cruciaal belang. W at door het m aaien aan voedingsstoffen 
aan de vegetatie w ordt onttrokken, w ordt in  principe aangevuld door het grondw ater, m aar niet door 
m est (al heeft een lichte bew eiding in de voor- o f  nazom er w ellicht geen sterke invloed op de 
vegetatie) en ook niet door inundaties m et voedselrijk  oppervlaktewater. B eide laatste zouden het 
schrale karakter teveel verstoren. H et is van  belang dat een oppervlakkige verdroging in  de zom er niet 
m eer dan v ier decim eter diep reikt (I.e.). E en grotere w aterstandsdaling leidt im m ers tot veraarding 
en /of verzuring van  de bovenste bodem laag, w aardoor een soortenarm e gras- o f  m osbegroeiing kan 
ontstaan. A is gevolg van  de kalk-(en basen)rijke om geving w orden de blauw gras(achtige)-vegetaties 
in  de duinen aangevuld m et soorten ais R ubus caesius, Salix repens, P rim ula veris, C irsium acaule. 
V erder zorgt de aanw ezigheid van  kalk voor een buffering tegen een (voor dit type nefaste) 
fosfaataanrijking. K enm erkend voor dit type zijn  de vele zeer vage overgangen (cf. limes d ivergens) 
naar m eer m esofiele tot droge vegetaties (vaak van  het type 100101).

Vicia hirsuta  w as voor de intrede van  m oderne zaadschoning en onkruidbestrijding volgens WEEDA et 
al. (1987: 119) een gevreesd graanakkeronkruid. Tegenwoordig staat zij voornam elijk in  zandige 
berm en en ook w el in  laag duinstruw eel. Het is een plant van  open tot grazige, m atig droge, lichte 
grond, variërend van  vrij voedselarm  zand tot leem en zandige klei. M et haar ondiepe bew orteling 
vertoont zij in  droge perioden spoedig watergebrek.

Centaurea  sect. ja cea  (of: Centaurea ja cea  s.l.) is een  veelvorm ige soort die een voorkeur vertoont 
voor grasland op een m atig voedselrijke en /of licht bem este grond. (WEEDA e t al. 1991: 148). In  
u itgesproken schrale begroeiingen treedt de soort veel m inder op, m aar anderzijds verdw ijnt ze bij 
zw are (m aar in  de hedendaagse landbouw  gebruikelijke) bem esting. Ze kom t voor op droge tot vrij 
vochtige, m aar m eestal niet o f alleen ‘s w inters drassige, zw ak zure tot kalkrijke, hum euze, m aar 
m eestal niet sterk venige bodem  (op leem , lichte klei, k rijt o f  hum us- , kalk- en /o f leem rijk zand). Ze 
verdraagt m aar w einig schaduw. In  blauw graslanden (zie hoger) is ze vaak op de w at drogere plaatsen 
aan te treffen. Deze soort w ordt ook frequent aangetroffen in  de (vochtige tot natte, m in o f  m eer 
voedselrijke) hooilanden van  het type 01000.

De ecologie van  Salix repens, R ubus caesius, Agrostis stolonifera  en A chillea millefolium  w erd reeds 
eerder behandeld.

1.4.5.4.13. Type 1101 m ei H ydrocotyle vulgaris en  A grostis stolonifera (hoge bedekking) 

(O ostvoorduinen, natuurdom ein H om e G. Theunis)

Floristiek:

karakteristieke soort: Eleocharis palustris  ssp. uniglum is (zw.)
(+) diff. soorten t.o.v. rest 1 : H ydrocotyle vulgaris, A grostis stolonifera  (hoge bed.), P runella  vulgaris 
(zw.), Potentilla  anserina  (zw.)
(-) diff. soort t.o.v. 1100: A chillea  m illefolium  
(-) diff. soort t.o.v. 111 : Carex arenaria
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A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat m in o f  m eer voedselarm e, niet te dichte (vaak door koeien opengetrapte) 
poelrandvegetaties op hum eus (ook venig ?) zand, gesitueerd in  het begraasde gedeelte van  de 
Oostvoorduinen. E én opnam e kom t uit een jonge panne in  het natuurdom ein H om e G. Theunis en is 
sterk verw ant m et de pannenvegetaties van  het type l i i ,  m aar w ordt toch bij dit type ingedeeld door 
de aanw ezigheid van  H ydrocotyle vulgaris en E leocharis palustris  ssp. uniglumis.

Ecologie:

Eleocharis palustris  ssp. uniglum is m aakt volgens WEEDA et al. (1991: 266) deel uit van  betrekkelijk 
stabiele en  vaak m in o f  m eer gesloten gras- en cypergrassenvegetaties (en is dus m inder een pionier 
dan andere w aterbiezen). D e soort groeit op vochtige tot drassige, tam elijk (m aar zeker niet sterk) 
voedselrijke, basenrijke (o f brakke) klei- o f  zandgrond, m inder op veen. Ze kom t in  het duingebied 
onder m eer voor in  duinvalleien en in  de lage delen van  bew eide binnenduinen (vroongronden, cf. 
O ostvoorduinen).

H ydrocotyle vulgaris groeit aan de rand van  voedselarm e w ateren, in  m oerassen en  op andere 
vochtige plekken, op fosfaat- en carbonaatarm e, neutrale tot m atig zure, veen-, zand- en  leem bodem s 
(WEEDA et al. 1987: 245-246). De soort is door haar groeiwijze aangepast aan w isselende 
w aterstanden, overdekking m et zand en aanspoelsel, betreding en bew eiding. Ze groeit niet in  extreem 
voedselarm  m ilieu, m aar verdraagt echter lichte bem esting. M et haar schildvorm ige bladeren vangt ze 
tussen hoger ópschietende, grasachtige p lanten de grootst m ogelijke hoeveelheid licht; onder forsere 
tw eezaadlobbige, kruidachtige p lanten houdt ze geen stand. Ze staat in  overvloed in  natte duinvalleien 
w aarvan de bovenste bodem laag hum eus en  m in o f  m eer ontkalkt is (cf. één opnam e uit een jonge 
panne in het natuurdom ein H om e G. Theunis), zo ook in  natte laagten op de vroongronden (cf. 
O ostvoorduinen) (I.e.).

Potentilla anserina  kom t voor op alle grondsoorten m et uitzondering van  hoogveen en zeer 
voedselarm e zandgrond (WEEDA e t al. 1987: 81). De soort is kenm erkend voor zonnige standplaatsen 
m et een w isselvallige w aterhuishouding en, in sam enhang daarm ee, een verdichte bodem. In 
groeivorm  lijkt zij op Trifolium frag iferum , P otentilla  reptans en H ydrocotyle vulgaris, soorten 
waarm ee zij in  dit type vaak samengroeit. D ergelijke p lanten m et kruipende stengels en ‘rekbare’ 
blad- en bloem stelen com bineren een aantal aanpassingen aan w isselende waterstanden: de stengel 
staat zo m in m ogelijk aan stroming bloot en kan de bodem  steeds opnieuw  aftasten op geschikte 
plekken om te w ortelen, en bloem en en  bladeren blijven bij hoge w aterstand zoveel m ogelijk boven 
water. K ale plekken in  de veelal door grasachtige planten beheerste vegetatie, kunnen door deze 
kruipende gew assen snel w orden opgevuld. In  graslandvegetaties spelen grassen m et kruipende, op de 
onderste knopen w ortelende stengels zoals Agrostis stolonifera, een belangrijke rol.

De ecologie van  Agrostis stolonifera  en Prunella vulgaris w erd behandeld bij de bespreking van  type 
0101, w aarm ee dit type eigenlijk heel w at gelijkenis vertoont.
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1.4.5.4.14. Type 111 m et Juncus articulatus en Carex viridula s.I. 

(Zeeberm duinen, P laatsduinen, Ter Yde)

Floristiek:

karakteristieke soorten: Carex viridula  s.l. (zw.)
(+) diff. soort t.o.v. rest 1 behalve 1101 : Juncus articulatus 
(+) diff. soort t.o.v. 10: Salix repens -kl
(+) diff. soorten t.o.v. 110: Carex arenaria, Erigeron canadensis 
(-) diff. soort t.o.v. 1101 : H ydrocotyle vulgaris 
(-) diff. soort t.o.v. 1100: Achillea  m illefolium  
constante soort: Leontodon saxatilis

A lgem ene omschrijving:

Dit type om vat open (m eestal vrij ijle) vegetaties van  m in o f  m eer recent (tot op het grondw ater) 
uitgestoven, vochtige tot natte duinvalleien (pannen), op een m eestal licht hum eus zandig (m aar 
steeds voedselarm ) substraat, gesitueerd in  de Zeeberm duinen, de Plaatsduinen en Ter Yde.

Ecologie:

Duinpanvegetaties w orden door D e  R a e v e  e t al. (1983: 43) om schreven ais spontaan uitgestoven, 
jonge duinvalleien, w aarvan het m aaiveld van  nature uit in  de nabijheid van  het gem iddeld 
grondw aterpeil ligt. D e ontstaansgeschiedenis (m eer o f  m inder diep uitgestoven/ingestoven) 
garandeert daarenboven een fijn m icroreliëf, precies in  de zone ten  opzichte van  de grondw atertafel 
w aar reeds geringe verschillen in  vochtigheidsgraad m axim aal differentiërend inw erken op de 
plantengroei. De bodem  is aanvankelijk zuiver m inerotrafent, m aar vlug aangerijkt m et humus, 
voornam elijk op de m eer vochtige plaatsen, w aar tenslotte oppervlakkige veenvorm ing plaatsvindt. 
Elet kalkgehalte is hoog vanw ege de sterkere grondw aterinvloed (sterker dan in  overeenkom stige 
drogere systemen). O verigens is het voedingsstoffenniveau aan de lage kant. De accum ulatie van 
nutriënten kan via veenvorm ing o f  de invloed van  voedselarm  kw elw ater w orden geneutraliseerd 
(I.e.).
Eloewel C arex viridula  s.l. (w aaronder dus Carex scandinavica ) een overblijvende plant is, heeft ze 
veelal een beperkte levensduur (WEEDA e t al. 1994: 288). Deze soort is een typische pionier van  pas 
vrijgekom en open grond. Ze staat doorgaans in  het volle licht, op vochtige, vrij voedselarm e, m aar 
vaak basenrijke, zw ak zure tot zw ak basische zand- en leem grond (m inder op veen  en vrijw el nooit op 
klei). Ze kan op pas blootgekom en, hum usarm  zand groeien, m aar treedt vaak op in  iets latere stadia 
van  pioniervegetaties, ais enige hum usvorm ing heeft plaatsgevonden. V oor een del w ordt de openheid 
van  haar groeiplaatsen bepaald door de w aterhuishouding: ze staat dikw ijls op p laatsen die ‘s w inters 
onder w ater staan en ‘s zom ers droogvallen. Elet m eest kom t deze soort aan de kust voor, zow el op 
kalkrijk ais op kalkarm  zand, op allerlei open, vochtige plaatsen. N aarm ate de begroeiing zich  sluit, 
ruim t deze soort het veld, al verdw ijnt zij niet gauw  helem aal (I.e.).

De ecologie van  Juncus articulatus (cf. type 01001), Salix repens, Carex arenaria, Erigeron  
canadensis en Leontodon saxatilis w erd reeds besproken.

De bedekking van  de m oslaag schom m elt tussen nui en dertig procent en  bevat zowel 
topkapselm ossen (m eer pionierend, o.m. Bryum  algovicum ) ais slaapm ossen (in m eer gestabiliseerde 
vegetaties, o.m. B rachythecium  rutabulum).
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I.4.5.5. Samenvatting en besluit vegetatie-analyse

N a analyse van  211 opnam en, en de groepering daarvan door het com puterprogram m a TwiNSPAN 
( H i l l  1979) op basis van  de floristische (en structurele: door het m aken van  een onderscheid tussen 
kruid-, struik- en boom laag) sam enstelling (vaatplanten en m ossen), konden zesentwintig m in o f  m eer 
hom otone en specifieke vegetatietypes w orden bekomen.

De eerste opsplitsing resulteerde enerzijds in een groep m et opnam en uit voedselrijke, vochtige tot 
vrij langdurig onder w ater staande om geving, m et een venig, venig-zandig, slibrijk-zandig o f hum eus- 
zandig substraat en anderzijds in  een groep uit voedselarm e tot m atig voedselrijke, droge tot vrij natte 
om gevingen, m et een zandig o f  hum eus-zandig substraat.

Sam envattend kan w orden gesteld dat de eerste splitsing in de eerste plaats m eer voedselrijke van 
m inder voedselrijke vegetaties heeft gescheiden. D e daaropvolgende splitsing scheidde voornam elijk 
op basis van  vochtgradiënten.

Vrij snel in de opsplitsingsprocedure w erden de opnam en uit het H annecartbos afgezonderd. D it is 
een duidelijke aanw ijzing voor het zeer afw ijkend karakter van  deze vegetatie b innen het 
duinencom plex Ter Yde.

Veel van  de uiteindelijk onderscheiden (vegetatietypes)types zijn  - zoals bij de bespreking ervan is 
gebleken - nog altijd rela tief heterotoon (ze vorm en geen m in o f  m eer duidelijk afgelijnde groep). Ze 
konden evenw el niet verder w orden opgesplitst, om dat de groepen (types) dan veel te klein zouden 
w orden en m ogelijkerw ijs alleen toevallig afgescheiden zouden worden. D at laatste is w ellicht reeds 
het geval bij de types die slechts uit drie tot v ijf  opnam en bestaan. H et is duidelijk dat het aantal 
opnam en dat w erd geanalyseerd veel te k lein  is om het diverse karakter van  de vegetaties in  het 
duinencom plex Ter Yde voldoende te kunnen vatten. De tijd ontbrak echter om het bestaande arsenaal 
aan opnam en (m eer dan 1000 opnam en, onder m eer van  D e R a e v e  et al. 1993, D e M e u le n a e r e  
1992, D u m o n  1993, verschillende stages le  lie. P lantkunde RU G  e.a., IN  PQ -onderzoek graslanden, 
K oop  et al. 1992 ) uit het gebied grondig te analyseren. Toch bleken de hier onderscheiden groepen 
betrekkelijk goed overeen te stem m en m et de door D e R a e v e  et al. (1983: 29-80; grondigste totaal- 
analyse van  het gebied tot nu  toe) onderscheiden vegetatietypes.

Een zeer opvallende trend in  vegetatie (in vergelijking met het begin van  de jaren  tachtig) is de vrij 
sterk veranderde soortensam enstelling van  m esofiele tot natte graslanden (en grasland- 
struw eelcom plexen), die zich  voornam elijk vertaalt in  een groter aandeel van  voedselm innende, 
‘ru igere’ soorten, een grotere bedekking van  de struiklaag en een veel kleinere bedekking o f 
afw ezigheid van  in  voedselrijk  (en vaak ook droger) m ilieu m inder concurrentiekrachtige soorten.

K enm erkend is de aanw ezigheid in de opnam en van  heel w at plantensoorten die m in o f m eer sterke 
w aterstandschom m elingen indiceren. U it een onderzoek van  de abiotische factoren is inderdaad 
gebleken dat de in  het gebied aanw ezige belangrijke invloed van  duinkw el en  het extrem e kustklim aat 
(in het bijzonder m et betrekking tot de neerslag) leiden tot zow el sterke seizoenale ais sterke jaarlijkse 
w aterstandschom m elingen.
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1.4.6. Vegetatiekartering

V oor de resultaten van  de vegetatiekartering verw ijzen we naar bijlage 18, w aarin de 
vegetatiekaart is w eergegeven. V egetatie-analyse en  vegetatiekartering w erden niet 
geïntegreerd. De eerste is gebaseerd op de volledige floristische en structurele sam enstelling 
van  de vegetatie, de tw eede is in  de eerste plaats gebaseerd op structurele 
vegetatiekenm erken, waarbij ook andere, niet-biotische kenm erken gebruikt worden. Ais 
basis w erden de in  de ecosysteem visie onderscheiden karteringseenheden (PROVOOST & 
H o ffm a n n  1996) gebruikt, m aar deze w erd substantieel uitgebreid voor specifieke 
vegetatietypes, die op het globale ecosysteem niveau niet onderscheiden werden. Ze w orden 
w eergegeven in  bijlage 19. H ierin  w ordt tevens de totale oppervlakte die elke 
karteringseenheid beslaat b innen het Ter Y de-duinencom plex aangegeven en de frequentie 
van  de kartering seenheid.

1.4.7. Vegetatiekartering van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos

E r w erden b innen het V laam s natuurreservaat niet m inder dan 186 verschillende karteringseenheden 
onderscheiden. D e kartering m aakt gebruik van  het systeem dat voor het eerst w erd toegepast voor de 
D oom panne (PROVOOST et al. 1993) en dat verder w erd uitgew erkt in  de ecosysteem visie (PROVOOST 
& H o f fm a n n  1996).
H et karteringssysteem  onderscheidt verschillende vegetatielagen die eventueel Ios van  elkaar kunnen 
voorkom en (zogenaam de sociaties); ze w orden gebundeld tot verticaal-com plex-verbanden; binnen 
elke laag w orden m eestal dom inanten en eventuele begeleiders onderscheiden. H et systeem laat een 
zeer nauw keurige kartering toe, die echter om redenen van  goede visualisering sterk vereenvoudigd 
w erd op de vegetatiekaart. H ier w erd vooral rekening gehouden m et de bovenste etage en /o f de 
dominanten. Daarbij ging speciaal aandacht naar het optreden van  bosverjonging (spontane opslag) in 
het bosgedeelte van  het reservaat. E r w erd nog geen link gelegd tussen de vegetatie-analyse en  de 
onderscheiden karteringseenheden. D e vegetatiekaart w ordt w eergegeven in  bijlage 19bis, de 
oppervlakteverdeling over de globale karteringseenheden in  tabel 6.
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Tabel 6 - Overzicht van de in Hannecartbos onderscheiden globaliserende vegetatiekarteringseenheden met 
aanduiding van hun totale oppen’lakte in »r.

O niet o f nauwelijks begroeid duin
Ou5 met Senecio jacobaea. Oenothera sp., Diplotaxis tenuifolia, ...

909
909

T M osduinen
T l jonge, dynamische fase met vooral Tortula ruralis ssp. ruraliformis en Brachythecium 

albicans

5624
5624

G Half-natuurlijke m esofiele tot droge duingraslanden
G1 mesofiel basisduingrasland 
G3 klassiek droog duinkalkgrasland 
G7 droog basisduingrasland
G6 vochtig schraal weiland van de polder-duinovergang 
G8 matig voedselrijk mesofiel duingrasland

8264
5511
1280
474
488
511

C Hoge graslandvegetaties
C5 met mesofiele graslandsoorten ais Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens

678
678

I Duinroosvegetatie
le met ondergroei van Calamagrostis epigejos 
Ig met duingraslandondergroei

1352
1158

194
R Dauwbraamvegetaties en droge kalkminnende zoomvegetaties
R1 Rubus caesius ais structuurvormend element

3621
3621

H Duindoornstruweel
H4 rijp en vitaal, meer dan manshoog Duindooomstruweel

1642
1642

P (Doorn)struwelen niet gedomineerd door Duindoorn
PI dominantie van Prunus spinosa
P5 dominantie van Rubus ulmifolius
P8 met Ribes nigrum. Viburnum opulus. Salix cinerea

3270
369

1313
1588

S Kruipwilgstruwelen
Sc5 met mesofiele graslandsoorten ais Arrhenatherum elatius. Avenula pubescens

5225
5225

J Periodiek natte duinvallei- en duin-polderovergangsvegetaties
J5 Padderushooiland

1638
1638

W /F W ater-en  oevervegetaties
WO watervegetaties
W f diverse oevervegetaties met o.m. Phragmites australis, Iris pseudacorus, Carex riparia, soms 

met Bernia erecta. Nasturtium microphyllum. Apium nodiflorum

1352
1090
262

U Meerjarige, veelal nitrofiele ruigten en zomen
U 1 hemicryptofyten van vochtige tot droge, nitrofiele ruigten 
U6 natte ruigte

2311
2201

110
X Struweelaanplanten
X3 Prunus serotina

3659
3659

Z Loofhoutaanplanten
Z 1 Populus X canadensis dominant zonder andere hoogopgroeiende houtige co-dominanten
Z 12 Populus X canadensis dominant met Salix
Z 18 Populus X canadensis dominant met Alnus
Z lb7 Populus X canadensis dominant met spontane opslag van Alnus
Zlh9 Populus X canadensis dominant met Sambucus nigra, Ribes nigrum
Z2 Salix sp. dominant
Z7 Ulmus sp. dominant
Z8 Alnus dominant zonder andere hoogopgroeiende houtige co-dominanten 
Z 81 Alnus dominant met Populus x canadensis 
Z82 Alnus dominant met Salix sp.
Z8b2 Alnus dominant met spontane opslag van Salix sp.
Z8b3 Alnus dominant met spontane opslag van Acer pseudoplatanus 
Z8b7 Alnus dominant met spontane opslag van Alnus 
Z8h9 Alnus dominant met Sambucus nigra, Ribes nigrum 
Z8p5 Alnus dominant met Rubus ulmifolius

239110
14715

822
48294

2672
6547
1699
399

68236
24531

4253
832

5709
15018
23033
22350
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B Spontane loofbossen en boomopslag
B3 Spontane opslag van Acer pseudoplatanus 
B5 Spontane opslag van Populus candicans 
B6 Spontane opslag van Ulmus minor 
B7 Spontane opslag van Alnus 
B8 Spontane opslag van Fraxinus excelsior

31847
10402

1450
1165

17871
959

niet gekarteerd 4650
Totaal gekarteerde oppervlakte (in m 2) 315152

1.5. Antropogene factoren

1.5.1. Inleiding

Historische ecologie staat voor de studie van een bepaalde vegetatie-eenheid o f  ecosysteem in 
zijn huidige vorm en de natuurlijke en culturele processen die in het verleden hierop hebben 
ingewerkt (T a c k  e t al. 1993: 5). D e studie van  de m anier waarop ‘onze voorouders’ m et hun 
natuurlijk leefmilieu zijn  om gesprongen en hoe zij het landschap w aarin zij leefden hebben 
beïnvloed - m et andere woorden: de studie van de antropogene factoren - is het onderdeel van  de 
historische ecologie dat in  dit hoofdstuk aan bod komt.

De invloed van de m ens op het landschap kan niet w orden gescheiden van de abiotische en niet- 
antropogene biotische factoren. E r is steeds sprake van  een wisselwerking. M ensen zijn - net ais 
wind, zand, helm planten o f konijnen (m aar niet in dezelfde m ate) - een onderdeel van  het hier 
besproken kust- en duinecosysteem. De m ens gaat op een bijzondere manier met zijn  omgeving 
om: hij gaat m eestal doelbewust te werk, hij tracht zijn  ingrepen zoveel m ogelijk rationeel te 
plannen en zo weinig m ogelijk aan het toeval over te laten32. Dit heeft verregaande 
consequenties voor zijn  omgeving en de andere organismen, die zoveel m ogelijk worden 
onderworpen aan gerichte doelstellingen m et ais rechtstreeks gevolg de beperking van de 
autonomie van  deze omgeving en organism en en het verm inderen van  de overlevingskansen en 
leefkwaliteit van heel wat organismen. Onrechtstreeks houdt dit m enselijk ingrijpen volgens 
heel wat m ensen een bedreiging in  van  het leefmilieu en van  de natuur. A nderen zien dan w eer 
alle heil in ‘het menselijk kunnen’, zelfs m et betrekking tot het natuurbehoud.

1.5.2. Bewonings- en (antropogene) landschapsgeschiedenis

1.5.2.1. Neolithicum (ca. 8000 B. P. - ca. 700 B. P.)

Het N eolithicum wordt beschouwd ais de periode w aarin de m ens voor het eerst een belangrijke 
invloed op het Vlaamse kust- en duineco systeem uitoefent, voornam elijk door jacht, veeteelt en 
akkerbouw. De oudste sporen van  menselijke bewoning aan de W estkust gaan terug tot het 
M idden-Neolithicum (3500-2500 B. P.). De toenm alige nederzettingen situeren zich op de

32 . . .  .sommigen zien hierin 'het kwaad dat dient te worden bestreden' en pleiten voor het zoveel mogelijk 
loskoppelen van 'natuur' en menselijke impact (cf. De Raeve 1989), anderen gaan daarentegen trachten het 
natuurbehoud zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen ten einde rationele beleids- en beheerskeuzen 
te kunnen maken (cf. PROVOOST & HOFFMANN 1996).
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overgang tussen het zand(leem)gebied en de kustvlakte, die in  deze periode voornam elijk uit 
uitgestrekte veenm oerassen bestaat. Onder m eer in  N ieuw poort w erden gepolijste bijlen 
gevonden die uit deze periode dateren en die zouden w ijzen op een bosrijk m ilieu (PROVOOST 
1996).

1.5.2.2. Ijzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen (ca. 700 B. P. - ca. 850)

De Ijzertijd , de Romeinse tijd en de vroege M iddeleeuw en w orden sterk beïnvloed door het 
optreden van stormvloeden en zeedoorbraken (cf. 1.3.3). Deze instabiliteit van het fysisch m ilieu 
geeft aanleiding tot het afwisselend verlaten en opnieuw koloniseren van  de kuststreek . 
M enselijke activiteiten bestaan onder m eer uit jacht, visvangst, veeteelt (veel schapenteelt), 
zoutwinning en  handel, in  perioden van  m in o f  m eer politieke stabiliteit (Romeinse tijd, 
Frankische en K arolingische periode).

Palynologisch onderzoek in oude duinafzettingen van De Panne geeft een beeld van  de flora en 
het landschap aan het begin van onze tijdrekening. Het soortenspectrum wijst op een 
gediversifieerd landschap met zowel bos (met o.m. Eik, Berk, Els, Es, Hazelaar en Beuk), 
struweel (m et o.m. Jeneverbes en  D uindoorn) ais door kruiden gedomineerde begroeiingen. A an 
de binnenduinrand heeft zich een brak tot zoet m oerasgebied ontwikkeld.

O pgravingen in  de ja ren  vijftig op de site van  de abdij Ter D uinen te K oksijde hebben geleid tot de 
vondst van  voorchristelijke begraafplaatsen (SCHITTEKAT 1960: 47-66). D e eigenschappen van  de 
aangetroffen skeletten en gebruiksvoorw erpen zouden volgens SCHITTEKAT (1. c.) w ijzen in  de 
richting van  een m in o f  m eer geïsoleerde G allo-Rom einse bevolking die voornam elijk leefde van  
jach t en  visvangst. Ze zou (zeker) van af de Rom einse tijd tot aan de invallen van  de N oorm annen in 
de negende eeuw, de streek - een hoger gelegen gebied dat steeds ontsnapte aan de D uinkerkse 
storm vloeden (een eiland langs de w addenkust ?) - perm anent hebben bew oond en dit v rijw el zonder 
z ich  te verm engen m et de im m igrerende G erm aanse volkeren. H et is goed m ogelijk dat deze 
bevolking m et de R om einen collaboreerde ten  einde invallen van  de Saksen a f te slaan (cf. Litus 
saxonicum).

1.5.2.3. Middeleeuwen en nieuwe tijden ( ‘Ancien Régime’) (ca. 850- ca.1800)

V anaf de M iddeleeuw en wordt de menselijke impact groter ten  gevolge van  bedijkingen, 
duinfixatie en diverse landbouwactiviteiten. D e mens gaat nu steeds m eer het uitzicht van  het 
kust- en duinlandschap bepalen. Een belangrijke rol m et betrekking tot het studiegebied wordt 
tijdens de M iddeleeuw en vervuld door de abdij Ter Duinen (gesticht in 1107, cf. ook 
SCHITTEKAT 1960).

In  846 schenkt Karei de Kale de Vlaandergouw  aan zijn  schoonzoon Boudewijn m et de Ijzeren  
Arm. Deze laatste wordt de eerste g raaf van Vlaanderen. In  uitvoering van het zogenaam de 
wildernisregaal, behoren de ‘woeste gronden’ en dus ook de duingebieden, tot het grafelijk 
domein. De duinen bezitten op dat ogenblik een belangrijke economische waarde ais 
jachtgebied, later ook ais (rundvee)weide. De graven proberen het w ildbestand veilig te stellen
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door het uitvaardigen van talloze reglem enten33. Toezicht wordt voorzien door het aanstellen 
van upperduneherders en dtineherders34.
Over het toenm alige w ildbestand bestaat onzekerheid. Onderzoek naar beenderresten levert 
onder m eer Konijn, Vos, W olf en W ild zw ijn op. Perioden van  ‘w olvenplagen’ zijn 
gecorreleerd m et het optreden van  oorlogssituaties (ca. 1385, 1490, 1585; T a c k  et al. 1993: 
159-161).

In  historische docum enten over jacht in  de duinen wordt vooral m elding gemaakt van  konijnen. 
In  N oordwest-Europa wordt het K onijn verm oedelijk pas in  de M iddeleeuw en opnieuw  
ingevoerd, voornam elijk voor de bontproductie (V a n  D am m e & E rv in c k  1993: 25)35. De 
oudste qua datering betrouwbare archeozoölogische vondst (voor geheel Binnen-Vlaanderen) 
betreft 12de-13de eeuws (ca. 1175 - ca. 1250) bottenmateriaal uit de site van de abdij Ter 
D uinen in  Koksijde ( G a u t i e r  1984: 61-63)30. Grote gedeelten van  de jonge duinen langs de 
W estkust fungeerden ais kweek- en w oonplaatsen voor konijnen (T a c k  et al. 1993: 168): 
Westduinen-warande). Duinen zijn im mers ideaal voor de vorm ing van de uitgestrekte 
gangenstelsels w aarin een konijnenkolonie leeft. Vanuit deze konijnenbergen gaat deze 
diersoort de omgeving koloniseren. Pas wanneer de konijnen w eer volledig w ild zijn, wordt de 
jacht erop door de echte jagers voor vol aangezien. Elet overgrote deel van de warandes is 
eigendom van de graaf en  ais zodanig een exclusief jachtgebied (o.e.: 169). Beweiding 
(concurrentie) en het kappen van onder m eer D uindoorn (ten einde geen pijpen bloot te leggen; 
P r o v o o s t  1996) wordt nadrukkelijk verboden. Tegen het verbod op beweiding w orden echter 
veel overtredingen vastgesteld (o.e.: 154). Ook in oorlogsperiodes - wanneer bewaking zo goed 
ais w egvalt - neem t beweiding en houtkap toe.

De oudste gegevens met betrekking tot konijnenschade in  en bij de duinen dateren uit de 
periode 1385-1425. D e konijnenstand heeft zich op dat m om ent door verm indering van  de 
jachtdruk en door verhoging van het voedselaanbod (o.m. door tijdelijke braaklegging van 
poldergronden, aansluitend bij de duinen) sterk uitgebreid. Zo dreigen in  1411 de 
abdijgebouwen van  Ter D uinen zelfs te verzakken ais gevolg van ondergraving door konijnen 
(o.e.: 170). Op andere plaatsen w orden dijken ondergraven, wat de kans op zeedoorbraken 
vergroot. Elet optreden van  grote zandverstuivingen is w ellicht ook deels gerelateerd aan 
explosies van  konijnenpopulaties (cf. I.e. en PROVOOST 1996). Er w orden diverse 
verdelgingscampagnes opgezet. K ort voor 1794 wordt een deel van  de W estduinen - m et name 
een strook van een h a lf  uur gaans gem eten va n a f de haven van N ieuw poort in de richting van 
Oostduinkerke (T a c k  et al. 1993: 170) - konijnenvrij gemaakt.

In  tegenstelling tot de jonge duinen doen de (vlakkere) oude en middeloude duinen en de 
binnenduinrand tijdens het A ncien Régim e voornam elijk dienst ais w eidegronden37. De 
binnenduinrand te Oostduinkerke staat op de Ferrariskaart ais grasland aangeduid; beweiding 
vindt hier verm oedelijk vanaf de m iddeleeuwen plaats (Oostvoorduinen: 10de eeuw  ?). N a de 
overstuivingen van  de tweede loopduinfase (m idden 13de eeuw) verm indert de

33
in  e e n  k e u r e  u i t  c a . 1 3 5 0  w o r d t  b i j v o o r b e e l d  v e r b o d e n  h o u tg e w a s  o f  d o o r n e n  t e  k a p p e n  te n  e in d e  g e e n  

k o n i jn e n p i jp e n  o p e n  t e  l e g g e n ;  t i jd e n s  o n s ta b i e le  p e r io d e n  ( o o r lo g e n  e .d . )  w o r d e n  d e r g e l i j k e  v e r o r d e n in g e n  d o o r  
d e  p la a t s e l i jk e  b e v o l k in g  e c h te r  v a a k  a a n  d e  la a r s  g e la p t .
34

d e z e  o p z i c h te r s  h o u d e n  z i c h  e v e n e e n s  b e z ig  m e t  h e t  a a n p la n te n  v a n  s tr u ik e n  e n  h e lm p la n te n  o m  v e r s tu iv in g e n
in  h e t  d u in g e b ie d  te g e n  t e  g a a n .
35

n a d a t  h e t  v e r s p r e id in g s a r e a a l  v a n  d e z e  s o o r t  n a  d e  l a a t s te  i j s t i jd  w a s  te r u g g e d r o n g e n  t o t  Z u id w e s t - E u r o p a .

^  o p  e e n  d e r t i e n d e - e e u w s e  te g e l  u i t  d e  v lo e r  v a n  d e  a b d i j  s t a a t  h o o g s tw a a r s c h i j n l i jk  e e n  k o n i jn  a f g e b e e ld  (V A N  
D a m m e  &  E r v y n c k  1 9 9 3 : 2 2 ) .
37 n a d a t  z e  n a  d e  v o r m in g  v a n  d e  jo n g e  d u in e n  g e e n  ro l m e e r  s p e e ld e n  a is  z e e w e r in g .
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landbouwkundige waarde van het duin en stond de graaf van Vlaanderen tijdelijk grote 
terreinen a f  aan kloosters en abdijen (waaronder de abdij Ter Duinen).
Begrazing in reliëfrijke (meestal jonge) duinen wordt, onder m eer m et het oog op 
verstuivingsgevaar, strikt gereglementeerd o f  geheel verboden (vaak onder toezicht van 
upperduneherders, zie hoger). Begrazingsbeheer blijft in  de jonge duinen m eestal beperkt tot de 
grote duinvalleien (PROVOOST 1996).
In  de 12de eeuw, na de eerste loopduinfase (cf. 1.3.3), heeft het duingebied een belangrijke 
economische waarde ais weide. Begrazing is economisch het m eest interessant in  de vlakkere 
duingebieden. M et betrekking tot de begrazingsdichtheid zijn geen relevante gegevens 
voorhanden.

De meeste kustdorpen ontstaan tussen eind 11de en eind 13de eeuw  (AMPE 1982)38. Dit 
ontstaan is mede een gevolg van  de afdamming van de belangrijkste zeegeulen door de aanleg 
van grote dijken, ongeveer loodrecht op de kust (cf. 1.3.3). Het zijn vooral nederzettingen van 
veehouders (cf. de ontstane, in  cultuur gebrachte zilte weiden) die op het einde van  de 11 de en 
het begin van de 12de eeuw  de aanzet vorm en tot bewoningskem en. Ook de vorm ing van  de 
jonge duinen, verm oedelijk reeds vanaf de 9de-10de eeuw, heeft in  belangrijke mate het 
nederzettingspatroon mee bepaald.

De eerste helft van de 13de eeuw  wordt gekenmerkt door een opvallende bevolkingstoename.
De stijgende vraag naar voedsel zet de kustbewoners er toe aan nog m eer gebieden in te 
polderen (voor landbouwactiviteiten) en de visserij-activiteiten verder uit te breiden; In  die 
perioden w orden ook een aantal nieuwe vissersnederzettingen opgericht (de zgn. yden , cf. 
N ieuwe Yde, Koksijde). De nederzetting N ieuwe Yde bevond zich in  het studiegebied, op de 
plaats die nu Spelleplekke  wordt genoemd (naar de talloze spelden die er gevonden werden).
Deze nederzetting w erd op het einde van  de 16de eeuw  verlaten, w ellicht een gevolg van de 
dichtslibbing van  het Vloedgat (door de aanleg van  de Groenendijk), concurrentie met 
N ieuw poort en plunderingen tijdens de godsdiensttroebelen (eind 16de eeuw).

Vermeldenswaard voor de N ieuw e tijden is het verblijf van  Engelse Karthuizers in het ‘Rood 
H uis’ nabij het huidige Hannecartbos. Over deze gemeenschap en haar invloed op het landschap 
is echter weinig bekend.

1.5.2.4 Nieuwste tijden (ca. 1800 - nu)

De antropogene im pact op het duingebied neem t in  vergelijking m et de M iddeleeuw en nog veel 
sterker toe na de Franse revolutie (einde 18de eeuw). Doordat de duinengebieden nu openstaan 
voor privatisering vallen grote stukken ervan in  handen van grootgrondbezitters39.

In de loop van  de 19de eeuw vestigen een steeds toenem end aantal vissers/landbouwers - 
voornam elijk bestaande uit V eum se proletariërs - zich ook centraal in het duingebied (vnl. aan 
de W estkust). In  de natste pannen worden akkertjes aangelegd waarop m en vooral rogge, gerst 
en aardappelen teelt (VERMEERSCH 1986, PROVOOST 1996: 158). Oostduinkerke telt in  1882 
ongeveer 140 landbouwbedrijf] es met in totaal 270 ha aan duinakker (o.e.: 159).

Vee wordt m eestal op comm unale gronden geweid. Gegevens over begrazingsdichtheden zijn 
schaars. Een verslag van de hoofdingenieur van  W aterstaat van 6 februari 1818 beschrijft de

38 eerste vermelding Oostduinkerke: 1149, Nieuwpoort: 1163, Koksijde: 1270 (Ampe 1982); andere bronnen
dateren de eerste vermelding van de naam Ostdunkercka op 1246 (PROVOOST 1996).
39 familie Blieck in Koksijde, familie Hannecart in Oostduinkerke.
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toestand van de duinen in die periode. D e sector N ieuw poort Franse grens kent de meeste 
bewoning in de duinen en de pannen. E r grazen 240 koeien, 112 ezels, 51 paarden en 450 
schapen. In de zom er lopen de beesten er vaak op het koelere strand (I.e.)40. Op dat ogenblik 
zijn er in de duinen weinig konijnen aanwezig (De  Sm et  1961: 259).

De im pact van  de begrazing, m aar ook onder m eer van  kappen van  struweel ais brandhout o f  ais 
zandfixeerder heeft in ieder geval een ingrijpende invloed op het landschap. Foto’s uit de vorige 
eeuw  en uit het begin van de 20e eeuw  geven ons een beeld van  vrijw el boom- en struikloze 
duinen. De begroeiing bestaat in  hoofdzaak uit mosvegetaties, kruidachtige vegetaties en 
dwergstruweel (vnl. Kruipwilg): het M assart-landschap41. Op veel plaatsen ontstaan secundaire 
verstuivingen o f  worden deze door overbegrazing in stand gehouden (P R O V O O S T  1996: 160). 
Ook de militaire luchtfoto’s daterend van  het einde van de eerste wereldoorlog (Koninklijk 
legermuseum, Brussel, cf. 1.5.3) laten ons toe het toenmalige landschap systematisch en vrij 
gedetailleerd te reconstrueren. De im pact van de oorlog op de omgeving was echter 
verm oedelijk zo groot42, dat we deze luchtfoto’s niet zom aar in relatie kunnen brengen met het 
hoger genoemde fotomateriaal.

A lhoewel m en al eerder bom en had aangeplant in duingebieden, nam en de eerste, m in o f m eer 
succesvolle duinbebossingen een aanvang aan het einde van  de 19de eeuw. H et H annecartbos is 
één van  de vroeg tw intigste-eeuwse duinbebossingen ten behoeve van  de jach t (aanvang ca. 
1925, cf. 1.5.3.1).

Het duinlandschap wordt tijdens de tweede wereldoorlog sterk aangetast door de aanleg van  de 
Atlantikwal. een kustverdedigingsgordel die zich uitstrekt tussen de Noordkaap en Spanje. A an 
onze kust is ongeveer de hele zeereep bezaaid m et Duitse versterkingen, bunkers, 
geschutseenheden en ander fraais.

Een belangrijke menselijke factor sinds de eeuwwisseling is de steeds sneller toenemende 
verstedelijking aan de kust onder invloed van  het toerisme. Tot in  de jaren  dertig blijft het 
kusttoerism e een eerder elitair, m ondain karakter behouden, alhoewel na de eerste wereldoorlog 
ook een ‘sociaal toerism e’ opduikt onder de vorm  van  kampeerterreinen, jeugdherbergen en 
kinderhomes. Het blijft w achten tot na de tweede wereldoorlog vooraleer de toeristische 
uitbouw  van de kust pas echt op grote schaal wordt aangepakt (massatoerisme). W oonkernen 
breiden zich sterk uit, daarbij gesteund door een laterale ontsluiting door tram en A lbert I laan. 
De oppervlakte ingenom en door verblijfsrecreatieve voorzieningen (campings, chalet-parken, 
. . .)  stijgt spectaculair. O ok de mobiliteit blijft stijgen. Het secundaire w egennet breidt samen 
m et de bewoning gevoelig uit, w aardoor de kust de allure van een grootstedelijke agglomeratie 
krijgt en het duinareaal sterk versnipperd geraakt (cf. VERMEERSCH 1986).

Het agrarisch gebruik van  de duinen dooft langzaam uit terwijl de kustbewoners zich in 
hoofdzaak toeleggen op het toerism e en de daarbij horende nevenactiviteiten. Begrazing in 
(reliëfrijke) duinen wordt een zeldzaamheid. Akkertjes raken in onbruik en w orden vaak 
omgezet in hooiland (o f weide) o f w orden beplant (cf. 1.5.3). Onder m eer ais gevolg van de 
verm inderde agrarische druk breiden struwelen zich  sterk uit en treedt lokaal spontane 
bosvorming op (VANACKER 1996). Op een aantal andere vlakken neemt de druk op de duinen

40
z o a l s  v a a k  h e t  g e v a l  i s  b ij  d e  b e s tu d e r in g  v a n  h i s to r i s c h e  t e k s t e n  o v e r  h e t  d u in g e b ie d ,  i s  h e t  n i e t  d u id e l i j k  h o e

d e  d u in e n  e ig e n l i jk  w o r d e n  a f g e b a k e n d  ( in  h o e v e r r e  w o r d t  d e  b in n e n d u in r a n d  t o t  h e t  d u in g e b ie d  g e r e k e n d  ?).
41

g e n o e m d  n a a r  e e n  B r u s s e l s  h o o g le r a a r ,  d ie  t a l r i j k e  l a n d s c h a p s f o t o 's  m a a k t  v a n  h e t  k u s tg e b i e d  in  h e t  b e g in
v a n  d e  2 0 s te  e e u w .
42

in  d e  d u in e n  v a n  d e  W e s t k u s t  w o r d e n  b i j v o o r b e e l d  s o ld a t e n k a m p e n  e n  o e f e n t e r r e i n e n  a a n g e le g d  (PRO V O O ST 
1996: 164).
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evenwel sterk toe: drinkwaterwinning, recreatie en vertuining zijn enkele frappante 
voorbeelden.

Voornamelijk sinds het einde van  de jaren  zeventig tracht een pluralistische beweging - vaak 
samengebracht onder de noem er ‘natuurbescherm ers’ - op te kom en tegen de verdere 
vernietiging van de open ruimte en natuurlijkheid in de duinen. Eén van de verenigingen die 
hierbij het voortouw  neem t is Natuurreservaten  vzw  (m et haar kustafdelingen en 
duinenwerkgroep in  het bijzonder). M et het opstellen van  een Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust ( P r o v o o s t  & E Io ffm an n  1996) wordt een eerste poging ondernom en tot de uitbouw  van 
een wetenschappelijk gefundeerde natuurbehoudstrategie voor de Vlaamse kust(duinen).
Op beleidsvlak w orden voor het duingebied (inclusief het strand en de overgang m et de polder) 
een aantal planologische bestem m ingen en wettelijke statuten vastgelegd (cf. 1.1.4).

1.5.3. Analyse van historisch kaartmateriaal en historische luchtfoto’s

1.5.3.1. Kaart van de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, ca. 1775
(kaartblad Nieuport 2 (R4), blad (1) en blad (2), schaal 1/25.000; Fig.VII.32)

Tot in de eerste helft van de negentiende eeuw bleef een intensieve ontginning van het duinencom plex 
uit. Op de kaart van  de Ferraris (ca. 1775) vinden we het (volledig aaneengesloten) duinencom plex terug 
ais een afwisseling tussen ‘duinen’ en ‘moerassige w eiden’ (bem erk de smalle duinstroken die de 
huidige O ostvoorduinen omgeven). Enkel in de directe omgeving van het K arthuizerklooster (huidig 
Elannecartbos: vet omrand) en op één plaats in  de O ostvoorduinen vinden de eerste ontginningen voor 
akkerbouw plaats. De achterliggende polders zijn  vrijw el geheel ontgonnen. Bewoning blijft 
voornam elijk beperkt tot de dorpskom van Oostduinkerke en enkele verspreide hoeven in  het 
poldergebied.

1.5.3.2. Kaart van Vandermaelen, Brussel, ca. 1840
(kaartblad Nieuport 1/14, schaal 1/20.000; Fig.VII.33)

Op deze kaart valt op dat reeds driekwart van  het huidige Hannecartbos is ontgonnen. Het is niet 
duidelijk o f  het hier steeds akkerland betreft Ook in de O ostvoorduinen breiden de ontginningen zich - 
zij het in m inder spectaculaire mate - uit. Het witte (ontgonnen) gebied ten oosten van  de 
Oostduinkerkse dorpskom is wellicht gedeeltelijk een hiaat in  de kartering aangezien deze op een (veel 
nauwkeurige opgestelde) m ilitaire topografische kaart uit 1860 niet m eer wordt teruggevonden.

1.5.3.3. Militaire topografische kaart ‘Depót de la Guerre’, Brussel, ca. 1860
(schaal 1/20.000, Fig. V II.34, VII.35)

Opvallend voor zow el het H annecartbos ais de Oostvoorduinen zijn  de talrijke ontginningen voor 
akkerbouw (omwalde akkers). In  de O ostvoorduinen (Fig. V II.34) vinden deze ontginningen vooral in 
het zuiden en het zuidoosten plaats.
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Het Hannecartbos wordt voor m eer dan de helft ingenom en door (geperceleerd) grasland (zwart). Het 
actuele duingebied in  het zuidwesten tekent zich duidelijk af. D e rest is akkergebied (om walde akkers)

1.5.3.4. Topografische kaart gepubliceerd in WASTIELS (1976), ca. 1890
(schaal 1/20.000; Fig.VII.36)

Ten opzichte van de vorige kaart bem erken w e een uitbreiding van het akkerland in het oosten van  het 
H annecartbos, ten nadele van het grasland (zwart)

1.5.3.5. Militaire topografische kaart (MGI), Brussel, ca. 1910
( schaal 1/10.000; Fig.VII.37)

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

1.5.3.6. Militaire luchtfoto’s (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 1/5.000 en interpretaties schem atisch overgetekend op de topografische 
kaart van  het M inisterie van  Openbare W erken uit 1956; Fig. V II.38, V II.39).

Voor wat het H annecartbos betreft (Fig.VII.38) bem erken we een - ten opzichte van  de vorige kaart - 
verdere inkrimping van het graslandareaal (hooi- én weiland, cf. 1.5.4), waarbij dit wordt opgesplitst in 
een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Bepaalde akkers w orden om geven door houtkanten (vertikaal 
gearceerd). V oor het op Fig. V II.38 dubbel gearceerde gebied langsheen de Beek-zonder-Naam is het 
grondgebruik niet duidelijk. De w it gelaten zone betreft niet (duidelijk) door houtkanten omgeven 
akkers. Het duingebied wordt aangeduid m et verticale streepjeslijnen. De door een streepjeslijn 
omgeven zones 1 en 2 betreffen plaatsen m et een sterke inslag van granaten.

1.5.3.7. Historische bestandskaart Hannecartbos, naar DOLFEN (1989), ca. 1925-1955
(schaal 1/5.000, verkleind)

Door de aanplantingen met Zwarte en W itte els door de familie Hannecart (ten behoeve van de jacht) is 
het akkerlandareaal beperkt tot enkele kleine perceeltjes in  de omgeving van  de verspreide en schaarse 
bewoning. Het graslandareaal (zwart) is eveneens zeer sterk gereduceerd en  ongeveer herleid tot de 
actuele oppervlakte. H et duinenareaal is m in o f m eer gelijk gebleven.

Uit de bestandskaart (Fig.VIII.6) blijkt verder dat de m eest recente aanplantingen plaatsvonden in het 
zuidoosten. D e oudste voornam elijk in het westen. M et betrekking tot het gedeelte dat eigendom is van 
de IW V A  zijn geen gegevens voorhanden.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



1.5.3.8. Topografische kaart Ministerie van Openbare Werken, Brussel, toestand 1952, bijgewerkt 
1956
(schaal 1/5000)

Op deze kaart w erd voor de O ostvoorduinen de ligging van  de geperceleerde graslanden aangeduid.

1.5.3.9. De overige duingebieden binnen het Ter Yde-duinencomplex

De niet behandelde gedeelten van  het duinencom plex Ter Yde w erden sinds de negentiende eeuw steeds 
ais duingebied gekarteerd

Voornamelijk sinds de tweede wereldoorlog ondergaat het duinencom plex een sterke versnippering ais 
gevolg van  een zeer sterk toegenom en bewoning, gepaard gaande m et een navenante uitbreiding van 
wegeninfrastructuur.

1.5.4. Grondgebruik in de twintigste eeuw

I.5.4.I. Hannecartbos
(cf. Slo sse  1996: 8-14; Sl o sse , pers. med.; L ey r e , pers. med.; GUILLEMIN, pers. m ed.)
Opm.: de besproken sites worden gelokaliseerd op Fig.VIII. 5.

Wei-, akker- en hooiland

Tot ca. 1925 blijft de vlakke depressie in gebruik ais wei-, hooi- en akkerland (rond 1850 vnl. 
akkerland). De boeren huren de grond van de familie H annecart zonder bijzondere pachtvoorwaarden. 
De landbouwactiviteit blijft steeds zeer kleinschalig. A kkerland situeert zich in  het begin van  deze eeuw 
voornam elijk in het (hoger gelegen, drogere) oostelijk en noordwestelijk gedeelte. H ier en daar (cf. ook
1.5.3.6) w orden de akkers begrensd met hakhout (vnl. Wilg). E r wordt voornam elijk aardappel, gerst 
( ‘pam ele’) en rogge geteeld. A is bemesting wordt stalmest gebruikt en in de w inter wordt de Ínhoud van 
de aalput over de akkers verspreid. M en maait en dorst met zeis en vlegel. Stro van  de akkers (halmen 
en kaf) wordt aangewend om w interbieten (voederbieten) a f  te dekken. N a de w inter wordt het deels 
ontbonden stro gebruikt ais bemesting voor de wei- en hooilanden. De wei- en hooilanden situeren zich 
m eer centraal in het gebied (cf. ook 1.5.3.5, 1.5.3.6) - op de vochtiger stukken in  de omgeving van  de 
Beek-zonder-Naam - en verder ook in  het noordoostelijk gedeelte. In  totaal grazen er ongeveer tien 
koeien en drie tot vier paarden (op een begraasde oppervlakte van  ongeveer vijftien ha., cf. 1.5.3.5). M et 
zijn zeven o f acht koeien en twee paarden is de familie Leyre er dus één van  de belangrijkste 
grondgebruikers.

M et de bebossing in de periode 1925-1955 verdw ijnt het grootste deel wei-, hooi- en akkerland. Het 
aandeel grasland in  het Hannecartbos in  1955 is aangeduid op Fig.VIII.6. H et grote noordoostelijke 
w eiland (1 op Fig. V III.5; mom enteel in eigendom van de IW V A) wordt tot eind de jaren  tachtig 
(over)begraasd door een tiental koeien. Het is niet duidelijk hoe de begrazingsdichtheid er sinds het 
interbellum is geëvolueerd. Sinds het begin van  de jaren  negentig grazen er drie tot v ijf  paarden (eerst 
‘gam aalvisserspaarden’, m om enteel renpaarden). M om enteel wordt er zeker bemest. M et betrekking tot 
eventuele vroegere bem estingen zijn geen gegevens bekend. Een stuk grond achter de hoeve Leyre
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wordt zeker sinds het interbellum gebruikt ais graasweide (2) voor één paard van boer Leyre (eerst een 
trekpaard, mom enteel een fjord). Sinds 1993 wordt een gedeelte hiervan (3) gemaaid ais hooiland 
(éénmaal per jaar, in augustus-september).

In  het V laams natuurreservaat wordt het noordoostelijke hooilandje (4) sinds 1986 gemaaid m et een 
bosm aaier (éénmaal in  jun i en éénmaal in oktober). In  1987 schakelt m en over op één jaarlijkse 
maaibeurt. Sinds 1991 wordt er ook een hooilandje langs het Loze Vissertjespad (5) éénmaal per jaar 
gemaaid. V anaf 1987 worden enkele dreven ontsloten m et een maaibalk (jaarlijkse beurt).

Bos

De geleidelijke bebossing van het Hannecart-dom ein gebeurt volledig in functie van de jacht. Rond 
1925 begint m en m et de aanplant van  ongeveer één hectare. De bebossing wordt voltooid rond 1955. 
H et beboste gebied wordt door eigenaar H annecart afgezet m et een draadafsluiting en er wordt een 
jachtw achter aangesteld. E igenaar H annecart jaag t er m et kennissen regelmatig op konijn, fazant en 
snip. K appingen in het bos blijven zeer beperkt en gebeuren enkel door (en ten behoeve van) de 
werkm an van de familie Hannecart.

Sinds 1985 w orden beheerswerken in  het V laams natuurreservaat uitgevoerd door de afdeling N atuur 
(Vlaamse Gemeenschap, AM INAL), bijgestaan door de afdeling Bos en Groen. Tussen 1985 en 1992 
w orden ongeveer dertig door stormen gevelde populieren verwijderd, omdat deze een bedreiging zouden 
kunnen vorm en voor de omheining, het wegverkeer en de aanpalende eigendommen.

Over het beheer van het bosgedeelte dat eigendom is van de IW V A  is geen informatie bekend.

D uingebied

Over het grondgebruik in het duingebied (m omenteel volledig V laams natuurreservaat) is weinig 
bekend. In  1987 vindt er een konijnenverdelgingscam pagne plaats, die wordt gestopt ais gevolg van  een 
incident met buurtbewoners. In  1994 start m en met het voeren van  een graasbeheer. H iertoe wordt het 
duingebied (6), m et inbegrip van een bosstrook van  ca. 30 m breed, omrasterd. A is begrazers gebruikte 
m en tot in  de zom er van 1996 tw ee Shetland pony’s. Sinds de w inter van  1995-1996 lopen de pony’s - 
m om enteel drie exemplaren - omwille van hun voedselvoorziening vrij in heel het Vlaams 
natuurreservaat rond.

Beek-zonder-Naam

De Beek-zonder-Naam  wordt tot aan de bebossing van  het dom ein in  de jaren  twintig m et de hand 
geruimd door de lokale grondgebruikers. Ten behoeve van de afwatering van  het centrale gedeelte wordt 
de waterloop (soms via een systeem van  betonnen buizen, cf. Slo sse  1996: 13) verbonden m et een 
dertigtal loodrecht op de beek (met de hand) gegraven greppeltjes. De langsheen de waterloop zeer 
talrijk voorkom ende Gele lis wordt gemaaid in  de w inter43. In  de zom er w orden de bloem en getrokken 
ter opfleuring van  de Oostduinkerkse Gamaalstoet.
De beek wordt bij de aanvang van de bebossing alleen geruimd ter hoogte van  de boerderij van de 
familie Leyre (7) (om de tw ee jaar, door de boer ze lf en m et de spade). W ellicht vanaf de jaren  vijftig 
wordt het grootste deel van de waterloop om de 4-5 jaa r met een bulldozer geruimd door het 
gemeentepersoneel. De laatste ruim ing vindt plaats in  1985, na een verhoging van  de waterstand door de

43 . . . . .het is niet duidelijk waarvoor het maaisel werd aangewend.
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IW VA. Deze verhoging kon gebeuren door het dichthouden van  een sluis gesitueerd langs de 
N oordzeedreef (8)( buiten het dom ein en eigendom  van  de IW VA). Zeker tot eind de jaren  tachtig 
v inden m eerm aals drastische peilverhogingen plaats. M om enteel wordt de Beek-zonder-Naam 
beschouwd ais een waterloop van  derde categorie, w aarvan het beheer bij de Provincie berust. In  1991 
plaatste m en een bezinkingsput in  de beek tegen het Loze Vissertjespad ten einde de vervuiling van de 
waterloop tegen te gaan. Recent w erden rioleringsw erken in het M ariapark aangevat.

Bewoning

De bewoning in  en om het H annecartbos kan ais volgt w orden samengevat. Op de zuidgrens situeert 
zich een tot riante villa omgebouwde hoeve (9)44. W egens vroegere sluikstortingen van tuinafval werd 
recent een poortje achter in de tuin van  deze villa gebarricadeerd. Even buiten het zuidoostelijk gedeelte 
bevindt zich de hoeve van  de familie Leyre (10). Het w oonhuis vorm t w ellicht een restant van  de 
vroegere Karthuizemederzetting. Ten oosten van  deze woning situeren zich de woningen van  de 
families Corteel en  Laplasse (11). A an de noordgrens van  het reservaat situeert zich een oud vissershuis 
(momenteel. ‘IJslandvaarders’ genoemd) dat residentieel wordt bew oond (12). In  het IW V A-dom ein 
bevindt zich, grenzend aan het V laams natuurreservaat, de ruïne van  een jachtw achterswoning (13) en, 
w at noordelijker, de oude Villa Hannecart (14). Ten w esten van het reservaat ontwikkelde zich de 
residentiële verkaveling Mariapark. In  het westelijk gedeelte van het Vlaams natuurreservaat situeert 
zich een enclave m et een residentieel bew oond oud vissershuis (15).

O orlosvoering

De im pact van  de eerste en tweede wereldoorlog op het Hannecartbos is wellicht niet gering. Ten 
noorden van de boerderij Leyre bevindt zich tijdens de eerste wereldoorlog een belangrijke Engelse 
artillerie-eenheid. E r wordt onder m eer een twintig m eter lange comm andobunker gebouwd en er 
gebeurt een bestrating naar de geschutsbatterijen. In  het zuidelijk gedeelte van  het Hannecartbos 
bevinden zich verder nog drie oorlogsbunkers uit W O  I, w aarvan één op het e rf van  de hoeve Leyre. Een 
Franse bunker in het uiterste zuidoosten (16) werd in 1992 ingericht ais overwinteringsplaats voor 
vleermuizen. Op de luchtfoto’s uit 1917 kunnen talrijke bomkraters w orden waargenomen, 
voornam elijk ten noorden van  hoeve Leyre.

Tijdens de tweede wereldoorlog is in het Hannecartbos een Duitse artillerie-eenheid actief. Getuige 
hiervan zijn onder m eer de bakstenen keldertjes (m unitie-opslagplaatsen) net ten w esten van de villa op 
de zuidgrens van  het Hannecartbos (17). In  het zuidelijk gedeelte, in de omgeving van  de ‘riante v illa ’ 
bevindt zich een bunker uit W O  II (18).

Andere constructies in het bos

Recent werd in het bos, nabij de toegang via het e rf van de hoeve Leyre, een houten boswachtershut 
opgetrokken (19). A an de rand van het zuidwestelijke duingebied wordt een kleine observatiehut een 
schuilhok voor pony’s gebouwd (20). V anaf 1987 herstelt en versterkt m en geleidelijk de afsluiting rond 
het domein.

44
h ie r  w e r d  r e c e n t  m e e r m a a ls  l o z in g  v a n  h u is h o u d e l i jk  a f v a l w a te r  v ia  e e n  o n d e r  d e  a f s lu i t in g  g e s c h o v e n  

t u i n s l a n g  v a s tg e s t e ld  (SLO SSE 1 9 9 6 : 7 ) .
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Waterwinning 

zie 1.3.3. Hydrologie.

1.5.4.2. Oostvoorduinen

Opm.: op Fig. VII. 40 worden enkele historische landbouwpercelen gelokaliseerd, alsook de zones waar 
recent natuurbeheerswerken werden uitgevoerd

Algem een

Tot omstreeks 1930 ondergaan de - voornam elijk centraal gesitueerde - zacht golvende duingraslanden 
in de O ostvoorduinen een beheer van  communale, extensieve begrazing. Tot in  de jaren  twintig staat een 
w eiland in de omgeving van  de huidige woonwijk M onobloc bekend ais ontm oetingsplaats van 
diegenen die hun koeien op de ‘gemene w eiden’ laten grazen (Noeneplekke , S lo s s e , pers. med.). W at 
betreft de begrazingsdichtheid en bemestingsdruk zijn  geen gegevens voorhanden. M et de opkomst van 
het toerism e - voornam elijk sinds het interbellum - verdw ijnt dit eeuwenoude agropastoraal gebruik tot 
op de dag van  vandaag.

A an de rand van dit binnenduinrandgebied - voornam elijk in het zuiden en het zuidoosten - w orden de 
meeste afgezande percelen aangetroffen. Rond 1860 w orden deze gronden bijna uitsluitend gebruikt ais 
akkerland. De teelten bestaan voornam elijk uit aardappel, gerst en rogge en er wordt m eestal bem est met 
visafval en aal (later ook met stalmest). Het afgezande m ateriaal wordt rond de akkertjes opgew orpen en 
de aldus ontstane w alletjes worden ten behoeve van  de windschermfunctie beplant met ais hakhout 
beheerde houtgew assen (Els, W ilg o f  Populier, daarnaast ook: Sleedoorn, Sering). V oorbeelden van 
deze akkerwalletjes zijn nog steeds in de O ostvoorduinen aan te treffen (o.m. 10 op Fig. VII.40).

Op de plaats van  de huidige woonwijk M onobloc bevindt zich tijdens de eerste wereldoorlog een 
belangrijke kampplaats. A llerlei oorlogsactiviteiten veroorzaken een niet te onderschatten verstoring van 
de bodem, met sterke verstuivingen tot gevolg (cf. m ilitaire luchtfoto’s RAF 1917). E r ontstaan evenwel 
ook talrijke bomputjes, die dankbaar ais veedrinkpoel w orden gebruikt. M om enteel bezitten enkele van 
die putjes een zeer bijzondere vegetatie.

V anaf het interbellum w orden de hoger verm elde akkertjes m eer en m eer omgezet in  intensief begraasde 
en bemeste, geperceleerde graslanden.

H istorische landbouwpercelen

Een grasland langs de Polderstraat met een oppervlakte van  ongeveer 6 ha (1) wordt zeker tot op het 
einde van  de jaren  tachtig extensief begraasd door een tweetal pony’s (IA ) en een drietal paarden (1B, 
tot 1995). Sinds het einde van  de jaren  tachtig grazen er op w eiland IA  tien tot vijftien koeien. In  1995 
wordt de afsluiting (2) tussen IA  en 1B verwijderd, w aardoor dit laatste w eiland eveneens onderhevig is 
aan een zeer intensieve begrazing (en een hiermee gepaard gaande vertrappeling en verm esting) wat een 
nefaste invloed op de meest gevoelige struweel-, grasland- en poelvegetaties tot gevolg heeft. Perceel (3) 
is een tot in  1995 zw aar bemeste maïsakker. De vijver (4) is een zandwinningsput die is aangelegd in  de 
jaren  zeventig (aanleg A l 8) en die onder m eer wordt gevoed door een aftakking van de Beek-zonder- 
Naam. Het bos erom heen (5) is nog steeds eigendom van de familie Hannecart. De graslanden 
langsheen de Karthuizerstraat (6) w orden sinds enkele decennia intensief begraasd door een tiental
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koeien. Vermoedelijk is de bodem  er nooit (extern) bem est geweest. De aanwezigheid van  een 
taludrestant in de omgeving van het huidige kerkhof (8) w ijst verm oedelijk op het voorkom en van een 
negentiende-eeuwse duinakker. De centraal gelegen weide (9) wordt zeker sinds enkele decennia zeer 
intensief begraasd en bem est (6-7 koeien op ca. 2 ha). (10) om vat één van de eerst ontgonnen percelen 
in de Oostvoorduinen. (ÏOB) en (IOC) zijn van  ca. 1850 tot b eg in ja ren  tachtig met ‘zeevet’ bemeste, 
omwalde akkertjes, waarop steeds rogge, gerst en aardappel wordt geteeld. (10A) is een tot 1993 
jaarlijks gemaaid hooilandje, in  1994 vindt er één jaa r begrazing door twee paarden plaats. Perceel (13) 
werd tot in  1987 begraasd door pony’s (geen verdere gegevens voorhanden, w ellicht een vrij extensieve 
begrazing). Perceel (14) wordt reeds enkele decennia intensief begraasd door een 15-tal koeien. Eenmaal 
per jaa r wordt er drijfinest uitgereden.

R ecent uitgevoerde natuurbeheerswerken

De meest recente ingrepen (met betrekking tot het grondgebruik) zijn natuurbeheersw erken (vnl. 
maaien) uitgevoerd door de afdeling W estkust van  de vzw  Natuurreservaten. Een vlakke depressie (11) 
wordt sinds 1986 gemaaid (éénmaal per jaar in oktober, m et bosm aaier); (12) is een sinds 1995 gemaaid 
struweel (éénmaal per jaar); (7) is een zone (uiteinde van een depressie), die in 1996 voor het eerst is 
gemaaid.

1.5.4.3. Zeebermcluinen, Karthuizerduinen, Plaatsduinen, Ter Yde

M et betrekking tot de overige duingebieden zijn weinig gedetailleerde gegevens voorhanden. De recent 
uitgevoerde (natuur)beheerswerken in  het N atuurdom ein ’Hom e G. Theunis’ w orden uiteengezet in
1.5.4.4.

In  het begin van  de twintigste eeuw  bestaat het grondgebruik in de duinen voornam elijk uit akkerbouw, 
extensieve begrazing en het stropen van  konijnen.

A kkerbouw  vindt plaats in  de vlakke (o f afgevlakte) pannen. De perceeltjes w orden om geven door 
walletjes afgezand materiaal, beplant m et houtw assen ais Vlier, Sleedoorn, M eidoorn en Sering 
(windschermfunctie). De bemesting blijft m eestal beperkt tot visafval (‘zeevet’) en aal. De teelten 
bestaan ook hier uit weinig eisende gewassen ais rogge, gerst en aardappel. De opbrengsten zijn  laag ais 
gevolg van  de extreme omgevingsfactoren.

Somm ige ‘duneboeren’ bezitten enkele koeien, geiten, schapen o f  ezels. A l deze dieren laat m en 
grazen in  de (hogere) duinen. D e O ostduinkerkse duingebieden kennen dan ook, tot in  de jaren  
tw intig, een systeem van  com m unale, extensieve begrazing . D aarna ondergaan ze, zoals reeds hoger 
uiteengezet, de steeds sterker ingrijpende invloed van  m assatoerism e en  verstedelijking. Ook het 
verdw ijnen van  de landbouw  in de jonge duinen heeft een belangrijke im pact (cf. hoger).
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II. GEBIEDSVISIE OP HET TER YDE-DUINENCOMPLEX

11.1. Inleiding

De gebiedsvisie zoals ze h ier geform uleerd w ordt voor het Ter Y de-duinencom plex is gestoeld op de 
principes die ook ten  grondslag liggen aan de Ecosysteem visie voor de V laam se K ust (PROVOOST & 
ElOFFMANN 1996, deel II). Plet gaat uit van  de intrinsieke w aarden van  het gebied ais uniek en nog 
steeds vrij aaneengesloten duingebied in het typische, geom orfologisch sterk gediversifieerde 
w estkustgebied, w aarin de w aterhuishouding veel m inder dan in  de overige m in o f  m eer 
aaneengesloten duingebieden aan de W estkust (W esthoek, Cabour, D oom panne, Eloutsaegerduinen) 
is aangetast door kunstm atige wateronttrekking. D aarnaast is de aanw ezigheid van  een fossiele 
strandvlakte, w aarop veenachtige bodem s tot ontw ikkeling kw am en en  de continue gradiënt van  
hieruit naar de om ringende echte duingebieden nergens anders aan de V laam se kust terug te vinden, 
w aardoor m et nam e hierop de nodige nadruk zal liggen voor het ontw ikkelen van  een beheersplan. 
Elierin m oeten de potentiële kw aliteiten van  dit rijk geschakeerd duinlandschap optim aal tot uiting 
kunnen komen.
E r w ordt eerst verder ingegaan op de intrinsieke abiotische en biotische diversiteit u itgedrukt in een 
groot aantal gradiënten, die de natuurbehoudsw aarde van  het duingebied bepalen. D aarna w orden de 
natuurbehouds- en -ontw ikkelingsdoelstellingen voor het gebied geform uleerd (II.3), w aarna tenslotte 
de knelpunten aan bod kom en (II.4), die het tot uiting kom en van  deze diversiteit aan gradiënten 
belem m eren o f  limiteren.

11.2. Waarde

II.2.1. Belang van het gebied in het globale Noordzee- en Belgische kustecosysteem

De aanw ezigheid van  een aantal in  Europees verband w aardevolle habitattypes voor de 
instandhouding van  de w ilde flora en  fauna (em bryonale duinen, w andelende duinen, gefixeerde 
duinen m et kruidachtige vegetaties, grijze duinen, duinen m et D uindoorn, duinen m et K ruipw ilg en 
vochtige duinvalleien) zoals opgenom en in de H abitatrichtlijn , w ijzen op de uitzonderlijke waarde 
van  het gebied. Plet gebied w erd tevens opgenom en in  de Vogelrichtlijn  om w ille van  haar belangrijke 
w aarde ais pleisterplaats voor trekvogels (bessenrijke struwelen).

In  geom orfologisch verband is het gebied van  uitzonderlijke internationale w aarde door de 
aanw ezigheid van  een uitgestrekt ac tief paraboolduin-loopduincom plex. B uiten de aangrenzende 
‘V laam se D uinen’ w orden dergelijke stuivende zandm assieven op het W est-Europese vasteland 
slechts aangetroffen in  het noorden van  D enem arken en  Zuid-Frankrijk. O ok het kopj esduinlandschap 
van  de O ostvoorduinen, de voorm alige, deels venige strandvlakte van  het Elannecartbos en de abrupte 
overgang tussen de paraboolduingordel en het kopjesduinlandschap tussen de N ieuw e Y delaan en de 
N oordzeedreef verdienen om w ille van  hun specificiteit internationale bescherm ing.

II.2.2. Actuele natuurbehoudswaarde in Vlaamse context

In  V laamse context heeft het Ter Y de-duinencom plex een uitzonderlijke biologische, historische en 
landschappelijke waarde. Tiet Ter Y de-duinencom plex is w elisw aar niet m eer aaneengesloten van  de
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zee tot de polders, door de aanleg van  enkele verbindingsw egen tussen O ostduinkerke en N ieuw poort 
en de gedeeltelijke onderbreking door residentiële woonwijken. Toch v inden w e er nog nagenoeg alle 
halfnatuurlijke B elgische duinvegetaties in  het transect Strand-Zeeberm duinen-Ter Yde, 
K arthuizerduinen & Plaatsduinen-H annecartbos-O ostvoorduinen.

II.2.2.1. (Bio)diversiteit

D oor haar ontstaansgeschiedenis en  geom orfologische configuratie vertoont het Ter Yde-duincom plex 
een voor V laanderen unieke ecolandschappelijke diversiteit. V ooral de aanw ezige sequentie van 
loopduin naar kopjesduin, naar strandvlakte en de daaraan gekoppelde bodem kundige 
verscheidenheid (afwisseling van  kalkrijke stuifzanden, oude begraasde (som s licht ontkalkte) 
hum usrijke bodem s, jonge pannevloeren en venige strandvlaktes) zijn  zeer bijzonder. H et hele gebied 
is daarom  van  een uitzonderlijke geom orfologische w aarde en dient ais 'geopatrim onium ' beschouw d 
te w orden (Pr o v o o st  & H o ffm a n n  1996).
Op floristisch v lak valt vooral de grote soortenrijkdom  op van  vaatplanten. Ook het groot aantal Rode 
L ijstsoorten is opmerkelijk. In  de zeereep is het voorkom en van  B lauw e Zeedistel (Eryngium  
m aritim um) en Zeew inde (Calystegia soldanella ) van  nationaal belang. V ooral voor soorten van  
m esofiele graslanden en kalkrijke duinvalleien is het gew estelijk dom ein Ter Yde één van  de laatste 
groeiplaatsen in V laanderen. V oorbeelden daarvan zijn  o.a. A arddistel (Cirsium acaule), K alkbedstro 
(Asperula cynanchica) en L iggend Bergvlas (Thesium hum ifusum), die w e ook terug v inden in de 
graslanden van  de Oostvoorduinen. H oew el beperkt in  oppervlakte behoren de vegetaties van  jonge 
vochtige duinpannen, met H oningorchis (H erm inium  m onorchis), Parnassia (Parnassia pa lustris) en 
M oerasw espenorchis (E pipactis pa lustris), to t de best ontw ikkelde van  de V laam se kust. In  het 
V laam s natuurreservaat “H annecartbos” zijn  soorten van  schrale hooilanden (zoals Brede orchis 
(Dactylorhiza m ajalis), K leine ratelaar (Rhinanthus m inor) en Zwarte Zegge (C arex nigra)) nog 
slechts relictueel vertegenw oordigd op enkele jaarlijks gem aaide perceeltjes. H et beboste deel van  het 
H annecartdom ein is belangrijk voor zeldzam e epifytische m ossen en lichenen, zoals Usnea 
filipendulaa  en Cololejeunea minutissima. Ook daarbuiten v inden we speciale mos-, levermos- en 
lichensoorten in  de niet verstoorde m osduinen, de m esofiele duingraslanden en  de jonge vochtige 
duinpannen (Thuidium abietinum, Campylium  stellatum, P leurochaete squarrosa).
Voorts is het gebied van  uitzonderlijk belang voor het voortbestaan van  talrijke soorten fungi in 
V laanderen. N aast de talrijke houtbew onende fungi in  het H annecartbos, specifieke zw am m en van  
droge m osduinen en helm duinen (o.a. P hallus hadriani), is het voorkom en van  v ijf  taxa uit het 
geslacht H ygrocybe  (W asplaten) in  de m esofiele duingraslanden van  het dom ein “Ter Y de” en de 
O ostvoorduinen belangrijk.

Qua fauna is het gehele gebied herpetologisch zeer bijzonder door het voorkom en van  een vitale 
populatie R ugstreeppad (B ufo  calamita). D aarnaast kom t de K am salam ander (Triturus cristatus) in 
het gebied nog verspreid voor in  enkele veedrinkpoelen. Bij de broedvogels zijn  de soorten van  open 
en rustige terreinen zeer kenm erkend. Zo kw am en de Tapuit (Oenanthe oenanthe), N achtzw aluw  
{Caprimulgus europaeus) en  de V elduil (Asio fam m eus)  er in  het recente verleden nog tot broeden. In  
het H annecartbos kom en typische bossoorten (o.a. K leine B onte Specht (D endroscopus m inor), 
B oom klever (Sitta  europaea) en  B oom valk (F alco  subbuteo)) voor, die in  de rest van  de kuststreek 
zeldzaam  zijn.
Op entom ologisch v lak zijn  de open therm ofiele habitats (kortgrazige m esofiele graslanden, 
pionierende duinpannen, m osduinen) van  uitzonderlijk belang voor het voortbestaan van  enkele zeer 
zeldzam e soorten in  V laanderen en zelfs in  Europa. Enkele voorbeelden daarvan zijn  de K leine 
Parelm oervlinder (Issoria lathonia) (voortbestaan in V laanderen afhankelijk van  het voorkom en in  het 
Ter Yde-gebied, H outsaegerduinen en W esthoek), de H eivlinder (H ipparchia sem ele) (bedreigd in 
V laanderen), de spinnen A groeca inopina, A lopecosa fabrilis, Pardosa m onticola  (sterk bedreigd in
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V laanderen) en de spinnen A groeca lusatica, Ceratinopsis stativa, M astigisa arietina  en 
Walckenaeria stylifrons (bedreigd op Europese schaal).

II.2.2.2. Historische waarden

Elet oude, open kopjesduinlandschap van  de O ostvoorduinen/M onobloc m et eeuw enlang begraasde 
graslanden in com m unaal systeem en oude akkertjes/w alletjes, het w elisw aar jongere, m aar evengoed 
goed bew aard gebleven kopjesduinlandschap van  Ter Yde, w aarvan grote delen nog relatief 
onverstruw eeld bleven en deels nog stuivend duin herbergen en  graslandrelicten in en in  de directe 
omgeving van  Elannecartbos doen het Ter Yde-duinencom plex nog steeds dicht aansluiten bij het 
zogenaam de ‘M assart-landschap’ van  het begin van  de 20ste eeuw.

II.2.2.3. Spontane geomorfologische processen

V ooral in  het m eest naar de zee gelegen deel van  het studiegebied bestaan nog m ogelijkheden van 
spontane geom orfologische processen, m et verstuivingen, paraboolduin- en duinpannevorm ing. A is 
mogelijkheden. De opeenvolgende topografische kaarten getuigen van  de grote dynam iek die het 
gebied nog steeds vertoont. Lokaal zijn  vrij ongestoorde vegetatiesuccessielijnen in  het 
vegetatiepatroon te herkennen, gaande van  kaal stuivend zand naar helm - en m osduin enerzijds en 
vochtige pionierpanne anderzijds. Slechts zeer lokaal treedt oudere prim aire struw eelontw ikkeling 
(Ter Yde, tegen de A lbert I laan aan) op.

II.2.3. Potentiële natuurwaarden

De hoge actuele natuurw aarde dankt het Ter Y de-duingebied m om enteel aan het voorkom en van  veel 
bedreigde en zeldzam e soorten p lanten en dieren en het nog steeds optreden van  enkele unieke 
geom orfologische processen. D eze rijkdom  is te danken aan een aantal historische fenom enen 
(geologische ontstaansgeschiedenis, dispersiegeschiedenis van  soorten, m enselijke ingrepen, ...), m aar 
vooral ook aan een gunstige geologische en hydrologische onderbouw  die ook m om enteel nog 
grotendeels intact is. D iverse rela tief recente ingrepen (versnippering, fixatie van  stuifduin, recreatie, 
aanplant van  bom en, bem esting, w egvallen van  begrazing, ...) leggen echter lokaal een  zw are claim  
op het voortbestaan van  een deel van  deze w aardevolle elem enten.
D oor de versnippering van  het hele gebied is de continuïteit van  de dynam ische processen niet 
vanzelfsprekend, w aardoor het hele dynam ische systeem in de toekom st kan stilvallen door het 
w egvallen van  zandtoevoer en  door de aanw ezigheid van  enkele urbane barrières. Elet verw ijderen 
van  deze constructies m oet voor een herstel van  de dynam iek zorgen, w aardoor onder andere 
nieuw vorm ing van  duinpannen nog langere tijd kan  blijven voortduren. P laatselijk kan door ruiming 
van  oorlogs- en  ander puin  het stuivend duin over grotere oppervlakten w eer hersteld  w orden (o.a. 
dom ein G. Theunis).
De aanw ezigheid van  geschikte habitats voor enkele sterk bedreigde, kustgebonden broedvogels zoals 
de D w ergstem  en de Strandplevier en  de aanw ezigheid van  beide soorten tot de jaren  zestig, w ijzen 
op het belang en de potenties van  het hoogstrand en de zeereepduinen voor deze soorten. Om beide 
soorten nieuw e kansen te geven is het kanaliseren van  de recreatie in  de voorduinen en  op het strand 
noodzakelijk.
U it de inventarisatie blijkt dat vooral de open graslanden (natte, m esofiele en droge) en pionierende 
pannen van  groot belang zijn  voor het voortbestaan van  tai van  bedreigde plant- en diersoorten.
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G raslandherstel na ontbossing en ontstruw eling en het instellen van  extensieve begrazing met 
grootvee en /of m aaien zijn  bijgevolg noodzakelijk om  de overlevingskansen van  de huidige 
relictpopulaties te w aarborgen en  eventuele hervestiging van  verdw enen soorten m ogelijk te maken. 
V oor een aantal plantensoorten kan voor het herstel van  de historisch gekende situatie nog gerekend 
w orden op de langlevende zaadbank. Toch blijft het lokaal toelaten en  stim uleren van  spontane 
vegetatie-ontw ikkelingen (successie naar struw elen en  duinbos) noodzakelijk om de totale 
biodiversiteit te w aarborgen, waarbij verw acht kan w orden dat bij toenem ende rijping van  deze 
ecosystem en hun  soortenrijkdom  en specificiteit zal toenemen.
Geëgaliseerde en /o f vergraven terreinen (oude akkertjes, M onobloc-vijver) nabij de binnenduinrand 
lenen zich  bijzonder voor natuurherstel en natuurtechnische milieubouw. Op plaatsen m et gunstige 
hydrologische situatie kunnen daar mits enkele natuurtechnische ingrepen nieuw e vochtige 
duinvalleien en zacht hellende oeverzones gecreëerd worden. In  het algem een kan het afplaggen van 
voorheen bem este o f  geruderaliseerde terreindelen bijdragen tot een verhoging van  de biodiversiteit 
van  het gebied.
Tenslotte m ag verw acht w orden dat ook beperkte ingrepen in  de hydrologie (b.v. stuwen Beek- 
zonder-N aam ) en  de aard en kw aliteit van  het oppervlaktew ater (schonen van  sloten in  H annecartbos, 
afleiden vervuild  rioleringsw ater M ariapark) tot een verhoging van  de natuurbehoudsw aarde van  het 
gebied zal leiden.

11.3. Natuurbehoudsdoelstellingen

II.3.1. Inleiding

De hoofddoelstelling van  het natuurbehoud w ordt in  het D ecreet op het N atuurbehoud van  21 
oktober 1997 gedefinieerd ais “de handhaving en de bevordering van een zo  g roo t mogelijke 
genetische en biologische diversiteit en de daarm ee verbonden biologische processen en patronen  die 
kenm erkend zijn  voor een natuurlijke h a b ita t’ o f  sam engevat ‘behoud van  biotische verscheidenheid 
op een zo natuurlijk m ogelijke w ijze’. H oew el de abiotische com ponent van  het systeem hier niet 
expliciet w ordt vernield, kan  ook ‘geoconservatie’ (eveneens zow el van  patronen ais van  processen) 
deel u itm aken van  het natuurbehoud. V oor het geom orfologisch bijzonder gevarieerde en  lokaal ook 
sterk dynam ische duincom plex Ter Yde draagt dit aspect, zoals hoger reeds aangehaald, in  belangrijke 
m ate bij tot de landschappelijke waarde.

In  de natuurbehoudsdoelstelling zitten echter verschillende contradicties en onduidelijkheden 
besloten. In  de eerste plaats blijkt het in veel gevallen zeer m oeilijk de voorm alige natuurwaarden te 
reconstrueren (cf. deel I. Inventaris), het blijkt zelfs moeilijk de aanwezige natuurwaarden volledig te 
beschrijven. M aar het grootste probleem  rijst bij de interpretatie van  het begrip potentiële 
natuurwaarden.

Indien m en m et de potentiële natuurwaarden de natuur bedoelt, die zou ontstaan zonder 
antropogene invloeden - een situatie die zelfs in het nog meest natuurlijke landschap van  Vlaanderen 
mom enteel volledig onbestaande is gezien de stempel die de mens drukte op de voorgeschiedenis van 
om het even w elk duingebied en op de fysische om standigheden die er heersen - indien dat bedoeld 
wordt dan zou vennoedelijk, binnen de grenzen van het toch slechts 258 ha grote duingebied, m inder 
biodiversiteit, en  dus m inder "natuurwaarden" aanwezig blijven. Ook indien m en m et potentiële 
natuurwaarden die natuur bedoeld die ontstaat via spontane processen (dat w il zeggen gestuurd door 
natuurlijke fysische processen zonder antropogene beheersvormen) dan zou de biodiversiteit binnen de 
beperkingen van die 258 ha eveneens afnemen. De spontane processen binnen een dergelijk klein areaal 
laten niet toe dat op één en hetzelfde m om ent steeds alle ecotopen, die kunnen voorkom en ook
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daadwerkelijk voorkomen. De tijdsfactor stuurt de successie van  de huidige verscheidenheid aan 
habitats in de richting van een veel hom ogener eindstadium dan nu. D it eindstadium is niet noodzakelijk 
één biotoop, m aar zal toch gedomineerd w orden door fanerofyten.

M et een gepaste beheersvorm kan m en dit homogenere eindstadium uitstellen o f  diversifiëren, 
doordat de successie wordt onderbroken o f  (artificieel) wordt teruggeschroefd. E r w orden verschillende 
globale beheersvorm en gedefinieerd, die vooral verschillen in  de mate w aarin spontane processen 
spelen. In  functie van  de gekozen doelstellingen kan m en een onderscheid m aken tussen patroonbeheer, 
procesbeheer en bufferbeheer. A anvullend daarop kan m en zich het behoud o f het creëren van 
bestaansmogelijkheden van  welbepaalde soorten ais doei stellen.

II.3.2. Landschapsdoeltype voor het Ter Yde-duinencomplex

In  de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (ElOFFMANN & PROVOOST 1996) wordt een 
vertaling gegeven van de door BAL et al. (1995) gedefinieerde natuurdoeltypes voor Nederland. Elet 
schaalaspect binnen de natuurdoeltypes heeft belangrijke gevolgen voor de mogelijke beheersstrategieën 
( ‘zelfregulatie, processturing op gebiedsniveau o f habitatgericht beheer). De globale natuurdoeltypes 
worden in de ecosysteemvisie aangeduid met de tenn  ‘landschapsdoeltypes D e concretisering van het 
habitatgericht beleid vergt natuurdoeltypes die op dit niveau gedefinieerd worden; we noem en ze dan 
verder ook jiabitatdoeltypes'.

V oor het V laamse kustgebied kunnen 3 landschapsdoeltypes w orden onderscheiden : begeleid 
natuurlijk, half-natuurlijk en m ultifunctioneel landschap. Een vierde type (het nagenoeg natuurlijk 
landschap) is niet m eer haalbaar m et de huidige ruim telijke structuur. Deze indeling is echter 
theoretisch. In  de praktijk kunnen gebieden ook kenm erken vertonen van  verschillende types.

Rekening houdend met de landschappelijke context van  het duincom plex Ter Yde, wordt het ‘begeleid 
natuurlijk landschap’ ook op eventueel langere term ijn niet haalbaar geacht. Daartoe kunnen we onder 
m eer volgende argumentatie aanbrengen :

1) Elet gebied heeft slechts een beperkte oppervlakte (kleiner dan 500 ha) en is omgeven door 
urbaan gebied (bewoning, verharde wegen).

2) De natuurlijke geomorfologische dynamiek is grotendeels verstoord:
- In  het beschrijvend hoofdstuk (paragraaf 1.3.2.5.) werd reeds aangestipt dat de 
ruimtelijke vereisten voor ‘natuurlijke’ geomorfologische processen in  Ter Yde niet 
voorhanden zijn.

- De aanwezigheid van verharde w egen (Albert I laan, Noordzeedreef, Polderstraat, 
N ieuwpoortsesteenweg) en woonzones (M ariapark, Zeepark, M onobloc, verschillende 
hom es) die het hele gebied versnipperen in kleinere eenheden, belem m eren de 
mogelijkheden voor grootschalige dynamiek (o.a. zandtransport Zeeberm duinen naar 
Ter Yde, Ter Yde naar Karthuizerduinen).
- Stuivende delen (voormalige Theunis-domein) zijn  gefixeerd d.m.v. aanplantingen 
(Ontariopopulier, Grauwe abeel, Gladde iep, ...) en steenafval van de opruiming van 
gebouw en (bunkers, home Theunis)

3) De hydrologie van het gebied wordt beïnvloed (daling gemiddeld grondwaterpeil) door
drainerende werking van  riolen, drainage polders, w ijzigingen in  het infiltratiegebied,...

4) Elet reservaat kent een intensief en vrijw el onmogelijk volledig te bannen recreatief
medegebruik, wat lokaal voor een verstoring van natuurlijke patronen en processen zorgt.

5) Elet "natuurlijk" ecosysteem is onvolledig: grote herbivoren en predatoren ontbreken, terwijl de
flora sterk wordt beïnvloed door de aanplant en vestiging van in  oorsprong uitheemse, vaak 
spontaan uitbreidende, soorten.
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In  het streefbeeld kunnen we het Ter Yde-gebied dus grotendeels ais half-natuurlijk landschap 
beschouwen. In dit landschapsdoeltype staat de, vaak eerder kleinschalige handhaving o f  bevordering 
van  specifieke successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten centraal.

D it leidt tot een landschap dat tot op habitatniveau voor een groot deel door de m ens wordt 
bepaald. D eze (al dan niet opzettelijke) antropogene invloed kan zich  uiten in de vegetatiestructuur 
(zoals b. v. in  half-natuurlijke hooilanden), de vegetatiesam enstelling (b. v. in  exotenrijke bostypes) o f 
het abiotisch m ilieu (gedem pte dynam iek, verstoorde hydrologie, ...).

E en aantal habitattypes kan  zich, indien er onvoldoende m ogelijkheden zijn  voor 
grootschalige differentiërende processen, niet zonder een actief natuurtechnisch beheer handhaven. 
Eloewel de biodiversiteit duidelijk het uitgangspunt vorm t, w ordt hierbij geopteerd voor ‘zo natuurlijk 
m ogelijke’ beheersvorm en (begrazing, activeren lokale v ers tu iv in g ,...).

G ezien de huidige status van  het gebied, moet ook het multifunctionele landschapstype 
noodgedw ongen nog in  aanmerking genom en w orden ais landschapsdoeltype. Indien de huidige 
eigendom sstructuur van  het gebied niet verandert, zal zeker rekening m oeten gehouden w orden met 
eventueel m edegebruik door de landbouw  (zoals bijvoorbeeld de vrij intensieve beweiding in  de 
Oostvoorduinen). U iteraard is het w enselijk om alle m edegebruik door de landbouw  uit het gebied te 
bannen, w aardoor het landschapsdoeltype half-natuurlijk landschap het streefdoel wordt en het 
multifunctionele landschapsdoeltype niet m eer in  aanmerking komt.

II.3.3. Habitatdoeltypes in het half-natuurlijk landschap Ter Yde

Tien half-natuurlijke eenheden (tabel 7) w orden hieronder verder uitgewerkt. Eliervoor w erd gebruik 
gemaakt van  de doeltypes zoals ze w erden onderscheiden in de "Ecosysteemvisie voor de V laamse kust" 
( P r o v o o s t  & E Io ffm an n  1996). Elierin w orden per doeltype een aantal prioritaire sleutelsoorten (de 
zogenaam de doelsoorten) geselecteerd. De doelsoort kan  pas geselecteerd w orden indien ze ooit in het 
betreffende type w erd waargenomen. Ze kunnen dus bij verschillende habitat-doeltypes vernield worden 
en m ogen dan ook niet beschouwd w orden ais de meest typische soorten van  deze habitat. V oor de 
selectie van  deze doelsoorten w erden de drie criteria uit B a l  et al. (1995) overgenom en :

het internationaal belang: internationaal gezien heeft V laanderen een relatief grote betekenis 
voor het behoud van de soort.
de trend: de soort vertoont in  Vlaanderen een dalende trend (de soort gaat achteruit). 
de zeldzaam heid: de soort kan mom enteel in V laanderen zeldzaam genoemd worden.

Soorten die m instens aan twee van de drie hierboven vernielde criteria voldoen, w erden ais doelsoort 
opgenomen. E r dient wel benadrukt te w orden dat, omwille van een tekort aan wetenschappelijke 
gegevens, het enkel voor een beperkt aantal taxonom ische groepen, nl. de hogere planten 
(Spem iatofyten en Pteridofyten), de herpetofauna (am fibieën en reptielen), de avifauna en de 
dagvlinders (en bij habitatdoeltype “N at strand” ook vissen en kreeftachtigen) m ogelijk was oni 
doelsoorten te selecteren. V oor andere groepen zoals lagere planten (blad- en levem iossen), lichenen en 
andere fungi en diverse ongew ervelden (loopkevers, spinnen, zweefvliegen, ...) w erden binnen de 
Vlaamse ecosysteemvisie geen doelsoorten geselecteerd. Indien m ogelijk vernielden we hier evenwel 
voor deze groepen toch een aantal soorten die ais specifieke sleutelsoort voor het desbetreffende 
natuurdoeltype (half-natuurlijke eenheid) kunnen beschouwd worden. In  het vet gedrukte doelsoorten 
zijn reeds aanwezig in het betreffende natuurdoeltype binnen het Ter Yde-gebied, onderlijnde soorten 
w aren m et zekerheid vroeger aanwezig.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



De knelpunten die w orden aangegeven zijn  in het algem een de param eters die de optimale ontwikkeling 
van het betreffende natuurdoeltype verhinderen, vertragen o f  op enigerlei wijze negatief beïnvloeden. 
M eestal gaat het om knelpunten, die zich specifiek voordoen in  het Ter Yde-gebied zelf.
E r w orden ook steeds zogenaam de procesparameters aangegeven. D it zijn indicatoren w aarvan de aan- 
o f afwezigheid aangeeft in hoeverre het habitat-doeltype optimaal ontwikkeld is.

Tabel 7 - Half-natuurlijke eenheden voor het Ter Yde-gebied, waarvan het herstel en/of ontwikkeling ais doei
wordt gesteld.__________________________________________
Elabitatdoeltype_______________________________________
Nat strand 
Stuivend open duin
Kalkrijke mosduinen en droog, mesoiiel kalkrijk duingrasland
Vochtige, oligo- tot mesotrofe duinvalleien
Vochtig schraalland op mineraal/humeus substraat
Nat schraalland op venig/veenachtig substraat
Duinbeek
Duinplas
Struweel, mantel- en zoombegroeiing 
Spontaan (verjongend) duinbos

II.3.3.1. Nat strand

Onder het type ‘N at strand’ verstaan we het zandstrand, dat tweem aal daags wordt overspoeld door 
zeew ater onder invloed van  de getijdenwerking. Ze w orden gekenmerkt door een zeer specifiek reliëf 
van  killen, zwinnen, ruggen en muien. Elet overspoelde w ater heeft door de sterke invloed van de 
Noordzee geen specifieke planktongemeenschap. Er heerst een hoge dynamiek van  de bodem  door 
voortdurende sedimentatie- en erosieprocessen, naast snelle tem peratuurs- en zoutgehaltewisselingen, 
vaak grote troebelheid van en in  de brandingszone. K arakteristiek voor dit m ilieu zijn de 
diatomeeëngem eenschappen van  droogvallende slik- en zandplaten en de relatief soortenarme, m aar qua 
biom assa rijke en hoogproductieve bodemfauna. Bodem dieren w orden vooral gevoed door primaire 
productie op de bodem  en door de continue aanvoer van plankton uit de N oordzee door de 
getijdenstromen. Op haar beurt levert de bodem fauna veel voedsel voor epibenthische invertebraten, 
vissen en vogels.
Binnen het Ter Yde-gebied is het strand voor de Zeeberm duinen nog gevrijwaard van  kunstmatige 
begrenzingen (duinvoetversterking, kunstmatige strandophopingen), w aardoor deze habitat althans 
ruimtelijk m in o f m eer intact is.

Belangrijkste knelpunten:
ruimtelijke begrenzing van de overstroming bij hoogw ater en/of storm door het verstevigen van 

de duinvoet door verharding o f kunstmatige strandverhogingen
algem ene verontreiniging en eutrofiëring van  het kustwater (o.a. Phaeocystis-bloei) 
niet-com merciële vorm en van  jacht (recreatief strandvissen, passief en actief) 
toegenom en verstoring door loslopende honden, paarden, w andelaars en m eer intensieve 

recreatie
niet-selectieve strandreiniging

Procesparameters :
aanwezigheid van reliëf m et zwinnen, ruggen, killen en m uien op het strand 
indicatie van afwezigheid van verstoring van  m in o f m eer schuwe organismen: de aanwezigheid 

van rustende zeehonden en grote aantallen overwinterende steltlopers
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afwezigheid van  indicatoren van verontreiniging: verm indering van  door giftige stoffen 
geïnduceerde huidziekten bij vissen

Doelsoorten:
Zoogdieren. Bruinvis, Gewone zeehond
Doortrekkende en overwinterende vogels: Bontbekplevier, Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, 
Dwergstern, Grote Stern
Vissen. Brakwatergrondel, Dikkopje, D iklipharder, Doornhaai, Dunlipharder, Elft, Fint, Gevlekte 
gladde haai, Gevlekte griet, Gevlekte rog, Gladde haai, Goudharder, Griet, Groene zeedonderpad, 
Haring, Harnasm annetje, Hondshaai, Houting, Kleine pieterm an, Kleine zeenaald, Kleurige 
grondel, Lozano’s grondel, Pitvis, Pollak, Puitaal, Ruwe haai, Schar, Schelvis, Schol, Schurftvis, 
Slakdolf, Slijmvis, Spiering, Sprot, Steenbolk, Steur, , Tarbot, Tong Vijfdradige meun, Vorskwal, 
W ijting, Zalm , Zandspiering, Zeebaars, Zeedonderpad, Zeeëngel, Zeeforel, Zeekarper 
Kreeftachtigen. Brakwatersteurkrab, Erwtenkrabje, Fluwelen zw em krab, Gewone garnaal, Gewone 
hooiwagenkrab, Gewone zwem krab, Kleine zwem krab, Noordzeekrab, Porseleinkrab.

II.3.3.2. Stuivend open duin

Dit type omvat zowel de zeereep (met hoogstrand en embryonale duintjes) de secundaire verstuivingen 
m eer landinwaarts alsook de massieve wandelduinen. B innen het Ter Yde-gebied is dit mom enteel zeer 
goed ontwikkeld (Zeebermduinen, Ter Yde, Plaatsduinen en Karthuizerduinen.

Belangrijkste knelpunten:
verharding van  de duinvoet, strandophopingen 
recreatie
niet selectieve strandreiniging
fixatie door aanplanten van  Elelm.
aanwezigheid van verstuiving verhinderende puinresten.
dichtgroeien van open plekken door uitlopers van aangeplante exoten (Ontariopopulier, Grauwe 
abeel).

Procesparameters :
aanwezigheid van Elelm, Zandhaver, Biestarwegras, Zeepostelein, Kruipwilg (indicatoren van 
verstuiving)
indicatie van afwezigheid van  verstoring van m in o f  m eer schuwe organismen: broedende sterns 
en Strandplevieren op het hoog strand en van Kuifleeuwerik in  de voorduinen

Doelsoorten:
Hogere planten. Biestarwegras, Blauwe zeedistel, Driedistel, Gele hoom papaver, Helm , Zeeraket. 
Broedvogels'. Dwergstern. Grauwe kiekendief, Kuifleeuwerik, Strandplevier. Veldleeuwerik. 
Dagvlinders'. H eivlinder, Kleine parelmoervlinder.

Stuivende duinen zijn  verder belangrijk voor diverse thermofiele insecten- en spinnensoorten (graafwes- 
pen, zand- en gewone loopkevers, Philodromus fa lla x ) en enkele specifieke macrofungi. Op het 
hoogstrand kom t de zeer bedreigde loopkever Bembidion pallidipenne voor tussen aangespoeld 
organisch materiaal.
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II.3.3.3. Mosduin en droog tot mesoflel duingrasland

Beide types w orden gekenmerkt door een m eestal zeer laagblijvende vegetatie, die ofwel voornam elijk 
door mossen en lichenen gedomineerd wordt, ofwel door kruidachtige planten m et een m in o f m eer 
belangrijk aandeel van m ossen en/of lichenen. Duingraslanden kunnen zeer soortenrijk zijn en  een hoge 
internationale waarde hebben. Opvallend is ook het belang voor dagvlinders. D e "grijze duinen" 
(gefixeerde duinen met kruidachtige vegetatie) w erden trouwens binnen de Europese Elabitatrichtlijn 
aangeduid als habitattype m et prioritaire waarde.
Binnen het Ter Yde-gebied zijn beide vegetatietypes vrij goed ontwikkeld, vooral in Ter Yde en de 
Oostvoorduinen.

Knelpunten:
overbetreding
vergrassing en verruiging door atmosferische stikstofdepositie en overwoekering door 
aangeplante exoten (o.a. Ontariopopulier)

Procesparameters :
aanwezigheid van grazers (o.a. konijnen; plaatselijke indicatie voor begrazing)
indicatie voor afnem ende stikstofdepositie: blijkt uit depositiemetingen en toenam e van
depositiegevoelige (dikwijls ook kalkm innende) soorten
aanwezigheid van W asplaten (Hygrocybe-soorten; naast de doelsoorten is de fungisamenstelling 
belangrijk, m et name de W asplaten)
aanwezigheid van broedvogels (plaatselijke indicatie voor rust)

Doelsoorten:
Hogere planten. Aarddistel, Absintalsem, Bevertjes, Blauwe brem raap, B okkenorchis. Buntgras, 
Cipreswolfsmelk, Draadklaver, Driedistel, Duinroosje, Duinviooltje, D wergviltkruid, Echte 
kruisdistel, Eekhoomgras, Geei viltkruid, Geelhartje, Gelobde m aanvaren, Gestreepte klaver, Geei 
zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem , Graslathyrus, Grote centaurie, Grote muggenorchis, Elarlekiin. 
H erfsttijloos, Elondskruid, K lein tasjeskruid, K leine steentijm, Kleverige reigersbek, Lathyruswikke, 
M antelanjer, Liggende asperge, M uurganzevoet, Onderaardse klaver, Overblijvende hardbloem, 
Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, Voorj aarsganzerik, Voorjaarszegge, W it vetkruid, 
W ondklaver, Zanddoddegras.
Broedvogels'. Griel, N achtzw aluw . Roodborsttapuit, Tapuit. Veldleeuwerik.
Overige vogels'. Blauwe kiekendief, Boom leeuwerik, Boom pieper, Geelgors, Grauwe kiekendief, 
Groene specht, Elop, Paapje, Patrijs.
Herpetofaima'. Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Bruin blauwtje, Duinparelmoervlinder. Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine 
parelm oerv linder.

Verder is dit vegetatietype zeer belangrijk voor terrestrische bladm ossen en lichenen (o.a. Pleurochaete 
squarrosa, Thuidium abietinum, Ditrichum flexicaule, Rhyncliostegium megapolitanum, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Diploschistes scruposus, Peltigera canina, 

Cladonia div. spp, m acrofungi (G eastrum-soorten, Tulostoma brumale, Leptoglossum nuiscigenum,
W asplaten, ...), zeldzame loopkevers (Calathus am biguus, C. cinctus, Harpalus serripes, H. 
smaragdinus, ...) en zeldzame spinnen (Alopecosa barbipes, Alopecosa fabrillis, Argenna subnigra, 
Pardosa monticola, Pelecopsis nemoralis, Typhocrestus digitatus, Walcenaeria stylifrons, Zelotes 
electus,...).
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II.3.3.4. Natte tot vochtige voedselarine duinvallei

Dit type kan zowel in  primaire ais secundaire duinvalleien voorkomen. Tot dit type behoren de natte en 
vochtige valleien die een minerale tot venige bodem hebben, m aar nog geen successie tot struweel 
hebben doorgemaakt. D e vegetatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van  pionierssoorten 
(russen, zeggen, grassen) o f dwergstruweelvorm ers (Kruipwilg). Deze gemeenschappen hebben over het 
algem een een hoge soortenrijkdom (o.a. rijk aan orchideeën).
Binnen het gebied zorgt de geomorfologische dynamiek van  de grote paraboolduinen in Ter Yde en de 
Plaatsduinen voor een continue nieuwvorm ing van  jonge, vochtige pannevloeren. De oudere stadia zijn 
vooral te vinden in  het voorm alige Theunis-domein.

Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel (o.a. door grondwaterwinning). 
atmosferische stikstofdepositie (gevolg: verruiging). 
uitdoven van natuurlijke uitstuiving. 
successie naar struweel en bos.

Procesparameters :
plaatselijke kwelindicatoren en indicatoren van  natte tot vochtige, mesotrofe omstandigheden 
(b. v. Padderus, Knopbies, Sierlijke vetm uur); grondwateruittreding plaatselijk 2 111111 per dag of 
meer.
indicatie voor afnemende stikstofdepositie, vast te stellen a.h.v. depositiemetingen. 
bodem  plaatselijk in de w inter waterverzadigd, in  de zom er deels waterverzadigd.

Doelsoorten:
Hogere planten. A m ibloem ige waterbies, Bonte paardenstaart, Draadgentiaan, Drienervige zegge, 
Duinrus, Dwergbloem, Dwergvlas, D wergzegge, G eelhartje. Groenknolorchis, Grote muggenorchis, 
H arlekijn. H oningorchis, K nopbies, K lein glidkruid, M oerasgamander, M oeraskartelblad, 
M oeraswespenorchis, O everkruid, O ndergedoken m oerasscherm , Parnassia, Platte bies. Rond  
w intergroen, Sierlijke vetm uur, Slanke gentiaan. Stijve moerasweegbree, Strandduizendgul- 
denkruid, Teer guichelheil, Vleeskleurige orchis, Zeerus, Zeevetm uur, Zilt torkruid, Zilte zegge. 
Broedvogels'. Grauwe kiekendief, Kleine plevier, Paapje, Porseleinhoen, Rietzanger, Slobeend, 
Tureluur, Visdief, W aterral, W atersnip, Zomertaling.
Overige vogels'. Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe klauwier, Oeverzwaluw, Velduil.
Herpetofaima'. Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine parelm oervlinder.

N aast de hier opgesomde doelsoorten herbergt dit type ook een aantal botanisch w aardevolle blad- en 
levermossen (o.a. Bryum calophyllum, B. warneum, Campylium stellatum, Fissidens adianthoides,
Preissia quadrata), alsook enkele sterk bedreigde soorten invertebraten (o.a. Trechus obtusa, 
Trichocellus placidus (Carabidae), Erigone promiscua, Agroeca lusatica, Agroeca inopina, Xerolycosa  
miniata, Ceratinopis romana(Araneae) ).

II.3.3.5. Vochtig schraalland op mineraal/humeus substraat

De ‘Ecosysteem visie’ m aakt geen onderscheid tussen vochtige minerale en natte venige graslanden. 
Gezien het specifieke belang van het Hannecartbos voor de laatst vernielde eenheid en het onderscheid 
dat ook reeds door MAGNEL (1914) voor de beide types werd gemaakt, w orden zij hier toch opgesplitst. 
Deze opsplitsing kan echter voorlopig niet voor alle aspecten volwaardig w orden uitgewerkt. W el werd
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bij deze nieuwe indeling het doelsoorten-assortiment geherdefinieerd, mede m et behulp van  de 
doelsoorten van de meest verw ante habitats.
Onder de vochtige schraallanden  vallen de hooilanden en  begraasde graslanden op 
grondwaterbeïnvloede, zelden o f  nooit overstroomde, m aar periodiek wel oppervlakkig uitdrogende, 
minerale o f  humeuze bodem. Het grond- en/of oppervlaktewater is van goede (i.e. oligotrofe) kwaliteit 
en de graslanden w orden niet o f slechts zeer beperkt (b.v. met vissersafval) bemest. Dergelijke 
graslanden zijn  met name in  de binnenduinrand, in  oudere pannen en op de achterduinse strandvlakte te 
vinden. Zij kunnen er in  contact staan m et drogere graslanden van het duinkalkgraslandtype. Dit 
habitattype kan ook belangrijk zijn  voor weidevogels.
Binnen het Ter Yde-gebied is dit natuurdoeltype mom enteel vrij goed, m aar slechts relictueel 
ontwikkeld in  enkele beheerde percelen van  Ter Yde, het Hannecartbos en langs de binnenduinrand in 
de Oostvoorduinen.

Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling). 
bebouwing.
m oderne landbouw  (o.a. bemesting), 
verstruweling en ver- o f bebossing

Procesparameters :
m instens 10 % van de soorten is freatofyt. 
aanwezigheid van verschralings- en vochtindicatoren.
tot m aximaal 50 % bedekking m et graslandindicatoren van m inder bemeste graslanden (o.a. 
Fioringras, Scherpe en Kruipende boterbloem , G ew oon reukgras, Veldzuring, Smalle 
weegbree).

Doelsoorten:
Hogere planten. Aarddistel, A ddertong, A zorenaddertong, Bevertjes, Brede orchis, D raadklaver. 
Drienervige zegge, Geelhartje, Gelobde m aanvaren. Gewone vleugeltjesbloem , Grote muggenorchis. 
Harlekijn, Herfstschroeforchis, Herfsttijloos, H ondskruid. H ondsviooltje, H oningorchis, Kamgras, 
Kleine ratelaar, Schraallandpaardebloem , Slanke gentiaan. Vleeskleurige orchis.
Broedvogels'. Paapje, Tureluur.
Foerageerders: B lauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Kerkuil, Patrijs, 
Steenuil, Tapuit. Velduil.
Herpetofaima'. Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Grote parelmoervlinder.

Voor een inschatting van de ontwikkelingskansen van  dit habitatdoeltype verw ijzen we naar 1.4.1.1.4.

II.3.3.6. Nat schraalland op venig/veenachtig substraat

Onder dit type vallen natte hooilanden en extensief begraasde graslanden op venig substraat. Deze 
vegetaties staan (vrijwel) perm anent onder invloed van  grond- en/of oppervlaktewater van  goede (i.e. 
oligo- o f  mesotrofe) kwaliteit en w orden periodiek overstroomd. T.o.v. de duinkalkmoerassen, die een 
jonger stadium in de vegetatie-ontwikkeling kunnen vorm en, hebben zij evenwel een m eer m esotroof 
karakter. Dergelijke graslanden kunnen m et name ontw ikkelen in het overgangsgebied met de polder, in 
oude pannen met relatief beperkte grondwaterschom m elingen en op voorm alige strandvlaktes. D it type 
kan ook belangrijk zijn  voor weidevogels.
Binnen het Ter Yde-gebied is dit natuurdoeltype mom enteel slechts zeer fragmentair ontwikkeld in 
enkele natte slenken in de hooilandrelicten van het Hannecartbos, m aar historisch is een zeer goed
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ontwikkelde vom i beschreven van de venige kom  van het huidige Hannecartbos (M ag nel  1914). 
B innen het aangeplante bos zijn ook mom enteel nog enkele relictsoorten van dit type aanwezig.

Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling). 
bebouwing.
m oderne landbouw  (o.a. bemesting), 
eutrofiëring door overstrom end vervuild beekwater 
verraiging, verstm w eling en ver- o f bebossing
mineralisatie van het veen (door grondwaterschomm elingen, versterkte evapotranspiratie ,... )

Procesparameters :
m instens 25 % van de soorten is freatofyt.
aanwezigheid van o.a. Zwarte zegge, Paddem s, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem 
(verschraling indicatoren).
eventueel m inim aal 50 % bedekking m et indicatoren van natte graslanden (o.a. M annagras, 
G eknikte vossenstaart, Valse voszegge, Fioringras, Egelboterbloem , K m ipende boterbloem, ...).

Doelsoorten:
Hogere planten. A ddertong, A rmbloemige w aterbies. Blonde zegge. Bonte paardenstaart, Brede 
orchis, Drienervige zegge, Dwergzegge, Geelhartje, G roenknolorchis. Grote m uggenorchis. Kleine 
valeriaan, K lein glidkmid, Kruipend m oerasscherm , Lange zonnedauw . M oerasgamander, 
M oeraskartelblad, M oerasorchis, M oeraswespenorchis, Parnassia, Platte bies. Rietorchis, Sierlijke 
vetm uur, Slanke gentiaan. Teer guichelheil, Trosdravik. Tweehuizige zegge. Vleeskleurige orchis, 
W aterkruiskruid, Zilt torkruid, Zwarte knopbies.
Broedvogels'. Paapje, Porseleinhoen, Slobeend, Tureluur, W atersnip, Zomertaling.
Foerageerders: Blauwborst, Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, 
Kerkuil, Patrijs, Steenuil, Velduil.
Herpetofaima'. Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Grote parelmoervlinder.

Het hooiland in het Hannecartbos bevat op arachnologisch vlak nog relicten van het vroegere groot, 
onbebost venig hooiland (o.a. de zeer zeldzame soort Ceratinopsis stativa).

Voor een inschatting van de ontwikkelingskansen van  dit habitatdoeltype verw ijzen we naar 1.4.1.1.4.

77.3.3.7. D uinbeek

Dit type omvat stromende wateren, die zoet duinwater afvoeren naar het achterliggende poldergebied of 
zoals in  andere duingebieden in  W est-Europa, w ater afvoeren via de zeereep naar de zee. In  het 
Hannecartbos vinden we één van de drie duinbeken langs de Vlaamse kust tem g. W elisw aar is de Beek- 
zonder-Naam geen ‘natuurlijke’ duinbeek, m aar w aarschijnlijk door de mens gegraven om oppervlakkig 
kw elw ater a f  te voeren naar de polder. Dat afgevoerd kw elw ater is van  nature uit voedselann en door 
uitlogingsprocessen m eer o f  m inder aangerijkt m et kalk en ijzer.

Knelpunten:
de waterkwaliteit laat in het Hannecartbos zw aar te w ensen over, door rechtstreekse 

verontreiniging vanuit de woonwijk M ariapark (nu opgelost door de aanleg van  rioleringen) en door 
bladafval

niet optimale (te steile) oeverstructuur
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sterke beschaduwing 
onderbreken van  het vrij e verval

Procesparameters :
voldoende basisafvoer; het gehele jaa r watervoerend 
watertem peratuur m aximaal 15°C, 80 tot 120 % zuurstofverzadigd 
goede waterkwaliteit
indicatoren van  stromend water, zoals de Ijsvogel 

Doelsoorten:
Hogere planten. K lim opwaterranonkel, Teer vederkruid 
Vogels: Ijsvogel

II.3.3.8. Duinplas

Tot dit type behoren zow el de groter duinm eren ais de kleine stilstaande w ateren met oeverbegroeiing. 
A an onze kust ontstaan geen dümm eren m eer op natuurlijke wijze (gevormd door kustaangroei omdat 
bij duinverbreding van het duinlichaam een opbolling van de grondwaterspiegel optreedt) en zijn ze 
allemaal gegraven (veedrinkpoelen, zandwinning). N atuurlijke duinplassen herbergen een hele reeks 
bijzondere dieren en planten, vanw ege het voedselarm e, heldere w ater en de rust (Bronmossen, 
K ranswieren, Fonteinkruiden, libellen, waterkevers,...).
Kleinere duinplassen treffen we m om enteel aan in  de O ostvoorduinen (alhoewel de meeste ervan in 
slechte staat vertoeven door vertrappeling en bemesting), het w eiland bij Hannecart (zelfde opmerking 
ais bij de Oostvoorduinen), het Hannecartbos (w indworpputten en recent gegraven) en Ter Yde (recente 
gegraven en afgeplagde pannen).

Knelpunten:
rechtlijnige en steile oevers
eutrofiëring door bladafval, bemesting (zowel rechtstreeks door vee ais onrechtstreeks door 

bemesting van  weiland), tam m e eenden,....
vertrappeling door vee, m et dichtslibben van  de plas ais gevolg 
recreatie

Procesparameters :
perm anente aanwezigheid van zoet water
totaal-P tussen 0,01 en 0,5 mg/1, niet m eer dan 1 mg/1; totaal-N  tussen 0,01 en 0,5 mg/1, niet 
m eer dan 2 mg/1
indicatoren voor oligotroof water: Bronmos, Kranswieren 

Doelsoorten:
Hogere planten: Draadgentiaan, Dwergbloem, D wergzegge, Galigaan, Grote boterbloem . K lein 
blaasjeskruid, Kleverige ogentroost, Kransvederkruid, Lidsteng, M oeraskartelblad, Naaldwaterbies, 
Oeverkruid, O ndergedoken m oerasscherm . Ongelijkbladig fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig 
fonteinkruid, Sierlijke vetm uur, Stijve m oerasweegbree, Teer guichelheil, Teer vederkruid, 
W atergentiaan, W eegbreefonteinkruid, W itte waterranonkel, W ortelloos kroos, Zilte waterranonkel, 
Zomerbitterling
Broedvogels'. Baardmannetje, Dodaars, Ijsvogel, K leine plevier, Oeverzwaluw, Paapje, Pijlstaart, 
Rietzanger, Roerdomp, Snor, W aterral, W ouwaapje
Doortrekkers en overwinteraars: Baardmannetje, Dodaars. R oerdom p. W aterral 
Amfibieën: Boomkikker, Rugstreeppad, K am salam ander
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77.3.3.9. Struweel, mantel- en zoombegroeiing

Dit type om vat struwelen en zoomvegetaties verspreid over de breedte van het duin, m aar vooral in  het 
middenduin, het binnenduin en de duinzoom. De meeste struwelen zijn geëvolueerd uit de beginfase van 
de successie, nl. Duindoomstruweel. Een verm eldenswaard onderdeel is het natte duinstruweel dat 
ontstaat in  natte duinvalleien o f op plaatsen met een beperkte afwatering.
Binnen het Ter Yde-gebied zijn zowel de struwelen ais de zoomvegetaties mom enteel zeer goed 
ontwikkeld. Onder de struwelen kom en zow el jongere (Duindoom struweel), middeloude (Duindoom - 
V lierstm weel, Duindoom -W ilde ligusterstmweel) ais oudere stadia (gemengde en aftakelende 
struwelen) voor. W egens het pionierende karakter wordt verw acht dat in  de toekom st steeds m eer 
struwelen zullen openvallen en evolueren naar Duinrietsteppes o f  gemengd loofbos.

Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel (o.a. door grondwaterwinning). 
atmosferische stikstofdepositie (gevolg: verraiging). 
successie naar Duinrietsteppe. 
successie tot bos.

Procesparameters :
niet te sterke bedekking van indicatoren van  atmosferische stikstofdepositie: Gewone 
hennepnetel, Straatgras, Vogelmuur, Gewone vlier, Drienerfmuur, B ram en (deze soorten 
kunnen ook voorkom en in natuurlijke storingsmilieus in  de duinen).
voor de natte stmwelen: plaatselijk zeer natte bodems: substraat vochtig tot nat ais gevolg van 
aanvoer van m esotroof tot eutroof basenrijk water o f van stagnerend neerslagwater. 
bodem  plaatselijk in de w inter waterverzadigd, in  de zom er deels waterverzadigd.

Doelsoorten:
Hogere planten. Bilzekm id, Borstelkrans, Fijne kervel, Elondskmid, M uurganzevoet, Ruige 
scheefkelk, Soldaatje, Stofzaad, Viltroos.
Broedvogels'. Boomleeuwerik, Boom pieper. Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Plop, K leine 
barmsiis. Patrijs, Paapje, Roodborsttapuit.
Herpetofaima'. Boomkikker, Kam salam ander, Rugstreeppad.

De oudere, aftakelende stm w elen (in het bijzonder Gewone vlier) zijn  bovendien bijzonder interessant 
voor epifytische blad- en levermossen en lichenen (o.a. Orthotrichum lyellii, O. pulchellum , Cryphaea 
heteramalla, Radula complanata, Frullania dilatata, Leptodon smithii, Tortula laevipila, Ulota 
phyllantha, Zygodon viridissimus, Parmelia perlata, Physcia aipolia, Cliostomum griffithii, M acentina  
stigonemoides, e.a.) en voor lignicole fungi.

77.3.3.79. Spontaan (verjongend) duinbos

Dit type omvat bosgem eenschappen van kalkrijke tot enigszins ontkalkte, droge tot vochtige, 
voedselarm e tot matig voedselrijke duinen. Elet gaat om bossen m et een zo natuurlijk mogelijke (m aar 
niet noodzakelijk spontane) soortensamenstelling. Dit zijn voornam elijk vochtige types zoals Elzen-, 
Berken- o f W ilgenbroek (in de Plaatsduinen m et Salix alba) en in de binnenduinrand plaatselijk elzen
eikenbos. Op mesofiele en drogere gronden kan duin-berkenbos, duin-eikenbos en berken- 
zomereikenbos voorkomen.
Binnen het Ter Yde-gebied is vrijw el alle bos in oorsprong aangeplant (zie Fig. VIII.6). E r kan een 
onderscheid gemaakt w orden tussen zich niet spontaan (Canadapopulier, Zwarte els) en zich wel 
spontaan verjongend bos (Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Ontariopopulier). Verder zijn er in
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toenem ende mate natuurlijke bosvormingsprocessen w aar te nem en waarbij Gewone es, Gewone 
esdoorn, Zom ereik en lokaal Ruwe berk en Grauwe w ilg een belangrijke plaats innemen. Op lange 
termijn, en zonder enige beheersmatige bijsturing (kappen, invoeren extensieve begrazing) kan een 
vrijw el volledige successie naar bos voor een groot deel van  het reservaat verw acht worden.

Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel door waterwinning en polderdrainage. 
zure neerslag.
bebossing m et exoten (o.a. Canadapopulier, Ontariopopulier). 
pestsoorten (o.a. A merikaanse vogelkers), 
houtige adventieven uit de sierteelt.
ontbreken van  zaadbom en van te verw achten boom soorten (Puercas robar, Fraxinus excelsior, 
. . . )

Procesparameters :
niet gewenste verrijkingsindicatoren door zure depositie: G ew oon struisgras, Schapezuring, 
Rankende helmbloem.
plaatselijke indicatie voor ontbreken o f  afname van  grondwateronttrekking: bodem  plaatselijk in 
de w inter verzadigd, in  de zom er deels waterverzadigd.

Doelsoorten:
Hogere planten. Azorenaddertong, Geschubde niervaren, M oerasvaren, M uursla, Tongvaren, 
Vogelnestje, W ilde narcis.
Broedvogels'. Boomleeuwerik, Boom pieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht, 
H op. Kleine barmsijs, Steenuil, W ielewaal.
Herpetofaima'. Boomkikker, Kamsalamander.

Oudere bosaanplantingen zijn  verder interessant voor epifytische lichenen (o.a. Parmelia perlata, 
Bacidia rubella, Opegrapha cinerea, O. atra, O. niveoatra, Usnea subfloridana, U. filipendula), 
lignicole fungi (Rutilaria flaccida, Cortinarius bibulus, ...) en talrijke houtbewonende insectensoorten 
(haantjes, boktorren e.d.).

II.3.4. Abiotische patroondoelstellingen

Onder de abiotische patroondoelstellingen w orden die abiotische factoren (geomorfologische, 
pedologische, hydrologische en klimatologische kenm erken) geformuleerd w aarvan het behoud en/of 
herstel binnen het Ter Yde-gebied van  prioritair belang is, hetzij voor het behoud van de factor zelf, 
hetzij ais noodzakelijke voorw aarde voor het behoud o f  de ontwikkeling van de hierboven 
geformuleerde habitatdoeltypes.

II.3.4.1. Klimatologische doelstellingen

Zowel op m acro-, meso- ais m icroklim atologisch vlak wijkt de kust in veel opzichten aanzienlijk a f  van 
het binnenland. Hierbij vertoont de Belgische W estkust, waartoe het Ter Y de-duinencom plex behoort, 
de m eest extreme kustgebonden karakteristieken, o.a. hoogste w aarden qua deficit aan bodem water en 
qua ariditeitsindex en de laagste qua werkelijke evapotranspiratie (De R a ev e  1991: 50). De biotische en
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een deel van  de abiotische diversiteit hangt in grote mate sam en m et het voorkom en van  een breed 
gamma aan micro- en mesoklimaten, en dit gamma hangt op zijn beurt samen m et het voorkom en van 
extreme landschappelijke constellaties van  diverse schaalgroottes. Onder m eer reliëf, expositie t.o.v. de 
inkomende zonnestraling, bodemsamenstelling en hydrologische toestand zijn verantwoordelijk voor de 
(vaak grote) m icroklim atologische verschillen tussen noord- en zuidgerichte hellingen, vochtige pannes, 
zeereepduinen, bosaanplantingen, ... Het zijn  nu  net die extreme verschillen die het voorkom en van 
enkele voor de duinen zeer karakteristieke fauna- (b. v. onder de sprinkhanen, loopkevers, spinnen) en 
flora-elementen (b. v. mediterrane thermofiele soorten naast boreaal, circumpolair georiënteerde 
soorten) verklaren. Een homogene ontwikkeling naar struweel o f  bos, m et een m eer gematigd worden 
van het m icroklim aat tot gevolg, zal, op Belgische schaal bekeken, nivellerend w erken (De  R aeve  
1991: 53), en het verdw ijnen van  die typische, aan de extreme klim aatsom standigheden in de duinen 
aangepaste soorten, tot gevolg hebben.
Voor het behoud van die sterk m icroklim atologisch afhankelijke, vaak tot de kustduinen beperkte 
soorten, zal het nodig zijn  dat m aatregelen genom en w orden om een verdere totale nivellering van  het 
meso- en  m icroklim aat (onder invloed van verstruweling, verbossing, verdroging, ...) in  het Ter Yde- 
gebied tegen te gaan.

II.3.4.2. Geomorfologische doelstellingen

Alhoewel het Ter Yde-gebied op verscheidene plaatsen onderbroken wordt door wegenissen, vinden we 
er toch nog, naar Belgische context bijzondere interessante micro- en macromorfologische duinvormen, 
o.a. macro- en mesoparabolen, zandribbels, barkanen, vrije dwarsduinen, ketelduinen, windkuilen, ... 
Volgens D e M o o r  (1991) is het strand één van de breedste van de V laamse kust en was het in  de 
periode 1982-1987 onderworpen aan een residuele aanwas.
Aangezien de zeereep in  het Ter Yde-gebied (Zeeberm duinen) niet door bebouwing is aangetast, kunnen 
geomorfologische processen hier m in o f m eer vrij hun gang gaan. D oor het voorkom en van diepe 
w indgeulen vertoont de zeereep hier een gekerfd karakter, in tegenstelling tot het gesloten karakter van  
de zeereep in de andere W estkust-duinen. D e aanwezigheid van  embryonale duintjes aan de duinvoet 
wijst hier eveneens op een positief strandbudget.
De paraboolduingordel strekt zich in  het Ter Yde-gebied uit van  de zeereep tot de Plaatsduinen en 
loopt naar N ieuw poort verder in  de Simli-III-duinen. De paraboolkem  in Ter Yde is nog steeds actief, en 
zouden zich verplaatsen m et een snelheid van ongeveer 5 m  per jaa r (D e C e u n in c k ,  1992). Volgens 
deze laatste auteur behoren een deel van Ter Yde en de Karthuizerduinen tot het chaotisch  
duinlandschap, door hun m eer bew ogen uitzicht en m inder uitgesproken paraboolstructuren en 
deflatiedepressies. Toch w orden ze bij het paraboolduinlandschap gerekend Het zandm assief in
de Karthuizerduinen kan ais een loopduincom plex beschouwd worden (D e C e u n in c k ,  1992). 
Landinwaarts wordt het begrensd door een steile lijzijde, w aar actieve progradatie plaatsvindt.
Ten zuiden van  het paraboolduin kom t een lager gelegen duingebied voor dat ais kopjesduin gekarteerd 
werd op de geomorfologische kaart. De grens met de paraboolduingordel verloopt abrupt en is op 
sommige plaatsen sterk afgevlakt ais gevolg van  ingebruikname door vroegere bewoners. De 
kopjesduinen van de Oostvoorduinen onderscheiden zich m orfografisch niet, m aar genetisch w el van de 
m eer w estelijke kopjesduingordel te Koksijde. Volgens D e  M o o r  &  M o s t a e r t  (1993) zijn deze 
gevorm d op een haakwal (spits) van  het vroegere IJzerestuarium. Deze haakwal, zorgde voor de 
afsluiting van het estuarium (na een oostelijke migratie van de getijdengeul), w aardoor er zich een min 
o f m eer afgesloten strandvlakte ontwikkelde. Ten noorden van  deze strandvlakte (N ieuwlandpolder) 
kom t een reliëfarme overgangszone voor die w aarschijnlijk is ontstaan door overstuiving van een 
fossiele estuariene strandvlakte vanuit de op de noordelijke haakw al ontwikkelde jonge duinen.

Deze grote geomorfologische verw evenheid m aakt van het Ter Yde-gebied een uniek duinlandschap en 
verklaart grotendeels de hoge biologische waarde ervan. Toch w orden geomorfologische processen
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(paraboolverschuiving van  Ter Yde naar Karthuizerduinen, van  zeereepduinen naar Ter Yde) en 
geomorfologische eenheden (kopjesduin, strandvlakte) belem m erd door de aanwezigheid van  enkele 
kleinere en grote verkeerswegen. V oor het herstel van  het landschap en de kenmerkende 
geomorfologische processen is het wenselijk om de kleinere w egen te ontharden en eventueel op te 
geven. Vooral voor de N oordzeedreef ter hoogte van de Karthuizerduinen en de Polderstraat ter hoogte 
van het Hannecartbos lijkt dit een haalbaar voorstel aangezien er reeds alternatieve verbindingswegen 
aanwezig zijn die rond het gebied lopen. V oor de A lbert I laan tussen Ter Yde en de Zeeberm duinen kan 
eventueel een versmalling naar twee rijvakken en het opgeven van  de parkeerplaatsen zorgen voor een 
betere continuering van zandtransport tussen beide duingebieden (zie III.2.3.2).

II.3.4.3. Hydrologische doelstellingen

De natuurlijke waterhuishouding is voor de flora van  de V laamse duinstreek, en van het Ter Yde-gebied 
in het bijzonder, één van  de belangrijkste differentiërende abiotische factoren (DE R a e v e  et al. 1983,
1991). W egens de vaak geringe dikte van  de biologisch actieve laag (bewortelde zone), m et nam e in  de 
jonge pannemilieus, werkt een reeds vrij geringe grondwaterstanddaling o f  een verbreding van het 
fluctuatietraject al snel floristisch verarm end (D e  R a e v e  1991). De hydrologische toestand heeft ook 
een ingrijpend effect op de geomorfologische dynamiek: de ligging van de grondwatertafel bepaalt nl. 
de diepte van  uitstuiven, en daarmee de ligging van  een toekom stige pannevloer. Het beheer van 
kwetsbare vegetatietypes uit de hygroserie kan binnen het gebied niet losgekoppeld w orden van de 
hydrologische toestand. Daarom dient binnen het Ter Yde-gebied gestreefd te w orden naar het behoud 
en/of herstel van  een zo natuurlijk mogelijke hydrologie. Concreet kan dit betekenen dat b. v. de Beek- 
zonder-Naam beter gestuwd dient te worden. O ok het behoud van  de natuurlijke grondwaterkwaliteit 
(nutriëntenarm, kalkrijk) dient ais doelstelling geformuleerd te worden. Bij toenam e van  het nutriëntge- 
halte (b. v. na infiltratie m et eutroof (rivier)water) zullen de zeldzame, voor het schrale karakter van  de 
duinen typische soorten, im mers al snel verdrongen w orden door voedselm innende, hoog-competitieve, 
vaak algem enere en voor het duingebied weinig karakteristieke soorten (D e  R a e v e  1991, CUPERUS &  
M e s t e r s  1992).

II.3.4.4. Bodemkundige doelstellingen

De zeer grote bodemvariabiliteit binnen het Ter Yde-gebied is deels tot stand gekom en onder invloed 
van natuurlijke processen (eolische werking, fixatie door vegetatie, grondwatertafelfluctuaties, ...), deels 
onder invloed van antropogene invloeden (beakkering, beweiding, bemesting). De grote variatie aan 
bodems, die in  pedologisch opzicht zeer interessant is, dient behouden te blijven. De kw etsbare bodems 
van de oude, voorm alig begraasde system en (Ter Yde, Hannecart, Oostvoorduinen), van de venige zone 
en de achterduinse strandvlakte (Hannecart) en van de jonge pannes m oeten m aximaal gevrijwaard 
worden. D e sterk antropogeen beïnvloede, verstoorde bodems (voormalige genivelleerde akkers en 
w eilanden) zijn  ais weinig w aardevol te beschouwen.

II.3.5. Procesdoelstellingen

Onder de procesdoelstellingen w orden een aantal natuurlijke processen besproken die binnen het Ter 
Ydegebied op biotisch o f  abiotisch vlak een belangrijke (potentiële) waarde vertegenwoordigen.
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77.3.5.7. Natuurlijke kustvorming

De kust vóór de Zeeberm duinen heeft mom enteel het karakter van een gekerfde zeereep, met een 
natuurlijke overgang van  hoog strand via de embryonale duintjes naar zeereep. D oor overrecreatie en 
niet selectieve strandreiniging ontstaan de embryonale duintjes slechts in  beperkte mate o f w orden ze in 
het hoogseizoen onder de voet gelopen door m assa's recreanten. De aanwezige vloedm erkvegetaties 
bestaan vooral uit Zeeraket en Stekend loogkruid. U iteraard is er geen ruimte m eer voor zeldzame, m aar 
typische broedvogels zoals Strandplevier en  Dwergstern.

Optimalisatie van dit m ilieu kan enkel door het w eren van  alle menselijke activiteit in deze zone tijdens 
het broedseizoen (15 april tot 31 ju li) en het niet toelaten van  elke vorm  van  stationaire recreatie 
gedurende de rest van het jaar.

II.3.5.2. Geomorfologische dynamiek (vrije verstuiving)

Verstuiving is één van de m eest wezenlijke en karakteristieke eigenschappen van een duinlandschap 
(De R a e v e  1991: 84). Het m erendeel van  de regeneratie en nieuw vonning van landschapscom ponenten 
verloopt obligaat via verstuiving tot op het grondwater. Het Ter Yde gebied staat bekend ais een uiterst 
dynamisch systeem, w aarvan het com plex Plaatsduinen-Ter Yde-Karthuizerduinen-Zeebermduinen de 
grootste oppervlaktes stuivend zand bevatten. H et is daarenboven onderhevig aan een behoorlijk hoge 
recreatiedruk. Ondanks dit alles is dit stuifzandareaal in  vlot tempo aan het slinken, en m et name de 
kleinere vlekken erin, w aaronder de actieve paraboolduinen, zijn louter spontaan aan het uitdoven. De 
(relatief) zeer grootschalige verstuivingen binnen het Ter Yde-gebied m oeten niet alleen op zich (ais 
complex van  louter natuurlijke processen) ais uiterst w aardevol beschouwd worden, m aar dienen ook 
vanuit het oogpunt van diversiteit ais één van de hoofdinstrum enten aanzien w orden voor (subspontane) 
regeneratie en natuurontwikkeling. De dynamiek van  de paraboolduinen en het loopduin zorgt immers 
voor een voor V laanderen unieke, landschapsvem ieuwing. H et (op lange termijn) voortbestaan van 
jonge vochtige deflatiekuilen, m et de daaraan gebonden (zeer) zeldzame flora- en fauna-elem enten (o.a. 
Bryum  warneum, Bryum  calophyllum, D wergbloem  (Centunculus m inimus), Strandduizendguldenkruid 
(Centaurium minus), Sierlijke vetm uur (Sagina nodosa), Rugstreeppad (Bufo calamita), Strandplevier 
(Charadrius alexandrinus), ...) is intrinsiek verbonden aan het behouden van  de grootschalige 
geomorfologische dynamiek binnen het Ter Yde-gebied. Daarnaast zijn ook een aantal zeldzame 
insecten (graafwespen, zandloopkevers) en vegetatietypes (Helm duinen, Kruip wilg-W intergroen- 
struwelen) rechtstreeks afhankelijk van verstuivingsprocessen. H et beheer zal er dus op gericht m oeten 
zijn om zowel de grootschalige (paraboolduinen, loopduin) ais de kleinere (zeereepduinen, duinruggen, 
kleinere secundaire verstuivingen in  de kopjesduinen) verstuivingen binnen het gebied zoveel mogelijk 
te behouden.

77.3.5.3. (Sub)spontane vegetatie-ontnikkeling (struweel- en bosvorming)

M et het w egvallen van  de, op het duinecosysteem ingrijpende en successievertragende, agropastorale 
invloeden (beweiden, branden, kappen, ...) vanaf W OI, werd het startsein gegeven voor een toenemende 
struweel- en bosvorming. De struweeluitbreiding had aanvankelijk een relatief beperkt en/of plaatselijk 
karakter: het open, stuivende en grazige duinlandschap evolueerde naar een mozaïekvegetatie van 
mosduin, duingrasland en struweel. Deze evolutie w erd in  de jaren  '60-'70 ais een verrijking ervaren.
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V anaf de tweede helft van de jaren  zeventig gingen Duindoorn en enkele andere struiksoorten (Gewone 
vlier, W ilde liguster) sommige kustduinen echt overwoekeren. Het Ter Yde-complex is in tegenstelling 
tot andere duingebieden aan de kust slechts beperkt verstruweeld. In  de O ostvoorduinen viel het 
agrarisch gebruik pas in de ja ren  ‘80 terug op de centrale percelen, terwijl andere percelen tegenwoordig 
nog steeds beweid worden. H ierdoor is de verstruweling slechts de laatste ja ren  sterk toegenom en en 
blijft het totale areaal ervan eerder beperkt. In de Plaatsduinen, Ter Yde en de Zeeberm duinen, w erden 
vooral de natte pannen geïnvaseerd door zich sterk uitbreidend Duindoomstruweel.

In  het Ter Ydegebied blijft de natuurlijke spontane bosvorming voorlopig voornam elijk beperkt tot de 
oude, voorm alig begraasde pannes in  de O ostvoorduinen en de pionierende pannes van de Plaatsduinen. 
Spontane bosvorming in  de voorm alig begraasde pannes gebeurt voornam elijk door Zom ereik (Quercus 
robur) en /of Eenstijlige m eidoorn (Crataegus monogyna). Daarnaast is in de Plaatsduinen een successie 
naar pionierbos ingezet, m et o.a. Schietwilg (Salix alba), Ratelpopulier (Populus tremula) en Ruwe berk 
(Betula pendula), en dit vanuit de jongste ontwikkelingsstadia in vochtige valleien. Nabij de 
binnenduinrand in  de Plaatsduinen valt er verder vegetatieve uitbreiding te noteren van  in  oorsprong 
aangeplante soorten zoals Ontariopopulier (Populus candicans), Grauwe abeel (Populus canescens) en 
Ratelpopulier (Populus tremula). H et in  de jaren  twintig tot vijftig aangeplante Hannecartbos ondergaat 
eveneens spontane verjonging. Op de drogere delen kom t deze verjonging praktisch volledig op 
rekening van de Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus), terwijl de elsbestanden zich enkel verjongen 
langs de jaarlijks gemaaide dreven. Ook treedt er op beperkte schaal spontane verjonging op met 
Eenstijlige m eidoorn (Crataegus monogyna).
Het natuurlijk proces van  spontane struweel- en bosvorming verloopt in het Ter Ydegebied niet zo 
spectaculair ais in andere duingebieden (W esthoek, Houtsaegerduinen). Daarom is het voorkom en van 
zeldzame flora- en fauna-elem enten (Ruig viooltje (Viola hirta), W elriekende salomonszegel 
(Polygonatum odoratum), epifytische blad- en levermossen en lichenen, lignicole fungi, bosvogels ais 
W ielewaal (Oriolus oriolus), Groene specht (Picus viridis), ...) nog steeds beperkt tot het Hannecartbos 
en enkele verboste kernen in  de Plaatsduinen. Behoud van  verjongend bos lijkt in het gebied enkel 
zinvol in  de Plaatsduinen en het Hannecartbos, gezien haar huidige en potentiële waarde. In  de open 
deelgebieden (Ter Yde, Oostvoorduinen) is een evolutie naar duinbos niet in overeenstem ming m et het 
behoud van  de huidige natuurwaarden (mesofiele graslanden, grazige duinpannen). O ok in  het 
Hannecartbos is behoud van  bos niet steeds de meest gunstige optie. Op het venig gedeelte degradeert 
het elzenbos sterk en is er geen sprake van verjonging. Een herstel van  het open grasland op veen kan 
hier op korte term ijn m eer natuurwaarden opleveren dan het behoud van het niet-verjongend elzenbos. 
H erstelkansen van deze habitat kunnen enkel onder de voorw aarde dat de hydrologische toestand van 
dien aard is dat de organische fractie in  de bodem niet te verregaand gemineraliseerd is. Eenvoudige 
ingrepen in  de hydrologische toestand, zoals het opstuwen van  sloten en de Beek-zonder-Naam , waarbij 
een perm anent hoge grondwatertafel verzekerd wordt, zijn hierbij aangewezen. Indien hieraan voldaan 
wordt kunnen de herstelkansen van  het vroegere schraalland op venige bodem  (M a g n e l  1914) hoog 
w orden ingeschat.

II.3.6. Cultuurhistorische en archeologische doelstellingen

Het feit dat de volledige Ter Yde-gebied tot begin deze eeuw  vrij ingrijpend door de m ens werd 
gebruikt, heeft op zich een belangrijke cultuurhistorische waarde (cf. foto's M a ssa r t). De oude 
omwalde, en later m et loofhout beplante akkers, w aarvan verspreid binnen het gebiedsfragm enten 
voorkom en, hebben in die zin  een historisch belang en m oeten ais dusdanig bewaard worden. N iettem in 
is hun ecologische waarde eerder beperkt. O ok het perceelpatroon, dat voorkom t in  het Hannecartbos 
wijst op dit vroegere agrarische gebruik. De pedologisch sterk verstoorde en cultuurhistorisch minder 
bewaarde genivelleerde terreinen (huidige beweide genivelleerde graslanden in  de Oostvoorduinen)
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komen, mede gezien hun geringe ecologische waarde wel in  aanmerking voor vergraving, en herstel van 
jonge duinvalleien.
Door de geringe graad van verstruweling in het Ter Yde-gebied, kan een herstel van het open Massart- 
landschap hier m ooie perspectieven bieden voor een optimalisatie van zow el het cultuur- ais 
natuurhistorische patrimonium.

II.3.7. Doelstellingen van recreatieve en educatieve aard

Het Ter Yde-gebied heeft, wegens de uitzonderlijke landschappelijke, ecologische, geomorfologische en 
historische waarde een belangrijke sociale en educatieve functie. E r dient echter bij een recreatief- 
educatieve uitbouw  van het reservaat rekening gehouden w orden m et het feit dat de natuurfunctie in de 
deelgebieden m et ais hoofdfunctie ‘natuur’ steeds prioritair blijft t.o.v. de recreatieve functie. Educatief- 
recreatieve doelstellingen bestaan er dan ook in  de recreant/bezoeker te doen beseffen w at de natuur- en 
andere w aarden van het betreffende gebied zijn. Het educatieve luik dient naast aandacht aan de 
concrete biologische waarde van  het gebied, vooral aandacht te besteden aan het kennis nem en van de 
relatie tussen beheersmaatregelen en de beheersdoelstellingen. De recreatieve doelstellingen ligt in  de 
passieve natuurbeleving, waarbij aan de bezoeker duidelijk gemaakt wordt w at de regels zijn  binnen het 
reservaat, wat de belangrijkste natuurwaarden zijn, w at de m ogelijkheden zijn tot natuurbeleving, m aar 
ook waarom bepaalde beheers- en/of afschermingsm aatregelen nodig zijn voor het behoud van die 
natuur- o f andere waarden.

II.3.8. Wetenschappelijke doelstellingen

H et T er Y degeb ied  heeft, a is é én  v a n  de m eeste  gave d u ingeb ieden  v a n  onze kust, een  u itzonderlijke  
w etenschappelijke  be teken is, en  is ais dusdanig  reeds he t onderw erp  gew eest v a n  ta i v a n  
onderzoeksp ro jec ten  (cf. H o o fd stu k  I. Inven taris). M et de  u itvoering  v a n  he t beh eersp lan  in  het 
vooru itz ich t, doet z ich  een  un iek e  k an s v o o r  om  een  gecom bineerd  w e ten schappelijk  onderzoek  te 
v e rrich ten  in  onder m ee r de  vo lg en d e  dom einen:

•  pedologie:
•  effect b ew eid ing /bem esting  op bodem ;
•  studie hum usprofielen ;
•  studie opperv lakkige verzuring ;

•  hydrologie:
•  evo lu tie  w aterpeilen ;
•  evo lu tie  w aterkw alite it;
•  effec ten  a fbouw en  w aterw inning ;

•  geom orfologie:
•  evo lu tie  C en traal W andeldu in /parabooldu inen ;
•  evo lu tie  kusterosie/zeereepduinen ;

•  ecologie:
•  effec t v a n  grote, ge ïn troduceerde grazers op  fauna, flora  en  andere  grazers;
•  effec t a fbouw en  w aterw inn ing  op fauna en  flora;
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•  evolutie jonge deflatiekuilen;
•  evolutie struweelaftakeling/bosontwikkeling;

Bij het vaststellen van  de kennislacunes betreffende het Vlaamse kustecosysteem bleek onder m eer dat 
het vooralsnog m eestal onmogelijk is om een geïntegreerde relatie te leggen tussen de geom orfologi
sche, (eco-)hydrologische o f  pedologische toestand en de levensgemeenschap. M et andere w oorden de 
biotoop is vaak wel te beschrijven m aar niet het ecotoop. Bovendien ontbreekt grotendeels de kennis 
aangaande de relatie tussen vegetatiesamenstelling en -structuur en de fauna. M et het relatief grote 
oppervlak aaneengesloten duingebied en de grote diversiteit aan ecotopen leent dit gebied zich, samen 
m et de andere grotere duingebieden aan de Belgische kust (W esthoek, Houtsaegerduinen, Lombardsijde, 
Zwinbosjes) om de bestaande kennislacunes betreffende het Vlaamse kustecosysteem  in te vullen.
E r is vanuit biologisch-ecologisch oogpunt duidelijk nood aan een gedegen vegetatietypologie van de 
duinen. Verder dient de relatie tussen invertebratenfauna en de vegetatiesamenstelling en -structuur 
bestudeerd te worden. Daarbij dienen eveneens populatiedynam ische vraagstukken aan bod te kom en 
aangezien deze fundam entele en intrinsieke gegevens leveren (b. v. de rol van  andere nabijgelegen 
ecosystemen voor de aanvoer van  diasporen van  zeldzame organismen in de Belgische duinen, 
populatie-tum over van invertebraten en flora-doelsoorten in  de duinen, verspreiding en 
kolonisatiem ogelijkheden van ongew ervelden,...).
Daarnaast verdient verdere kennisverwerving betreffende de im pact van hogere trofische niveaus (b. v. 
herbivore invertebraten en vertebraten (o.m. konijn, m aar ook te introduceren grote grazers) de nodige 
aandacht.
Tenslotte dringt zich een multidisciplinaire, geïntegreerde studie van  vegetatie, bodem, hydrologie en 
geomorfologie op. D e studie van de abiotische factoren zou daarbij dienen te gebeuren in functie van 
een ecologische vraagstelling (welke abiotische factoren zijn  determinerend voor het voorkom en en/of 
de ontwikkeling van  welbepaalde biota o f levensgem eenschappen ?).

Het is duidelijk dat bij een ingrijpend veranderende beheersvorm, waarmee binnen de Belgische duinen 
is gewerkt, een intensieve monitoring van  de beheerseffecten noodzakelijk is.

II. 4. Knelpunten

Om de gebiedsvisie te kunnen realiseren zijn  een niet onaanzienlijk aantal knelpunten, die de visie en 
de daaruit voortvloeiende natuurbehoudsdoelstellingen te lim iteren, te onderscheiden. W e proberen 
deze hier zo bondig m ogelijk te om schrijven, zonder daarbij te stellen dat er b innen deze v isie en het 
beheersplan van  het H annecartbos ook iets gedaan kan worden. Veel knelpunten zijn  van  externe aard 
en m oeten via andere kanalen opgelost worden. A nderzijds zijn  zeker niet alle knelpunten van  dien 
aard dat de gestelde natuurbehoudsdoelstellingen niet geheel o f  gedeeltelijk kunnen gerealiseerd 
worden.

II.4.1. Versnippering

De urbanisatie heeft geleid tot een duinlandschap gekenm erkt door een hoge graad van  versnippering. 
Grote aaneengesloten b lokken natuur zijn  zeldzaam. M et de landschapsecologische sam enhang werd 
helem aal geen rekening gehouden. D e ligging van  infrastructuren is dus am per in  relatie te brengen 
m et de gesteldheid van  het terrein (reliëf, w aterhuishouding,...). Bij de opm aak van  de gew estplannen 
in  de zeven tigerjaren  bleven dan ook slechts ‘toevallige’ duinsnippers over om te beschermen.
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Ecologisch betekent versnippering vooral het opdelen van  de leefgebieden van  planten en dieren in 
kleinere, m eer geïsoleerde eenheden, wat tai van  nadelige effecten heeft op de overlevingskansen van 
flora en  fauna.

Lijnvormige infrastructuren (Albert I  laan, Noordzeedreef, Nieuwe Yde-laan, Polderstraat)

W egen en  andere lijnvorm ige structuren zoals zeedijken, w aterw egen en spoorw egen vorm en een 
fijnm azig netw erk in het landschap. N aast het biotoopverlies dat daaraan gekoppeld is, veroorzaakt 
deze structuur een aantal specifieke problemen.

Verstoring'.
W egen kunnen op verschillende m anieren (geluid, geur, trillingen, vervuiling) een verstoring 
veroorzaken voor de omgeving. A fhankelijk van  de intensiteit kunnen m eer o f  m inder 
verstoringsgevoelige soorten niet m eer voorkom en in  bepaalde zones rond de storingsbron.

B arri èrewerking'.
V ooral voor dieren vorm en lijnvorm ige infrastructuren grote barrières. Soorten die binnen gebieden 
een uitgesproken m igratie- en  zw erfgedrag (grotere zoogdieren zoals B unzing, W ezel, Egei, 
H erm elijn, Vos) vertonen ondervinden daar sterke hinder van. G etuigen daarvan zijn  de grote 
aantallen verkeersslachtoffers langs vooral de Polderstraat en de A lbert I laan. O ok de m igratie tussen 
duin en polder is voor veel soorten niet m eer evident door de aanw ezigheid van  de 
N ieuw poortsesteenw eg. V oor deze soorten is de barrière op zich  geen echt probleem , doch we het 
erm ee sam engaande drukke verkeer. K leinere dieren ondervinden dan w eer op een andere m anier 
h inder van  de aanw ezigheid van  w egen, om dat ze deze verhard ‘b io toop’ niet kunnen kruisen door 
haar breedte.
O ok voor een aantal abiotische processen zoals zandverstuiving kunnen lijnvorm ige elem enten ais een 
barrière werken. A an de N oordzeedreef bereikt het stuivende duin de rand van  de bebouwing. Op 
deze p laatsen w ordt het zand ofw el afgegraven o f  gefixeerd.

O ppervlakteverm indering:
N aast het isolerend effect (zie verder) heeft de oppervlakteverm indering een direct effect op het 
voorkom en van  organism en m et een groot leefgebied zoals predatoren en  grote herbivoren. Deze 
soorten kunnen in kleinere gebieden slechts in  lage dichtheden leven, w aardoor hun stochastische 
kans op u itsterven sterk vergroot. O ok voor de continuatie van  dynam ische processen is 
oppervlakteverm indering nefast. V erstuivingsprocessen hebben im m ers veel m eer ruim te nodig, 
w aardoor ze in  kleinere gebieden gedoem d zijn  om uit te doven.

Isolatie
D oor de sterke urbanisatie (villawijken, appartem enten, vakantiehuisjes) is het Ter Y de-duingebied 
sterk in  oppervlakte afgenom en. D it heeft voor gevolg dat grote eenheden m om enteel van  elkaar 
gescheiden zijn. Zo is de verbinding tussen het open duinlandschap van  Ter Yde en de 
O ostvoorduinen volledig tenietgedaan door de inplanting van  residentiële wijken.
N aast een verhoging van  de stochastische kans op uitsterven van  kleinere populaties door extreme 
m ilieu-om standigheden leidt isolatie ook tot inteelt en een degeneratie door genetische erosie, 
w aardoor ze uiteindelijk eveneens zullen uitsterven.
Eens de soorten m et een gering dispersieverm ogen zijn  uitgestorven, zorgt de isolatie van  de 
verschillende deelgebieden ervoor dat ze m oeilijk geherkoloniseerd kunnen worden.
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II.4.2. Planologische bestemming

Alhoew el de O ostvoorduinen op het gew estplan ais natuurgebied zijn  ingetekend betekent dit 
concreet niet dat de natuurw aarden daar zonder problem en geoptim aliseerd kunnen worden. A lhoew el 
er een vergunningsplicht noodzakelijk is voor vegetatiew ijzigingen (VI. R ., 16 ju li 1996), betekent dit 
niet alle problem en van  de baan zijn.
Om een duurzam e instandhouding van  het ecosysteem  te garanderen is een offensievere aanpak 
noodzakelijk. Zo legt het agrarisch gebruik (bew eiding, m aïsteelt) van  enkele percelen m om enteel een 
zw are hypotheek op de instandhouding van  w aardevolle m esofiele graslanden en natte duinvalleitjes. 
Tevens kan er niet aan  natuurbeheer gedaan zonder m edew erking van  de eigenaars.

II.4.3. Landbouw

Zoals eerder aangekaart w ordt een groot gedeelte van  de O ostvoorduinen en een perceel in  het 
IW V A -dom ein m om enteel gebruikt ais landbouwgrond.
Uit het 18de en 19de eeuw s kaartm ateriaal valt a f  te leiden dat het grootste gedeelte van  deze zone toen 
uit grasland, w aarschijnlijk vochtig hooi- en w eiland bestond. D e natuurw aarden zijn  er gedurende de 
laatste eeuw  verm oedelijk  zeer sterk op achteruitgegaan, hoofdzakelijk ten  gevolge van  verdroging 
(drainering), bem esting en in  m indere m ate scheuren van  grasland.
H oew el de actuele natuurw aarden van  enkele percelen in  de O ostvoorduinen sterk achteruit gegaan 
zijn, hebben de m eeste gronden hun  potenties voor natuurontw ikkeling grotendeels behouden. In  
N ederland heeft m en m et het om vorm en van  bollenvelden tot (m icro)reliëfrijke graslanden reeds 
enige successen geboekt (zie o.m. V a n  d e r  H a g en  & K r a m e r  1995).

II.4.4. Bebossing

V ooral vanaf de tw eede helft van  de vorige eeuw  w erden in  het (reliëfrijk) duingebied een aantal 
klein- en  grootschalige bebossingprojecten uitgevoerd. In  het studiegebied gebeurde bebossing vooral 
in  het dom ein van  H annecart (Elzen), de O ostvoorduinen (Elzen, C anadapopulieren) en  in  beperkte 
m ate in  het dom ein Theunis (Den, W itte Abeel).
N iet elke bebossing kunnen w e a a-priori ais knelpunt voor het natuurbehoud bestem pelen. O nder 
m eer dank zij deze bosaanplanten is de kust een groot aantal soorten epifyten, vogels, fungi, enz ... 
rijker geworden. Toch veroorzaakten de beplantingen een absoluut verlies aan  specifieke duinhabitats 
(m osduin, open duingraslanden, nat grasland op venige ondergrond) w at een aantasting van  de 
biologische diversiteit in  een breder kader (b. v. op gew estelijk niveau) m et zich  m ee brengt.
V erder heeft bebossing nog een aantal indirecte negatieve gevolgen. De toegenom en verdam ping 
(vooral bij naaldhout) en eventuele aanleg van  drainerende sloten veroorzaakt een m ogelijke 
grondw aterdaling. D oor het tegengaan van  verstuiving en m ilderen van  het m icroklim aat verm indert 
de specificiteit van  het duinm ilieu. E en specifiek probleem  voor de E lzenaanplant in  het Hannecart- 
dom ein is de toegenom en stikstofrijkdom , enerzijds door de toegenom en m ineralisatie (gevolg van 
verdroging), anderzijds door de actieve N -fixatie door w ortelknolletjesbacteriën, geassocieerd m et de 
w ortels van  Els. Inderdaad blijken de C/N  verhoudingen in de bodem  niet (m eer) te w ijzen op echt 
venig substraat, hoew el nog altijd sprake is van  organisch rijk bodem m ateriaal (cf. 1.3.4.6.). In  
hoeverre voor de aanplant van  Els en voor 
de verdroging w el sprake w as van  veen  is onbekend.
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II.4.5. Verstruweling

D oor het uitdoven van  de agrarische druk op het duingebied na W .O. II, de landschappelijke im pact 
van  de urbanisatie en  het ineenstorten van  de konijnenpopulatie door de virale ziekte m yxom atose 
sinds de eerste helft van  de ja ren  vijftig, evolueerden grote delen van  de kruidachtige valleivegetaties 
en lage duingraslanden naar (som s verbossend) struw eel en ruigte. O ndanks de recreatiedruk blijkt de 
globale dynam iek dus sterk verm inderd te zijn. D e oppervlakte kaal (stuivend) zand in  de duinen is na 
W .O. II ongeveer 5 m aal kleiner gew orden terw ijl de oppervlakte aan begroeid duin, ondanks de 
inkrim ping van  het totale duinareaal, m in  o f  m eer stabiel is gebleven.

M om enteel w ordt ongeveer 55 % van  de duinvegetaties door hoge struw elen en  bos ingenomen. De 
verstruw eling gaat soms ten koste van, om w ille van  andere biota, hoog gew aardeerde vegetaties. Het 
actueel nog voorkom en van  kalkrijke duinvalleivegetaties bijvoorbeeld, is grotendeels te danken aan 
het gevoerde natuurbeheer sinds de tw eede helft van  de ja ren  zeventig.
H et is onduidelijk in  w elke m ate deze evolutie een  ingrijpende invloed gehad heeft op de natuurlijke 
grondw aterstand van  het kustgebied (zie verder, IV .6.).
V erder w ordt de verstruw eling ook gekenm erkt door een 'nitrofilisatie' van  de vegetatie; vaak in  de 
hand gew erkt door een daling van  de grondw atertafel, atm osferische N 2-depositie en bladval 
afkom stig van  plaatselijke boom aanplanten. O ver het stikstofaanrijkend verm ogen van  de N 2- 
fixeerder D uindoorn bestaat nog onduidelijkheid. D e stikstoffixatie bij volw assen planten kan  oplopen 
tot 180 kg N /ha/jaar (Be c k in g  1970). H et is echter nog onduidelijk in  hoeverre deze uit de lucht 
gehaalde stikstof voor andere p lanten beschikbaar wordt. V erm oedelijk kom t deze stikstof pas na het 
afsterven van  de m oederplanten in het systeem terecht.

II.4.6. Verdroging

De gem iddelde grondw aterstandsdaling die zich  m om enteel in een groot aantal van  onze 
duingebieden laat m erken, is één van  de belangrijkste knelpunten voor het behoud van  kenm erkende, 
w aardevolle flora- en fauna-elem enten aan de kust. Belangrijke oorzaken van  de verdroging zijn 
( d rinkw aterw inning , (polder)drainering ten  behoeve van  de landbouw , de afnam e van  de infiltratie 
van  regenw ater door de toegenom en oppervlakte aan verhard substraat, afvoer van  neerslag en 
grondw ater v ia riolering en de toegenom en evapotranspiratie door verbossing en verstruw eling van  de 
duinen.
Een rechtstreeks gevolg van  de daling van  de grondw aterstand is het verdw ijnen van 
grondw aterafhankelijke organismen. W at de hogere planten betreft, m aken zij in  het duingebied een 
belangrijk deel uit van  de op V laam se schaal bedreigde flora. D oor D e  R a e v e  et al. (1983) w erd een 
studie verricht naar het vroegere en het huidig voorkom en van  freatofyten in  de B elgische kustduinen. 
Tussen 1850 en 1983 w erden in  het duingebied tussen Oostduinkerke en  Lom bardsijde een 190-tal 
freatofyten genoteerd. H iervan w erden er in 1983 een 160-tal teruggevonden. H ierm ee scoort dit 
duingebied beter dan de D oom panne van  Koksijde, w aar 75 % van  de freatofyten verdw een, en  zelfs 
beter dan de W esthoek, alw aar 25%  van  alle freatofyten verdw een ...

V erder treden in  voorm alig natte zones, w aar een accum ulatie van  organisch m ateriaal heeft 
plaatsgevonden, m ineralisatieprocessen op ten gevolge van  de verhoogde bodem aëratie, w at resulteert 
in  verruiging van  de vegetatie (veelal vervilting m et Zandzegge en /of Duinriet).
N aast de algem ene daling van  het freatisch vlak  hebben ook veranderingen in het fluctuatietraject een 
belangrijke invloed op het ecosysteem . O rganism en die niet aangepast zijn  aan de verhoogde (o f 
verlaagde) schom m elingen zijn  gedoem d om, althans lokaal, te verdw ijnen.
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D rainering polders
H et grondw aterreservoir onder de duinen w ordt gevoed door een neerslagoverschot van  gem iddeld 
280 mm /jaar. D e stroming is vooral horizontaal, zow el naar zee ais naar de polders toe. D eze stroming 
kan plaatselijk gestoord zijn  door slecht doorlatende lagen. O m dat de gem iddelde grondw aterstand 
vanw ege de getijdenw erking hoger is onder het strand (4,3 m  TAW ) dan aan de poldergrens (2,8 m 
TAW ), stroomt er m eer w ater naar de polder (ca. 59 % van  het neerslagoverschot) en  ligt de 
grondw aterscheidingslijn niet langs de lengteas van  de duinen, m aar m eer naar de zee toe. D oor de 
aanleg van  het Langgeleed (volgens L o ppen s  (1932) reeds vanaf de achtste eeuw  gestart), m et een 
betere drainering van  de polder tot gevolg, is dat aandeel nog toegenom en (ca. 62 %), en is de 
w aterscheidingslijn verder zeew aarts verschoven.

B ebouw ing
De om geving van  het Ter Yde-gebied is lange tijd  gespaard gebleven van  dichte bebouw ing. Slechts 
de laatste decennia is er een toenam e van  de bebouw de oppervlakte te noteren (M ariapark, villaw ijken 
O ostduinkerke Groenendijk, vakantiepark Sunparks, ...). D oor de bebouw ing van  het duingebied 
neem t de infiltratie af. E en gedeelte van  het regenw ater w ordt rechtstreeks opgevangen. Het 
regenw ater w ordt ofw el opgeslagen in  regenputten, ofw el uit het gebied w eggevoerd door de 
riolering.
De infiltratiesnelheid van  een w egdek m et betonkhnkers, dallen o f  kasseien stijgt naarm ate het 
oppervlakte-aandeel van  de voegen in  het w egdek toeneem t (MARTENS &  WALRAEVENS 1995: 89). 
D aar w aar het w egdek bestaat uit een gesloten asfalt, treedt geen infiltratie op.
Indien riolen onder de grondw atertafel liggen, bestaat de m ogelijkheid dat grondw ater door lekke 
buisverbindingen o f breuken in  de riool dringt. A angezien een goed riool w aterdicht is, zijn  er geen 
standaardcijfers te geven voor de te verw achten hoeveelheden lekwater. Soms w ordt echter wel 
gerekend m et een w aarde van  0,5 1/s.km rioolleiding (V a n  D e n  B o s s c h e  1994 cit. in  M a r t e n s  &  
WALRAEVENS 1995: 90). In  de steden w ordt de regenneerslag zo vlug m ogelijk afgevoerd langs 
berekende riolen. G em iddeld 60 % van  de neerslag, tot zelfs 85 % in het stadscentrum , w orden op 
deze w ijze onttrokken aan de bodem. O m dat in  de stad zo w einig w ater effectief in  de bodem  kan 
dringen en om dat dit gedeelte overeenkom t m et neerslaghoeveelheden onder de 200 m m  - de 
neerslaggrens voor w oestijngebieden - w ordt de stad al eens vergeleken m et een steenwoestijn.
Tijdens de aanleg van  riolen kunnen tijdelijk grote hoeveelheden grondw ater verw ijderd worden. Zo 
w erd tijdens de aanleg van  de riolering in  de V eurnestraat ten  zuiden van  de H outsaegerduinen tussen 
1981 en 1983, m eer dan 1.000.000 m 3 w ater opgepom pt en naar zee afgevoerd (Le b b e , mondei, 
med.). D it is nagenoeg de helft van  de huidige jaarlijkse drinkw aterproductie in  het Calm eynbos.

W aterwinning
De aanw ezigheid van  het w aterdistributiecentrum  van  de IW V A  betekent op dit m om ent geen gevaar 
voor w aterw inning. D e bestem m ing van  Ter Yde ais w aterw ingebied is im m ers geschrapt op de 
gewestplannen.
In  de nabijheid van  het Ter Y de-gebied bevinden zich  echter enkele kleinere grondw aterwinningen: 
een vakantiepark en een bedrijf voor herstel van  scheepsmachines. D eze bevinden z ich  in  de kw artaire 
lagen op een diepte van  8 tot 11 meter. Het w inningsdebiet is echter beperkt: 80 m 3/dag ( A m in a l  
1991 in M a h a u d e n  ET AL. 1991). In  vergelijking m et de com m erciële drinkw aterw inningen is dit 
echter klein b ier (ter vergelijking: drinkwaterw inning in  de D oom panne te K oksijde: ca. 2000 
nfVdag).

Verstruweling en verbossing
In  een periode van  ongeveer zeventig jaa r is de vegetatie van  het Ter Y de-gebied geëvolueerd van 
open, ijle m osduin- en graslandvegetaties naar soms dichte struw elen en bos. H et is onduidelijk in 
w elke m ate dit een ingrijpende invloed gehad heeft op de grondw aterstand van  het gebied. B a k k e r
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(1981: 83) publiceerde verdam pingsw aarden voor zeven begroeiingstypes in het N ederlands 
duingebied (tabel 8).

T abel 8 - V erdam ping in m m /jaar van begroeiingstypes  
in N ederla n d s d u in g eb ied  (on tleend  aan  BAKKER (1981)

B e g r o e i in g s ty p e V e r d a m p i n g
( m m / ja a r )

O n b e g r o e id  d u in t e r r e in 180
V o c h t i g e  v a l le i v e g e ta t i e 5 5 0
D r o g e  d u in v e g e ta t i e 3 6 0
V o c h t i g  lo o f b o s 5 5 0
D r o o g  lo o f b o s 4 0 0
V o c h t i g  n a a ld b o s 7 0 0
D r o o g  n a a ld b o s 5 5 0

O pvallend is dat het verschil tussen droge duinvegetatie (360 m m /jr) en droog loofbos (400 mm /jr) 
vrij gering is. W anneer w e b. v. 340 ha droge duinvegetatie vergelijken m et 340 ha droog loofbos, dat 
betekent dit een jaarlijks verlies van  am per 136.000 m 3/jaar neerslag. Ter vergelijking: in  het 
Calm eynbos w ordt jaarlijks ongeveer 2.000.000 m 3 drinkw ater gewonnen. D eze cijfers zijn  in 
tegenspraak m et de w aarnem ing in  het studiegebied dat onder elzenaanplanten in het H annecartbos 
(i.e. vochtig loofbos) system atisch lagere grondw aterstanden w erden w aargenom en dan onder vochtig 
grasland onder gelijkaardige pedologische om standigheden (Am p e , mond. m ed.)

II.4.7. Kustverdediging

De aanleg van  duinvoetversterkingen (niet het geval in  het studiegebied) en rijshoutbeplantingen 
(beperkt in  het w estelijk  deel van  de Zeeberm duinen) belem m eren de natuurlijke geom orfologische 
processen (spontane kustaanw as, -afslag, zeedoorbraken,...).
H et is vanuit het oogpunt van  de kustverdediging zelfs te betw ijfelen o f  deze processen aan de dicht 
bevolkte kust nog enig vrij spei kunnen krijgen. Op langere term ijn kom t het grootschalig 
zandtransport, een essentieel kenm erk van  het duinecosysteem , hierm ee in  het gedrang. De 
Zeeberm duinen bevinden zich m om enteel in een kustaanw aszone (cf. Europses survey kaart) doordat 
er geen harde constructies tegen de duinvoet geplaatst zijn  en de zeereep niet netjes gefixeerd m aar 
gekerfd is. D aardoor is er w el nog zandaanvoer vanop het strand naar de zeereep en vanuit de zeereep 
naar het achterliggend chaotisch duinlandschap. D e K oninklijk B aan is m om enteel echter de grootste 
onoverkom elijke barrière voor m assaal zandtransport tussen de Zeeberm - en de Ter Ydeduinen. Op 
term ijn zullen de actueel nog actieve loop- en paraboolduinen landinw aarts vastgelegd m oeten 
w orden om dat zij de grens van  de reservaten hebben bereikt. G rootschalige dynam iek is in  de huidige 
om standigheden dus gedoem d te verdw ijnen.

II.4.8. Milieuvervuiling

Een m ilieu-inventaris m aakt geen deel uit van  deze studie. V erm oedelijk is de kw aliteit van  bodem, 
grond- en oppervlaktew ater in  het (reliëfrijke) duingebied vrij goed. De w aterkw aliteit in  van  de

Ter Yde. gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



B eek -zo n d er-N aam  in  O o std u in k erk e  (zie  o .m . D e  M e u l e n a e r e  1992) laa t e ch ter te  w e n se n  over. 
Sanering  v a n  de d u in b eek  is e en  essen tië le  v o o rw aard e  v o o r  n a tu u ro n tw ik k elin g  in  deze  gebieden.

Zure regen is een m ilieuprobleem  van  de laatste decennia. D e natuurlijke zuurtegraad van  regenw ater 
bedraagt bij de huidige C 0 2-concentratie van  de lucht naar schatting 5,65 (w at eigenlijk al licht zuur 
is; D a m s  &  M o e n s  1994). E en pH lager dan 5,65 betekent dat er verzuring is opgetreden. De 
belangrijkste stoffen die in  terrestrische om standigheden verzuring veroorzaken zijn  zw aveldioxide 
(S 0 2), stikstofoxiden (NOx) en am m oniak (N H 3) (D e  B l u s t  1989). E lectriciteitscentrales en 
olieraffinaderijen zijn  de belangrijkste bronnen van  zw aveldioxide. Stikstofoxiden zijn  vooral 
afkom stig van  verbrandingsprocessen: industriële verbranding, verkeer en huishoudelijke
verw arm ing. A m m oniak-uitstoot tenslotte is haast uitsluitend aan de intensieve veeteelt te wijten. 
Behalve bodem verzurend (onder invloed van  het gevorm de zw avel- en salpeterzuur), w erkt de 
depositie van  am m oniak bovendien ook eutrofiërend. E r is im m ers een grotere beschikbaarheid van 
stikstof in  de vorm  van  amm onium . E en bekend gevolg van  deze verzuring, gepaard gaande met 
andere negatieve factoren zoals het w egvallen van  begrazing en  een verlaging van  de grondw atertafel, 
is de toegenom en vergrassing van  natuurgebieden. In  kalkrijke duinterreinen kunnen dom inantie van 
b ijvoorbeeld D uinriet en Zandzegge m ogelijks door de atm osferische depositie gestim uleerd worden. 
O ok de zogenaam de ‘verm ossing’ met de neofyt Grijs kronkelsteeltje (Cam pylopus introflexus) in 
som mige duinterreinen zou aan een toenem ende verzuring kunnen toegeschreven w orden (H e m e r ik

1992).
K w antitatieve m etingen i.v.m. zure neerslag zijn  voor de V laam se duinen niet voorhanden. W el blijkt 
uit het voorkom en van  bepaalde bio-indicatieve lichensoorten, zow el S 0 2-vervuiling ais N H 3- 
belasting geringer te zijn  in  de W esthoek dan in  gelijk w elk ander deel van  Oost- en W est-V laanderen 
(H o ffm a n n  1993). D it zou m ogelijks te w ijten zijn  aan de dom inante zeew inden, die re latief w einig 
belast zijn  m et in  hoofdzaak op het land geproduceerde verzurende stoffen. O ver de im pact van  de 
industriegebieden van  D uinkerke en  Zeebrugge zijn  geen concrete gegevens bekend m aar de emissie- 
inventaris van  de V laam se regio (EIV R) toont aan dat langs de kust w einig belangrijke 
em issiebronnen aanw ezig zijn.

Restanten van  voorm alige bebouw ing kunnen ais een vorm  van, w elisw aar chem isch inerte, 
m ilieuverontreiniging beschouw d worden. In  veel duingebieden is veel puin  aanw ezig afkom stig van  
ontm antelde verdedigingsstructuren (bunkers, tankw eringen,...) van  de ‘A tlantikw all’. Het 
belangrijkste knelpunt hierbij is de belem m ering van  verstuiving. V erder kunnen grotere brokstukken, 
naast hun  visuele vervuiling, ais ‘aantrekkingspolen’ in  het landschap fungeren w aardoor recreanten 
zich  over het terrein verspreiden (cf. resten  in  de W esthoek, L e t e n  1994).

II.4.9. Jachtproblematiek

In  de O ostvoorduinen w ordt heden nog steeds gejaagd. D it gebeurt niet alleen op de traditionele 
m anier (shoot to kill), m aar eveneens m et behulp van  Fretten (Konijnenvangst). Deze jachtbezigheden 
zorgen niet alleen voor een ernstige verstoring van  de rust, m aar hebben tevens een indirecte invloed 
op de begrazingsintensiteit in het gebied, doordat het konijnenbestand beïnvloed wordt. V ooral de 
jach t met Fret veroorzaakt ernstige schade aan de vegetatie, om dat konijnenholen w orden 
uitgegraven, waarbij de om ringende vegetatie (veelal verstoringsgevoelige m osduinen o f 
duingraslanden) w ordt vernietigd.
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II.4.10. Recreatie

In  V laanderen is het kustgebied de toeristische trekpleister bij uitstek. N aast de m et de ontw ikkeling 
van  het toerism e geassocieerde verstedelijking, brengt recreatie in  de duinen onder m eer ook 
overbetreding en rustverstoring m et zich  mee. Secundaire gevolgen van  het kusttoerism e zoals 
verkeersstrom en, parkeeroverlast, vervuiling, ... hebben eveneens een m eestel negatieve invloed op 
het kustecosysteem .

Rustverstoring
D oor het gebrek aan afsluitingen en (officieel) bew egw ijzerde paden kunnen recreanten het Ter Yde- 
gebied (uitz. H annecartbos en dom ein Ter Yde) vrij en  overal rondlopen. V oor veel diersoorten is die 
druk te hoog. V ooral dieren die afhankelijk zijn  van  grotere rustgebieden hebben het aan de kust zeer 
m oeilijk en  zijn  dan ook vaak uit het gebied verdw enen (zoals b. v. Grauwe kiekendief). Lokaal zijn 
in  hoofdzaak soorten van  open terreinen het slachtoffer van  overrecreatie; dichte struw elen w orden 
im m ers veel m inder betreden. In  het eigenlijke duingebied denken w e aan bodem broedende vogels ais 
Tapuit o f  Strandplevier die recent verdw enen zijn. D e overgangszone tussen strand en duin w orden 
zeer sterk door recreatie verstoord. Soorten ais D w ergstem  en Strandplevier zijn  ais broedvogel 
verdw enen, terw ijl de K uifleeuw erik nog am per tot broeden komt. De functie van  het strand ais 
(inter)nationaal belangrijk overw interingsgebied voor arctische en  subarctische steltlopers, zoals 
Steenloper, Paarse strandloper en D rieteenstrandloper is ook m oeilijk te verzoenen m et intensief 
strandbezoek. V ooral bij hoogtij zijn  deze soorten genoodzaakt om rustige p laatsen op te zoeken 
(hvp’s in  de Ijzerm onding en het strand van  Lom bardsijde).

O verbetreding
Een aantal habitats zijn  erg gevoelig voor m echanische verstoring o f  kunnen na beschadiging onder 
de heersende m ilieu-om standigheden m oeilijk o f  niet regenereren. M osduinen, pioniervegetaties van  
valleien en  bepaalde droge duingraslanden zijn  hier treffende voorbeelden van. V ooral de m eer 
intensieve ontspanningsvorm en (paardrijden, m ountain-bike, 4X4 cross, ...) kunnen een ernstige 
bodem - en vegetatiedegradatie veroorzaken. V ooral de m osduinen in  Ter Yde hebben hieronder sterk 
te leiden. Zo houden ruiters zich  niet aan het uitgestippeld ruiterpad en brengen m ountainbikers en 
veldrijders grote schade toe aan de fragiele m osduin- en graslandvegetaties.

H et m echanisch reinigen van  het strand ten behoeve van  het kusttoerism e zorgt bovendien voor een 
verw ijdering en beschadiging van  organisch m ateriaal en kiem planten van  vloedm erkflora; hierdoor 
w ordt de vorm ing van  em bryonale duintjes en vloedm erkvegetaties verhinderd.

Veel van  deze problem en zijn  grotendeels op te lossen door de aanw ezigheid en het efficiënt optreden 
van  één o f m eerdere perm anente terreinbew akers (natuurw achters van  de V laam se G em eenschap en 
gem eente K oksijde). De huidige situatie, waarbij slechts één technicus-natuurw achter m et politionele 
bevoegdheid voorhanden is voor de drie V laam se natuurreservaten langsheen de V laam se W estkust 
(W esthoek, H outsaegerduinen, H annecartbos & Ter Yde-dom ein, totale oppervlakte ± 450 ha), is 
absoluut onvoldoende. De technicus-natuurw achter is niet alleen belast m et de bew aking en het 
beheer van  de V laam se N atuurreservaten (“ de W esthoek” , “ de H outsaegerduinen” , “ 
H annecartbps” ) en de gew estelijke natuurdom einen (“ B elvedère” , “ de H oge B lekker” , “ Ter Y de” 
, “ K arthuizerduinen” , “ IJzerm onding” , “ d ’ H eye” , “ Baai van  H eist” en “ K leiputten van  H eist” ) 
langs de V laam se kust, m aar ook m et politioneel toezicht op de naleving van  de volledige 
natuurbehouds-, jacht-, en visserijw etgeving over zijn  gehele am btsgebied (d.w.z. ook buiten de 
gew estelijke domeinen). Hierbij kom t ook nog de natuureducatieve opvang in de gewestelijke 
domeinen. In  het kader van  de duinbrandbestrijding, w orden in  de nabije toekom st w ellisw aar 4 
technici-natuurw achters langs de V laam se kust geplaatst: 1 voor het am btsgebied D e Panne, één voor 
het am btsgebied K oksijde en N ieuw poort, 1 voor het am btsgebied M iddelkerke-O ostende-B redene-
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De H aan (M iddenkust) en één voor het am btsgebied B lankenberge-Zeebrugge-K nokke-H eist 
(Oostkust). In  de voor het publiek opengestelde natuurgebieden zou  er m instens één perm anente 
bew aker m et politionele bevoegdheid perm anent aanw ezig m oeten zijn. In  drukke vakantieperioden 
en in  de w eekends kunnen m eerdere personen ingeschakeld worden. Deze extra-personeelsbezetting 
kan zoals eerder vernield gedragen w orden door de plaatselijke gem eentepolitie (natuurpolitie, 
analoog aan bijvoorbeeld preventie- en milieupolitie). M om enteel w ordt er im m ers veel te weinig 
opgetreden tegen overtredingen. D it heeft w ellicht veel te m aken m et het feit dat enerzijds de huidige 
beam bte er alleen voorstaat, en anderzijds de m eeste proces-verbalen autom atisch geseponeerd 
w orden, w at uiteraard sterk dem otiverend w erkt op de aanw ezige terreintoezichter.

11.4.11. Uitbreiding van exoten

Eén van  de ongew enste neveneffecten van  de urbanisatie van  de kust is de uitbreiding van  uitheem se 
planten in  de natuurgebieden. Tijdens de voorbije 50 jaa r is het aantal niet inheem se w ilde 
plantensoorten gestegen van  25 naar 115. Zij m aken ongeveer 15 % uit van  de huidige hogere flora. 
De planten verw ilderen uit siertuinen, tuincentra o f  groenstortplaatsen. H eesters o f  bom en w orden 
ook, vaak ten  behoeve van  duinfixatie, aangeplant. Een aantal soorten breidt zich  vrij snel uit (soms 
ook vegetatief) w aardoor zij vaak een bedreiging vorm en voor streekeigen vegetaties. V oorbeelden 
zijn  o m . R im pelroos, W itte abeel, M ahonia en W itte w interpostelein.

Gewone esdoorn w ordt b innen de N ederlandse ecosysteem visie (JANSSEN & SALMAN 1992) 
verketterd ais een uit te roeien exoot. D eze stelling is echter voor discussie vatbaar. B innen de 
kalkrijke V laam se kustduinen blijkt deze, oorspronkelijk uit ravijnbossen in  het m ontane gebied 
afkom stige boom soort, zich  op talrijke p laatsen spontaan uit te breiden, vooral in  de omniddellijke 
omgeving van  aanplantingen (Hannecartbos). M om enteel stellen zich nog geen noem ensw aardige 
problemen. D oor de uitbundige verjongings- en vestigingstendens zal deze soort in  de toekom stige 
duinbossen w ellicht een belangrijke (zoniet dom inerende) plaats gaan innemen. D e m ogelijke effecten 
h iervan op de lokale fauna en flora (terrestrisch en epifytisch) zijn  nog onduidelijk. O udere esdoorns 
(onder m eer aangeplante exem plaren in  de kustgedeelten van  de B oulonnais in  N oord-Frankrijk) staan 
in  ieder geval bekend ais rijke epifytendragers (zie ook 14.5.3.1). O ok het effect van  begrazing met 
grote herbivoren (de Gewone esdoorn is verm oedelijk een preferentieel begraasde soort) is nog 
onbekend.. Een eventuele bestrijding van  de soort aan onze kust lijkt ons verder w einig realistisch 
gezien de snelheid w aarm ee de soort zich  vestig t en uitbreidt.

11.4.12. Natuurbeleid

De m om enteel nog resterende onbebouw de duinen genieten een re latief goede planologische 
bescherm ing, ook omwille van  bijkom ende bescherm ingen in  het kader van  het duinendecreet. De 
concrete invulling van  deze ‘papieren’ bestem m ing laat vanuit oogpunt van  natuurbehoud echter vaak 
te w ensen over.

Terreinverwerving
De aankoop en bescherm ing van  duingebieden door de overheid heeft lange tijd op een laag pitje 
gestaan. Tot enkele ja ren  geleden b leef het natuurreservaat de W esthoek (reeds opgericht in  1957) het 
enige V laam s natuurreservaat (gew estelijk N R ) aan de V laam se kust. D aarna kw am  er een duidelijke 
kentering, onder m eer m et de aankoop van  de H outsaegerduinen, het H annecartbos, het dom ein Ter 
Yde en de voorm alige m arinebasis vanN ieuw poort-Lom bardsijde.
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V erwerving van  de resterende duinterreinen door een natuurbeherende instantie is de beste garantie 
voor optim alisatie van  de natuurwaarden. V oor het Ter Y de-gebied is de aankoop van  de 
O ostvoorduinen duidelijk prioritair. Enkel indien dit gebied eigendom  is van  een natuurbeherende 
instantie, kan de huidige overbew eiding en bem esting aan banden gelegd w orden, en kunnen enkele 
urgente natuurherstelm aatregelen genom en worden. D e hoge grondprijzen aan de kust vorm en hierbij 
echter een  specifiek probleem. V erder zijn  ook de relatief hoge schattingen van  het aankoopcom ité 
van  het M inisterie van  F inanciën verantw oordelijk voor de geringe terreinverw erving aan de kust. 
Deze instantie beroept zich  in  geval van  onteigeningen op art. 31 van  de stedebouww et van  29 m aart 
1962 (inm iddels vervangen door het decreet betreffende de ruim telijke ordening gecoördineerd op 22 
oktober 1996) om bij de bepaling van  de prijzen geen rekening te houden m et de w aardeverm indering 
voortvloeiend uit de gew estplanbestem m ing van  de gebieden.

Beheer
U iteindelijk is het gevoerd natuurtechnisch beheer en de recreatief-educatieve inrichting van  een 
gebied belangrijker dan de eigendom sstructuur en het ju rid isch  statuut ervan.
In  de terreinen beheerd door de AM IN AL afdeling N atuur bestaat dit vooral uit botanisch 
relictbeheer, m et name m aaien van  een aantal verruigde o f  verstruw eelde vochtige terreindelen. Het 
huidige beheer blijkt echter niet in  staat de achteruitgang van  natuurw aarden volw aardig te 
compenseren. D aartoe zijn  m eer ingrijpende en grootschalige vorm en van  natuurbeheer noodzakelijk 
(natuurtechnisch herstel van  afgevlakte en /of overbem este landbouw terreinen, ontstruw eling, hooien, 
extensieve begrazing,...). In  de O ostvoorduinen heeft het gebrek aan beheer geleid heeft tot het 
verdw ijnen van  talrijke plantensoorten uit de O ostvoorduinen (Sl o s s e  1996).

Een ander probleem  stelt zich  bij de huidige bezetting, begeleiding en opleiding van  het personeel van  
de afdeling Natuur. V oor alle gew estelijke natuurgebieden langs de V laam se W estkust (W esthoek, 
H outsaegerduinen, duingebied Ter Yde, H annecartbos en  Ijzerm onding; totale oppervlakte ca. 525 
ha) zijn  er m om enteel m aar tw ee natuurarbeiders beschikbaar. D it is, m et de uitvoering van  
grootschaliger vorm en van  beheer in  het vooruitzicht (struw eelontginningen, invoeren begrazing, 
educatieve inrichting, ...) een sterk onderm aatse bezetting. In  de W esthoek, het grootste beheerde 
duingebied aan onze kust, is er bovendien vaak geen o f am per bewaking!
Daarbij kom t nog de blijkbaar vrij stugge organisatiestructuur. D oor de geringe technische kennis 
inzake natuurbeheer van  de eigenlijke terreinbeheerders w orden de m eeste beslissingen m om enteel op 
hoger niveau genom en, w at aanzienlijke adm inistratieve vertragingen kan  opleveren. E r dient evenwel 
gesteld te w orden dat van af decem ber 1997 het aantal arbeiders voor de gew estelijke dom einen 
verdubbeld wordt.

N atuur educatie
De m odale Belg staat nog steeds niet bekend om zijn  natuurm innende aard, ondanks de opbloei van 
‘groene’ gedachtenstrom ingen vanaf het einde van  de zestiger jaren. De achterstand op b. v. 
N ederland is nog steeds groot. Zo heeft de grootste N ederlandse natuurvereniging N atuurm onum enten 
m eer dan 20 m aal m eer leden dan de B elgische N atuur- en  V ogelreservaten (B .N.V.R.).
De w esterse m ens heeft eeuw enlang tegen de natuurelem enten gestreden (overstrom ingen, droogtes, 
ziekten,...) en blijkt dat vaak nog steeds te doen, zelfs al is daar niet steeds een noem ensw aardige 
reden toe (onkruidbestrijding in  tuin, doodtrappen van  ‘vieze beestjes’,...). H et bijbrengen van  respect 
vereist dus een m entaliteitsw ijziging. N atuurbehoud krijgt op school en in  de m edia echter rela tief 
weinig aandacht. B elangstelling im pliceert niet noodzakelijk respect m aar is m eestal de eerste stap in 
die richting (zie o.m. K u ijk e n  1989).

A an de kust staan voorzieningen voor natuureducatie nog in  de kinderschoenen. M et de bouw  van  een 
gew estelijk natuureducatief centrum in D e Panne zullen de natuureducatieve voorzieningen in de 
regio zeker uitbreiden. Tevens is de goede bew egw ijzering en eductaive begeleiding van  de 
w andelpaden (ontwerp W V T) een stap in de goede richting.
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III. BEHEERSVOORSTELLEN IN HET KADER VAN DE 
GEBIEDSVISIE

111.1. Inleiding

H et natuurbeheer in de V laam se duinen bevond zich  tot voor kort nog steeds in  een experim entele 
fase, waarbij voornam elijk aandacht geschonken w erd aan vegetatiebeheer gericht op het behoud van  
relictpopulaties en -begroeiingen. In  de V laam se natuurreservaten ‘D e W esthoek’ en ‘De 
H outsaegerduinen’ te D e Panne w erd pas in  1996 gestart m et de inrichtingsfase van  het in  datzelfde 
jaa r goedgekeurde beheersplan (H o y s  et al. 1996a,b). D it behelsde plaatselijke grootschalige 
ontstruw eling (W esthoek) gevolgd door begrazingsbeheer (W esthoek, H outsaegerduinen) met 
grootvee, lokaal gecom bineerd m et m aaien, dit laatste al dan niet in  een overgangsfase. Veel ervaring 
hierm ee is er dus voorlopig niet. M in o f  m eer equivalente ingrepen w erden in  een verder verleden 
nochtans regelm atig toegepast, zij het om landbouw kundige redenen en niet om w ille van  het 
natuurbehoud, m aar onder m eer een sterk veranderde ecolandschappelijke context m aakt het m oeilijk 
om de im pact van  vroegere ingrepen rechtstreeks naar de huidige situatie over te plaatsen.

A an de hand van  ervaringen in  de aangrenzende duingebieden, m et nam e de N ederlandse (zie 
P r o v o o s t  &  H o f f m a n n  1996) kunnen w e een beter idee krijgen van  de im pact van  diverse 
beheersm aatregelen. V oor m eer inform atie verw ijzen we verder ook naar H o y s  et al. (1996a, b).

De V laam se duinen zijn  nochtans niet zom aar vergelijkbaar m et de N ederlandse situatie. V ooreerst 
v inden w e in  N ederland slechts in  oorsprong kalkrijke duingebieden ten zuiden van  Bergen-aan-Zee 
(D e B r u y n  1992). V erder is er een groot verschil in oppervlakte: in V laanderen m eten de grootste 
duingebieden enkele honderden hectaren, in N ederland zijn  er niet zelden aaneengesloten terreinen 
van  enkele duizenden ha. D it geeft uiteraard verschillen in  m ogelijkheden en  kw etsbaarheden op het 
vlak  van  recreatie, begrazing, bufferzones, enz.
O ok op het v lak van  landschap en vegetatie zijn  er duidelijke verschillen: jonge, kalkrijke, sterk m et 
D uindoorn, Gewone V lier en W ilde L iguster verstruw eelde duinen zijn  in  N ederland eerder zeldzaam. 
M et m aaien van  vochtige duinvalleien is hier w el al jarenlange ervaring, m aar extensieve bew eiding 
(enkel de duinen van  O ostvoom e en een zeer beperkt deel van  de Zepeduinen op Schouwen) is ook 
daar nog niet veel verder dan het experim enteel stadium. M et begrazingsbeheer op ‘vroongronden’ 
(oude kopjesduinlandschappen: o.a. Schouwen, G oeree) en in  sinds lang gestabiliseerde, matig 
kalkrijke o f  licht ontkalkte duingebieden (M eyendel, N oord-H ollands D uinreservaat, A m sterdam se 
W aterleidingduinen) is m eer ervaring. O ver grootschalig ontginningsbeheer in  N ederlandse kalkrijke 
duinen is w einig bekend.

De kalkrijke duinen van  de Franse “Côte flam ande” (G ravelines to t de Belgische grens) vertonen op 
historisch, geom orfologisch en ecologisch vlak  w el sterke gelijkenissen m et de duingebieden langs de 
V laam se W estkust. Ze behoren im m ers tot één eenheid, nam elijk de V laam se Duinen. Tot voor enkele 
ja ren  w as hier geen sprake van  een ac tief vegetatiebeheer. D e laatste ja ren  w erd er echter in een aantal 
duingebieden gestart m et een grootschalige ontginning van  verstruw eelde jonge duinvalleien en 
jaarlijkse m aaibeurten van  vochtige pannen. Lokaal w ordt geëxperim enteerd met vorm en van 
(extensieve) begrazing. H et m onitoringprogram m a dat sinds 1996 van  start ging en dat de invloed van 
verschillende beheersvorm en (m et nadruk op begrazingsbeheer) nagaat op verschillende biotische 
(o.m. flora, vegetatie, spinnen, loopkevers, vogels, dagvlinders) en abiotische (pedologie, hydrologie) 
elem enten (B o n te  et al. 1997c, in  druk) laat voorlopig nog niet toe oni tot eensluidende conclusies te 
kom en om trent het effect van  het n ieuw  gevoerde begrazingsbeheer.
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In  het volgend deel w orden de concrete beheersm aatregelen voor het Ter Yde gebied (vertaling van  de 
gebiedsvisie) en het V laam s natuurreservaat ‘H annecart’ (gedetailleerde beheersvoorstellen) 
besproken. V oor een  bespreking van  de verschillende beheersvorm en verw ijzen w e naar de 
E cosysteem visie voor de V laam se K ust (Pr o v o o st  & H o f fm a n n . 1996).

III.2. Vertaling van de gebiedsvisie voor Ter Yde naar concrete 
beheersmaatregelen

III.2.1. Keuze van een landschapsdoeltype

D oor de ruim telijke beperkingen, zijn  w e genoodzaakt om ais landschapsdoeltype te opteren voor een 
duinlandschap m et half-natuurlijke eenheden (kortweg: een half-natuurlijk duinlandschap),
gecom bineerd m et elem enten uit een  gedem pt-dynam isch duinlandschap (zie hoofdstuk II.3). Gezien 
het relictuele o f  zelfs verdw enen karakter van  veel van  de elem enten (soorten zow el ais 
geom orfologische processen, bodem s, enz.) w ordt er niet enkel in  een  eerste fase gekozen voor zeer 
gerichte, lokale vorm en van  patroonbeheer (relictbeheer v ia m aaien, verhinderen van  opslag, schonen 
van  poelen en sloten, ...), m aar w orden ook tijdens de inrichtingsfase nog op grote schaal 
patroongerichte m aatregelen getroffen (om vorm ingsbeheer van  bosaanplant naar nat grasland, m aaien 
van  graslanden en  kaalslagvegetaties, hercreatie van  open w ater, verw ijderen van  aanplant en 
w ortelopslag van  bom en, ....). G eleidelijk kan de nadruk verlegd w orden van  patroon- naar 
procesbeheer, waarbij zow el gebruik kan w orden gem aakt van  de m om enteel reeds aanwezige, m aar 
eventueel te versterken processen (verstuivingen, spontane vegetatie-ontw ikkeling) ais van  nieuw  
geïntroduceerde processturende elem enten (grootvee). Beperkend hierbij is de versnipperde 
eigendom sstructuur die een geïntegreerd beheer voorlopig ónm ogelijk maakt. H et blijft voorlopig 
onvoorspelbaar w anneer en hoe deze belangrijke beperking zal kunnen w orden opgeheven. H et heeft 
daarom  ook nog niet veel z in  om reeds in  dit stadium  concreet uitgew erkte p lannen voor een m eer 
geïntegreerd beheer op punt te stellen o f een tijdsplanning uit te w erken die m eer dan 5 à 10 jaa r 
overspant.

E r w ordt geopteerd voor een vrij ingrijpend beheer in  die deelgebieden w aar m om enteel de bijzondere 
vegetaties en de daarm ee sam engaande fauna-elem enten (m esofiele duingraslanden, hooilanden in 
duinvalleien en op de fossiele strandvlakte, al dan niet op venige ondergrond) een relictueel karakter 
hebben en potentieel de m ogelijkheid hebben om zich  te herstellen en uit te breiden. In  de eerste 
p laats dient op deze p laatsen het huidige relictbeheer (patroonbeheer) te w orden verdergezet. D oor het 
vrijw aren van  grote oppervlakten potentieel geschikt habitat (door ontbossing, ontstruw eling) en  het 
instellen van  een ex tensief begrazingsbeheer kan  dan na een zekere term ijn overgeschakeld w orden op 
een procesgericht beheer, waarbij nog steeds de nodige bijsturing m ogelijk is (regelen van  
begrazingsdichtheid, aanvullend maaien,...). In  enkele deelgebieden w ordt niet ingegrepen teneinde de 
spontane landschapsecologische processen zoals grootschalige verstuiving, natuurlijke kustvorm ing 
en bosvorm ing) ongestoord te laten doorgaan.
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III.2.2. Creatie van de verschillende deelzones in functie van het te voeren beheer 
binnen het Ter Yde-duinencomplex

Algem ene opm erking: de indeling en de realisatie van het beheer in de verschillende deelzones is 
m om enteel gestoeld  op de vooropgestelde visie. C oncreet kunnen deze verschillende m aatregelen nog  
n iet overal worden uitgevoerd, aangezien enkele deelgebieden (Plaatsduinen, westzijde Ter Yde, 
Oostvoorduinen) geen eigendom  zijn van de Vlaamse Gemeenschap. D e realisatie van deze 
beheersopties kan bijgevolg enkel geschieden ais alle deelgebieden e ffec tie f eigendom zijn  en ais het 
IW VA-dom ein ingeschakeld w ordt binnen het systeem. A ankoop van de resterende terreinen en 
inschakeling van het IW VA-dom ein binnen het com plex van de gew estelijke dom einen Ter Yde- 
H annecart zijn bijgevolg van prim ordiaal belang voor de realisatie van de voorgestelde 
beheersopties. In  het licht hiervan zijn  ook enkele beheersmaatregelen binnen de huidige perim eter 
van het H annecartbos, die noodzakelijk w orden op het m om ent da t een integraal beheer voor het 
gehele Ter Yde-duinencom plex gerealiseerd  kan worden, m om enteel nog  n iet opgenom en binnen de 
beheersmaatregelen die nu worden voorgesteld binnen het H annecartbos (cf. hs. V).

III.2.2.1. Deelzone I

Binnen deelzone I ligt de nadruk op vrij o f  geleid procesbeheer, m et spontane geom orfologische en 
vegetatie-ontw ikkeling en passief recreatief m edegebruik (Zeebermduinen, Karthuizerduinen, 
Plaatsduinen). Het betreft hier een oppervlakte van  in totaal ca. 72 ha, w aarvan ca. 61 ha open duin, 
helm - en m osduin, 10,5 ha struweel en 0,5 ha bos.

V ooral het jongere, dynam ische duingebied kom t hiervoor in  aanmerking. H et vrije verloop van  de 
natuurlijke processen staat hierbij centraal. D it betekent dat de grote geom orfologische dynamiek 
(verstuiving) van  de parabool-loopduinen centraal staan, waarbij in  het kielzog spontane struweel- en 
duinbosontw ikkeling ongestoord kan doorgaan. Toch kunnen hier enkele beperkte m aatregelen 
genom en w orden om  een aantal negatieve fenom enen te neutraliseren: kappen van  exoten, vastlegging 
van  stuifduinen m et H elm  om eventuele bebouw ing te bescherm en (bufferbeheer), opruim en van  
storende puinresten, ... O ok zullen sturende m aatregelen nodig zijn  op het vlak  van  het recreatief 
m edegebruik: beperking en nauw gezette planning van  de ingangen, geleiding van  de bezoekersstroom  
via uitgestippelde paden, eventueel tijdelijke afsluiting van  sterk aangetaste zones, enz.

III.2.2.2. Deelzone II

De nadruk ligt hier op patroon- en  geleid procesbeheer, m et deels gestuurde vegetatie-ontw ikkeling en 
beperking en  geleiding van  de recreatie (Ter Yde, H annecart, Oostvoorduinen). H et betreft een gebied 
van  ca. 187 ha, w aarvan m om enteel ca. 38 ha door grasland (incl. duinroosdw ergstruw eel), ca 40 ha 
door open duin, helm - en m osduin, ca. 54 ha door struweel en ca. 55 ha door bos w ordt ingenomen. 
N a de realisatie van  de beheersm aatregelen in  het kader van  de gebiedsvisie w ordt deze verhouding 
52 ha grasland -  40 ha open duin, helm - en m osduin -  54 ha struweel -  41 ha bos.

In  een deel van  de jongere duinen, de oudere duinlandschappen en de achterduinse strandvlakte 
kunnen de huidige en  potentiële natuurbehoudsw aarden niet w orden gegarandeerd, resp. gerealiseerd 
zonder ingrijpende sturende m aatregelen op het v lak van  vegetatie-ontw ikkeling (patroonbeheer) en 
zonder m eer stringente beperkingen van  de recreatie. H et beheer zal hier vooral gericht zijn  op het
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actief instandhouden en uitbreiden van  lokaal en (inter-)nationaal bedreigde habitats (m esofiele 
graslanden, natte hooilanden, jonge duinpannen). D it kan gebeuren via gepaste ingrepen die gaan van 
het instellen van  een ex tensief begrazingsregim e m et grootvee, het m aaien van  de huidige relicten 
(eventueel m et nabegrazing), het ontginnen van  struw elen en het rooien van  bosaanplant (opgevolgd 
door maai- en begrazingsbeheer) tot het herstellen van  jonge duinvalleien via natuurtechnische 
ingrepen zoals afgraven o f  p laggen van  beplante o f  geëgaliseerde terreinen. D oor de aanw ezigheid 
van  relictpopulaties en een gunstige abiotische situatie, kunnen hier zeer goede gevolgen verw acht 
worden.

III.2.3. Concrete beheersmaatregelen voor het Ter Yde-duinencomplex

III.2.3.1. Maatregelen tot behoud en herstel van een zo breed ntogelijke contactzone tussen de 
verschillende geomorfologische entiteiten

O m wille van  de barrièrew erking van  enkele w egen die in  het Ter Yde-gebied gelegen zijn  is een 
herinrichting ervan noodzakelijk om  de verschillende deelgebieden opnieuw  in contact te brengen. In  
totaal doorkruisen v ier verkeersw egen het gebied: de A lbert I laan, de N oordzeedreef, de N ieuw e 
Y delaan en de Polderstraat. V oor het optim aal herstel van  de contactzones is het opheffen van  deze 
structuren uiteraard het beste.
D at dit voor de A lbert I laan m om enteel niet m ogelijk is is duidelijk, gezien haar functie ais prim aire 
verbindingsw eg tussen de badplaatsen N ieuw poort en O ostduinkerke. N ochtans zorgt de nieuw e A l 8 
voor voldoende doorgang voor de lange-afstandsverplaatsingen, terw ijl de N396 
(N ieuw poortsesteenw eg) ais alternatief kan  gelden voor de verbinding tussen N ieuw poort en 
O ostduinkerke. De A lbert I laan zou op term ijn dan ook perfect geherstructureerd kunnen w orden en 
herleid tot een secundaire, toeristische verbinding zonder functie voor doorgaand verkeer. E r dient dus 
verder onderzocht te w orden o f  op langere term ijn een schaalverkleining (m inder baanvakken, 
beperkende m aatregelen voor het doorgaand verkeer) van  deze w eg niet m ogelijk zou zijn. D it zou in 
elk geval de recreatieve aantrekkelijkheid van  deze as en de aangrenzende duinen voor fietsers en 
voetgangers verhogen. Een gedetailleerd voorstel voor deze herinrichting valt buiten het bestek van  de 
hier geform uleerde beheersvoorstellen, m aar globaal kunnen w el de volgende punten gesuggereerd 
w orden :

•  Het lange dubbele lint van  parkeerplaatsen beiderzijds de A lbert I laan dient opgeheven te worden, 
m aar kan qua parkeercapaciteit gedeeltelijk w orden vervangen door geconcentreerde 
parkeergelegenheden aan de beide randen van  het gebied (ter hoogte van  de C ottagelaan en de 
K olonel D ’Haenelaan).

•  De ruim te h iervoor dient gew onnen te w orden op het huidige tracé van  de A lbert I laan, w aardoor 
deze noodzakelijkerw ijs m oet gereduceerd w orden tot een enkelvoudige rijweg.

•  V anuit de oostelijke parkeergelegenheid kan een doorsteekroute gecreëerd w orden doorheen de 
zeereepduinen richting strand direct ten w esten van  het Kon. Elisabethinstituut. Ter hoogte van  de 
w estelijke parkeergelegenheid dient geen doorsteekroute voorzien te w orden, aangezien hier 
gebruik gem aakt kan  w orden van  de C ottagelaan richting zee. E en tw eede doorsteekroute door de 
zeereepduinen zonder parkeergelegenheid kan centraal voorzien  w orden, b.v. tegenover de 
vroegere ingang van  Hom e G. Theunis.

•  W andelpaden doorheen het Ter Y de-duinencom plex kunnen vanaf beide parkeerplaatsen snel 
bereikt w orden via de verharde w egen van  C ottagelaan en K olonel D ’H aenelaan.

•  Infopanelen aangaande het gebied kunnen gesitueerd w orden ter hoogte van  beide parkeerplaatsen.
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•  Deze perifere openstelling van  het gebied via w andelpaden rechtvaardigt de afsluiting langs de 
A lbert I laan tussen de huidige afsluiting van  het natuurdom ein H om e G. Theunis en het oostelijk 
hiervan gelegen actief stuivend duingebied. Deze afsluiting is uiteraard ook noodzakelijk in  het 
kader van  het voorgestelde integrale begrazingsbeheer.

•  De beide doorsteekroutes van  Zeeberm duinen naar het strand dienen de kortste w eg te volgen, 
voor zover het re liëf dit toelaat en m et uitdrukkelijke ontw ijking van  de zeew aarts van  de zeereep 
gelegen em bryonale duintjes. Om te kunnen inspelen op de tem porele veranderingen in de 
dynam ische zeereepduinen w ordt voorgesteld om de doorsteekroutes slechts te m arkeren door 
m iddel van  lage, gladde draad, die m akkelijk verplaatst kan  w orden in functie van  een 
veranderende toestand van  de zeereepduinen.

V oor de drie overige, secundaire w egen levert een lokale opheffing veel m inder problem en. H un 
functie kan geheel o f gedeeltelijk w orden vervuld door het om gevend w egennet: de
N ieuw poortsesteenw eg op de duin-polderovergangszone kan het verkeer tussen Oostduinkerke-dorp 
en O ostduinkerke-Sunparks verw erken, w at de functie van  de Polderstraat ais doorgangsweg 
overbodig maakt. Het toenem end gebruik van  de Polderstraat ais vluchtroute tussen beide locaties kan 
teruggeschroefd o f  verm eden w orden door een ontharding van  het tracé tussen de w ijk M onobloc en 
de N oordzeedreef. V oor de w oonw ijken M onobloc en M ariapark zou dit een aanzienlijke ontlasting 
van  relatief snel, doorgaand verkeer betekenen, zonder dat de bew oners onoverkom elijke problem en 
krijgen met verplaatsingen naar dorpscentrum  en /of grotere verbindingsw egen (N396, N 330, N 355 en 
A l 8). Deze ontharding is onder m eer noodzakelijk m et het oog op de voorgestelde integrale begrazing 
van  het volledige Ter Yde-duinencom plex. Ecologisch resulteert het in  een herstel van  de corridor 
Hannecart-O ostvoorduinen, w aardoor het hele studiegebied een grote, logisch aaneengeschakelde 
begrazingsentiteit zal vorm en. Op recreatief v lak  is een plaatselijk ontharde, van  veeroosters (Fig. 
V II.43) voorziene Polderstraat een aangenam e aanw inst ais fiets- en  wandelcorridor.
O ok de N ieuw e Y delaan en de N oordzeedreef dienen onthard te w orden ter hoogte van  de 
contactzone tussen enerzijds de Plaatsduinen en Ter Yde en  anderzijds de K arthuizerduinen en Ter 
Yde. V erkeerstechnisch en sociaal is dit geen onoverkom elijk probleem , daar door de plaatselijke 
ontharding de w oonw ijken M ariapark en  G roenendijk niet w orden geïsoleerd van  w inkels o f  grote 
verbindingsw egen. De drie ontharde w egen dienen dan ingericht te w orden ais half-verharde fiets- en 
w andelpaden, w aardoor het hele gebied recreatief opgew aardeerd wordt.

III.2.3.2. Maatregelen tot behoud en herstel van de ongestoorde ontwikkeling van het hoogstrand 
en de embryonale duintjes

D oor de afw ezigheid van  onverharde duinvoetversterkingen is de overgang tussen het strand en de 
zeereepduinen hier nog intact en één van  de best ontw ikkelde van  de V laam se kust. Een ecologische 
optim alisatie van  deze habitat kan  enkel gebeuren door het kanaliseren van  recreatie en het 
achterwege laten van  m echanisch ru im en van  aanspoelsel. Slechts onder deze om standigheden krijgen 
vloedm erkorganism en een vestigings- en overlevingskans. Om de terugkeer van  bedreigde kustvogels 
zoals de Strandplevier  en de D wergstern  te realiseren, is het noodzakelijk om het hoogstrand en  de 
zeereepduinen tijdens het broedseizoen (m aart-juli) a f  te sluiten voor het grote publiek.
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III.2.3.3. Maatregelen tot behoud en herstel van mosduin, duingrasland en nat schraalland op 
venig substraat door ontbossing en ontstruweling

Binnen de deelzone II w erden buiten het H annecartbos nog op verschillende p laatsen bom en 
aangeplant. Om eutrofiëring, overschaduw ing en antropogenisatie (ruderalisatie door habitatvreem de 
soorten) van  de m osduinen te verm ijden dienen de resterende Canada- en O ntariopopulieren en W itte 
& Grauwe abelen gekapt te worden. D e opslag van  uitlopers dient preferentieel m anueel gew ied te 
w orden. W aar dit niet m ogelijk is, m oet ze jaarlijks gem aaid w orden in  de zom er (voor de bladval). 
De kap- o f  m aaibeurt dient te gebeuren in  de zom er (neerwaartse sapstroom ) en  gevolgd te w orden 
door een behandeling m et een “m ilieuvriendelijk” product, zoals Tim brel (m eest aangew ezen om 
uitlopers te bestrijden) o f  R ound-up (m eest aangew ezen om de kapvlakten van  de stobben in  te 
sm eren) en /of het uitfrezen van  de stobben om heruitlopen te verhinderen.

De E lzenaanplant in het H annecartbos en  de natte kom  van  de M onoblocduinen gebeurde relatief 
recent en verhindert de ontw ikkeling van  hooilanden op een venige ondergroei (unieke habitat voor de 
Belgische kust). Bij hydrologisch herstel (zie III.3.2.1.) van  de venige depressie en  bij ontbossing 
krijgt dit habitat h ier alle ontw ikkelingskansen. D e ontbossing zorgt evenw el enkel voor de creatie 
van  een gunstige uitgangssituatie. E en opvolging door het instellen van  m aaibeheer is noodzakelijk 
voor een gunstige ontwikkeling. D e ontbossing van  de zones ten noorden en ten zuiden van  de venige 
kom  (zie Fig. V II.41) zorgt ervoor dat er een corridor w ordt gecreëerd tussen het open 
kopjesduinlandschap van  de O ostvoorduinen/M onoblocduinen en  dat van  Ter Yde, w aardoor typische 
“open h ab ita f’-soorten kunnen m igreren tussen beide zones. Indicaties over de m inim ale breedte van 
dergelijke corridor ten behoeve van  m igratiem ogelijkheden van  dieren van  open habitat ontbreken, 
m aar om een geleidelijke overgang van  bos over m antel, ruigere vegetaties tot nat open schraalland te 
verzekeren aan beide zijden van  de corridor is een re latief grote breedte w enselijk. Ze w erd hier 
ingetekend m et een m inim ale breedte van  ca. 100 m.
Op zijn  beurt zal de ontbossing bijdragen tot een plaatselijke verm indering van  de 
grondw aterfluctuaties (en m ineralisatie van  de venige bodem ) door een sterke afnam e van  de 
evapotranspiratie. W elisw aar stellen B a k k e r  et al. (1979) zeer globaliserend vast dat de verdam ping 
in  vochtige valleivegetaties en nat loofbos in kustduinen van  gelijke grootte-orde is (500-600 
m m /jaar), m aar V a n  H a e s e b r o u c k  (1994) stelde in  het H annecartbos vast dat de grondw aterstand 
onder Els system atisch een tiental cm lager staat dan onder het nabijgelegen grasland, w aaruit een 
verschil in  grondw aterbeïnvloeding tussen beide valt a f  te leiden. H et feit dat het w ortelstelsel van  Els 
een beperkte spreiding vertoont (ongeveer gelijk aan de kruinprojectie), betekent dat het 
w ateronttrekkend verm ogen van  deze boom soort zich  ter plaatse beperkt tot zijn  directe omgeving. 
Op korte afstand van  een E lzenbos zal de invloed op de grondw atertafel dan ook reeds tot een 
m inim um  herleid zijn. D e verhoogde grondw aterstand in  het ontboste gebied zal de m ineralisatie van 
het organisch m ateriaal beperken (zie ook Ampe (1997) in bijlage 5).
D oor het ontbossen van  een  zone rond de Beek-zonder-N aam  en enkele aftakkingen ervan, zal een 
verhoging van  de lichtinval de ontw ikkeling van  de aquatische vegetatie en de begeleidende fauna 
positief beïnvloeden. D it zal ook het herstel van  de w aterkw aliteit in  de m om enteel vervuilde beek ten 
goede komen.

Zow el in  de natte duinvalleien ais in  de m osduinen breiden de huidige D uindoom struw elen zich 
zonder ingrijpen sterk uit. H et ontstruw elen is bijgevolg noodzakelijk om de soortenrijke graslanden 
en m osduinen op die plaatsen te herstellen. Vooral in  de natte duinvalleien zal D uindoorn zonder 
ingrijpen dom inant blijven, w aardoor een aanvullend m aaibeheer noodzakelijk zal zijn  (zie verder). 
H et ontginnen van  de D uindoom struw elen zorgt tevens voor een sterke verm indering van  de 
diasporen van  deze soort in het gebied, w aardoor de herkolonisatie na verloop van  tijd zal wegebben.

H oew el het H annecartbos een volledig artificieel bos is dat ter plaatse verm oedelijk  nooit spontaan tot 
ontw ikkeling zou gekom en zijn  (m om enteel verm oedt m en dat bij eventuele spontane bosvorm ing op

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



term ijn eerder een Essen-Iepenbos tot ontw ikkeling zou kom en dan een door Els gedom ineerd bos) en 
w aarvan de bosbouw kundige betekenis eerder gering is, kan eventueel toch  gedacht w orden aan 
com pensatie van  de h ier voorgestelde ontbossing door aanleg van  bos in de directe omgeving van  het 
gebied. In  het recent opgem aakt structuurplan voor bebossing en natuurontw ikkeling in  N ieuw poort 
en O ostduinkerke (D u m o r t ie r  & H o ffm a n n  1997a), dat w erd opgesteld in  opdracht van  A m inal 
(A fdeling Bos & G roen), w ordt hieraan ruim schoots tegem oet gekomen. H ierin  w ordt geopteerd voor 
een bebossing van  het m erendeel van  de poldergronden van  de N ieuw poortse Lenspolder en  de 
O ostduinkerkse Zelte over een totale oppervlakte van  ca. 130 ha, dit in  com binatie m et ca. 76 ha 
natuurgebied (open duingrasland). H et streefdoel van  het gedeeltelijk aan te planten, m aar gedeeltelijk 
ook spontaan evoluerend bostype is hier een Essen-Iepenbos m et op de nattere gronden een overgang 
naar E lzenrijk Essen-Iepenbos, waarbij langs de bosrand een eerder door struiksoorten ingenom en 
m antel voorzien is m et geleidelijke overgang naar het open duingrasland in  het westen. Lenspolder en 
Zelte liggen op slechts 500 à 1000 m van  de oostrand van  het H annecartbos en  vertonen een globaal 
gelijkaardige potentie qua bostype ais het H annecartbos.

III.2.3.4. Instellen van een regime van integrale, extensieve begrazing in Ter Yde-Hannecart- 
Oostvoorduinen

H et agropastoraal gebruik van  de V laam se kustduinen (zie PROVOOST 1996; zie ook 1.5.2.4) van  de 
19de en het begin van  de 20e eeuw  leidde tot een open duinlandschap zonder grote 
struweelcom plexen. Struweelvorm ing w erd in  de eerste plaats onderdrukt door begrazing m et vee en 
de beperkte struw eelopslag die hieraan w eerstond w erd verbruikt ais brandhout. D it resulteerde in  een 
open duinlandschap (MASSART 1908a, 1908b) m et een  hoog percentage open, m obiel duin, m et lage 
kruidachtige vegetaties in  vochtige duinvalleien en  m osduin en m esofiele tot droge duingraslanden in 
de drogere, gefixeerde duinen (C ladonio-K oelerietalia). D it historisch beeld is een globaal beeld dat 
niet op w illekeurig elk duingebied kan gesuperponeerd worden. W e hebben ook slechts vage 
indicaties over de begrazingsdichtheden, m aar m ogen aannem en dat deze vrij sterk gedifferentieerd 
was. De veestapel w as m eestal beperkt tot enkele dieren per duinboertje en  w erden hoogst 
w aarschijnlijk in de directe omgeving van  de boerderij geweid. H et enige concrete getal (D e S m ed t 
1961) betreft een m elding van  1828 waarbij voor de duinen tussen N ieuw poort en  De Panne 
(schatting van  het betreffende oppervlak ca. 2500 ha) een veestapel w ordt opgegeven van  240 koeien, 
112 ezels, 51 paarden en 450 schapen. D it betekent een globale veebezetting van  1 dier per 3 ha, waarbij 
geen rekening gehouden wordt met de GVE van de dieren.
Begrazing is de meest natuurlijke beheersvorm om open duinlandschap in  stand te houden en om aan 
knelpunten ais verstruweling een halt toe te roepen. V oor het effectief terugdringen van  struweel en/of 
bos heeft het tot nu  toe weinig vruchten afgeworpen in de Vlaamse kustduinen (de evaluatieperiode is 
echter nog bijzonder kort en weinig representatief; H o f fm a n n  et al. in druk) en daarbuiten, hoewel 
langdurige en intensieve begrazing kan leiden tot het onderdrukken van  de bosverjonging (zie onder 
m eer VAN WIEREN & BORGESIUS 1987; VAN WIEREN et al. 1997); deze materie w erd echter nog nooit 
onderzocht voor bossen op kalkrijke duinbodems en er bestaat m om enteel een grote polem iek rond het 
effect van begrazing op bossen en bosprocessen (VERA 1997), onder m eer omwille van de relatief korte 
periode waarover tot nu toe w aarnem ingen konden w orden gedaan. Het ligt geenszins in de bedoeling 
om het Ter Yde-duinencom plex terug om te vorm en tot een volledig open duinlandschap zonder 
struweel en bos.
V an het opnieuw  introduceren van  deze vroegere en deels nog bestaande beheersvorm  in het jonge 
duinlandschap, de strandvlakte en het kopjesduinlandschap, m aar m et een extensieve 
grazersdichtheid, w ordt verw acht dat het de biotische en  structurele diversiteit van  het landschap zal 
verhogen. De begrazing zal echter vooral m oeten zorgen voor het in  toom  houden van  te verw achten 
verstruw eling en verruiging m et soorten ais Calam agrostis epigejos in  de huidige open deelgebieden 
V oor het gebied is een begrazing m et grote grazers die nog een zeker “natuurlijk gedrag” vertonen
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(gem engde bezetting m et w interharde en  zelfredzam e paarden (evt. pony’s) en runderen) aan te raden. 
E en m enselijke bijsturing is m ogelijk door het bepalen van  de veekeuze, de begrazingsdichtheid en de 
begrazingsperiode. In  principe w ordt geopteerd voor jaarrondbegrazing m et K onikspony’s, om dat dit 
ras qua uitzicht en gedrag dichter aansluit bij het w ilde B ostarpanpaard en m eer houtige gew assen zou 
aanvreten dan andere paardachtigen. A ndere grazers blijven echter eveneens in  aanm erking komen. 
Bij een integrale begrazing van  een m ozaïeklandschap m et open duingraslanden, m osduinen, 
struw elen en bossen m ag verw acht w orden dat de begrazingsintensiteit in  de verm elde volgorde zal 
afnem en, w aardoor de bossen verm oedelijk tot de m eest ex tensief begraasde gebiedsdelen zullen 
behoren (zie onder m eer PUTMAN 1996: 74-78).
De drie deelzones dienen daarbij op term ijn dus ais één begrazingseenheid volledig afgerasterd te zijn. 
De bezoekersingangen op de ontharde Polderstraat en de bestaande o f  voorziene w andelpaden m oeten 
voorzien w orden van  veeroosters om het recreatief m edegebruik van  het gebied niet te belem meren. 
Concreet betekent dit dat een om trek van  ca. 11,4 km  voorzien  zou m oet w orden van  afrastering, 
w aarvan m om enteel in principe reeds 2,6 km  is gerealiseerd langs eigendom m en van  de V laam se 
G em eenschap (v.b. rond dom ein G. Theunis, H annecartbos, O ostvoorduinen, ...). A nderzijds zou het 
interne gebied volledig m oeten ontdaan w orden van  afrasteringen, b.v. de afrastering rond het IW V A- 
domein, de N-Z verlopende centrale afrastering van  het dom ein G. Theunis, de interne afrastering van 
het H annecartbos, delen van  de afrasteringen langsheen de Polderstraat (tussen de veeroosters), 
interne afrasteringen in  de O ostvoorduinen, enz. D eze te verw ijderen afrasteringen w ordt geschat op 
ca; 5,5 km. E r w ordt intern alleen nog afrastering voorzien  rond beheersexclosures (zie II.2.3.5). 
G ezien het gebied over grote lengtes grenst aan w oonw ijken en andere door m ensen gefrequenteerde 
gebieden, en aangezien w e h ier op term ijn duidelijk opteren voor een relatief sterke ontsluiting van 
het gebied voor passieve recreanten, c.q. natuurliefhebbers, is het ónm ogelijk om via dubbele 
afrasteringen contact tussen bijvoederende m ens en grazende beheerder te voorkom en. D aarom  is het 
absoluut onontbeerlijk dat via gedegen inform atie het gedrag van  de recreant, c.q. natuurliefhebber ten  
opzichte van  de begrazers zich  w ijzigt van  een m eelijhebbend en aanhalend (aaiend) en bijvoederend 
gedrag naar een besef dat de grazers er niet zijn  voor het plezier van  de recreant, m aar ais “beheerder” 
van  het natuurgebied optreden, die m et bij voedering niet gebaat zijn. E en goede veterinaire 
verzorging van  de dieren (hoefverzorging, behandeling tegen ziekten en parasieten, ... ) zal hiertoe in 
hoge m ate bijdragen.
In  een overgangsfase kan voor specifieke beheersdoeleinden lokaal ook gebruik gem aakt w orden van 
andere grazers (sch ap en ,...).
H et instellen van  een begrazingsbeheer im pliceert eveneens dat er m aatregelen getroffen w orden voor 
drinkw atervoorziening voor de grazers. D aartoe kunnen bestaande drinkpoelen geruim d en nieuw e 
putten aangelegd w orden op m om enteel sterk verruigde en /of geëgaliseerde terreinen. V oor het 
behoud van  relictpopulaties van  bij voorbeeld orchideeën en om w ille van  een goede inschatting van 
de (positieve en eventueel negatieve) effecten van  deze beheersvorm  is het in de inrichtingsfase zeker 
noodzakelijk dat bepaalde percelen uit de begrazing w orden gehouden door de aanleg van  enkele 
‘exclosures’ (zie III.2.3.5.).

III.2.3.5. Maatregelen in het kader van specifiek vegetatie- o f  soortenbeheer

Zoals hierboven aangehaald zal het m instens in de aanvangsfase noodzakelijk zijn  om op bepaalde 
plaatsen de huidige beheersvorm en aan te houden. H et behoud van  m aaibeheer o f  w iedbeheer is 
im m ers noodzakelijk voor het behoud van  vegetatietypes m et relictpopulaties van  belangrijke doei- o f 
R ode L ijstsoorten (bij voorbeeld H oningorchis, M oerasw espenorchis) o f  voor de creatie en 
handhaving van  habitats voor doelsoorten van  hooilanden (voorbeeld H arlekijnorchis in  het grasland 
in  het noordoosten van  het H annecartdom ein). O ok ais opvolgbeheer na ontstruw elingen en 
ontbossingen kan het noodzakelijk zijn  een periode terug te vallen  op m echanische beheersvorm en.
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III.2.3.6. Maatregelen ten behoeve van de creatie en instandhouding van open water

Om het habitat “open w ater” in stand te houden zijn  natuurtechnische ingrepen noodzakelijk. B uiten 
het H annecartbos kunnen veedrinkpoelen o f  natte duinpannen m et perm anent open w ater w orden 
uitgegraven op geëgaliseerde (O ostvoorduinen) en /o f sterk verruigde terreinen (cf. dennenaanplant 
Ter Yde). D e huidige sterk geëutrofieerde poelen  (O ostvoorduinen, W eide huidig IW V A -dom ein) 
kunnen geruim d w orden en eventueel voorzien van  een raster om al te sterke vertrappeling en 
verm esting te verm ijden.
D oor de te realiseren ontbossing kom en in  het H annecartbos een reeks van  greppels vrij te liggen. 
Deze dienen eveneens geruim d te w orden om hen van  perm anent w ater te voorzien  (zie verder V.3.2, 
V.4.3.5 N a het ruim en en uitdiepen m ogen deze sloten evenw el geen drainerende w erking hebben. 
D aarom  m ogen ze niet verbonden w orden m et de Beek-zonder-Naam . Op deze laatste m oeten 
regelbare stuwen geplaatst w orden om het afw aterend effect van  de beek te kunnen controleren. N a de 
definitieve aansluiting van  de w oonw ijk M ariapark op de riolering m oet een ruim ing gebeuren van  de 
B eek-zonder-N aam , waarbij de specie buiten het gebied m oet afgevoerd worden.

III.2.3.7. Maatregelen ten behoeve van natuureducatie en passieve recreatie

De gew estelijke o f  intercom m unale dom einen in het onderzoeksgebied zijn  nog m aar re la tief recent 
door de overheid verw orven o f  overgedragen aan A M IN A L-A fdeling N atuur en  hun publieke 
toegankelijkheid is nog grotendeels geënt op de vroegere situatie: het V laam s natuurreservaat 
H annecartbos, het IW V A -dom ein H annecartbos en het voorm alig gew estelijk dom ein G. Theunis (nu 
deel uitm akend van  het V NR Ter Yde) zijn  niet vrij toegankelijk, terw ijl in het voorm alig gew estelijk 
natuurdom ein K arthuizerduinen (nu deel uitm akend van  het V N R Ter Yde) geen toegangsbeperking 
w ordt opgelegd.
De eerste m aatregelen van  natuureducatieve en recreatieve aard zijn  hier de uitbouw  van  een deel van 
het Ter Y de-wandelpad doorheen het H annecartbos en de organisatie van  geleide w andelingen door 
dom ein G. Theunis, H annecartbos en de aangrenzende duinen. D e andere deelgebieden, die zonder 
uitzondering in  private handen zijn, zijn  in  de praktijk m eestal vrij toegankelijk, grotendeels zonder 
enige vorm  van  recreatieve sturing. N iet toegankelijk zijn  de M onoblocduinen en een aantal door de 
landbouw  gebruikte percelen in  het Oostvoorduinencom plex.
M et de inrichting van  de grote begrazingseenheid Ter Y de-H annecartbos-O ostvoorduinen in  het 
achterhoofd w ordt verw acht dat het natuur-attractieve aspect van  het gebied sterk in  belang zal 
toenem en. D aarom  dienen er enkele belangrijke m aatregelen genom en te w orden om het publiek op 
een verantw oorde m anier kennis te laten m aken m et het gebied en de beheersvorm.
In  eerste instantie m oeten de in  de toekom st ontharde w egen aantrekkelijk gem aakt w orden voor 
doorgaand fietsverkeer door het bannen van  alle gem otoriseerd verkeer. V erder m oet het diffuse 
penetratiepatroon van  de recreant-strandtoerist in  de Zeereepduinen beperkt w orden door de aanleg 
van  een tw eetal duidelijk herkenbare doorsteekroutes, die aansluiten op in  de toekom st aan te leggen 
parkeergelegenheden (zie III.2.3.1). De diffuse penetratie van  de Plaatsduinen m oet eveneens beperkt 
worden, w at gedeeltelijk kan verkregen w orden door de aanleg van  een goed gem arkeerd w andelpad. 
In  de begrazingseenheid m oeten enkele w andelw egen perm anent opengesteld w orden voor het 
publiek. D aartoe behoren het inm iddels in  gebruik genom en Ter Y de-wandelpad, een 
wandelverbinding tussen de K olonel D ’H aenelaan in G roenendijk en het Loze V issertjespad in  de 
w ijk M ariapark (zie Fig. V II.42), een w andelpad in de O ostvoorduinen tussen de A ndré G eryllaan 
(zuidelijk van  het gem eentelijk kerkhof) en de Prins K arelstraat in  de w ijk M onobloc en een 
w andelverbinding tussen de N ieuw poortsesteenw eg en de Polderstraat. In  het H annecartbos bestaat 
tevens de m ogelijkheid om een extra w andelpad toegankelijk te m aken voor het publiek, w elisw aar
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uitsluitend buiten  het broedseizoen om broedvogelverstoring te verm ijden. U iteraard dienen er aan 
alle ingangen en op enkele p laatsen langs de paden ze lf infopanelen geplaatst te w orden met 
inform atie om trent het gebied en  de in  acht te nem en gedragscodes. D e perm anente aanw ezigheid van 
een natuurw achter m oet de naleving van  de gedragscodes garanderen (afw ijken van  de paden, actieve 
recreatie buiten de daarvoor voorziene paden zoals m outainbiken en paardrijden buiten de onverharde 
verbindingsw egen, honden,...).
D oor m iddel van  geleide w andelingen kan het publiek eveneens kennis m aken m et de m eer kw etsbare 
delen van  het gebied. In  kleine groepjes (10-20 m ensen) w orden op voorhand vastgelegde 
w andeltracés gevolgd, waarbij de deelnem ers m et alle aspecten van  het gebied kunnen kennism aken, 
zonder daarbij een te grote verstoring te vorm en. V oor de vorm ing van  een bekw am e gidsenkring zal 
het w el noodzakelijk zijn  om een gebiedsspecifieke opleiding te organiseren.
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IV. NATUURBEHOUDSDOELSTELLINGEN VOOR HET VLAAMS 
NATUURRESERVAAT HANNECARTBOS

IV .1. Afstemming van de natuurbehoudsdoelstellingen op de gebiedsvisie

H et is evident dat de natuurbehoudsdoelstellingen voor het V laam s natuurreservaat H annecartbos 
dienen te stroken met de hierboven ontw ikkelde natuurbehoudsdoelstellingen voor het grotere gebied, 
w aarvan het deel uitm aakt (cf. II .3). V oor het Ter Y de-duinencom plex w erd geopteerd voor het half- 
natuurlijk landschap, waarbij “vaak eerder kleinschalige handhaving o f  bevordering van specifieke  
successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten centraal staan”, waarbij de m ens dus een 
belangrijke im pact heeft op het landschap. D esalniettem in w ordt globaal geopteerd voor een “zo 
natuurlijk m ogelijke” beheersvorm en, m et nam e integrale jaarrondbegrazing in  het centrum  van  het 
gebied (exclusief Zeeberm duinen, K arthuizerduinen en Plaatsduinen).

IV.2. Natuurbehoudsdoelstellingen

In  overeenstem m ing m et de gebiedsdoelstellingen w ordt de hoofddoelstelling van  natuurbehoud, 
geform uleerd in  het D ecreet op het N atuurbehoud -  de handhaving en de bevordering van een zo  
groo t m ogelijke genetische en biologische diversiteit en de daarm ee verbonden biologische processen  
en patronen die, kenm erkend zijn voor een natuurlijke habita t -  voor het H annecartbos 
geïnterpreteerd ais het m axim aal in  de biologische diversiteit tot uitdrukking laten kom en van  de 
abiotische toestand en potenties van  het gebied.
De abiotische diversiteit van  het gebied ligt vooral besloten in  de w aterhuishouding en de bodem. 
Pedologisch-geom orfologisch betreft dit enerzijds de differentiatie in venige, overstoven-venige, 
m ineraal-hum euze tot m inerale bodem s op een fossiele strand- c.q. schorrenvlakte en  anderzijds 
m inerale bodem s m et een kopjesduinhistoriek. H ydrologisch betreft het de aan de pedologie- 
geom orfologie gelieerde differentiatie in  w aterverzadigde tot en m et zeer droge bodems. De lage 
ligging ten opzichte van  de omgeving m aakt de fossiele strandvlakte tot een belangrijk kwelgebied. 
D eze gradiënten vorm en de abiotische basis, die de (hoge) potentiële biologische diversiteit bepaalt. 
H istorische gegevens (M a g n e l  1914) duiden aan dat hoge en voor het gebied (en de hele V laam se 
kustduinen) unieke biotische diversiteit vooral gekoppeld is aan de venige, de venig-overstoven en 
m ineraal-hum euze delen van  de fossiele strandvlakte. De biologische diversiteit w ordt 
gem axim aliseerd indien open grazige habitats op de verschillende substraattypes gecom bineerd 
w orden m et bosontw ikkeling op dezelfde substraattypes. D it vergt een ingrijpend startbeheer, zow el 
in  de grasland- ais in  de bossfeer, dat echter naar de toekom st toe zal extensiveren, zeker indien de 
gebiedsvisie voor het Ter Y de-duinencom plex ooit zal gerealiseerd w orden (m et nam e door de 
extensieve jaarrondbegrazing over Ter Y de-Hannecart-O ostvoorduinen).
H oew el de bom en in  het H annecartbos vrijw el allem aal w erden aangeplant en de van  nature te 
verw achten bosvorm  verm oedelijk nauw elijks benaderd w ordt, w ordt er toch voor gekozen om 
verdere bossuccessie te laten vertrekken vanuit de huidige bossituatie, waarbij echter op beperkte 
schaal voor actieve bosom vorm ing w ordt geopteerd.
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IV.2.1. Habitatdoeltypes

V an de tien voor het Ter Y de-duinencom plex uitgew erkte habitatdoeltypes liggen er zeven binnen de 
perim eter van  het huidig V laam s natuurreservaat H annecartbos o f kunnen er gerealiseerd w orden mits 
het nodige om vorm ingsbeheer:

•  kalkrijke m osduinen en droog, m esofiel kalkrijk duingrasland
• vochtig schraalland op m ineraal/hum eus substraat
• nat schraalland op venig/veenachtig substraat
• duinbeek
• duinplas
• struweel, m antel- en zoom begroeiing
• spontaan (verjongend) duinbos

In  de hierna individueel besproken habitatdoeltypes w orden onder m eer de doelsoorten besproken, 
waarbij wordt aangegeven o f  de soort mom enteel voorkom t (vetjes) binnen de perim eter van  het 
reservaat en o f ze er ooit werd w aargenom en (onderstreept); voor een aantal habitats binnen het 
H annecartgebied  is dit echter niet steeds gekend. E r w orden twee zogenaam de reservatiezones 
onderscheiden, die ontbost zullen w orden indien de gebiedsvisie gerealiseerd wordt. Deze ontbossing is 
nodig om de hierboven aangehaalde corridor tussen de noordelijke en zuidelijke open duingebieden te 
creëren. Voorlopig behouden deze reservatiezones echter de bestemm ing spontaan (verjongend) 
duinbos.

IV.2.1.1. Kalkrijk mosduin en droog, mesofiel kalkrijk duingrasland

Beide types w orden gekenmerkt door een m eestal zeer laagblijvende vegetatie, die ofwel voornam elijk 
door mossen en lichenen gedomineerd wordt, ofwel door kruidachtige planten m et een m in o f m eer 
belangrijk aandeel van  m ossen en/of lichenen. Duingraslanden kunnen zeer soortenrijk zijn en een hoge 
internationale waarde hebben. Opvallend is ook het belang voor dagvlinders. D e "grijze duinen" 
(gefixeerde duinen met kruidachtige vegetatie) w erden trouwens binnen de Europese Habitatrichtlijn 
aangeduid als habitattype m et prioritaire waarde.
Binnen het H annecartreservaat kom en beide vegetatietypes uitsluitend voor op de B-bodem s in de 
uiterste zuidwesthoek, het deelgebied dat in  feite behoort tot het kopjesduinlandschap van  de 
Oostvoorduinen. Ze kom en voor in een mozaïekpatroon met vrij gesloten soortenrijke mosduintypes op 
de kopjes en duingrasland in  de lagere delen. B innen de perim eter van het Hannecartreservaat is dit ook 
het enige gebied w aar deze habitat potentieel voorkomt.

Knelpunten:
overbetreding
vergrassing en verruiging door atmosferische stikstofdepositie en overwoekering door 
aangeplante exoten (o.a. Canadapopulier)

Procesparameters :
aanwezigheid van grazers (o.a. konijnen; plaatselijke indicatie voor begrazing)
indicatie voor afnem ende stikstofdepositie: blijkt uit depositiemetingen en toenam e van
depositiegevoelige (dikwijls ook kalkm innende) soorten
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aanwezigheid van W asplaten (Hygrocybe-soorten; naast de doelsoorten is de samenstelling van 
de mycoflora belangrijk, m et name de W asplaten) 
aanwezigheid van broedvogels (plaatselijke indicatie voor rust)

Doelsoorten:
Hogere planten. A arddistel, Absintalsem, Bevertjes, Blauwe brem raap, Bokkenorchis, Buntgras, 
Cipreswolfsmelk, Draadklaver, Driedistel, Duinroosje, D uinviooltje, D wergviltkruid, Echte 
kruisdistel, Eekhoomgras, Geei viltkruid, Geelhartje, Gelobde m aanvaren, Gestreepte klaver, Geei 
zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem , Graslathyrus, Grote centaurie, Grote muggenorchis, Harlekijn, 
Herfsttijloos, Hondskruid, K lein tasjeskruid, Kleine steentijm, K leverige reigersbek, Lathyruswikke, 
M antelanjer, Liggende asperge, M uurganzevoet, Onderaardse klaver, Overblijvende hardbloem, 
Poppenorchis, Ruige scheefkelk, Stalkaars, V oorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, W it vetkruid, 
W ondklaver, Zanddoddegras.
Broedvogels'. Griel, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Tapuit, Veldleeuwerik.
Overige vogels: Blauwe kiekendief, Boomleeuwerik, Boompieper, Geelgors, Grauwe kiekendief, 
Groene specht, Hop, Paapje, Patrijs.
Herpetofaima'. Rugstreeppad.
Dagvlinders'. B ruin blauwtje, Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Heivlinder, Kleine 
parelmoervlinder.

Verder is dit vegetatietype zeer belangrijk voor terrestrische bladm ossen en lichenen (o.a. Pleurochaete 
squarrosa, Thuidium abietinum, Ditrichum flexicaule, Rhynchostegium megapolitanum, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Diploschistes scruposus, Peltigera canina, 
Cladonia div. spp, m acrofungi (Geastrum-soorten, Tulostoma brumale, Leptoglossum muscigenum, 
W asplaten, ...), zeldzame loopkevers (Calathus ambiguus, C. cinctus, Harpalus serripes, H. 
smaragdinus, ...) en zeldzame spinnen (Alopecosa barbipes, Alopecosa fabrillis, Argenna subnigra, 
Pardosa monticola, Pelecopsis nemoralis, Typhocrestus digitatus, Walcenaeria stylifrons, Zelotes 
electus,...).

IV. 2.1.2. Vochtig schraalland op mineraal/humeus substraat

P r o v o o s t  &  H o f f m a n n  (1996) m aken geen onderscheid tussen vochtige minerale en natte venige 
graslanden. Gezien het specifieke belang van  het Hannecartbos voor de laatst vernielde eenheid en het 
substantieel verschil tussen beide, zowel qua pedologische om standigheden ais naar specifieke 
soortensamenstelling, wat reeds door MAGNEL (1914) onderscheiden werd, w orden zij hier toch 
opgesplitst. Het feit dat m et name venig schraalland niet onderscheiden werd in de Ecosysteemvisie 
voor de V laamse kust vindt zijn oorsprong in het feit dat dit type m om enteel nergens aanwezig is in  de 
Vlaamse kustduinen en slechts tot ontwikkeling kan kom en onder de specifieke pedologische 
omstandigheden van delen van  het Hannecartbos. Bij deze nieuwe indeling is het 
doelsoortenassortiment, dat vernield wordt in P r o v o o s t  &  H o f f m a n n  (1996) geherdefinieerd, mede 
met behulp van  de doelsoorten van  de meest verw ante habitats.
Onder de vochtige schraallanden op mineraal/humeus substraat vallen de hooilanden en begraasde 
graslanden op grondwaterbeïnvloede, zelden o f nooit overstroomde, m aar periodiek wel oppervlakkig 
uitdrogende, minerale o f  humeuze bodem. Het grond- en/of oppervlaktewater is van  goede (i.e. 
oligotrofe) kw aliteit en de graslanden worden niet o f slechts zeer beperkt (b.v. m et vissersafval) bemest. 
D ergelijke graslanden zijn  m et name in de binnenduinrand, in oudere pannen en op de achterduinse 
strandvlakte te vinden. Zij kunnen er in  contact staan m et drogere graslanden van  het 
duinkalkgraslandtype. D it habitattype kan ook belangrijk zijn  voor weidevogels.
Binnen het natuurreservaat is dit habitatdoeltype mom enteel vrij goed, m aar slechts zeer beperkt in 
oppervlak ontwikkeld in de noordoosthoek, grenzend aan het IW VA-domein.
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Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling). 
bebouwing.
m oderne landbouw  (o.a. bemesting), 
organische aanrijking door inwaaiend bladstrooisel. 
verstruweling en ver- o f bebossing

Procesparameters :
m instens 10 % van de soorten is freatofyt. 
aanwezigheid van verschralings- en vochtindicatoren.
tot m aximaal 50 % bedekking m et graslandindicatoren van m inder bemeste graslanden (o.a. 
Fioringras, Scherpe en Kruipende boterbloem , G ew oon reukgras, Veldzuring, Smalle 
weegbree).

Doelsoorten:
Hogere planten. Aarddistel, Addertong, Azorenaddertong, Bevertjes, Brede orchis, Draadklaver, 
Drienervige zegge, Geelhartje, Gelobde m aanvaren. Gewone vleugeltjesbloem , Grote muggenorchis. 
H arlekijn. Herfstschroeforchis, Herfsttijloos, Hondskruid, Hondsviooltje, Honingorchis, Kamgras, 
Kleine ratelaar, Schraallandpaardebloem , Slanke gentiaan, V leeskleurige orchis.
Broedvogels'. Paapje, Tureluur.
Foerageerders: B lauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Kerkuil, Patrijs, 
Steenuil, Tapuit, Velduil.
Herpetofaima'. Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Grote parelmoervlinder.

Voor een inschatting van de ontwikkelingskansen van  dit habitatdoeltype verw ijzen we naar 1.4.1.1.4.

IV.2.1.3. Nat schraalland op venig/veenachtig substraat

Onder dit type vallen natte hooilanden en extensief begraasde graslanden op venig tot veenachtig (zeer 
organisch) substraat. Deze vegetaties staan (vrijwel) pennanent onder invloed van grond- en/of 
oppervlaktewater van  goede (i.e. oligo- o f  mesotrofe) kw aliteit en w orden periodiek overstroomd. T.o.v. 
de duinkalkmoerassen, die een jonger stadium in de vegetatie-ontwikkeling kunnen vorm en, hebben zij 
evenwel een m eer m esotroof karakter. Dergelijke graslanden kunnen m et name ontwikkelen in het 
overgangsgebied m et de polder, in oude pannen m et relatief beperkte grondwaterschomm elingen en op 
voorm alige strand- c.q. schorrenvlaktes. D it type kan ook belangrijk zijn voor weidevogels.
Dit habitatdoeltype is mom enteel slechts zeer fragmentair ontwikkeld in  enkele natte slenken in  de 
hooilandrelicten van het Hannecartbos, m aar historisch is een zeer goed ontwikkelde vorm  beschreven 
van de venige kom van het huidige Hannecartbos (MAGNEL 1914). B innen het aangeplante bos zijn  ook 
mom enteel nog enkele soorten van  dit type aanwezig.

Belangrijkste knelpunten:
verlaging grondwatertafel (waterwinning, polderbemaling). 
bebouwing.
m oderne landbouw  (o.a. bemesting), 
eutrofiëring door overstrom end vervuild beekwater 
verruiging, verstruweling en ver- o f bebossing
mineralisatie van  het veen (door grondwaterschomm elingen, c.q. -dalingen, versterkte 
evapotranspiratie,...)
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Procesparameters :
m instens 25 % van de soorten is freatofyt.
aanwezigheid van o.a. Zwarte zegge, Padderus, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem 
(verschralingsindicatoren).
eventueel m inim aal 50 % bedekking m et indicatoren van natte graslanden (o.a. M annagras, 
G eknikte vossestaart, Valse voszegge, Fioringras, Egelboterbloem , Kruipende bo terb loem ,...).

Doelsoorten:
Hogere planten. A ddertong, A nnbloem ige waterbies, Blonde zegge, Bonte paardenstaart, Brede orchis, 
D rienervige zegge, D wergzegge, Geelhartje, Groenknolorchis, Grote m uggenorchis, Kleine valeriaan, 
K lein glidkruid, K ruipend moerasscherm, Lange zonnedauw, M oerasgamander, Moeraskartelblad, 
M oerasorchis, M oeraswespenorchis, Parnassia, Platte bies, Rietorchis, Sierlijke vetm uur, Slanke 
gentiaan, Teer guichelheil, Trosdravik, Tweehuizige zegge, V leeskleurige orchis, W aterkruiskruid, Zilt 
torkruid, Zwarte knopbies, Zwarte zegge.
Broedvogels'. Paapje, Porseleinhoen, Slobeend, Tureluur, W atersnip, Zomertaling.
Foerageerders: Blauwborst, Blauwe kiekendief, Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, 
Kerkuil, Patrijs, Steenuil, Velduil.
Herpetofaima'. Boomkikker, Rugstreeppad.
Dagvlinders'. Grote parelmoervlinder.

Het hooilandrelict in  het Hannecartbos bevat op arachnologisch vlak nog relicten van  het vroegere groot, 
onbebost venig hooiland (o.a. de zeer zeldzame soort Ceratinopsis stativa).

Voor een inschatting van de ontwikkelingskansen van  dit habitatdoeltype verw ijzen we naar 1.4.1.1.4.

IV.2.1.4. Duinbeek

Dit type omvat stromende wateren, die zoet duinwater afvoeren naar het achterliggende poldergebied of 
zoals in  andere duingebieden in  W est-Europa, w ater afvoeren via de zeereep naar de zee. In  het 
Hannecartbos vinden we één van de drie duinbeken langs de Vlaamse kust terug. W elisw aar is de Beek- 
zonder-Naam geen ‘natuurlijke’ duinbeek, m aar w aarschijnlijk door de mens gegraven om oppervlakkig 
kw elw ater a f  te voeren naar de polder. Dat afgevoerd kw elw ater is van  nature uit voedselann en door 
uitlogingsprocessen m eer o f m inder aangerijkt m et kalk en ijzer. De talrijke zij sloten in het bos, die 
afwateren op de Beek-zonder-Naam  zijn eveneens ais duinbeken te beschouwen.

Knelpunten:
de waterkwaliteit; deze laat in  het Hannecartbos zwaar te w ensen over, door rechtstreekse
verontreiniging vanuit de woonwijk M ariapark en door bladafval; door de aanleg van
rioleringen in  M ariapark zou aan het eerste probleem verholpen m oeten zijn
niet optimale (te steile) oeverstructuur
sterke beschaduwing
onderbreken van  het vrij e verval

Procesparameters :
voldoende basisafvoer; het gehele jaa r watervoerend 
watertem peratuur m aximaal 15°C, 80 tot 120 % zuurstofverzadigd 
goede waterkwaliteit
indicatoren van  stromend water, zoals de Ijsvogel
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Doelsoorten:
Hogere planten. Klim opwaterranonkel, Teer vederkruid 
Vogels: Ijsvogel

IV.2.1.5. Duinplas

Tot dit type behoren zow el de groter duinm eren ais de kleine stilstaande w ateren met oeverbegroeiing. 
A an onze kust ontstaan geen dümm eren m eer op natuurlijke wijze (gevormd door kustaangroei omdat 
bij duinverbreding van het duinlichaam een opbolling van de grondwaterspiegel optreedt) en zijn ze 
allemaal gegraven (veedrinkpoelen, zandwinning). N atuurlijke duinplassen herbergen een hele reeks 
bijzondere dieren en planten, vanw ege het voedselarm e, heldere w ater en de rust (Bronmos, 
K ranswieren, Fonteinkruiden, libellen, waterkevers,...).
Kleinere duinplassen treffen we binnen de perim eter van  het Hannecartbosreservaat mom enteel ais 
w indworpputten en in de zuidwesthoek (recent gegraven veedrinkpoel).

Knelpunten:
rechtlijnige en steile oevers
eutrofiëring door bladafval, bemesting (zowel rechtstreeks door vee ais onrechtstreeks door
bemesting van weiland), tam me eenden,....
vertrappeling door vee, m et dichtslibben van  de plas ais gevolg
recreatie

Procesparameters :
perm anente aanwezigheid van zoet water
totaal-P tussen 0,01 en 0,5 mg/1, niet m eer dan 1 mg/1; totaal-N  tussen 0,01 en 0,5 mg/1, niet 
m eer dan 2 mg/1
indicatoren voor oligotroof water: Bronmos, Kranswieren 

Doelsoorten:
Hogere planten: Draadgentiaan, Dwergbloem, D wergzegge, Galigaan, Grote boterbloem . K lein 
blaasjeskruid, Kleverige ogentroost, Kransvederkruid, Lidsteng, M oeraskartelblad, Naaldwaterbies, 
Oeverkruid, O ndergedoken m oerasscherm . Ongelijkbladig fonteinkruid, Paarbladig fonteinkruid, Rossig 
fonteinkruid, Sierlijke vetm uur, Stijve m oerasweegbree, Teer guichelheil, Teer vederkruid, 
W atergentiaan, W eegbreefonteinkruid. W itte w aterranonkel. W ortelloos kroos. Zilte waterranonkel. 
Zomerbitterling
Broedvogels'. Baardmannetje, Dodaars, Ijsvogel, K leine plevier, Oeverzwaluw, Paapje, Pijlstaart, 
Rietzanger, Roerdomp, Snor, W aterral, W ouwaapje
Doortrekkers en overwinteraars: Baardmannetje, Dodaars. R oerdom p. W aterral 
Amfibieën: Boomkikker, Rugstreeppad, Kamsalamander

IV.2.1.6. Struweel, mantel- en zoombegroeiing

Dit type om vat struwelen en zoomvegetaties verspreid over de breedte van het duin, m aar vooral in  het 
middenduin, het binnenduin en de duinzoom. De meeste struwelen zijn geëvolueerd uit de beginfase van 
de successie, nl. Duindoomstruweel. Een verm eldenswaard onderdeel is het natte duinstruweel dat 
ontstaat in  natte duinvalleien o f op plaatsen met een beperkte afwatering.
Binnen het Ter Yde-gebied zijn zowel de struwelen ais de zoomvegetaties mom enteel zeer goed 
ontwikkeld. Onder de struwelen kom en zow el jongere (Duindoom struweel), middeloude (Duindoom -
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Vlierstruweel, Duindoom -W ilde ligusterstruweel) ais oudere stadia (gemengde en aftakelende 
struwelen) voor. W egens het pionierende karakter wordt verw acht dat in  de toekom st steeds m eer 
struwelen zullen openvallen en evolueren naar Duinrietsteppes o f  gemengd loofbos.
Binnen de perim eter van het Hannecartbos wordt dit habitatdoeltype gedefinieerd ais de overgang tussen 
nat schraalland op venig substraat o f  vochtig schraalland op m ineraal substraat naar de bosvegetaties, 
alwaar een geleidelijke overgang wordt gecreëerd van  open grasland naar gesloten bos door een 
afnemende beheersintensiteit.

Belangrijkste knelpunten:
verstoring grondwatertafel (o.a. door grondwaterwinning). 
atmosferische stikstofdepositie (gevolg: verruiging). 
successie naar Duinrietsteppe. 
successie tot bos.

Procesparameters :
niet te sterke bedekking van indicatoren van  atmosferische stikstofdepositie: Gewone 
hennepnetel, Straatgras, Vogelmuur, Gewone vlier, Drienerfmuur, B ram en (deze soorten 
kunnen ook voorkom en in natuurlijke storingsmilieus in  de duinen).
voor de natte struwelen: plaatselijk zeer natte bodems: substraat vochtig tot nat ais gevolg van 
aanvoer van m esotroof tot eutroof basenrijk water o f van stagnerend neerslagwater. 
bodem  plaatselijk in de w inter waterverzadigd, in  de zom er deels waterverzadigd.

Doelsoorten:
Hogere planten. Bilzekruid, Borstelkrans, Fijne kervel, Hondskruid, M uurganzevoet, Ruige 
scheefkelk, Soldaatje, Stofzaad, Viltroos.
Broedvogels'. Boomleeuwerik, Boompieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Hop, K leine 
barmsijs, Patrijs, Paapje, Roodborsttapuit.
Herpetofaima'. Boomkikker, Kamsalamander, Rugstreeppad.

IV.2.1.7. Spontaan verjongend duinbos

Dit type omvat bosgem eenschappen van kalkrijke tot enigszins ontkalkte, droge tot vochtige, 
voedselarm e tot matig voedselrijke duinen. Het gaat om bossen m et een zo natuurlijk mogelijke (m aar 
niet noodzakelijk spontane) soortensamenstelling. D it zijn  voornam elijk vochtige types zoals elzen-, 
berken- o f  w ilgenbroek (in de Plaatsduinen m et Salix alba) en in  de binnenduinrand plaatselijk elzen
eikenbos. Op mesofiele en drogere gronden kan duin-berkenbos, duin-eikenbos en berken- 
zomereikenbos voorkomen.
Binnen het Hannecartbos is alle bos in oorsprong aangeplant (zie Fig. VIII.6). Er kan een onderscheid 
gemaakt w orden tussen zich niet spontaan (Canadapopulier, Zwarte els) en  zich wel spontaan 
verjongend bos (Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Ontariopopulier). Verder zijn er in  toenem ende mate 
natuurlijke bosvorm ingsprocessen w aar te nem en waarbij Gewone es, Gewone esdoorn, Zom ereik en 
lokaal Ruwe berk en Grauwe w ilg een belangrijke plaats innemen. Opvallend is de recente vestiging en 
uitbreiding van  Dryopteridaceae (Dryopteris dilatata en D. filix-mas) in  het bos; deze blijken zich vooral 
goed te ontw ikkelen in de smalle zone m et overstoven-venig substraat. Ook van  relatief recente datum is 
de vestiging van  een aantal typische bossoorten, met name Geum urbanum en Melandrium dioicum. Op 
lange termijn, en zonder enige beheersmatige bijsturing (kappen, invoeren extensieve begrazing) kan 
volgens K oop  et al. (1992) successie naar een Convallario-Quercetum aceretosum voor een groot deel 
van het reservaat verw acht w orden (zie ook V.2.2).

Belangrijkste knelpunten:
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verstoring grondwatertafel door waterwinning en polderdrainage. 
zure neerslag.
bebossing m et exoten (o.a. Canadapopulier, Ontariopopulier, W itte els), 
pestsoorten (o.a. A merikaanse vogelkers), 
houtige adventieven uit de sierteelt.
ontbreken van  zaadbom en van te verw achten boom soorten (Fraxinus excelsior, Quercus robur, 
Ulmus minor, Prunus avium , ... )

Procesparameters :
niet gewenste verrijkingsindicatoren door zure depositie: G ew oon struisgras, Schapezuring, 
Rankende helmbloem.
plaatselijke indicatie voor ontbreken o f  afname van  grondwateronttrekking: bodem  plaatselijk in 
de w inter verzadigd, in  de zom er deels waterverzadigd.

Doelsoorten:
Hogere planten. Azorenaddertong, Geschubde niervaren, M oerasvaren, M uursla, Tongvaren, 
Vogelnestje, W ilde narcis.
Broedvogels'. Boomleeuwerik, Boom pieper, Draaihals, Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht, 
H op. Kleine barmsijs, Steenuil, W ielewaal.
Herpetofauna'. Boomkikker, Kamsalamander.

Oudere bosaanplantingen zijn  verder interessant voor epifytische lichenen (o.a. Parm elia perla ta , 
Bacidia rubella, Opegrapha cinerea, O. atra, O. niveoatra, U snea subfloridana , U. filipendu la ), 
lignicole fungi (Rutilaria flaccida , Cortinarius bibulus, ...) en talrijke houtbewonende insectensoorten 
(haantjes, boktorren e.d.).

IV.2.2. Abiotische patroondoelstellingen

In  overeenstem m ing m et de abiotische doelstellingen voor het Ter Yde-duinencom plex kunnen deze 
voor het V laam s natuurreservaat H annecartbos opgesplitst w orden in  klim atologische, 
geom orfologische, hydrologische en pedologische doelstellingen. In  tegenstelling tot het Ter Yde- 
duinencom plex vertoont het H annecartbos relatief w einig reliëf, gezien het feit dat het grotendeels 
gelegen is op een fossiele strand-, c.q. schorrenvlakte. Slechts het uiterste zuidw estelijk deel bestaat 
uit kopjesduinlandschap. H ierdoor is de abiotische differentiatie van  het gebied geringer dan voor het 
Ter Yde-duinencom plex en kunnen de abiotische doelstellingen ook veel m inder gedifferentieerd 
w orden. Eerder (IV .2) w erd reeds aangehaald dat gestreefd m oet w orden naar het behoud en 
eventueel herstel van  een aantal natuurlijk ontstane abiotische om standigheden en gradiënten.
H et is triviaal dat de differentiatie tussen kopjesduin en fossiele strandvlakte daarbij behouden dient te 
blijven. V erder verdient m et nam e de inw endige differentiatie in  het vlakke gebied verdere aandacht. 
W e kunnen hierbinnen grosso m odo tw ee grote, parallel verlopende gradiënten onderscheiden, een 
vochtgradiënt van  perm anent nat in  de laagste delen tot matig vochtig op de iets hogere delen, die 
voor de bosaanplanting van  het begin van  de eerste helft van  de 20e eeuw , in  belangrijke mate 
gebruikt w erden ais w eide- en akkerland (cf. 1.5.4.1). De natste delen w aren destijds vooral in  gebruik 
ais w eide- en hooiland. D ezelfde gradiënt ontstond in de bodem profilering, m et venig substraat in  de 
natte, centrale depressie over een sm alle zone van  overstoven-venig substraat tot m ineraal-hum euze 
tot m inerale bodem s langs de noordelijke en oostelijke rand van  het gebied.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



De sterke im pact van  allerhande externe en interne ingrepen op de w aterhuishouding in  de laatste 
decennia heeft deze voor de V laam se kustduinen unieke gradiënten tot op zekere hoogte verstoord. 
M et nam e in  de venige depressie is een zekere m ate van  m ineralisatie opgetreden, w aardoor het venig 
karakter van  de bodem profielen w erd aangetast (zie bijlage 5 en 1.3.4.6). H erstelm aatregelen, die 
veenvorm ing w eer op gang kunnen brengen, zijn  dan ook m eer dan gewenst, zodanig dat het 
natuurlijk patroon w eer nadrukkelijker herkenbaar wordt.

K lim atologische doelstellingen
De bebossing van  de fossiele strandvlakte in de eerste helft van  de 20e eeuw  heeft een nivellerende 
im pact gehad op de m icro- en m esoklim atologische differentiatie van  het Hannecartgebied. H erstel 
van  deze differentiatie is w enselijk en kan gedeeltelijk gerealiseerd w orden door een partiële 
ontbossing van  het gebied. D it herstel is alleen door interne ontbossing realiseerbaar, aangezien het 
bos aan alle randen, behalve de noordrand, ingesloten w ordt door harde structuren (wegenis, 
w oonwijken). B ehoud van  een groot oppervlak bos zal de m esoklim atologische differentiatie 
verhogen in  vergelijking m et de toestand voor de grote bosaanplantingen en is dus ook om 
klim atologische diversiteitsredenen wenselijk. Behoud van  een voldoende groot vochtig tot nat 
bosoppervlak m oet bovendien het behoud en de vestigingskansen van  onder m eer aërohygrofytische 
epifyten verzekeren.

G eom orfologische doelstellingen
Binnen de V laam se kustduinen is de fossiele strandvlakte w aarop het natuurreservaat grotendeels 
gelegen is uniek en verdient optim ale bescherm ing. De overgang van  kopjesduin naar fossiele 
strandvlakte in  het zuidw esten van  het gebied is m om enteel nog m oeilijk herkenbaar en wordt 
volledig ingenom en door bosaanplant. H erstel van  een bredere contactzone tussen de tw ee 
belangrijkste geom orfologische eenheden binnen het gebied vereist externe m aatregelen, m et nam e de 
ontharding van  de Polderstraat en  de N oordzeedreef. D eze m aatregelen w erden reeds besproken onder 
de B eheersvoorstellen in het kader van  de gebiedsvisie, m aar kaderen niet b innen het beheersplan 
voor het H annecartbos, aangezien deze w egen buiten de perim eter van  het reservaat gelegen zijn. 
Ontbossing van  de contactzone zal de geom orfologische differentiatie beter tot uitdrukking doen 
komen.

Hydrologische doelstellingen
Eerder (II.3 .4.3) w erd reeds bepleit dat gestreefd m oet w orden naar een zo natuurlijk mogelijke 
hydrologie van  het gebied, ook binnen de perim eter van  het H annecartbosreservaat. De hydrologische 
verstoring van  de natuurlijke grondw aterfluctuaties dient dan ook zoveel m ogelijk voorkom en te 
worden. E én van  de grondw aterstanden bepalende factoren is de vegetatie. V eldw aarnem ingen (V an  
H a e seb r o u c k  1994) tonen aan dat onder de bosaanplanten een substantieel lagere grondw atertafel 
aanw ezig is dan onder grasland m et qua bodem om standigheden gelijkaardige situaties. Het 
gedeeltelijk ontbossen van  het gebied kan  dus aanzien w orden ais een partiële hydrologische 
herstelm aatregel.
H et kunstm atig aangelegde slotensysteem  (en in  feite ook de gegraven Beek-zonder-N aam ) zorgen 
voor een versnelde w aterafvoer en m oeten dus strikt genom en ook ais een hydrologische verstoring 
aanzien worden. N u is het uiteraard onm ogelijk om dit systeem zijn  w aterafvoerende functie volledig 
te ontnem en, aangezien dit verm oedelijk  zou leiden tot ernstige w ateroverlast in  de stroom opw aartse 
gebieden (onder m eer de w oonw ijk M ariapark). D oor m iddel van  het p laatsen van  stuwen op de 
B eek-zonder-N aam  is het echter w el m ogelijk het w ater zoveel m ogelijk op te houden en de 
natuurlijke hoge grondw aterstanden beter te benaderen, in het volle besef echter dat hierm ee niet de 
natuurlijke hydrologische toestand w ordt hersteld. Deze zou een veel diffusere w aterafvoer vertonen 
dan een  v ia sloten en Beek-zonder-N aam  gekanaliseerde afvoer. De zij sloten w orden daarom  niet 
m eer in  verbinding gesteld met de Beek-zonder-N aam ; indien nog verbindingen bestaan dienen deze 
afgedam d te worden.
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V erder m oet de huidige w aterkw aliteit van  sloten en Beek-zonder-N aam  (van nature m esotroof) 
verbeteren. D e recente aanleg van  rioleringen in  de w oonw ijk M ariapark zal h ier ten dele voor zorgen, 
intern zal de w aterkw aliteit baat hebben bij een verm inderde bladinval vanuit het bos. R uim en van  de 
sloten zal ook bijdragen tot een verbeterde w aterkwaliteit.

Pedologische doelstellingen
In  overeenstem m ing m et de geom orfologische doelstellingen is het behoud en herstel van  de venige 
en de overstoven-venige bodem profielen een belangrijke doelstelling. A lgem een kan  gesteld w orden 
dat de achterduinse strandvlakte, w aarop H annecart gelegen is, m axim aal m oet gevrijw aard blijven 
van  bodem verstoring. Eventuele beheersm aatregelen dienen dan ook m axim aal rekening te houden 
m et de bestaande bodem toestand; verdichting door gebruik van  zw aar m ateriaal m oet ten allen tijde 
verm eden worden.

IV.2.3. Procesdoelstellingen

O nder de noem er procesdoelstellingen w erd voor het Ter Y de-duinencom plex m et nam e gew ezen op 
de natuurlijke kustvorm ing, de geom orfologische dynam iek en de (sub)spontane vegetatie- 
ontw ikkeling (struw eel- en bosvorm ing) (zie II.3.5). V oor het Elannecartbos is m et nam e het laatste 
proces van  belang. K ustvorm ing is niet van  toepassing voor het Elannecartbos, terw ijl de 
geom orfologische dynam iek van  het gebied van  nature eerder gering is. D e vraag stelt zich  w el o f de 
natuurlijke, vroeger optredende lichte m ate van  overstuiving geen procesdoelstelling zou kunnen zijn  
voor het Elannecartbos. Eliervoor is echter grootschalige ontbossing, inclusief de bosgedeelten in  het 
IW V A -dom ein, noodzakelijk. Eliervoor kan dus binnen dit ruim telijk beperkte beheersplan duidelijk 
niet gekozen worden.

( Sub)spontane vegetatie-ontw ikkeling (bosvorm ing)
Plet in  oorsprong aangeplante Elannecartbos ondergaat een zekere m ate van  bosverjonging. In  de 
drogere delen van  het reservaat is vrijw el uitsluitend Acer pseudoplatanus hiervoor verantw oordelijk, 
elsbestanden verjongen zich  enkel langs de jaarlijks gem aaide dreven. In  die z in  kan een positieve 
invloed verw acht w orden van  de recente zeer extensieve begrazing, aangezien de Shetland pony ’s 
verschillende paden creëerden doorheen het bos. Concrete opslag langs deze nieuw e paden en padjes 
w erd echter nog niet vastgesteld. E r treedt bovendien een beperkte verjonging op m et Crataegus 
monogyna. B ehoud van  verjongend bos langsheen de aanw ezige abiotische gradiënten (nat-vochtig; 
venig-m ineraal), is een belangrijke optie binnen het Elannecartbos. De vraag stelt z ich  o f  de 
aangeplante, niet-inheem se soorten, m et nam e Alnus incana, niet selectief verw ijderd dienen te 
w orden en o f  de van  nature verw achte boom soorten, m et nam e Fraxinus excelsior en Quercus robur 
niet ais zaadbom en dienen te w orden geïntroduceerd. Bij zow el introductie, selectieve verw ijdering 
ais ontbossing dient terdege rekening gehouden te w orden m et de abiotische doelstellingen en dient 
m et nam e hydrologische en pedologische verstoring zoveel m ogelijk verm eden te worden. Integraal 
behoud van  het huidig bosareaal strookt echter niet m et de hierboven geform uleerde algem ene 
natuurbehoudsdoelstelling, die er vanuit gaat dat de diversiteit in de abiotische toestand en  potenties 
van  het gebied m axim aal tot uitdrukking m oet kom en in  de biologische diversiteit. Eliervoor is een 
uitbreiding en herstel van  vochtig en nat schraalland op m ineraal-hum eus, overstoven-venig 
respectievelijk venig substraat nodig.
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V. BEHEER VAN HET VLAAMS NATUURRESERVAAT 
HANNECARTBOS

V.1. Integratie in de gebiedsvisie voor het Ter Yde-duinencompiex

V oor het Ter Y de-duinencom plex w erden hiervoor reeds beheersvoorstellen gedaan (III.2.3.). D e voor
het natuurreservaat H annecartbos te nem en beheersm aatregelen m ogen hierm ee uiteraard niet strijdig
zijn.

Specifiek in  II.2.3. van  toepassing voor het H annecartbos zijn  de volgende m aatregelen :

•  Om eutrofiëring, overschaduwing en ruderalisatie door habitatvreem de soorten van  de m osduinen 
en duingraslanden in  de zuidw estelijk gelegen kopjesduinen tegen te gaan, dienen de resterende 
uitheem se houtige gew assen ter plaatse gekapt te worden.

•  H ydrologische herstelm aatregelen ten behoeve van  de ontwikkeling van  nat schraalland op venig 
substraat.

•  M ogelijkheid openhouden voor het creëren van  een grazige, open corridor tussen Ter Yde en de 
Oostvoorduinen.

•  Partiële ontbossing ten  behoeve van  de ontw ikkeling van  nat schraalland op venig substraat en 
vochtig schraalland op m ineraal-hum eus substraat, m et het oog op de m axim alisering van  de 
biologische diversiteit in  functie van  de abiotische diversiteit.

•  M ogelijkheid openhouden voor integrale, extensieve begrazing in  het Ter Yde-Hannecart- 
Oostvoorduinencom plex.

•  Creatie en handhaving van  habitats voor doelsoorten van  hooilanden (bij voorbeeld 
H arlekijnorchis in  de vochtige schraallanden op m ineraal-hum eus substraat).

•  Lintvorm ige ontbossing ten  behoeve van  het openhouden van  de B eek-zonder-N aam  en het 
verhogen van  de w aterkwaliteit.

•  R uim en van  secundaire sloten ten  behoeve van  de creatie en  instandhouding van  open water.
•  Instandhouding en  uitbouw  van  natuureducatieve infrastructuur en  m ogelijkheid bieden tot 

passieve recreatie (Ter Y de-wandelpad, w andelpaden ten behoeve van  geleide wandelingen).

V.2. Globale zonering van het beheer
(Fig. V III.7)

In  het H annecartbos w orden drie globale deelzones onderscheiden, w aarin de klem toon resp. op 
patroonbeheer (zone I), procesbeheer (zone II) en bufferbeheer (zone III) kom t te liggen.

V.2.1. Zone I: nadruk op patroonbeheer

M et behulp van  deels m echanische m iddelen w ordt in deze zone actief gestreefd naar behoud en/of 
herstel van  een aantal specifieke, in V laam se context zeldzam e o f  bedreigde habitats met hun
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kenm erkende soorten en abiotische componenten. H et gebied dat hiervoor het m eeste in  aanm erking 
kom t is het zuidw estelijk deel van  het reservaat, het enige gebied langsheen de hele V laam se kust, 
w aar - in  aansluiting op het nog aanw ezige open m osduin en duingraslanden op kopjesduin - potenties 
aanw ezig zijn  voor de vorm ing van  graslanden op vochtige tot natte, m inerale tot venige/veenachtige 
tot overstoven-venige bodem. H et beheer streeft hierbij naar een geleidelijke overgang van  centraal 
grasland over m inder in tensief beheerde ruigte naar zoom -m antel tot bos. B eheerskem  is de as tussen 
de bestaande grazige vegetaties, die verbonden worden. H et betreft het hooiland aan de w estrand van 
het reservaat langs het Loze V issertjespad en de brede d reef centraal in de venige zone.
Dit veronderstelt o.a. het ontbossen van  de elzenaanplant in  een deel van  deze zone en een 
opvolgbeheer van  qua frequentie gediversifieerd m aaien en /of begrazen, het schonen van  sloten, het 
kappen van  geïsoleerde bom en en boom groepen in het duingrasland.
Deze beheersoptie is ook van  toepassing op de reeds bestaande wei- o f  hooilanden en hun directe 
omgeving in  het noordoostelijk deel van  het reservaat (behoud en uitbreiding graslanden op vochtige, 
m ineraal-hum euze bodem).

V.2.2. Zone II: nadruk op procesbeheer

Zich baserend op VAN DER W e r f f  (1991) verw achten KOOP et al. (1992) voor het H annecartbos ais 
potentiële natuurlijke vegetatie, in  het geval van  nietsdoen, de ontw ikkeling van  (hydrologisch 
gestoord) Convallario-Quercetum chinense op de nattere bodem s, Violo odoratae-Ulmetum  op de 
drogere, en /of langer beakkerde bodem s en  Fraxino-Ulmetum  op de voldoende slibhoudende, m inder 
kalkrijke bodems. D e aanw ezigheid en agressiviteit van  Acer pseudoplatanus doet echter verm oeden 
dat, zeker op de drogere bodem s een Convallario-Quercetum aceretosum  de potentiële vegetatie is. 
K oop  et al. (1992) stelden echter terecht vast, dat nog steeds een interne, door bodem w atercondities 
bepaalde differentiatie optreedt b innen het H annecartbos, waarbij Gewone esdoorn de nattere delen 
van  het bos veel m inder agressief invaseert dan de drogere bosgedeelten en  dus ruim te laat voor 
ontw ikkeling van  andere bostypes dan het Convallario-Quercetum aceretosum. Dit blijkt ook 
duidelijk uit de recente vegetatiekaart (bijlage 19bis) w aar vooral in  het centraal-noordelijk deel van 
het bos verjonging van  G ew one esdoorn dom inant optreedt o f  w aar het bos zelfs volledig 
gedom ineerd w ordt door een spontane boom - en /o f struiklaag van  deze soort. G ezien de voorziene 
hydrologische ingrepen (zie verder), w aarm ee een algem ene vem atting  van  het reservaat w ordt 
nagestreefd, m ag verw acht w orden dat Gewone esdoorn naar de toekom st toe zeker niet doorheen het 
hele bosgebied ais dom inant zal gaan optreden.
G lobaal w ordt daarom  geopteerd voor een “niets doen” beheer in het bosgedeelte van  het reservaat 
(tenzij uiteraard de algem ene hydrologische beheersm aatregelen).
D esalniettem in w ordt toch gekozen voor de lokale introductie van  zaadbom en in het Hannecartbos. 
M et nam e het feit dat de V laam se kustduinen in  recentere tijden nooit een bosbedekking gekend 
hebben en  daardoor verm oedelijk  re la tief arm  zijn  aan diasporen van  boom soorten typisch voor de 
boven geciteerde bostypes is een argum ent om dit verbreidingsproces een handje te helpen en ze lf 
voor de nodige diasporen te zorgen via aanplant van  zaadbom en. H et verdere feit dat de 
m ogelijkheden voor de m om enteel snel uitbreidende en verm oedelijk op term ijn lokaal Alnus 
verdringende Acer pseudoplatanus om zich  via zaad te vestigen en te verbreiden mede door de mens 
bevorderd is door introductie van  de soort ais plantsoenaanplant is een tw eede argum ent pro 
introductie van  m et name Fraxinus excelsior, Quercus robur en Prunus avium (m aar ook Ulmus 
minor (echter gevaar van  iepziekte), U. laevis (echter zeldzaam  en niet zeker streekeigen) en  U. 
glabra) ais potentiële bosvorm ers in plaats van  de lokaal nog steeds ais exoot beschouw de Gewone 
esdoorn. D eze soort w as ter plaatse overigens nog zeldzaam  in het begin van  de ja ren  tachtig (D e  
R a e v e  et al. 1983).
E r is echter geen reden o f  precedent om aan te nem en dat op langere term ijn het lokaal, op de drogere 
delen, te verw achten Esdoorn-gedom ineerd bos een qua natuurw aarden “m inderw aardig” bostype zou
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zijn. E r zijn  verschillende voorbeelden aan te halen, zelfs b innen B elgië, w aar oudere bossen met 
Esdoorn grote structuur- en  soortdiversiteit vertonen. W elisw aar gaat het in  deze gevallen steeds om 
niet door Esdoorn gedom ineerde  bossen. Eloewel de jonge gladbeschorste Esdoorn w einig epifyten 
vertoont, dragen oudere bom en onder luchtzuivere en luchtvochtige om standigheden (zoals in  het 
Elannecartbos) vaak, en dit ondanks de afbladderende schors, grote aantallen epifyten (vooral 
pleurocarpe m ossen m aar ook relatief com petitieve bladvorm ige korstm ossoorten ais Lobaria  
pulm onaria. Elet is daarom  niet gew enst en in ieder geval niet haalbaar om Esdoorn in het hele 
bosgedeelte van  het reservaat ac tief en m et succes te bestrijden.

In  delen van  het bos waar A lnus incana  in  m onocultuur o f  in  m engbestanden w erd aangeplant (cf. Fig. 
V III.6; D o l f e n  1989) w ordt gekozen voor een beperkt bosom vorm ingsbeheer, m et selectieve kap van 
exootbestanden, aanplant van  zaadbom en van  inheem se, op basis van  abiotiek te verw achten 
boom soorten en opvolgingsbeheer in  functie van  bosverjonging vanuit deze zaadbom en. N a dit 
startbeheer dient het beheer te evolueren naar een procesbeheer van  nietsdoen m et spontane 
bo sontw ikkeling.
M et nam e de exoot A lnus incana , die zich  m eestal in  de aftakelfase bevindt, w ordt selectief gekapt, 
w aardoor open plaatsen ontstaan in  het bos. W itte els is echter een boom soort, die gem akkelijk 
uitlopers vorm t en zich  vanuit stronken opnieuw  kan verjongen. D aarom  m oeten de stronken 
behandeld w orden m et R oundup o f  Timbrel. De open plaatsen w orden gedeeltelijk gebruikt voor de 
aanplant van  zaadbom en, dom inant Fraxinus excelsior, m aar ook Ulmus minor, Ulmus laevis, U. 
glabra, P runus avium  en /o f Q uercus robur zullen aangeplant worden. Om w etenschappelijke redenen 
dient het bostransect (Fig. V III.6; KOOP e t a l 1992) echter integraal behouden te blijven. De 
Canadapopulieren langsheen de verschillende dreven in  het bos w orden niet verw ijderd, gezien het 
belang van  deze oude bom en voor epifyten. Bij afsterven van  de C anada’s w ordt ook niet actief 
ingegrepen, m aar w ordt geopteerd voor nietsdoen.
O f dit om vorm ingsbeheer dient gevolgd te w orden door een m iddelhoutbosbeheer m et een kapbeheer 
m et lange om looptijd gericht op de vorm ing van  een laaghoutrijke m iddelhoutbosstructuur (hakhout 
m et overstaanders), dan w el dat geopteerd kan w orden voor “nietsdoen” kan  later (evaluatieperiode 
10-20 jaar) besloten worden. De huidige beheersm aatregelen - in  deze context m et nam e de 
hydrologische m aatregelen - zijn  zodanig ingrijpend dat voor het verdere bosbeheer pas in functie 
van  de n ieuw  ontstane situatie en na de initiële “verjongingskuur” van  het bos beslissingen kunnen 
genom en worden. G ezien het karakter ais natuurreservaat geven wij er echter voorlopig de voorkeur 
aan het bos na het om vorm ingsbeheer verder spontaan te laten evolueren en “nietsdoen” ais prioritaire 
beheersvorm  aan te nemen.

Zeer extensieve begrazing m et paardachtigen, zoals m om enteel w ordt toegepast in  het grootste deel 
van  het bos (1 Shetland pony per 10 ha), kan w orden voortgezet, m aar m oet onder perm anente 
controle staan voor w at de effecten op bosverjonging vanuit de aangeplante zaadbom en betreft. V oor 
de realisatie van  de doelstellingen binnen het bos is de begrazing zeker niet essentieel, m aar w el m oet 
begrazing (seizoens- o f  jaarrondbegrazing) in  het kopjesduingedeelte in  de zuidw esthoek en 
nabew eiding van  de te creëren schraallanden m ogelijk b lijven45.
Bij realisatie van  de gebiedsvisie Ter Yde-duinencom plex w ordt in  ieder geval geopteerd voor 
extensieve jaarrondbegrazing. In  dit geval w ordt een gebied begraasd van  ca. 187 ha, w aarvan ca. 52 
ha grasland (incl. ruige graslanden en duinroosdw ergstruw eel), ca. 40 ha open duin, helm - en 
m osduin, ca. 54 ha struw eel en  ca. 41 ha bos, w at, gezien de uitgesproken habitatvoorkeur van

45 Momenteel wordt vastgesteld dat de Shetland pony's paden creëren in het bos en in de winterperiode 
specifiek rizomen opgraven van de zeer dominante en vermoedelijk bosverjonging meest onderdrukkende Grote 
brandnetel. Gezien het feit dat elsverjonging zich juist situeert langs paden en langs de Beek-zonder-Naam (in 
het algemeen op verstoorde plaatsen) mag verwacht worden dat de extensieve begrazing eerder een positief 
effect zal hebben op bosverjonging dan een negatieve. Anderzijds staat vast dat onder meer juveniele planten 
van de Gewone es regelmatig gegeten worden door paardachtigen.
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paardachtigen voor open grazige vegetaties (zie onder m eer PUTMAN 1996; K u it e r s  1997), de 
verw achting rechtvaardigt dat het bosgedeelte slechts zeer ex tensief begraasd zal worden.

V.2.3. Zone III: bufferbeheer

H et reservaat heeft een relatief lange grens gem een m et bebouw d en bew oond gebied o f  m et wegen. 
D it kan  specifieke m aatregelen vergen, enerzijds gericht op beveiliging van  om w onenden en  verkeer 
tegen vallende bom en, anderzijds gericht op het veilig stellen van  de natuurbehoudsw aarden en 
beheersopties in  het gebied (o.a. beletten van  het bijvoederen van  de grazers).

V.2.4. Corridors

De gebiedsvisie voor het Ter Y de-com plex voorziet in  de uitbouw  van  een bosvrije, ecologische 
verbindingszone tussen de open duingebieden van  de O ostvoorduinen-M onoblocduinen enerzijds en 
Ter Yde s.l. anderzijds. V oor het H annecartbos betekent dit op term ijn een beperkte extra te ontbossen 
strook (ca. 1,2 ha) tussen de IW V A -bosw achtersw oning en de w ijk M ariapark in  het noorden en langs 
de Polderstraat in  het zuiden. De realisatie hiervan hangt uiteraard a f van  de m ogelijkheden voor een 
integraal natuurbeheer in deze zones en dus van  de aankoop van  het duingebied. D e inrichting en  het 
opvolgingsbeheer zal vergelijkbaar zijn  m et het opvolgingsbeheer van  het h ier b innen het 
H annecartbos voorgestelde patroonbeheer (zie V.2.1.1 en V.2.2.2). M om enteel w orden echter nog 
geen initiatieven genom en voor de creatie van  de corridor, m aar er w ordt w el rekening m ee gehouden 
bij de lokalisering van  het te ontbossen reservaatgedeelte.

V.3. Concrete beheersvormen

V.3.1. Hydrologische maatregelen: plaatsen van regelbare stuwen
(Fig. VIII. 11 )

De achterduinse strandvlakte van  het H annecartdom ein is sterk onderhevig aan kw elw erking vanuit 
de om liggende duinm assieven. D eze bijzondere hydrologische situatie gaf aanleiding tot het ontstaan 
van  enkele unieke habitats aan de Belgische kust, m et nam e hooiland en bos op venige ondergrond. 
O ptim alisatie van  beide habitats is enkel m ogelijk door een herstel en bijsturing van  de hydrologie.
De aanleg van  de w ijk M ariapark en tw ee vakantieparken, w aarvan de aanw ezigheid een verm inderde 
neerslagw atercaptatie door de bodem  veroorzaakte, dit ten gevolge van  de toenam e aan verhard 
oppervlak en  een verhoogde neerslagw aterafvoer door de rioleringen, en de aanplanting van  bos op de 
achterduinse strandvlakte m et ais gevolg een verhoogde evapotranspiratie, hebben er im m ers voor 
gezorgd dat het grondw aterpeil in de loop der ja ren  gedaald is en grote fluctuaties vertoont (zie onder 
m eer bijlage 4). A lvorens over te gaan tot natuurtechnisch herstel van  enkele typische en unieke 
habitats is een herstel van  de hydrologie daarom  onontbeerlijk. H iertoe w orden de Beek-zonder-N aam  
(hoofdafvoer van  het gebied) en de langsgracht langs de N oordzeedreef voorzien  van  stuwen. O m dat 
we echter geen nauw keurig zicht hebben op de hydrologische schom m elingen is het niet aan te raden 
om vaste stuwen te plaatsen op de drainerende Beek-zonder-Naam . D oor m iddel van  regelbare 
constructies kan  de grondw aterstrand perm anent bij geregeld w orden zodat de hydrologische situatie 
b innen het dom ein optim aal is, zonder daarbij voor overstrom ingsgevaar te zorgen voor de 
achterliggende w oonw ijk M ariapark. D oor de plaatsing van  tw ee regelbare stuwen (stuw  bestaande uit 
houten balken) op de Beek-zonder-N aam  kan  deze doelstelling gerealiseerd worden: één op de grens
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van  het dom ein bij de N oordzeedreef (bijsturing van  de huidige stuw) en  één op de oostelijke grens 
van  de venige kom , nabij de grote dreef.
De installatie van  de regelbare stuwen dient te gebeuren voordat andere beheersm aatregelen gebeuren, 
opdat de grondw atertafel tijdens de w erken tot op zekere hoogte regelbaar zou  zijn.

V.3.2. Hydrologische maatregelen: ruimen van greppels en beek t.b.v. herstel van open 
water
(Fig. V III.8)

De partiële ontbossing en  de opstuwing van  het oppervlaktew ater zullen ervoor zorgen dat het open- 
waterbiotoop in  het H annecartdom ein opnieuw  ontw ikkelingskansen krijgt. Deze tw ee m aatregelen 
volstaan echter niet: door bladafval zijn  vele greppels dichtgeslibd w aardoor er geen perm anent w ater 
m eer aanw ezig is.
D aarom  m oeten enkele greppels in  het ontboste deel geruim d worden. Op fig. V III.8 hierop staan 
enkel de grotere sloten en de beek aangeduid, de vele kleinere greppels zullen slechts aan het licht 
kom en na de ontbossing. H et slib dient na de ruim ing afgevoerd te w orden buiten het domein. Enkel 
bij de ruim ing van  enkele kleinere verbindingsgreppels, m et nam e in  de beboste gebiedsdelen, kan  het 
slib diffuus op de oevers gedeponeerd worden.
Bij het ruim en van  de greppels m ag geen verbinding tot stand kom en m et de Beek-zonder-N aam  
teneinde de drainerende w erking ervan niet te verhogen.
O ok een ruim ing van  de B eek-zonder-N aam  dringt zich  op. D aarm ee w ordt gew acht tot na de in 
gebruik nam e van  de riolen in  de w ijk M ariapark, w aardoor er zeker geen vervuild afvalw ater m eer in 
de beek zal terechtkom en. H et vervuild  slib dient buiten het dom ein afgevoerd te worden. W e 
verw achten dat deze ruim ing binnen de geldigheidsduur van  dit beheersplan (ca. 20 jaar) slechts 
éénm alig zal m oeten gebeuren.

V.3.3. Extensieve jaarrondbegrazing door grote herbivoren

Om trent de algem ene voor- en nadelen van  deze beheersvorm , eigenschappen van  de verschillende 
types grazers, de nodige voorzieningen en verzorgingen en m ogelijke veedichtheden verw ijzen we 
naar de Ecosysteem visie voor de V laam se K ust (Pr o v o o st  & H o ffm a n n  1996).
E r is nog w einig ervaring opgedaan in  verband met extensieve begrazing in  de duinen (B o n te  e t al. 
1997, in  druk; H o f fm a n n  et al. in  druk) en zeker in  een speciaal biotoop zoals de graslanden en het 
bos van  het H annecartdom ein. H et m onitoringprogram m a dat sinds 1996 van  start ging en dat de 
invloed van  verschillende beheersvorm en (m et nadruk op begrazingsbeheer) nagaat op verschillende 
biotische (o.m. flora, vegetatie, spinnen, loopkevers, vogels, dagvlinders) en abiotische (pedologie, 
hydrologie) elem enten laat voorlopig nog niet toe om tot eensluidende conclusies te kom en om trent 
het effect van  begrazingsbeheer. In  de inrichtingsfase m oet het dan ook m ogelijk zijn  om bij te sturen 
w anneer noodzakelijk.
Extensieve begrazing zal initieel w orden toegepast m et paardachtigen m et een dichtheid van  ca. 1 dier 
per 10 ha. H iervoor w ordt in  principe geopteerd voor K oniks, m aar de m om enteel in  het gebied 
grazende Shetland pony’s kunnen - in afw achting van  de uitbouw  van  een voldoende grote kudde 
K oniks voor de V laam se natuurreservaten aan de W estkust - ingezet blijven.

Ais m ogelijke effecten verw achten we alleszins:
•  Een toenam e van  de soortenrijkdom  in  zow el de droge, m esofiele ais de natte graslanden, de 

ontboste vegetaties en  in  het bos ze lf door het ontstaan van  begrazings-, betredings- en
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bem estingsgradiënten. M et nam e voor tredplanten, zoom planten, coprofiele fungi en insecten kan 
dit positief zijn.

•  Een toenam e van  broedvogels van  open terreinen (Tapuit, Paapje, G raspieper) door het m eer open 
w orden van  struweel en ruigtes v ia betreding en begrazing.

•  Een af- o f  toenam e van  w elbepaalde plantensoorten ten  gevolge van  het selectieve graasgedrag. 
G r o o t - B r u in d e r in k  et al (1997) stelden vast dat op arm ere zandgronden K oniks uitgesproken 
graseters zijn, terw ijl houtige gew assen (A m erikaanse eik, W ilg, Sporkehout) beperkt gegeten 
werden. U it N ederlandse ervaringen in de duinen blijkt dat o.a. R iet, zeggensoorten, Lijsterbes en 
K ardinaalsm uts preferentieel gegeten w orden, terw ijl soorten ais K ruipw ilg, P itrus en Ruwe Berk 
gem eden worden. O ok in  de Eloutsaegerduinen blijken de paardachtigen (ezels in  dit geval) 
hoofdzakelijk graseters te zijn; houtige gew assen m aken slechts 6,6 % van  het dieet uit; Fraxinus 
excelsior is daarbij w el een preferentiële soort; D e c o n in c k  1998; ElOFFMANN et al, in  druk). Elet 
valt uiteraard nog a f te w achten w at het effect van  het selectief grazen in venige situaties zal zijn.

•  Ten gevolge van  het openstellen van  open w ater ten  behoeve van  veedrinkplaatsen kan ook een 
toenam e verw acht w orden van  am fibieën en w aterafhankelijke ongewervelden.

•  B innen het bos w ordt verw acht dat de padenstructuur dichter zal w orden; aangezien de huidige 
verjonging van  m et nam e Zwarte els grotendeels optreedt langs paden, mag verw acht w orden dat 
deze boom soort in  indirecte z in  zal profiteren van  de aanw ezigheid van  de grote grazers en 
spontaan zal kunnen verjongen; Zw arte els is overigens één van  de m inst gebrow sde houtige 
gew assen en blijkt in  veel terreinen één van  de best tegen begrazing bestand zijnde soorten (o.a. 
het natuurreservaat D e W estgeul (Tem euzen, N ederland) m et runderbegrazing op kalkrijke, 
voedselarm e zandgronden (De  M a e y er  1997; V an d e v o o r d e  1998), de Pont in  Schilde (V an  
A ssc h e  1993; eigen w aam .) en de Eloutsaegerduinen (DECONINCK 1998), beide met 
ezelbegrazing, enerzijds op vochtige zure zandgrond, anderzijds op kalkrijke duinen).

•  Elet ponygedrag dat onder m eer in  de W esthoek w ordt vastgesteld, zow el bij K oniks als Shetland 
pony’s, dat tijdens de w interperiode w ortelstokken van  Grote brandnetel w orden opgegraven en 
gegeten, kan op term ijn een terugdringing van  deze agressieve, dom inante soort bevorderen, w at 
ten goede zal kom en aan bosverjonging. De dichte brandnetelbegroeiing in  een groot deel van  het 
bosgebied is ons inziens één van  de belangrijkste beperkende factoren voor bosverjonging.

In  de inrichtingsfase van  het beheer w ordt geopteerd voor extensieve jaarrondbegrazing met 
w interharde paardachtigen die houtige gew assen in  beperkte m ate aanvreten zoals de K onik (dicht 
aanleunend bij de oorspronkelijke paardachtige van  N W -Europa, de Bostarpan). Daarbij moet 
absolute prioriteit gaan naar een goede selectie van  de dieren. E r kan in  dat verband gedacht w orden 
aan sam enwerking c.q. uitw isseling m et andere natuurbeherende instanties, die inm iddels goed 
uitgebouw de kudden beheren (v.b. W ielew aal (L ierem an, O ud-Tum hout), stichting Ark, N ederland, 
N atuurm onum enten, N ederland, ...) . V oor het hele gebied (al dan niet ontgonnen bos, kopjesduinen, 
nabegraasde gem aaide hooilanden en graslanden bij hoeve Leyre) w ordt in  de beginfase gew erkt met 
een veebezetting van  ca. 1 dier per 10 ha. D it kom t neer op 3 paarden (1 hengst, 2 m erries o f veulens) 
in  de aanvangsfase.
V an zodra de gebiedsvisie voor het hele Ter Ydegebied gerealiseerd w ordt m et integrale 
jaarrondbegrazing op ca. 187 ha, m oet de kudde verder uitgebouw d w orden en kan  ze eventueel 
aangevuld w orden m et runderen (Schotse hooglanders o f  G allow ays), waarbij in  principe de totale 
bezettingsgraad w ordt verhoogd naar 1 dier per 7,5 ha, w at neerkom t op een kudde van  25 K oniks o f 
een gelijkw aardige gem engde “kudde” m et K oniks en  runderen. D e reële begrazingsdichtheid van  de 
bosgedeelten zal dan echter aanzienlijk verm inderen, gezien de gekende voorkeur van  zow el 
paardachtigen ais runderen voor open grazig landschap (P u tm a n  1996; G r o o t  B r u in d e r in k  et al 
1997), dat ze buiten het Elannecartbos zullen opzoeken in O ostvoorduinen en Ter Yde.
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V.3.4. Ontbossing en opvolgingsbeheer van zones met voornamelijk Zwarte en Grauwe 
Els met het oog op graslandherstel en zoom-/mantelzone op een al dan niet venige 
ondergrond
(Fig.VIII.8)

V.3.4.1. Ontbossing

V oor de bebossing van  de strandvlakte door de fam ilie H annecart in  de periode 1925-1955 
(Fig.VIII.6) w erd het gebied gekenm erkt door soortenrijke hooilanden (M a g n el  1914). M om enteel 
w ijzen de kleine, gehooide perceeltjes aan de noordoost- en  noordw estrand van  het dom ein nog op de 
grote natuurherstelm ogelijkheden (hooilanden m et Padderus, D actylorchis-soorten, K leine valeriaan, 
Echte koekoeksbloem  en K leine Ratelaar).

De te ontbossen zones m aken hoofdzakelijk deel uit van  aanplanten van  Zwarte els, m aar ook een 
kleiner deel van  m engbestanden en  aanplant van  W itte els.
Tijdens de ontbossingsw erkzaam heden w ordt door m iddel van  de regelbare stuwen op de Beek- 
zonder-N aam  het grondw ater zo laag m ogelijk gehouden. O ntbossingsw erkzaam heden gebeuren 
om w ille van  een zo laag m ogelijke natuurlijke grondw aterstand bij voorkeur in  de (na-)zomer.
Zeker in de venige zone, m aar liefst ook in de noordoostelijke te ontbossen zone m ag de ontbossing 
niet met zw aar m ateriaal gebeuren teneinde bodem verstoring (i.e. bodem verdichting) te voorkom en. 
Om analoge redenen is het niet opportuun om de boom stronkresten uit te takelen. D aarom  opteren we 
voor het m achinaal om zagen m et kettingzagen, waarbij de om gezaagde bom en verw ijderd w orden uit 
de venige kom  door gebruik te m aken van  paarden.
N adat de ontbossingsingreep is gerealiseerd w ordt het w ater in de Beek-zonder-N aam  opnieuw  
opgestuwd. De daardoor verhoogde grondw atertafel m oet tot op zekere hoogte de overm atige 
ontw ikkeling van  ruigtesoorten ais G rote brandnetel verhinderen en m oet verdere m ineralisatie van  
het venig substraat tegengaan.
De resten van  de boom stronken van  zow el Zwarte ais W itte els w orden eerst behandeld m et Round-up 
o f gelijkaardig stronk- en uitlopers dodend m iddel (v.b. Timbrel). Indien dit noodzakelijk zou zijn  
voor het opvolgingsbeheer (m aaien en hooien) kunnen de stronkrestanten eventueel uitgeboord 
worden.

V.3.4.2. Opvolgingsbeheer: temporeel gediversifieerd inaai-Zhooibeheer

V.3.4.2.1. Eerste twee ja a r na ontbossing
N a de grote ontbossingsingreep blijft nabeheer noodzakelijk. In  de tw ee ja ren  volgend op de 
ontbossing w ordt de zone tw eem aal per jaa r gem aaid en  gehooid (vroege en late zom er), dit om 1. 
w ortelopslag van  E ls te onderdrukken, 2. de zeker te verw achten verruiging tegen te gaan en  3. een 
graslandstructuur te ontwikkelen.

V.3.4.2.2. Maaien en hooien al dan niet gevolgd door nabeweiding
De huidige vochtige schraallanden op m ineraal-hum eus substraat dienen tot na de m aaibeurt 
geëxcludeerd te w orden voor de grazers, zodat de relictpopulaties niet in  gevaar kom en door 
selectieve begrazing ervan. N a de m aaibeurt m ogen de exclosures opengesteld w orden voor 
nabegrazing.
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V oor het nat schraalland in  de venige zone w ordt een  exclosure in  de eerste ja ren  niet nodig geacht, 
aangezien er dan nog geen gevaar is voor selectieve begrazing. De ontgonnen zones op venig 
substraat kunnen bijgevolg in  de inrichtingsfase ingeschaard blijven binnen de begrazingseenheid, 
waarbij ze daarenboven in de eerste tw ee jaa r twee m aal per jaar, daarna jaarlijks gem aaid worden. 
W el m oet gecontroleerd w orden o f  de betreding door het vee geen te sterke verstoring van  de zode 
veroorzaakt, w at tot verdere m ineralisatie van  de venige bodem com ponent zou  kunnen leiden. 
V aststelling hiervan kan aanleiding geven tot het excluderen van  (delen van) de ontgonnen zone op 
venig substraat.

V.3.4.2.3. E x ten s ie f m aai- hooibeheer

In  een randzone van  ca. 10 m breed w ordt een m inder in tensief m aaibeheer ingevoerd (elke 2 tot 5 
jaa r een m aai- en hooibeurt in  de nazom er), opdat een ruigere zoonW m antelzone tot ontw ikkeling kan 
komen.

V.3.5. Bosomvormingsbeheer met opvolgingsbeheer ten behoeve van bosverjonging

In  een deel van  de recentere (1935-45, 45-55) aanplanten van  W itte els en dito m engbestanden wordt, 
voor zover ze niet integraal ontbost w orden, een bosom vorm ingsbeheer gevoerd. H et grootste deel 
van  het door A cer pseudoplatanus  verjongde bosgebied (vegetatietypes B3 en Z8b3; cf. bijlage 19bis) 
behoort hiertoe. D it beheer w ordt uitgevoerd op een drietal plaatsen, steeds over een oppervlakte van  
ca. 0,5 ha. H et in 1991 afgebakend transectgebied ten  behoeve van  het onderzoek naar de 
bosontw ikkeling in  de V laam se natuurreservaten m et bossen (KOOP e t al., 1992) w ordt hiervan in 
ieder geval uitgesloten. H et oppervlak om te vorm en bos w ordt vrijgesteld door kap van  de aanw ezige 
boom - en struiklaag van  exoten (W itte els, G ew one esdoorn). De kapvlakken w orden behandeld met 
Round-up o f  andere, het uitlopen tegengaande m iddelen (b.v. Timbrel). V oor de te volgen m ethode 
voor kap en nabehandeling , zie V.4.3.1. D eze behandeling dient te gebeuren op het m om ent dat er 
een sapstroom  optreedt in  de stam; de beste periode is in de nazom er w anneer er een neerw aartse 
sapstroom  optreedt. D e stronken w orden niet uitgeboord, aangezien dit een extra bos- en 
bodem verstoring zou tew eeg brengen. De resterende stronken kunnen bovendien ais substraat dienen 
voor allerhande organismen.
Op het vrijgekom en oppervlak w orden in  de w inter potentiële zaadbom en aangeplant. D eze w orden 
groepsgewijze aangeplant. In  totaal w orden per kapvlakte van  0,5 ha 200 veren  van  ca. 2 m  hoogte 
aangeplant. Op de tw ee centrale kapvlaktes w orden 100 Gewone es, 50 G ladde iep en 50 Zoete kers 
aangeplant, op de oostelijke kapvlakte 50 Gewone es, 50 Zom ereik, 50 Gladde iep en 50 Zoete kers. 
O pdat deze zaadbom en een zekere slaagkans zouden hebben w orden gedifferentieerd per deelgebiedje 
verschillende bescherm ingsm aatregelen getroffen, m et nam e bescherm ing tegen vraat m oet voorzien 
worden. De oostelijke zone w ordt voorzien van  een algem ene afrastering, in  de zuidelijke centrale, 
vochtigste zone w orden de individuele boom groepjes afgerasterd, terw ijl in  de noordelijke centrale 
zone de individuele boom groepjes afgerasterd w orden en  de hele kapvlakte regelm atig vrijgesteld 
w ordt van  opslag van  G ew one esdoorn. D e afrasteringen w orden voorzien  in  groen geplastificeerde 
draad, die zow el paarden ais konijnen tegenhoudt.
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V.3.6. Lokale ontbossing van zones met Canadapopulier, Grauwe Abeel en 
Amerikaanse Vogelkers met het oog op herstel van mosduin en duingraslandvegetaties
(Fig.VIII.8, bufferbeheer p.p.)

In  en rondom  het kopjesduin in  de zuidw esthoek van  het dom ein zorgt bladstrooisel van  de 
Canadapopulieren en G rauwe A belen voor een ruderalisatie van  de w aardevolle m osduinen en 
kortgrazige m esofiele duingraslanden. V egetatieve uitlopers van  de G rauwe A beel en de uitbreiding 
van  de A m erikaanse V ogelkers in het m osduin leiden eveneens tot de inkrim ping van  het oppervlak 
aan oorspronkelijke vegetatie.
Ontbossing door het kappen van  deze soorten is bijgevolg noodzakelijk voor het voortbestaan van  de 
m osduinen en de korte graslanden. N a het vellen  w orden de stronken ingesm eerd m et R ound-up o f 
Tim brel teneinde nieuw e opslag te verm ijden.

V.4. Concrete ruimtelijke invulling van het beheer
(Fig. V III.8, VIII. 10, V III.11)

In  Fig. V III.8. w ordt ruim telijk w eergegeven op w elke p laatsen de hierboven beschreven 
beheersvorm en m oeten w orden toegepast. Enkele beheersm aatregelen hebben echter betrekking op 
het hele reservaat, hetzij qua locatie, hetzij qua effect, w aardoor ze niet cartografisch w erden 
weergegeven.

V.4.1. Externe beheersmaatregelen

V.4.1.2. Waterkwaliteit van de Beek-zonder-Naam en aangrenzende greppels

Elet extern beheer van  het Elannecart-dom ein richt er zich  in  eerste instantie op om een zeer goede tot 
uitstekende w aterkw aliteit van  de B eek-zonder-N aam  te garanderen. D it is enkel m ogelijk w anneer 
het lozen van  huishoudelijk afvalw ater vanuit het M ariapark stopt. D oor de aanleg van  de riolering en 
de toekom stige aansluiting van  het net op de hoofdriolen (afvoer naar w aterzuiveringsstation 
N ieuw poort) zal de vervuiling in  de nabije toekom st stoppen. N a het verdw ijnen van  deze 
vervuilingsbron, kan de beek geschoond w orden m et het oog op het herstel van  het open-waterhabitat. 
O ok de sporadische lozing van  huishoudelijk afval vanuit om ringende o f  interne bew oning in het 
gebied m oet aan banden gelegd worden.

V.4.2.2. Opstuwen grenssloot langs de Noordzeedreef

Deze sloot, die enkele ja ren  geleden w erd uitgediept en regelm atig w ordt geschoond, voert veel 
grond- en kw elw ater a f  aan de oostgrens van  het reservaat. M om enteel w ordt hij m ee gestuw d door de 
debietstuw  op de B eek-zonder-Naam . Om verdroging in het oostelijk deel van  het reservaat te 
verm ijden (vnl. in  het noordoostelijke hooiw eideperceel) is het essentieel dat deze stuwing blijft 
bestaan en  zelfs versterkt kan  w orden door het p laatsen van  bijkom ende stuwen m eer stroomopwaarts.
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V.4.2. Interne beheersmaatregelen met betrekking tot het hele reservaat

V.4.2.1. Beheersinfrastructuur
(Fig. VIII. 11 )

Om de beheersw erken in  de toekom st efficiënt uit te voeren is het aanleggen van  enkele 
beheersw egen noodzakelijk. Deze w egen kunnen het best gesitueerd w orden op de huidige grote 
dreven die het gebied doorkruisen. Een nieuw e en betere ingang dient gesitueerd te w orden op het 
einde van  de grote D reef, die uitkom t op de Polderstraat.
De huidige omheining volstaat ruim schoots om een extensieve begrazing toe te laten. Bij een 
toekom stige vervanging ervan is het evenw el niet nodig om een even nadrukkelijke, 
natuuronvriendelijke omheining te plaatsen. E en lichtere veekerende afrastering is lokaal zeker 
voldoende en ontw ikkelt tevens m inder het “concentratiekam pgevoel” bij om w onenden en passanten. 
In  de zuidw estelijke hoek, rondom  het m osduin m oet de dubbele afrastering w orden opgeheven. Op 
enkele andere p laatsen zal een dubbele afrastering dan w eer noodzakelijk zijn  om bijvoedering van  de 
grazers door om w onenden te beletten. D e situering van  deze dubbele afrastering zal in de toekom st 
m oeten blijken, naar gelang de ligging van  de bijvoederingsplaatsen. Elet m oet echter duidelijk zijn  
dat het h ier om een tijdelijke m aatregel gaat, w ant op langere term ijn, bij instelling van  een integraal 
beheer van  het hele Ter Y de-duinencom plex, is het contact tussen grazers en  m ensen niet te 
voorkom en. Zoals reeds eerder aangegeven m oet dan ook dringend w erk gem aakt w orden van  een 
bew ustw ordingsactie van  het publiek aangaande de functie van  de grazende beheerders (cf. III.2.3.4 
en III.2.3.7); we herhalen dat een goede veterinaire verzorging van  de grazers zal bijdragen tot een 
positievere houding van  het publiek ten opzichte van  deze tot voor kort onbekende beheersvorm  (alsof 
een goede veterinaire verzorging sowieso niet tot de verplichtingen van  een goed natuurbeheer zouden 
horen). V erw aarloosde dieren zet aan tot verontw aardiging bij het publiek en  onderm ijnt een publieke 
ondersteuning van  het gevoerde beheer. R ecente slechte ervaringen in  die z in  in het V laams 
natuurreservaat de Eloutsaegerduinen bew ijzen dit.

V.4.2.2. A fbraak van storende constructies (kijkhut, boswachtershut, schuilhut vee)

De aanw ezigheid van  diverse houten constructies m idden in  het gebied is absoluut onverzoenbaar met 
het streven naar een optim ale landschaps- en natuurontw ikkeling. Zeker m et het oog op de 
openstelling van  het dom ein buiten het broedseizoen is het aan te raden de bosw achtershut en het 
konijnenkijkhutje a f  te breken. D e bosw achtershut kan eventueel geherlokaliseerd w orden naar de 
periferie van  het gebied, om ais schuilplaats en bergruim te te dienen voor de arbeiders en 
natuurwachter. Elet is onduidelijk in  hoeverre een schuilhut voor het vee in  de toekom st nodig zal zijn. 
De huidige, langs het voorziene publieke w andelpad in  het zuidw esten, w ordt in  elk geval nooit 
gebruikt door de m om enteel aanw ezige pony’s. Indien zij noodzakelijk is, is het nodig haar te 
herlokaliseren naar een m inder voor het publiek bereikbaar deel van  het gebied.

V.4.2.3. Inrichting van nieuw wandelpad (open buiten broedseizoen)
(Fig. V I I I . l l )

Recent is het Elannecartbos dankzij het publieke Ter Y de-w andelpad gedeeltelijk opengesteld. D oor 
de aanleg van  deze w andelw eg kan het publiek het IW V A -dom ein en  het gew estelijk dom ein 
doorkruisen van  de N oordzeedreef naar de w ijk M ariapark en omgekeerd. G ezien de geringe 
kw etsbaarheid van  het Elannecartdomein buiten het broedseizoen w ordt een extra w andelpad binnen 
het dom ein voorzien, w aardoor het m ogelijk w ordt een w andeling te m aken via een circuit in het
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dom ein zelf. Bij de aansluiting van  het nieuw e pad m et het Ter Y de-wandelpad dienen evenw el 
voorzieningen getroffen te w orden om het vee b innen het gew estelijk dom ein te houden (klapdeuren, 
veeroosters, overstaptrappen, ...). Ten zuiden van  de IW V A -bosw achtersw oning is de constructie van  
een knuppelpadtracé nodig vanw ege de plaatselijk nogal m oerassige bodem.
Indien de huidige reigerkolonie zich  ook na de herinrichting van  het reservaat handhaaft, kan langs 
het Ter Y de-wandelpad een uitkijkplatform  m et zicht op de kolonie w orden ingericht.

V.4.2.4. Organisatie van geleide wandelingen

Tijdens het broedseizoen m oeten geleide w andelingen in  het gebied eveneens toegelaten zijn. De 
organisatie en de planning van  deze w andelingen kan best gecoördineerd w orden vanuit het N atuur 
E ducatief Centrum  “De N achtegaal” te D e Panne. Zoals al eerder uiteengezet in  de concretisering van 
de algem ene gebiedsvisie, is het zeker aan te raden om de natuurgidsen verder op te leiden door het 
organiseren van  gebiedsspecifieke vorm ing.

V.4.2.5. Plaatsen van infopanelen

De inrichting van  een natuureducatief w andelw egennet m oet eveneens gekoppeld w orden aan de 
plaatsing van  infopanelen. Deze m oeten de bezoeker inlichten om trent het volgende:

•  grootte, eigendom sstructuur en toponiem  van  het gebied
•  contactadres! sen)
•  ontstaansgeschiedenis en  geom orfologie
•  fauna en flora
•  verantw oording beheer
•  gedragscodes
•  agenda van  geleide w andelingen

Bij de gedragscodes dient de nadruk gelegd te w orden op het w andelen m et honden aan de leiband op 
het Ter Yde-wandelpad, terw ijl ze verboden zijn  op het intern circuit in  het gew estelijk dom ein (o.a. 
ter voorkom ing van  verstoring van  de grazers).
Infopanelen m oeten geplaatst w orden aan de ingang van  het gew estelijk dom ein langs het Ter Yde- 
w andelpad (ingang M ariapark-Loze V issertjespad en grens IW V A -dom ein-gew estelijk domein)

V.4.2.6. Bewaking

Bewaking m oet er voor zorgen dat de bezoekers zich  effectief aan  de gedragscodes houden. Tevens 
m oet de aangestelde natuurw achter de grazers en de veekerende afsluitingen m instens driem aal per 
w eek controleren. A angezien de huidige taakinvulling van  de gew estelijke natuurw achter reeds 
m axim aal is, is het echter ónm ogelijk om voor een perm anente bew aking in  te staan.
D oor de ligging van  een gem eentelijk w andelpad doorheen het gebied, is het niet onlogisch dat de 
gem eente K oksijde eveneens inspanningen zou leveren om de bew aking te verzekeren. De aanstelling 
van  “natuurpolitie” naar analogie van  bijvoorbeeld parkeer- o f  preventiepolitie lijkt daarvoor ideaal. 
D oor sam enwerking m et de gew estelijke natuurw achters kan zo een perm anente bew aking van  de 
natuurgebieden in  K oksijde gegarandeerd worden.
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V.4.3. Ruimtelijk lokalisatie van de interne beheersmaatregelen ten behoeve van herstel 
of creatie van habitatdoeltypes
(Fig. V III.8, V III.9)

Op enige tijdelijk  (vroege voorjaar tot eind ju li) uitgerasterde hooiw eidepercelen, de drie percelen met 
bosom vorm ingsbeheer en eventuele w etenschappelijke ‘exclosures’ na w ordt het gehele V laam s 
natuurreservaat H annecartbos jaarrond ex tensief bew eid (1 dier/10 ha) door paardachtigen (de huidige 
Shetland pony’s o f  in  de toekom st Koniks).

In  tabel 9 w ordt w eergegeven w elke beheersvorm en nodig zijn  en over w elke oppervlakte deze 
voorzien zijn  om het herstellen o f  creëren van  de gestelde habitatddoeltypes te bereiken. Tabel 10 
geeft w eer hoe groot het oppervlak van  de vooropgestelde habitatdoeltypes ongeveer zal zijn  na 
realisatie van  het beheer. Deze berekeningen gebeurden op basis van  overlays van  vegetatiekaarten, 
beheerskaarten en  bodem kaarten van  het gebied, waarbij de indruk kan  gew ekt w orden dat gestreefd 
w ordt naar zeer exacte oppervlaktes (uitgedrukt in  m 2); dit is uiteraard geenszins de bedoeling, m aar is 
slechts het gevolg van  de (schijnbare) w eergave-nauw keurigheid van  het GIS-systeem.
Tabel 11 ten slotte geeft w eer tot w elk habitatdoeltype elke onderscheiden vegetatiekarteringseenheid 
gerekend w ordt o f zal om gevorm d worden. W e w ijzen er echter uitdrukkelijk op dat 
deoppervlakteberekeningen gebeurden op basis van  tw ee op verschillende m anier ontstane kaarten. 
De vegetatiekaart is een veldkaart m et veldinschatting van  begrenzingen zonder exacte inm eting, de 
habitatdoeltypekaart is een  globale w enselijkheidskaart. D e w eergave in  m2 m oet dan ook ais 
richtinggevend en niet ais absoluut beschouw d w orden
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Tabel 9 -  Globale beheersvorm nodig om een bepaald habitatdoeltype te bereiken binnen het Vlaams 
Natuurreservaat Hannecartbos met aanduiding van de periodiciteit van de maatregel en het jaar o f de jaren na 
het in werking treden van dit beheersplan waarin de maatregel moei worden toegepast. Er wordt een 
inschatting gemaakt voor een periode van 10 jaar.___________________________________________________

nr. Beheersvorm periodic. Jaar opp in m 2
1 E x t e n s ie v e  j a a r r o n d b e g r a z in g  m e t  K o n ik  in  b o s  t .b .v .  b o s v e r jo n g in g c o n t in u 1 -1 0 1 9 0 4 9 0

2 E x t e n s ie v e  j a a r r o n d b e g r a z in g  m e t  K o n ik  t .b .v .  b e h o u d  o p e n  k o p je s d u in c o n t in u 1 -1 0 2 7 0 5 2

3 E x t e n s ie v e  j a a r r o n d b e g r a z in g  m e t  K o n ik  t .b .v .  v o c h t ig  g r a s la n d c o n t in u 1 -1 0 3 7 5 0

4 E x t e n s ie v e  j a a r r o n d b e g r a z in g  m e t  K o n ik  t .b .v .  n a t  s c h r a a l la n d  ( in c l  
o e v e r v e g e ta t i e )

c o n t in u 1 -1 0 8 1 6 4 8

5 O n tb o s s i n g  t .b .v .  n a t  s c h r a a l la n d  o p  v e n ig  s u b s t r a a t e e n m a l ig 2 5 3 3 1 2

6 O n tb o s s i n g  t .b .v .  e e n  o p e n  z o n e  la n g s  d e  B e e k - z o n d e r - N a a m e e n m a l ig 2 7 0 9 9

7 O n tb o s s i n g  t .b .v .  v o c h t ig  s c h r a a l la n d  o p  m in e r a a l - h u m e u s  s u b s t r a a t e e n m a l ig 2 5 5 8 9

8 O n tb o s s i n g  t .b .v .  n a t t e  r u ig t e - m a n te l e e n m a l ig 2 2 1 2 3 7

9 O n tb o s s i n g  t .b .v .  h e r s te l  o p e n  k o p je s d u in e e n m a l ig 2 17 0 1

10 t w e e  m a a l  p e r  j a a r  m a a ie n  e n  h o o ie n 2 / j a a r 2 -3 7 4 5 4 9

11 ja a r l i jk s  m a a ie n  t .b .v .  n a t  s c h r a a l la n d  o p  v e n ig  s u b s t r a a t 1 / ja a r 4 - 1 0 5 7 7 6 7

12 ja a r l i jk s  m a a ie n  e n  n a b e w e id e n  t .b .v .  v o c h t ig  s c h r a a l la n d  o p  m in e r a a l -  
h u m e u s  s u b s t r a a t

1 /ja a r 1 -1 0 7 9 6 7

13 e x t e n s i e f  m a a ie n  t .b .v .  c r e a t i e  z o o m - /m a n te lz o n e  tu s s e n  n a t  s c h r a a l la n d  
e n  b o s  ( e l k  2 -5  j a a r )

1/ 2 - 5 ja a r 4 .6 .1 0 ( v b . ) 2 1 2 3 7

14 e x t e n s i e f  m a a ie n  v a n  o e v e r z o n e  ( e lk e  2 -5  j a a r ) 1/ 2 - 5 ja a r 6 .1 0  ( v b .) 2 6 4 4

15 b o s o m v o r m i n g s b e h e e r c o n t in u 2 3 5 9 8 4

16 h e r s te l  e n  b e h o u d  v a n  p o e le n e e n m a l ig 2 4 5 2

17 re s e r v a t ie z o n e ,  n a  r e a l i s a t i e  g e b i e d s v i s ie  m e t  b e h e e r s v o r m  3 e e n m a l ig ?? 1 2 1 9 5

18 ru im e n  v a n  g r a c h te n  e n  B e e k - z o n d e r - N a a m e e n m a l ig 2 3 7 9 5

Tabel 10 -  Benaderende oppeivlakte van de gestelde habitatdoeltypes na realisatie van de beheersmaatregelen

habitatdoeltype opp na beheer in m 2
k a lk r i jk e  m o s d u in e n  e n  m e s o i i e l  k a l k r i j k  d u in g r a s l a n d 2 7 0 5 2

v o c h t ig  s c h r a a l la n d  o p  m in e r a a l /h u m e u s  s u b s t r a a t 1 1 4 0 9

n a t  s c h r a a l la n d  o p  v e n i g /v e e n a c h t i g  s u b s t r a a t 5 3 7 6 7

d u in b e e k 5 7 4 9

D u in p la s 4 5 2

m a n te l -  e n  z o o m b e g r o e i i n g 2 3 3 3 5

( s e m i - )  s p o n ta a n  v e r j o n g e n d  d u in b o s 1 8 1 1 9 4

r e s e r v a t ie z o n e  c o r r i d o r  ( c f .  g e b i e d s v i s ie ) 1 2 1 9 5
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Tabel 11 - Kruistabel tussen de vegetatiekarteringseenheden (cf. labei 6 voor een omschrijving) en de 
nagestreefde habitatdoeltypes. De aangegeven oppetvlaktes (in m2) zijn slechts richtinggevend en niet ais 
absoluut te beschouwen.
Kartei'ingseenheid totaal mos

duin
vocht.
schraal

nat
schraal

duin
beek

duin
plas

zoom /
mantel

spontaan  
verj. bos

reservatie
zone

Ou5 909 276 0 0 0 0 0 633 0
T l 5624 5512 0 0 0 105 0 7 0
G1 5511 5018 0 412 0 0 80 0 0
G3 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0
G6 488 0 474 0 15 0 0 0 0
G7 474 263 0 0 0 0 212 0 0
G8 511 0 490 0 0 22 0 0 0
C5 678 299 6 0 0 0 185 188 0
le 1158 1123 0 0 0 0 36 0 0
Ig 194 194 0 0 0 0 0 0 0
R1 3621 682 0 0 18 0 361 2561 0
H4 1642 1044 0 598 0 0 0 0 0
PI 369 0 0 0 0 0 0 369 0
P5 1313 0 0 19 0 0 250 1044 0
P8 1588 125 0 942 0 0 0 520 0
Sc 5225 5089 0 87 0 0 49 0 0
J5 1638 0 1382 230 0 25 0 0 0
WO 1090 71 0 0 127 94 0 798 0
W f 262 0 248 0 0 14 0 0 0
U l 2201 0 341 670 9 0 6 1175 0
U6 110 0 110 0 0 0 0 0 0
X3 3659 0 2780 0 98 0 0 780 0
Z1 14715 2326 0 2037 71 0 2447 7283 552
Z12 822 381 0 34 0 0 376 32 0
Z18 48294 2 106 2896 141 0 3630 38851 2667
Z lb7 2672 654 0 0 52 0 141 1720 105
Z lh9 6547 141 0 0 0 0 0 5949 458
Z2 1699 286 0 551 195 0 453 214 0
Z7 399 0 0 324 0 0 75 0 0
Z8 68236 64 0 22159 1461 0 5733 31197 7622
Z81 24531 179 869 1620 153 0 822 20889 0
Z82 4253 0 0 0 86 0 0 4167 0
Z8b2 832 0 0 18 122 0 219 373 101
Z8b3 5709 0 0 529 0 0 108 5072 0
Z8b7 15018 0 1195 2761 88 0 696 10278 0
Z8h9 23033 0 3315 1192 221 191 208 17905 0
Z8p5 22350 0 0 10928 225 0 3142 7398 656
B3 10402 0 0 0 0 0 0 10402 0
B5 1450 715 0 510 0 0 225 0 0
B6 1165 217 0 0 0 0 0 948 0
B7 17871 0 45 4729 2417 0 3589 7092 0
B8 959 0 0 0 0 0 40 919 0
niet gekarteerd 4615 1112 49 520 248 0 221 2432 33
totaal 315152 27052 11409 53767 5749 452 23335 181194 12195
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V.4.3.1.Kalkrijke mosduinen en niesoßel kalkrijk duingrasland: de bestaande (half-)open 
terreingedeelten op kopjesduin

In  en  aan de rand van  het m osduin/duingraslandgebied in  de zuidw esthoek van  het terrein w orden alle 
exotische bom en (aanplant van  populieren, aanplant en w ortelopslag van  abelen, uitzaai van 
A m erikaanse vogelkers) verw ijderd. In  sterk verstoorde terreingedeelten (door overbegrazing en 
vergraving gestoorde zones, door abelen overgroeide zones) kunnen kleinschalige verstuivingen 
(stuifkuilen tot op het grondw ater) bevorderd w orden om  bij te dragen tot het vegetatieherstel. In  de 
beide oostelijke graslandenclaves is de verw ijdering van  enkele geïsoleerde elzen en populieren 
nodig. D e huidige overbegrazing van  een aantal delen van  het kopjesduincom plex (grotendeels door 
konijnen) kan enkel opgelost w orden door de verhouding tussen begraasbaar en  onbegraasd terrein bij 
te stellen (na realisatie van  de gebiedsvisie) o f door het instellen van  seizoensbegrazing in  plaats van  
jaarrondbegrazing; dit kan  gerealiseerd w orden door tijdelijke exclosure van  het betreffende terrein.

H ier m oeten achtereenvolgens volgende beheersm aatregelen getroffen worden:
1. kappen van  de exoten m et behandeling van  de tot uitlopen in  staat zijnde soorten (Abeel).
2. extensieve jaarrondbegrazing door Konik.

V.4.3.2. Vochtig schraalland op mineraal-humeus substraat: noordoosthoek van het reservaat

V oor de aangroei van  de aanw ezige rebctpopulaties van  hooilandsoorten is de uitbreiding van  het 
hooiland in  de noordoosthoek van  het dom ein noodzakelijk. A angezien op korte term ijn niet te 
verw achten is dat het aangrenzende w eiland van  de IW V A  onder de beheerseenheid van  het Ter Yde- 
gebied kom t en veel zo niet al haar huidige biologische w aarde zal verliezen, is - voor het behoud van  
de slechts relictueel aanw ezige, en daardoor bedreigde flora- en fauna-elem enten - een uitbreiding 
van  het hooiland in  zuidw estelijke richting noodzakelijk. M om enteel zijn  de randeffecten vanuit het 
aangrenzende bos, onder m eer door inw aaiend bladstrooisel, te sterk om op term ijn een zinvol 
hooibeheer te rechtvaardigen.

H ier m oeten achtereenvolgens volgende beheersm aatregelen getroffen worden:
1. bij lage grondw aterstand : ontbossing van  een randzone van  ca. 0,55 ha en, kappen van  solitaire 

bom en en  struiken in  het huidig schraalland m et behandeling van  de stronken; eventueel m oeten 
ten behoeve van  het opvolgingsbeheer de stronken uitgeboord worden.

2. opvolgingsbeheer: het m om enteel reeds onder m aaibeheer staand terrein en de 0,55 ha ontbost 
gebied jaarlijks m aaien en hooien in  de zom er, gevolgd door extensieve nabeweiding.

V.4.3.3. Vochtig grasland op mineraal-humeus substraat: weiland achter Hoeve Leyre

H et betreffende w eiland achter de boerderij Leyre kent m om enteel een zekere overbegrazing. Deze 
kan enkel verm eden w orden door de verhouding tussen begraasbaar en onbegraasd terrein bij te 
stellen (na realisatie van  de gebiedsvisie) o f  door het instellen van  seizoensbegrazing in plaats van  
jaarrondbegrazing; dit kan gerealiseerd w orden door tijdelijke exclosure van  het betreffende terrein. 
E r w ordt geopteerd voor de continuering van  het huidig beheer

H ier m oet dus de volgende beheersm aatregel getroffen worden:
1. extensieve jaarrondbegrazing m et K onik; eventueel kan bij overbegrazing het terrein tijdelijk 

uitgesloten w orden van  begrazing.
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V.4.3.4. Nat schraalland en zoom- en mantelbegroeiing op venig/veenachtig substraat: centrale 
zone tussen het Loze Vissertjespad en de residentiële woning aan de Polderstraat

Ten behoeve van  het habitatdoeltype nat schraalland op venig tot veenachtige bodem  en overstoven- 
venige bodem  dient tussen het noordw estelijk gelegen k lein  relict hooiland en de centraal in  het venig 
gebied gelegen brede d reef een ruim e zone ontbost te worden. T ussen bos en schraalland wordt 
ontbost ten  behoeve van  de ontw ikkeling van  een zoonW mantelzone.
In  de zone m et nadruk op patroonbeheer (zone I) w ordt geopteerd om op korte term ijn ca. 7,5 ha 
elzenaanplant (lokaal gem engd m et enige populieren) te ontbossen en deels om te zetten  in  grasland 
(5,0 ha), deels in  zoom -m antel (2,2 ha). D it vergt niet enkel het kappen en afvoeren van  de bomen, 
m aar ook een aanvullend maaibeheer. D e te ontbossen terreingedeelten w erden uitgekozen op basis 
van  1. de bodem eigenschappen (voldoende grote oppervlakte grasland op venige/veenachtige bodem, 
overstoven veen en vochtige m ineraalrijkere bodem ), 2. de resterende vegetatierebcten  die w ijzen op 
hoge graslandpotenties (K leine valeriaan, M oerasspirea, Grote boterbloem , zeggen en russen), 3. de 
voorgeschiedenis (preferentieel gebruik ais grasland boven akkerland) en  4. de ruim telijke context 
(bijdragend tot de voorziene corridor tussen de open duingebieden, aansluitend op bestaand grasland). 
N aast het centrale blok (grotendeels ten zuiden van  de Beek-zonder-N aam ), w ordt daarom ook de 
uitbreiding voorzien van  de beide huidige vochtige hooilandpercelen. Tenslotte w ordt ook voorzien 
om een smalle strook (max. 10 m) langs de Beek-zonder-N aam  te ontbossen (vnl. zuidelijke kant) om 
het herstel van  de w atervegetatie en -kw aliteit m ogelijk te maken.
W anneer de integrale begrazing van  het hele Ter Yde-gebied gerealiseerd w ordt, w ordt de te
ontbossen zone naar het noordw esten uitgebreid (inclusief een  k lein  deel van  het bos op het huidig
IW V A -dom ein) om zo de beoogde corridor tussen het open duinlandschap van  Ter Yde en 
O ostvoorduinen te realiseren.
Tussen de te ontbossen venige kom  en de Polderstraat zou een scherm zone van  15 m eter behouden 
m oeten worden. Om de lichtinval in  de B eek-zonder-N aam  te vergroten  in  de niet-ontboste zone, 
dient een strook van  5-10 m eter ten  zuiden van  de beek ontbost te worden. Zonder deze m aatregel kan 
de aquatische flora en  begeleidende fauna zich  im m ers niet ontwikkelen.

V olgende sequentie van  beheersm aatregelen zijn  nodig in  deze zone:
2. bij lage grondw aterstand ontbossen volgens de in  V .3.4 aangegeven methode.
3. continu extensieve j aarrondbegrazing door Koniks.
4. eerste tw ee jaar: jaarlijks twee m aal m aaien en hooien van  het ontboste gebied.
5. na tw ee jaa r centrale zone jaarlijks m aaien en hooien en
6. perifere zone en oeverzone om de 2 tot 5 jaa r m aaien en  hooien.

V.4.3.5. Duinbeek en duinplassen : centrale Beek-zonder-Naam, drie bestaande veedrinkpoelen

Ten behoeve van  een lichtrijk w ateroppervlak en lichtrijke oever en ter voorkom ing van  al te sterke 
accum ulatie van  bladstrooisel in  de beek w erden hiervoor reeds m aatregelen getroffen door 
ontbossing van  de rechteroever van  de Beek-zonder-N aam  (de zuidelijke oever). Ten behoeve van  de 
verbetering van  de w aterkw aliteit dienen, direct volgend op de ontbossing, de Beek-zonder-N aam  en 
de grotere zijsloten geruim d te worden. In  het gebied zijn  m om enteel drie veedrinkpoelen aanwezig, 
waarbij deze in  de noordoosthoek w einig onderhouden zijn. D eze dienen hersteld te w orden 
V olgende beheersm aatregelen volgen elkaar op:
1. P laatsen en /of herstellen van  regelbare stuwen op de B eek-zonder-N aam  en de gracht langs de 

w estrand van  de N oordzeedreef. Deze maatregelen dienen genomen te worden voordat enige 
andere beheersmaatregel in de vochtige tot natte zone van het reservaat genomen wordt, opdat 
tijdens de beheerswerken de waterstanden (tot op zekere hoogte) regelbaar zouden zijn.

2. Ontbossing van  de zuidelijke oeverstrook (zie V.4.3.4).
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3. R uim en van  de B eek-zonder-N aam  m et afvoer van  de specie buiten het gebied.
4. R uim en van  de zij sloten in  het ontboste gebied zonder verbinding te m aken m et de B eek-zonder- 

N aam  o f  m et afdam m ing van  de eventuele verbinding m et de B eek-zonder-N aam  m et afvoer van  
de specie buiten het gebied.

5. R uim en van  de zijsloten in  het beboste gebied zonder verbinding te m aken m et de B eek-zonder- 
N aam  o f  m et afdam m ing van  de eventuele verbinding m et de Beek-zonder-N aam ; de specie kan 
ter plaatse op de oevers verw erkt worden.

6. H erstel van  de veedrinkpoelen in  de noordoosthoek van  het reservaat, liefst bij lage w aterstand en 
m et zo m in m ogelijk bodem verstoring veroorzakend m aterieel; vijfjaarlijks evaluatie en eventueel 
onderhoud van  de poelen.

V.4.3.6. (Semi-) spontaan verjongend duinbos: rest van het gebied, inclusief de reservatiezones

H et gebied m et bos ais habitatdoeltype w ordt integraal m aar zeer ex tensief begraasd door K oniks, 
tenzij één van  de drie deelgebieden m et een actief bosom vorm ingsbeheer. E r w ordt onderscheid 
gem aakt tussen volledig spontaan verjongend bos zonder verdere beheersm aatregelen (tenzij het 
opstuw en van  de Beek-zonder-N aam  w aarvan een algem ene grondw aterstandstijging te verw achten 
is) en sem i-spontaan verjongend bos na een lokaal m aar ingrijpend om vorm ingsbeheer m et selectieve 
kap van  exoten en lokale aanplant van  zaadbomen.

V olgende beheersm aatregelen volgen elkaar op:
1. continu extensieve jaarrondbegrazing door K oniks in  alle bosgedeelten m et uitzondering van  één 

0,5 ha grote bosom vorm ingspercelen.
2. In  het tw eede jaar: om vorm ingsbeheer van  drie deelgebieden, gevolgd door een opvolgingsbeheer 

(zie V .3.5) m et evaluatie van  het effect van  begrazing op bosverjonging.

V.5. Temporele fasering van het beheer

De volgende beheersm aatregelen dienen gedurende de term ijn van  de inrichtingsfase  (eerste zes jaar) 
en de consolidatiefase  (6e tot en m et 10e jaar) uitgevoerd te worden. Z oveel m ogelijk 
vertegenw oordigt de volgorde ook de chronologie w aarin de m aatregelen gevolgd m oeten worden. 
M ogelijkerw ijs w erden inm iddels reeds enkele van  de hier aangegeven m aatregelen genomen. De 
genom en m aatregelen in  de inrichtingsfase w orden na zes jaa r geëvalueerd, w aarna tijdens de 
consolidatiefase continuering o f  bijsturing van  het gevoerde beheer m ogelijk is, b.v. door het 
aanpassen van  de begrazingsdichtheid en de verschillende m aairegim es, verplaatsen o f  verw ijderen 
van  exclosures, enz.
D it beheersplan heeft in  principe betrekking op een periode van  tw intig jaar, waarbij na positieve 
evaluatie het hier voorgestelde beheer gecontinueerd w ordt, m aar waarbij een negatieve evaluatie (i.e. 
het niet bereiken van  de doelstellingen) tot bijsturing aanleiding kan geven

V.5.1. Inrichtingsfase, jaar 1

1. Plaatsen van regelbare stuwen op de Beek-zonder-Naam en de gracht langs de 
Noordzeedreef (dient te gebeuren voordat andere beheersm aatregelen, die gebruik m aken van 
zw aar m aterieel in  de vochtige tot natte zones w orden genomen).

2. C ontinuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
3. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
4. O nderhoud en aanpassing buitenafsluiting (recurrent).
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5. Inrichting beheersingangen.
6. A anleg van  beheersw egen en  -paden.
7. Constructie van  een m ateriaaldepot annex werk- en schuilhok voor de arbeiders.
8. V erw ijderen van  ‘bosw achtershuisje’ en ‘k ijkhut’.
9. Constructie van  reigerkijkhut langs Ter Y dewandelpad.
10. O prichten nieuw  schuilhok op m inder opvallende locatie.
11. V erw ijderen van  huidig schuilhok voor vee.
12. Constructie van  oversteekplaatsen voor m ateriaal en dieren over de Beek-zonder-Naam .
13. A anleg knuppelpad op deel van  tracé Ter Yde-wandelpad.
14. P laatsen van  infopanelen.
15. Organisatie van  geleide wandelingen.
16. Constructie van  interne afsluitingen ten  behoeve van  bufferbeheer aan de periferie van  het 

reservaat (Fig. V III.7) en hooiw eidebeheer in  het noordoosten; aanpassen van  afsluiting rond 
weide bij H oeve Leyre.

17. (Inrichting en) onderhoud van  vleerm uizenbunker (recurrent).
18. K appen van  geïsoleerde bom en (populieren, abelen, A m erikaanse vogelkers) en boom groepen in 

en rond het zuidoostelijke duingrasland

V.5.2. Inrichtingsfase, jaar 2

19. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
20. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
21. Ontbossing ten behoeve van  de ontw ikkeling van  nat schraalland, zoom -/m antelzone, oeverzone 

langs Beek-zonder-N aam  en vochtig schraalland in de noordoosthoek m et vervolgbeheer 
(behandeling stronken, uitboren stronken, eventueel eerste m aaibeurt (m om ent afhankelijk van 
grondw aterstand, com bineren m et stuwregeling).

22. B osom vorm ingsbeheer in  drie percelen.
23. Constructie van  nieuw e afsluiting ten  behoeve van  hooiw eidebeheer op vergroot oppervlak in het 

noordoosten.
24. Heraanleg en schonen van  de B eek-zonder-N aam  en de zijsloten (na de ontbossingen); pas uit te 

voeren nadat de rioleringsaansluiting van  de w oonw ijk M ariapark gerealiseerd is en nadat interne 
afvalw aterlozingen onder controle zijn.

25. H erstellen (eventueel uitgraven) van  twee poelen  in de noordoosthoek van  het reservaat en 
schonen van  de drie veedrinkpoelen

26. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5.3. Inrichtingsfase, jaar 3

27. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
28. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
29. M aai- en hooibeheer ten behoeve van  de ontw ikkeling van  nat schraalland, zoonW m antelzone en 

oeverzone (eerste m aaibeurt vroege zom er, tw eede m aaibeurt, nazomer).
30. Continuering bosom vorm ingsbeheer.
31. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5.4. Inrichtingsfase, jaar 4
32. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
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33. Inrichting en onderhoud van  nieuw  w andelpad (vrij toegankelijk buiten broedseizoen)(pas te 
construeren en open te stellen na de grote ontbossings- en initiële bosom vorm ingsm aatregelen).

34. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
35. M aai- en hooibeheer ten  behoeve van  de ontw ikkeling van  nat schraalland en  zoonW m antelzone 

(eerste m aaibeurt vroege zom er, tw eede m aaibeurt, nazomer).
36. Continuering bosom vorm ingsbeheer.
37. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5.5. Inrichtingsfase, jaar 5
38. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
39. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
40. M aai- en hooibeheer ten behoeve van  de ontw ikkeling van  nat schraalland (een m aaibeurt zomer).
41. Continuering bosom vorm ingsbeheer.
42. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5. 6. Inrichtingsfase, jaar 6
43. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
44. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
45. M aai- en  hooibeheer ten  behoeve van  nat schraalland, zoom -/m antelzone en oeverzone.
46. Continuering bosom vorm ingsbeheer.
47. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5.7. Consolidatiefase, jaar 6-10
48. Inrichting toegangen n ieuw  wandelpad.
49. Continuering extensieve jaarrondbegrazing (continu).
50. Continuering bosom vorm ingsbeheer.
51. H ooilandbeheer noordoosthoek, noordw esthoek (recurrent).
52. Jaarlijks m aaien en hooien ten behoeve van  nat schraalland
53. E lke 2 tot 5 jaa r eenm aal m aaien en hooien ten  behoeven van  zoom -/m antelzone
54. E lke 5 ja a r eenm aal m aaien van  de oeverzone.
55. Organisatie van  geleide wandelingen.

V.5.8. Van evaluatie afhankelijke, niet in de tijd te situeren beheersmaatregelen

56. Indien nodig (d.w.z. om het open-w ater-habitat te behouden, niet om de sloten een drainerende 
functie te verlenen) regelm atig onderhoud van  sloten en poelen.

57. Indien nodig stim uleren van  kleinschalige verstuivingen in  m osduin/graslandcom plex, b.v. door 
w eggraven van  boom stobben en w ortels van  gekapte abelen.

58. R egelen van  de stuwen op de Beek-zonder-N aam  en de sloot langs de N oordzeedreef.
59. V erw ijderen van  vervuild  slib uit Beek-zonder-N aam
60. A ctualiseren van  de infopanelen (kan eventueel reeds vroeger nodig zijn).
61. O nderhoud beheersinfrastructuur.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



VI. Referenties

Am e r y c k x , J. (1961). La génèse des polders maritim es. De A ardrijkskunde 1 3 : 1 - 1 6 .

A m e r y c k x , J. & T ’Jo n c k , G. (1957). De w aterzieke landbouw gronden in  W est-Vlaanderen. 
Provincie W est-V laanderen., 218 p. + Fig.

Am p e , A. (1982). De kustduinen van het graafschap Vlaanderen van de 12de tot het einde van  de 14de 
eeuw. Gent, ongepubl. lie. verh., R ijksuniversiteit Gent.

Am p e , C. (1991). O nderzoek van  de bodem factor in  functie van  het beheer. Verslag van  de 2de fase, 
partim  bodem kunde, van  het onderzoeksproject N atuurontw ikkelingsplan voor de Belgische kust, in 
opdracht van  het Instituut voor N atuurbehoud, 177p.

Am p e , C. (1996a). K lim aat, in: Pr o v o o st  & H o ffm a n n  (red.). Ecosysteem visie voor de V laam se 
kust. I. Ecosysteem beschrijving.

Am p e , C. (1996b). Pedologie. in: Pr o v o o st  & H o ffm a n n  (red.). Ecosysteem visie voor de V laam se 
kust. I. Ecosysteem beschrijving.

Am p e , C. (1997). B eheersplan voor het staatsnatuurreservaat “H annecartbos” . B ijdrage tot het 
bodem kundige gedeelte. RUG , Eenheid Bodem kunde. 16 p. + bijl.

ANSELIN, A. & K u ijk e n , E. (1995). Speciale bescherm ingszones voor het V laam s G ew est in 
uitvoering van  de H abitat R ichtlijn  92/43/EEG. Rapport Instituut voor N atuurbehoud 95.20, Hasselt.

A n s e l in ,  A, L o c k , K. & S c h a e r l a e k e n s ,  J. (1993). L ibelleninventarisatie 1992 in V laanderen : 
algem ene resultaten, verspreidingsgegevens en perspectieven voor de toekom st. Gom phus 9(2} : 30- 
52

A n o n y m u s  (1993). De G roene H oofdstructuur, infomap. Am in a l , Brussel, 25p. + kaarten + bijl.

A n o n y m u s  (1993). B otanisch basisregister. Centraal B ureau voor de Statistiek, Afdeling N atuurlijk 
M ilieu, V oorburg/Heerlen.

A n o n y m u s  (1996). K oksijde. G n o p . Fase 1. W it a b . Brugge.

Ar n o l d s , E., K u y p e r , Th . W. & N o o r d e l o o s , M. E. (1995). O verzicht van  de paddestoelen in 
Nederland. N ederlandse M ycologische V ereniging, W ijster, 871p.

A zz o u z i, K ., V e k e m a n s , X ., M e e r ts ,  P., D a u b re s s e ,  P. & L e fÈ b v re , C. A llozym e variation  in 
calcicolous and silicicolous populations o f  H elianthem um  nummularium . Belg. J. Bot. 129 (2): 101- 
106.

B a e r t , L. & M a e l fa it , J.-P. (1990). Spinnen van  het H annecartbos. M anuscript.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



B a e r t , L. (1996). Catalogus van  de spinnen van  België. L inyphiidae (Erigoninae). Studiedocum enten 

van  het K BIN  82, 179 p.

B a e s , R. (1989). O nderzoek naar de beheersrelevante m ilieufactoren in  enkele sleutelgebieden. 
Verslag van  de ls te  fase, partim  bodem kunde, van  het onderzoeksproject N atuurontw ikkelingsplan 
voor de Belgische kust, in  opdracht van  het Instituut voor N atuurbehoud, 116p.

B a e t e m a n , C. (1981). D e holocene ontw ikkeling van  de W estelijke kustvlakte (België). Proefschrift, 
Vrije U niversiteit Brussel, 297 p.

B a e t e m a n , C. (1985). D evelopm ent and E volution o f  Sedim entary Environm ents during the 
Elolocene in  the W estern Coastal P lain  o f Belgium. E iszeitalter u. G egenw art 35 : 23-32.

B a k k e r , T. W.M. (1981). N ederlandse kustduinen; G eohydrologie. W ageningen, PU  
DOC, 189p.

B a k k e r , T. (1991). B egrazing inM eijendel. D uin 14(1) : 17-18.

B a k k e r , T .W .M ., K l ijn , I.A. & V a n  Z a d e l h o ff , F.J. (1979). D uinen en duinvalleien. Een 
landschapsecologische studie van  het N ederlandse duingebied. Pudoc, W ageningen, 201p.

B a l , D., B e ije , H .M ., FIo o g e v een , Y.R., Ja n sen , S.R.J. & v a n  d e r  Re e s t , P.J. (1995). Elandboek 
natuurdoeltypen in  Nederland. Informatie- en Kenniscentrum N atuurbeheer & M inisterie van 
Landbouw, N atuurbeheer en Visserij, W ageningen, 407p.

B a u w e n s , D. & Cl a u s , K. (1996). Verspreiding van  am fibieën en reptielen in  V laanderen. De 
W ielewaal, Turnhout.

B illia u , R. (1992). De fauna en flora van  de W esthoekduinen. In  : Ter m o te , J. (red.). Tussen land en 
zee. Het duingebied van  Nieuw poort tot De Panne. Lannoo, Tielt : 190-228.

B o d e u x , A. (1974). D e belangrijkste kenm erken van  de neerslag te Koksijde, M elsbroek en St.- 
Hubert. K .M .I. België, M iscellanea, serie B, N r 29.

B o d e u x , A. (1975). De vochtigheid van  de lucht in België. I : Inleiding en verklarende tekst van  de 
boekdelen II tot VIII. K .M .I., België, M iscellanea Serie B, nr. 30.

B o d e u x , A. (1975). De vochtigheid van  de lucht in België. IV  : D e relatieve vochtigheid. K .M .I., 
België, M iscellanea Serie B, nr. 33.

B o d e u x , A. (1975). De vochtigheid van  de lucht in  België. VI : H et verzadigingsdeficit van  de lucht 
in  waterdam p. K .M .I., B elgië, M iscellanea Serie B , nr. 35.

BODEUX, A. (1976). De w indsnelheid en w indrichting in  België. K .M .I., België, M iscellanea, serie B, 
nr. 42

B o g a e r t , G. (1986). Ecologische studie van  epifytenvegetaties te K oksijde (W -Vl). Gent, ongepubl. 
lie. verh., U niversiteit Gent, 179p., 30 fig. 1 bijl.

B o n t e , D. (1992). D agvlinders aan de W estkust. D uinen 6(4): 16-30

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



B o n t e , D. (1993). A vifauna van  het duinengebied ‘H om e G eorge T heunis’. D uinen 7(4): 157-162

B o n t e , D. (1994a). B roedvogelinventarisatie van  het duinencom plex Ter Y de-G roenendijk te 
O ostduinkerke. M ergus 8(1): 36-43

B o n te ,  D. (1994b). D e R oodborsttapuit Saxicola torquata  ais broedvogel aan  de W estkust van  
V laanderen gedurende de periode 1990-1993. M ergus 8(2):79-87

B o n t e , D. (1994c). L ibellen in  de duinstreek van  de V laam se W estkust: resultaten van  een 
inventarisatie gedurende de periode 1990-1994. G om phus 10(2) : 39-44

BONTE, D. (1994d). Z oogdieren in  de Oostvoorduinen. E liom ys 1994(2) : 17-20

B o n t e , D. (1994e). H et p lan  Orchis. Een aktieplan voor de duin-polderovergangszones van  de 
W estkust. N atuurreservaten vzw ., Afd. W estkust, l i p .  + bijlagen.

B o n t e , D. (1996). O nderzoek naar verspreidings-, activiteits- en groeipatronen van  spinnen 
(A raneae) in  de beheerde percelen van  het S taatsnatuurreservaat “De W esthoek” . Gent, ongepubl. 
Scriptie U niversiteit Gent.

BONTE, D. (1997a). Toch niet uitgestorven ! D e K leine parelm oervlinder in  V laanderen. V linders 
12(1):: 23-24

BONTE, D. (1997b). H et voorkom en van  H yles euphorbiae, A ricia  agestis, H ipparchia sem ele en 
Issoria lathonia  in  het duingebied van  de V laam se W estkust in  1996 (Lepidoptera ). Phegea 25(1) : 1- 
6

B o n te  D ., Ampe, C., H o ffm a n n , M ., L a n g o h r ,  R., P r o v o o s t ,  S. & H e r r i e r ,  J.-L. (in druk). 
M onitoring research in  the F lem ish dunes : from a descriptive to an integrated approach. Proc. Symp. 
Skagen Denmark. Life-project In tegral C oastal Conservation Initiative.

BONTE, D. & H e n d r ic k x , F. (1997). A anvullende gegevens om trent de spinnenfauna van  enkele 
duingebieden aan de Belgische W estkust. N ieuw sbr. Belg. Arachnol. Ver. 12(2):33-43

B o n t e , D., Ma e l f a it , J.-P. (in voorb.). V oor het natuurbehoud belangrijke spinnen van  de V laam se 
kustduinen.

B o n t e , D ., M a e l fa it , J.-P, & H o f fm a n n , M. (in  druk.). Effect o f  intensive cattle-grazing o f 
m esophytic dune grasslands on the spider (A raneae) fauna.

B o n te ,  D ., P r o v o o s t ,  S. & H o ffm a n n , M. (1997). Tussentijds jaarverslag m onitoringsproject 
duinen, partim  fauna en flora. Gent, Brussel, Lab. P lantkunde U niversiteit Gent, Instituut voor 
N atuurbehoud. Life-project In tegral C oastal Conservation Initiative.

BORTIER, P. (1879). Boisem ent des dunes de la Flandre. 5ème ed. Vanderauwera, Bruxelles, 29p.

Bra n d  A .M ., Aptr o o t  A., d e  B ak k er  A.J. & v a n  D o b b en  H.F. (1988). Standaardlijst van  de 
Nederlandse korstmossen. Wet. med. K NN V  188, 68p.

Br a d y , N .C. (1974). The nature and properties o f Soils. 8th edition. M acm illan Publishing Co., N ew  
York.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Br iq u e t , A. (1930). Le littoral du N ord de la France et son évolution morphologique. Lib. A. Colin, 
Paris, 439p.

COMPÈRE P. (1992). Flore pratique des algues d ’eau douce de Belgique. 4. Charophytes. Jardin 
botanique national de B elgique, M eise, 77p.

C o sy n s , E., Le t e n , M ., H e r m y , M. & Tr ie st , L. (1994). Een statistiek van  de w ilde flora van 
Vlaanderen. Brussel, Vrij U niversiteit Brussel en Instituut voor N atuurbehoud, 25p. + bijlagen.

D e b ru y n e , R. (1994). De kuifleeuw erik Galerida cristata  als broedvogel aan de Vlaam se kust in 
1990. M ergus 8(1) : 21-31

D e c l e e r , K & D e v r ie se , H. (1992). D e sprinkhanenfauna van  de B elgische kust. D uinen 6(1): 11-37

D e c l e r c q , E. & D e  M o o r , G. (1996). Geomorfologie. in  : Pr o v o o st  & EIo ffm a n n  (red.). 
E cosysteem visie voor de V laam se kust. I. Ecosysteem beschrijving.

D e C e u n y n c k , R. & Te r m o t e , J. (1987). E en Zoutw inningssite uit de M idden-Laat-La Têne-Periode 
te Veum e. W estvlaam se A rchaeologica 3 : 73-82.

D e C e u n y n c k , R. & Te r m o t e , J. (1987). E en Zoutw inningssite uit de M idden-Laat-La Têne-Periode 
te Veum e. W estvlaam se A rchaeologica 3 : 73-82.

D e Ce u n y n c k , R. 1987. O ntstaan en ontw ikkeling van  de duinen. In: Th o e n  El. (red.), D e R om einen 
langs de V laam se K ust, G em eentekrediet, B m ssel : 26-29.

D e Ce u n y n c k , R. (1992). Elet duinlandschap,ontstaan en evolutie. In  : Te r m o t e , J. (red.), Tussen 
land en zee, het duingebied van  N ieuw poort tot D e Panne, Lannoo, Tielt : 16-45.

D e c o n in c k , M. (1998). Soortspecifieke begrazing door ezels in  het V laam s natuurreeservaat de 
Eloutsaegerduinen (De Panne, W est-V laanderen). Scriptie U niversiteit Gent, Laboratorium  
Plantkunde, 163p. + bijl.

DE F o n se c a , P. (1980). Elerpetofauna in  Oost- en W est-V laanderen : verspreiding in  functie van  
m ilieufactoren. Gent, ongepubl. doet. verh. RU G , 277 p. + kaartenatlas

D e K n ijf  G. & A n s e l in , A. (1996). E en gedocum enteerde Rode Lijst van  de libellen van  Vlaanderen. 
M ededelingen van  het Instituut voor N atuurbehoud 4 : 90 p.

D e K n ijf , G. (1994). Elet voorkom en van  Sym pecm a fu sca  in  Oost- en W est-V laanderen. Gom phus 
10(1): 4-9

D e L a n g h e , J.E., D e l v o sa lle , L., D u v ig n e a u d , J., L a m b in o n , J. & V a n d en  Be r g h e n , C. (1988). 
Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, N oord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden 
(Pteridofyten en Spermatofyten). Tweede druk. N ationale Plantentuin van  België, M eise, 972p.

D e L o o s e , L., V a n  E l sa c k e r , C. & Ve r h e y e n , R.F. (1996). E en verw ervingsplan voor de V laam se 
kustduinen en  aangrenzende gebieden. Groep Toegepaste Ekologie, A ntw erpen, 109p.

D e Me u l e n a e r e , El. (1992). V egetatiekundige studie en kartering van  het staatsnatuurreservaat 
Elannecart. Gent, ongepubl. Lie. Verh., U niversiteit Gent, 120p.

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hcmnecartbos, beheersplan



D e n  H e l d , J.J. & D e n  H e l d , A.J. (1985). Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek. 
K .N .N .V., Hoogwoud: 40 p., ill. en tabellen.

D e p u y d t , F. (1966). A nalyse van  de strand- en duinsedim enten in  de Belgische W esthoek. A cta 
geographica Lovaniense 4 : 68-82.

D e p u y d t , F. (1967). B ijdrage tot de geom orfologische en fytogeografische studie van  het dom aniaal 
natuurreservaat De W esthoek. Publicaties van  de D ienst D om aniale N atuurreservaten en 
N atuurbescherm ing. W erken nr. 3, 101p.

D e p u y d t , F. (1972). D e Belgische strand en  duinform aties in  het kader van  de geom orfologie der 
zuidoostelijke N oordzeekust. V erhandeling van  de K oninklijke A cadem ie voor W etenschappen, 
L etteren en Schone K unsten van  België, X X X IV , nr. 122, 214p.

D e R a e v e , F (1979). Sur les pelouses à thérophytes des dunes de la côte ouest de la B elgique, en 
particulier le Tortiilo-Phleetum arertarii. Biol. Jaarb. D odonaea 47 : 74-86.

D e R a e v e , F. (1980). G roenendijk : o f haalt V laanderens m eest belangw ekkend natuurm onum ent 
1981? N atuurreservaten 2 : 7-19.

DE R a e v e , F. (1989). H et beheer van de kustduinen: m ag ‘natuur’ ooit w eer eens natuur w orden ? in: 
H er m y  (red.). Natuurbeheer. V an de W iele, Stichting Leefmilieu, N atuurreservaten en Instituut voor 
N atuurbehoud, Brugge.

D e R a e v e , F. (1991). Een overzicht van  een aantal ecologische basisdeterm inanten en hun potenties 
voor natuurontwikkeling in  de duinen en  aangrenzende gebieden langs de Belgische kust. Verslag van 
de tweede fase (1990-1991), partim  vegetatiekunde, van het onderzoeksproject
"Natuurontwikkelingsplan voor de Belgische kust". Universiteit Gent, Lab. voor M orfologie, 
Systematiek en  Ecologie van de Planten, iii + 170p.

D e R a e v e , F. & Le b b e , L. (1984). Duinen, in: W ater voor Groen. Vierde Vlaams wetenschappelijk 
congres voor groenvoorziening. Vereniging voor Groenvoorziening, Brussel, 22 p

D e R a e v e , F., Le t e n , M. & R a p pé , G. (1983). Flora en vegetatie van  de duinen tussen Oostduinkerke 
en N ieuw poort. N ationale Plantentuin van  België, M eise, 176p.

de  R o o ij-v a n  DER G o e s , P. (1996). D uin 19 (3): 16-18.

D e Sa e d e l e e r , Y. ET AL. (1991). A m fibieën en reptielen in  de Belgische kustduinen. D uinen 5(2): 
24-53

D e s e n d e r ,  K. (1993). H abitatspreferentie en  levenscyclus van  loopkevers (C oleoptera , Carabidae) in 
het duingebied ‘D om ein T heunis’ (O ostduinkerke). D uinen 7(4): 138-147

D e s e n d e r , K. & B a e r t , L. (1995). Carabid beetles as bio-indicators in  B elgian coastal dunes : a long 
term  m onitoring project. Bull. K BIN , Entom ologie 65: 35-54.

D e s e n d e r , K. & H u y sse u n e , A. (1991). Enkele gegevens over de loopkeverfauna van  «de 
groenendijk » ( ‘OLV. ter D uinen, O ostduinkerke) en de « de Schuddebeurze » en omgeving 
(W estende). D uinen 5(1) :57-63

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



D e Sc h e e m a e k e r , F. & Lu s t , P. (1996). Broedvogels in  N oord-W est-Vlaanderen. M ergus 10(4): 
266-232

D e Sm e t , J. (1961). Onze duinen in 1828. B iekorf 9 : 256-266.

D e v il l e r s , P., R o d d e m a n , R ., Tr ic o t , J., D el  M a r m o l , P., K e r w ijn , C., Ja c o b , J.-P. & A n s e l in , 
A. (1988). A tlas van  de Belgische broedvogels. K BIN, Brussel, 395 p.

D e Vl ie g h e r , B. (1989). O nderzoek naar de beheersrelevante m ilieufactoren in  enkele 
sleutelgebieden, partim  luchtfotoanalyse. Verslag van  het onderzoeksproject 
“N atuurontw ikkelingsplan voor de Belgische kust” in  opdracht van  het Instituut voor N atuurbehoud 
(M inisterie van  de V laam se G em eenschap). U niversiteit Gent, 20p.

D e v o s , J. (1984). H ydrogeologie van  het duingebied ten  oosten van  D e Haan. G eologisch Instituut. 
Universiteit Gent.

D e v o s , K. & A n s e l in , A. (1994). K olonievogels en  zeldzam e broedvogels in  V laanderen in 1994. 
V lavico & IN.

D e W il d e m a n , E. & D u r a n d , T h . (1898-1906). Prodrom e de la flore belge, Tom e 3. Bruxelles,
1112p.

DiNGENS, P. & V e r n e m m e n , C. (1964). De klim aatsclassificatie van  C.W . Thom thw aite toegepast op 
België en  het G root-H ertogdom  Luxem burg. N atuurwet. Tijdschr. 45: 145-198.

D o g n ia u x , R. (1979). Verdeling van  de zonneschijnduur en van  de zonnestraling in  België. K.M.I. 
België, M iscellanea serie B , n r 51.

D o in g , H. (1988). Landschapsecologie van  de N ederlandse kust. Stichting Publicatiefonds Duinen, 
Leiden, 228p. + kaarten.

DOLFEN, R. (1989). Een bosbouw kundige studie in  het H annecartbos te O ostduinkerke. Gent, 
Ongepubl. scriptie U niversiteit Gent, Centrum  voor Bosbouw.

D o p h e id e , J.C.R. & Ve r st r a t e n , J.M. (1994). D e invloed van  de atm osferische depositie op de 
bodem  en de bodem w atersam enstelling in  de droge duinen. Excursiegids, M eijendel, N ederlandse 
Bodem kundige V ereniging, 3-6-1994 : 43-47.

D u m o n , I. (1993). V egetatiekundige studie en kartering van  de epifyten van  het staatsnatuurreservaat 
“H annecart” . Gent, ongepubl. L ic.verh., U niversiteit Gent, 153p.

D u m o r t ie r , M ., H o f fm a n n , M. & K u ijk e n , E. (1997). Localisatiestudie en Structuurplan 
Stadsrandbos Oostende. U niversiteit Gent, Lab. Plantkunde & Instituut voor N atuurbehoud, rap. 
IN 97/14, 62 p., 16 krtn. Iov A m inal Afd. Bos en Groen.

D u m o r t ie r , M. & H o f fm a n n , M. (1997a). S tructuurplan Bos- en N atuurgebied : Lespolder - Zelte, 
N ieuw poort-K oksijde. U niversiteit Gent, Lab. P lantkunde & Instituut voor N atuurbehoud, rap. 
IN 97/28, 35 p., 16 krtn. Iov A m inal Afd. Bos en Groen.

D u m o r t ie r , M. & H o f fm a n n , M. (1997b). S tructuurplan Stadsbos Pistelhoek, V eum e. Universiteit 
Gent, Lab. P lantkunde & Instituut voor N atuurbehoud, rap. IN 97/29, 27 p., 12 krtn. Iov A m inal Afd. 
Bos en Groen.

Ter Y  de, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Elle n b e r g , H. , W e b e r , H .E., D ü l l , R ., W ir th , V., W e r n e r , W. & P a u lissen , D. (1991). 
Zeigerwerte von  Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotánica XVIII. Göttingen, Goltze, 258p.

F it z pa t r ic k , E.A. (1980). Soils. Their form ation, classification and distribution. Longm an, London 
and N ew  York, 353p.

F o u r n ie r , A. (1997). Le fichier régional des M am m ifères sauvages de la région Nord-Pas-de-Calais. 
Le H eron 29(3) : appendix.

G a u tier , A. (1990). H ommes et anim aux pendant Page du fer. In  : Leman-Delerive, G. & Beaussart, P. 
(eds.), Les Celtes enF rance  du N ord et en  Belgique. Paris : 195-210.

Ge l l e n s -M eu l e n b e r g h s , F. & G e l l e n s , D. (1992). L ’évapotranspiration potentielle en Belgique: 
variabilité spatiale et tem porelle. K.M .I. België. Publicaties Serie A , nr. 130, 38p.

Gr im e , J.P. (1979). Plant Strategies & Vegetation Processes. Chichester etc., John W iley & sons, 222p.

Gr im e , J.P., H o d g so n , J.J. & H u n t , R. (1988). Comparative plant ecology. A  functional approach to 
com m on B ritish species. London, U ncim  Hyman, 742p.

Gr o o t -B r u in d e r in k , G. W. T. A., v a n  W ie r e n , S. E., H a z e b r o e k , E., d e n  B o e r , M. H., 
M a a sk a m p , F. J. M ., L a m e r s , W ., Sl im , P. A. & d e  Jo n g , C. B. (1997). D e ecologie van  hoefdieren, 
In  v a n  W ie r e n , S. E., G .W .T.A. G r o o t  Br u in d e r in k , I.T.M . Jo r r it sm a  & A.T. K u iter s  (red.), 
H oefdieren in het boslandschap. B ackhuys Publishers, Leiden: 31-70.

Gu l in c k , M. (1966). Hydrogeologie. V erklarende tekst bij de A tlas van  België - p laten 16 A  en  16 B. 
N ationaal com ité voor Geografie. Brussel, 65 p.

HAWKSWORTH, D. L. (ED.) (1991). Frontiers in  m ycology. W allingford, C .A.B., 290 p.

H e r m y , M. (1985). Ecologie en fytosociologie van  oude en jonge bossen in  B innen-V laanderen. 
Gent, ongepubl. Doct.verh. RUG , 755 p.

H e rm y , M ., V a n o v e r b e r g h e ,  S. & D e S m et, D. (1990). Spatial and tem poral distribution o f 
Eurhyngium  praelongum  (H edw.) B. S. G. in  deciduous w oodlands in  low land Belgium. In: Verh. 
K on.'Belg. Bot. Ver. 12.: 53-66

H ill , M.O. (1979). TW INSPAN - A  Fortran program for arranging m ultivariate data in an ordered two- 
way table by classification o f  the individuals and attributes. NY, Cornell University, Ecology and 
Systematics. 90 p.

HOFFMANN, M. (1985). Cololejeunea minutissima  Schiffn. (Lejeuneaceae, H epaticae) nieuw  voor 
België e n Noord-Frankrijk. Dum ortiera 33 : 13-18.

H o f fm a n n , M. (1989). M ossen en  K orstm ossen van  Ter Yde. M anuscript. U niversiteit Gent.

H o f fm a n n , M. (1993). V erspreiding, fytosociologie en ecologie van  epifytengem eenschappen in 
Oost- en W est-V laanderen. Gent, ongepubl. D oct.verh., U niversiteit Gent, 763p.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



H o f fm a n n , M. C o s y n s , E., De c o n in c k , M. & Z w a e n e po e l , A. (in  d r u k ). D onkey diet in a 
Flem ish coastal dune area in  the first year after introduction. Proc. Symp Coastal duens o f  the A tlantic 
B iogeographical Region, Southport.

H o l m e s , B (1996). M icro-diversiteit. in: N atuur & Techniek (64) 11: 8-19.

H o y s , M ., Le t e n , M. & H o ffm a n n , M. (1996a). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat de 
W esthoek te De Panne (W est-Vlaanderen). Gent, Lab. Plantkunde, Universiteit Gent, in opdracht van 
Aminal, Afd. Natuur, 267p.

H o y s , M ., Le t e n , M. & H o ffm a n n , M. (1996b). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat de 
Houtsaegerduinen te D e Panne (W est-Vlaanderen). Gent, Lab. Plantkunde, Universiteit Gent, in 
opdracht van Aminal, Afd. Natuur.

HUPP, C.R., OSTERKAMP, W .R., H o w a r d , A.D. (Ed .) (1995). B iogeom orphology, Terrestrial and 
Freshw ater Systems. Proceedings o f  the 26th B ingham ton Symposium in G eom orphology, 6-8 
O ctober 1995. Elsevier, 356 p.

H u s t in g s , M .F.H ., K w a k , R .G .M ., O p d a l , P.F.M . & Re ijn e n , M .J.S.M . (red) (1985). N atuurbeheer 
in  N ederland. D eel 3. Vogelinventarisatie. A chtergronden, richtlijnen en vastlegging. Pudoc. 
W ageningen. N ederlandse vereniging ter bescherm ing van  V ogels, Zeist.

JACOBS, P. (1995). Geoconservatie. M onum enten & L andschappen

Ju n g e r iu s , P.D. (1990). The characteristics o f dune soils. In  : T.M .W . B a k k e r , Ju n g e r iu s , P.D. & 
K l ijn , J.A. (eds.). D unes o f the European coasts. Catena Supplem ent 18 : 155-162.

K h e d r , M .M .K.M . (1993). Study o f  w aterrepellency along a soil chrono sequence in  the coastal dunes 
a f  the W esthoek N ature R eserve (Province o f  W est-Flanders, Belgium). Gent, ongepubl. Lic.verh., 
Universiteit Gent, 98p. + bijlagen.

K le u k e r s ,  R ., D e c le e r ,  K., H a e s , E., K o s h o rn ,  P. & T h o m as , B. (1996). Recent expansion o f 
C onocephalus discolor (Thunberg) (O rthoptera : Tettigonidae) in  W estern Europe. E ntom ologist’s 
Gazette 47 : 37-49

K l ijn , J.A. (1981). N ederlandse kustduinen, geom orfologie en bodems. Pudoc, W ageningen, 188p.

K l ijn , J.A. (1990). D une form ing factors in  a geographical context. In  : B a k k e r , T. W .M ., 
Ju n g e r iu s , P.D. & K l ijn , J.A  (eds.), D unes o f  the European Coasts, G eom orphology-H ydrology- 
Soils, CATENA , C rem lingen : 1-13.

K o o p , H ., L e t e n , M ., B o d d e z , P., T ie l e n s , T. & H e r m y , M. (1992). B osstructuur en 
soortensam enstelling van  het H annecartbos; m onitoring van  bosstaatsnatuurreservaten in V laanderen. 
H asselt, IN -rapport A 92/71c, 30 p.

K o p e c k y , H. & H e jn y , S. (1974). A  new  approach to the classification o f  anthropogenic plant 
comm unities. V egetatio 29 : 17-20.

K u ijk e n , E., L e t e n , M. & Pr o v o o st , S. (1994). Ecologische inpasbaarheid van  waterwinning in het 
duinengebied van de W estkust. Hasselt, IN-rapport A94.74, 23p.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



K u it e r s , A. T. (1997. H oefdieren, bos en  begrazingsonderzoek. In  v a n  W ie r e n , S. E., G .W .T.A. 
Gr o o t  B r u in d e r in k , I.T.M . Jo r r it sm a  & A.T. K u iter s  (red.), H oefdieren in  het boslandschap. 
B ackhuys Publishers, Leiden: 11-18.

L a n d s b e r g , S.Y. (1956). The orientation o f  dunes in  B ritain  and D enm ark in relation to wind. The 
Geographical Journal 72 : 176-189.

LANDUYT, L. & SCHIETECAT, G.D. (1992). K lim aatgem iddelden en w eerextrem en in België. 
M eteorologische docum entatie, K .M .I., B elgië, 255p.

L a n d w e h r , J. (1980). A tlas N ederlandse Leverm ossen. Thiem e, Zutphen: 287 p., ill.

L a n d w e h r , J. (1984). N ieuw e A tlas N ederlandse Bladm ossen. Thiem e, Zutphen: 568 p., ill.

L a n g e , R ., ET AL. (1986). Z oogdieren van  de B enelux, herkenning en onderzoek.. Gent, Jeugdbond 
voor N atuurstudie en M ilieubescherm ing, 116 p.

Le b b e , L. & D e  Br e u c k , W. (1980). H ydrogeologie van  het duingebied tussen K oksijde en 
Oostduinkerke. Tijdschr. Becewa 55 : 33-45.

LEBBE, L. (1978). H ydrogeologie van  het duingebied ten w esten  van  De Panne. Gent, ongepubl. 
D oct.verh., RUG , 164p.

Lete n , M. (1992). Vegetatie- en landschapsontwikkeling in de duinen van de Westkust. In  Ter m o t e , J. 
(red.) : Tussen land en zee. Het duingebied van  N ieuwpoort tot De Panne. Lannoo, Tielt: 158-189.

L o c h e r , W.P. & H. de  B a k k e r  (eds) (1994). Bodem kunde van  Nederland. D eel 1 : A lgem ene 
Bodem kunde. M alm berg D en Bosch, pp. 439.

LONDO, G. (1975). De decim ale schaal voor vegetatiekundige opnam en van  perm anente kwadraten. 
Gorteria 7: 101-106.

L o ppen s , K. ( 1938). De yden der Vlaamsche kust. B iekorf 12 : 289-295.

Lu s t , P., D e Sc h e e m a e k e r , F., G il is , L. (1995). B roedvogelinventarisatie van  enkele duingebieden 
aan de Vlaam se O ostkust (Zw inbosjes te K nokke tot de V osseslag te D e H aan) in  1993, D eel 1 : tekst 
en tabellen. M ergus 9(3 ); 149-450

M a e l fa it , J.-P. (1993). Spinnen en  natuurontw ikkeling in  het duinengebied ‘Hom e T heunis’ te 
Oostduinkerke. D uinen 7(4): 148-156

M a e s , D. & V a n  D y c k , H. (1996). Een gedocum enteerde Rode Lijst van  de dagvlinders van  
V laanderen. Med. Instituut voor N atuurbehoud 1996 (1) : 154 p.

M a g n e l , L. (1914). U ne association végétale curieuse. Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 52: 171-178.

M a h a u d e n , M. & Leb b e  L. (1982). H ydrogeologische studie van  en rondom  het gebied van  de 
geplande w aterw inning “Ter Y de” te K oksijde (O ostduinkerke). Gent, Lab. Toegepaste Geologie, 
RUG , 52p. + bijl.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



M a h a u d e n , M ., Le b b e , L. & D e  Br e u c k , W. (1982). H ydrogeologische studie van  en rondom  het 
gebied van  de geplande w aterw inning Ter Yde te K oksijde (O ostduinkerke). Gent, RU G , 52p. + 
figuren en  bijlage.

M a r t e n s , K ., W a l r a e v e n s , K. (1996). H ydrologie, in: Pr o v o o st  & H o ffm a n n  (red.). 
Ecosysteem visie voor de V laam se kust. I. Ecosysteem beschrijving.

MASEKI, N .G.M . (1991). Im pact o f  the edaphic factor on the plant ecology in  the W esthoek coastal 
dune nature reserve, Belgium. Gent, M.Sc. Thesis, ITC for post-graduate Soil Scientists, RUG, 193p.

MASSART, J. (1908a). Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique + 
Annexe. Lamertin, Bruxelles, 584 + 121p.

Ma s sa r t , J. (1908b). Les districts littoraux et alluviaux de la Belgique. In  B o m m er , Ch . & Ma s sa r t , 
J. : Les aspects de la vegetation de la Belgique. Jardin botanique de l'Etat, Bruxelles, fo to’s.

Ma s sa r t , J. (1912). La cinquantième herborisation générale de la Société royale de botanique de 
Belgique sur le littoral belge. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 51, fascicule I : 69-185 + fig. & foto's.

M a thÉ, L. (1989). N achtzw aluw . In  : V ogels in  V laanderen, voorkom en en  verspreiding. V LA  VICO. 
B om em . 439 pp.

MEES, G. (1990.) Bosbouw , algem ene begrippen. C ursus B osbouw bekw aam heid LI/D IC/PU B/90/10, 
D ienst G roen, W aters en Bossen, 87 p.

M er v ield e , H. & V a n  D er  Ve k e n , P. (1987). Korstzwam m en (Corticiaceae s.l.) langs de Belgische 
kust. Verh. Kon. Belg. Bot. Ver. 10: 24-26.

M ic h ie l s , P., H a r t m a n n , R. & D e  Str o o p e r , E. (1988). Com parisons o f  the unsaturated hydraulic 
conductivity o f  a coarse-textured soil as determ ined in  the field, in  the laboratory, and w ith 
m athem atical models. Soil Science 147(4) : 299-304.

M o o r m a n n , F.R ., (1951). O ostduinkerke 35,E. De V erklarende tekst bodem kaart van  België, 
IW O NL, 40p.

M o o r m a n n , F.R. & T 'Jo n c k , G. (1960). De M oeren 50,W. De V erklarende tekst bodem kaart van 
B elgië, 74p.

P a u l , E.A. & F.E. CLARK (1989). Soil M icrobiology and Biochem istry. A cadem ic Press, Inc., 273 p..

PIRÉ, L. (1862). Prem ière herborisation de la Société royale de B otanique de Belgique. Bull. Soc. roy. 
Bot. Belg. 1 : 110-130.

Pr o v o o st , S. (1996). B ew onings- en landschapsgeschiedenis. in: Pr o v o o st  & H o ffm a n n  (red.). 
E cosysteem visie voor de V laam se kust. I. Ecosysteem beschrijving.

Pr o v o o st , S. & H o f fm a n n , M. (red.) (1996). Ecosysteem visie voor de V laam se kust. A m in a l , 
afdeling Natuur. U niversiteit G ent & Instituut voor N atuurbehoud, 2 delen (I. 
Ecosysteem beschrijving; II. N artuurontw ikkeling)

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Pr o v o o st , S., K u ijk e n , E. & L e t e n , M. (1993). Inrichtings- en beheersvoorstellen voor de 
D oom panne. E indverslag bij het oppervlakte-infiltratieproject in  het w aterw inningsgebied St.-André, 
Koksijde. R apport Instituut voor N atuurbehoud 93.9, Husselt, 57 p.

PUTMAN, R. (1996). C om petition and R esource Partitioning in  Tem perate U ngulate A ssem blies. 
Chapm an & H aii W ildlife Ecology and B ehaviour Series, London, 131 p.

RAMMELOO, J. (1994). B iodiversiteit van  het R ijk der Fungi. Fungi: hoeveel, waar, waarvoor, in 
H o f fm a n n , M. & V a n  d e r  V e k e n , P. (eds.), Biodiversity: study, exploration, conservation. Proc. o f 
a sym posium  o f  the R oyal Society o f  N atural Sciences Dodonaea: 93-120.

RAPPÉ, G. & H e r r o e l e n , P. (1963). Broedperiode -  periode de nidification 1961-1962. G iervalk 53: 
275-315.

R o s se e l , L. (1985). Fytosociologisch-ecologische studie van  epifytische vegetaties langs de 
Belgische w estkust. Gent, ongepubl. Lic. verh., U niversiteit Gent, 177p., 43fig., 11 fot., 1 bijl.

Ru t in , J. (1983). Erosional processes on a coastal sand dune, D e Blink, N ordw ijkerhout, The 
N etherlands. D octoraatsthesis, U.V.A., 144p.

SCHAMINÉE, J. H. J., St o r t e l d e r , A. H. F. & W e st h o f f , V. (1995). De vegetatie van  Nederland. 1. 
Inleiding tot de plantensociologie : grondslagen, m ethoden en toepassingen. O pulus Press, Uppsala- 
Leiden, 296p.

SCHAMINÉE, J. H. J., WEEDA, E.J. & WESTHOFF, V. (1995). De vegetatie van  Nederland. 2. 
P lantengem eenschappen van  wateren, m oerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden, 360p.

SCHROEVERS, P.J., red. (1982). Landschapstaal, een stelsel van  basisbegrippen voor de 
landschapsecologie. Pudoc, W ageningen, 109p.

Siebe l , H .N., Apt r o o t , A ., D ir k se , G. M ., v a n  D o b b en , H. F., v a n  M e l ic k , H. M. H. & T o u w , A. 
(1992). Rode Lijst van  in  N ederland verdw enen en bedreigde m ossen en korstmossen. Gorteria 18 (1) : 
1- 20 .

Sl in g s , Q.L. (1990). P lagexperim enten in een kalkrijke vochtige duinvallei. In  : KOERSELMAN, W ., 
D e n  H o e d , M .A., Ja n se n , A.J.M . & E r n s t , W .H.O. (red.). N atuurw aarden en w aterw inning in  de 
duinen; m ogelijkheden voor behoud, herstel en  ontw ikkeling van  natuurwaarden. K IW A  
M ededelingen 114, K IW A , N ieuw egein : 157-164.

Sl in g s , Q.L. (1994). D e kalkgraslanden in  de duinen. D e Levende N atuur 4: 120-130

Sl o sse , W. (1996a). Faunistisch onderzoek H annecartbos, K oksijde (O ostduinkerke), inventaris en 
beheerssuggesties.

Sl o sse , W. (1996b). De O ostvoorduinen, o f laat het natuurbehoud V laanderen’s m eest 
belangw ekkend natuurm onum ent stikken ? ‘t D uinroosje 10 : 1-7

Sl o sse , W. (1996c). Verslag inventarisatie H annecartbos te O ostduinkerke. Koksijde.

Sn e y e r s , R. & V a n d ie pe n b e e c k , M. (1995). N otice sur le clim at de la Belgique. KM I, 
w etnschappelijke en technische publicatie 002, 62 p.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Stieper a er e , H. (1980). The species-area relation o f the Belgian flora o f  vascular plants and its use for 
evaluation. Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 112 : 193-200.

T ac k , G., V a n  D e n  Br e m t , P. & H e r m y , M. (1993). Bossen van Vlaanderen - een historische 
ecologie. Davidsfonds, Leuven, 319p.

Ter m o te , J. (1992). W onen op het duin, de bewoningsgeschiedenis van  het duingebied tot aan de 
franse revolutie. In  : TERMOTE, J. (red.), Tussen land en zee : het duingebied van nieuwpoort tot De 
Panne. Lannoo, Tielt : 46-87.

Ter m o te , J. (1995). Strijd tegen het water, In  D e R o o , N  & H in d r y c k x , K. (red.)., De IJzer, beeld van 
een stroom. Tielt, Lannoo: 31-50.

Th o e n , H. (1978). De Belgische kustvlakte in de Romeinse tijd. B ijdrage tot de studie van  de landelijke 
bewoningsgeschiedenis. Verh. Kon. A cadW et., Let. & Schone Kunsten van  België, klasse der letteren, 
11 nr 88, Brussel, 255p.

T ouw , A. & R u b e rs , W.V. (1989). De Nederlandse bladmossen. Flora en verspreidingsatlas van  de 
Nederlandse M usei (Sphagnum  uitgezonderd). Stichting Uitgeverij KNNV, 532 p.

VANACKER, S. (1996). Spontane bosontw ikkeling in het natuurreservaat ‘De W esthoek’. Gent, 
ongepubl. scriptie, U niversiteit Gent, 150p.

V a n  A ssc h e , L. (1993). Ezels in  de Pont. D e im pact van  3 jaa r ezelbegrazing. Euglena (Jeugdbond 
voor N atuurstudie en M ilieubescherm ing) 12(4): 16-24.

V a n d e k er k h o v e , K. (1998). O pm erkingen bij het ontwerp van beheersplan voor het Vlaams 
natuurreservaat Hannecartbos. A dvies van het Instituut voor Bosbouw  en W ildbeheer. IB W  Bb A  
98.006, 11 p.

V a n d en  Be r g h e n , C. (1947). La théorie organogénétique de la formation des dunes littorales. Les 
Naturalistes Belges 28: 3-4.

V a n d en  B e r g h e n , C. (1981). Flora van  de Leverm ossen en de H auwm ossen van  België. Nationale 
Plantentuin van  België. Meise.

V a n  DER Fe e n , P.J. (1963). H oe en w anneer zijn  w ilde konijnen in  Europa verspreid geraakt ? Biol. 
Jaarb. D odonaea 31 : 237-243

V a n  D e r  Vek en , P. (1997). Globale vindlijst van excursies in  het staatsnatuurreservaat Hannecartbos. 
Manuscript. Gent.

V a n  D ier en , J. W. (1934). Organogene Dünenbildung. Thesis, A msterdam, 304 p., D en Haag, M. 
Nijhoff.

V a n  H a e se b r o e c k , V. (1994). Study o f  Peaty and Saltm arsh Soils in  nature reserves along the 
B elgian Coast : H annecart Forest and The Zwin. Gent, M. Sc. Thesis, RUG , ITC for post-graduate soil 
scientists, 199p.

VANHECKE, L. (1993). Aspecten van  de vegetaties, de ecologie en de dynamiek van het natuurreservaat 
De Fonteintjes (W .-VI.), in  het bijzonder van de D actylorhiza praetermissa-populaties. Gent, ongepubl. 
Doct.verh. Universiteit Gent, 2 delen.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



VANHECKE, L., Ch a r l ie r , G. & Ve r e l st , L. (1981). Landschappen in V laanderen vroeger en nu, van 
groene armoede naar grijze overvloed. N ationale Plantentuin van België, Brussel, 140p.

V a n  L a n d u y t ,  W. (1991). Fytosociologisch-ecologische studie van  epifytenvegetaties op Sam bucus 
nigra  L. Gent, ongepubl. lie. verh. U niversiteit Gent, 142 p., ill.

VAN L a n d u y t , W. (1992). N atuurbehoud en recreatie in de duinen van  de V laam se W estkust en van 
N oord-Frankrijk. Een beleidsgericht onderzoek naar beheersvorm en en inrichtingsm odaliteiten van  de 
W esthoelduinen. D eel 1 : een beschrijvend overzicht van  de duincom plexen tussen O ostduinkerke en 
N ieuw poort. W estvlaam se V ereniging voor de Vrije Tijd, B eem em , 98p. + kaarten.

V a n  L a n d u y t , W. & FIe r m y , M. (1994). N atuur op bestelling : natuur en  natuurontw ikkeling in 
stedelijke milieus. Instituut voor N atuurbehoud in  opdracht van  W .W .F. Belgium , Brussel, 145p

V a n  Stee r teg em , M. (1982). Invloed van  konijnenbegrazing op een duingraslandcomplex 
(Groenendijk, Oostduinkerke). Gent, ongepub. Lic.verh. RUG, 116p.

V a n  V e ss e m , J. & St ie pe r a e r e , El. (1989). Extensieve begrazing : (g)een oplossing voor de 
klassieke beheersproblem en? In  : FlERMY, M. (red.). N atuurbeheer. V an de W iele, Stichting 
Leefm ilieu, N atuurreservaten vzw  en Intsituut voor N atuurbehoud : 169-184.

v a n  W ier en , S.E. (1987). Grote herbivoren in het natuurbeheer. In  : D e B ie , S., Jo en je , W. & V an  
W ier en , S.E. (red.). Begrazing in de Natuur. Pudoc, W ageningen : 200-214.

v a n  W ier en , S. E. & B o r g esiu s , J. J. (1987). Evaluatie van  bosbegrazingsprojecten in Nederland. 
Rijksinistituut voor Natuurbeheer, Arnhem, RIN-rapport 88/63, 133 p.

v a n  W ier en , S. E., Gr o o t  B r u in d e r in k , G. W. T. A., Jo r r itsm a , I. T. M. & K u iter s , A. T. (r e d .) 
(1997). Eloefdieren in het boslandschap. Backhuys Publishers, Leiden, 224 p.

VERA, F. W. M., (1997). M etaforen voor de wildmis. Eik, Elazelaar, Rund, Paard. F. W. M. Vera, W ijk 
bij Duurstede, 426 p.

VERHULST, A. (1995). Landschap en landbouw  in middeleeuws Vlaanderen. Brussel, Gemeentekrediet, 
191p.

Ver lin d en , A. (1987). Elannecartbos (Oostduinkerke). Beschrijving van  het vochtig hooiland, de 
effecten van beheer en de mogelijke ontwikkelingen ten gevolge van  grondwaterpeilverlaging. Elasselt, 
IN-rapport B88/03, 25p.

VERMEERSCH, C. (1986). De teloorgang van  de Belgische kust. Ruim telijke planning 15, II E.2.f. Van 
Loghum Slaterus, Antwerpen, 37p.

Ve r m o o r t e l , Y. (1990). Soil and plant root characterization o f  a coastal dune valley ecosystem  in 
the W esthoek nature reserve. M.Sc. Thesis, ITC for post-graduate Soil Scientists, R U G , 217p.

Ve r sc h o o r e , K. (1993). Eerste resultaten van  het herpetologisch inventarisatieproject van  de 
Belgische kustduinen. D eel 1. V erslag van  de regio W estkust (De Panne-N ieuw poort) D uinen 7(3): 
74-82

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



Ve r st r a e l , T. (1989). Ecosysteem  duinen raakt ingespeeld op aanw ezigheid vossen. D uin 12(2) : 
66-67.

Vl a v ic o  & IN  (1994). Elandleiding project B ijzondere B roedvogels V laanderen. Brussel, Instituut 
voor N atuurbehoud, 24 p.

V y v ey , Q. (1986). K iemkrachtige zaden in  de bodem  : betekenis voor het natuurbehoud. Biol. Jaarb. 
Dodonaea 54 : 116-130.

WALLEYN, R. (1995). W asplaten (H ygrocybe s.l.) in Vlaanderen. In  : LANGENDRIES, R., V a n  DER 
G u c h t ,  K ., V a n  d e r  V ek en , P. & W a l l e y n ,  R. (eds.). M ededelingen gehouden op de derde Vlaamse 
mycologendag (Leuven, 19 m aart 1994): 43-53.

W a l r a e v e n s , K., Le b b e , L ., V a n  Ca m p , M ., A n g iu s , G., Se r r a , M .A ., V a c c a , A ., M a s sid d a , 
R.&  D e  B r e u c k , W. (1993). Salt/fresh-w ater flow  and distribution in  a cross-section at O ostduin
kerke (W estern coastal plain o f  Belgium). Proceedings o f  the 12th Salt W ater Intrusion M eeting, 
Barcelona : 407-420.

WASTIELS, F. (1976). Duizend jaa r Oostduinkerke. Vereniging voor vreem delingenverkeer, 
Oostduinkerke.

W e e d a , E. J., W e st r a  R ., W e st r a , Ch . & W e s t r a , T. (1985-1994). N ederlandse ecologische flora. 
W ilde p lanten en hun relaties, deel 1-5. IV N, i.s.m. V A R A  en V EW IN, Amstelveen.

WÉRY, J. (1908). Excursions scientifiques sur le littoral B elge, la plage, les dunes, les polders, les 
anciènes rivières. Lam ertin, Bruxelles.

W e st h o f f , V. & D e n  FIe l d , A.J. (1975). P lantengem eenschappen in  Nederland, tw eede druk. 
Zutphen, Thiem e, 324p.

W e st h o f f , V. & V a n  D e r  m a a r e l , E. (1973). The Braun-B lanquet Approach.
in: W h it t a k e r , R. El. (Ed.), Elandbook o f  V egetation Science, vol. 5. O rdination and C lassification
o f Vegetation. D enElaag, Junk: 617-726.

WlLKlNGSON, L. (1990). SYSTAT : The System for Statistics. Evanston, IL .:xviii+677 p, Inc. 822 p.

Ze e v a l k in g , H.J. & Fr e s c o , L.F.M . (1977). R abbit grazing and species diversity in  a dune area. 
V egetatio 35(3) : 193-196.

Ter Yde, gebiedsvisie -  Hannecartbos, beheersplan



VII. Figuren bij gebiedsvisie en beheersplan VNR Hannecart

Fig. III. 1 - Overzichtskaart van het Ter Yde duinencomplex met situering van de verschillende deelgebieden 
Fig. UI. 2. - Overzichtskaart van het studiegebied (Ter Yde duinencomplex) met toponiemen van de deelgebieden 
en omringende duingebieden.
Fig. UI. 3 - Globale eigendomsstructuur van het studiegebied.
Fig. m .4  - Gewestplan en goedgekeurde afwijkingen voor het Ter Yde duinencomplex
Fig. UI. 5 - Situering van het Gerangschikt landschap, gerangschikt om reden van wetenschappelijke, historische 
en esthetische waarde (KB. 02.06.1992) en situering van de duingebieden tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 
die in het kader van het Duinendecreet (Besluit Vlaamse regering 16.11.94) planologisch werden beschermd 
Horizontaal gearceerd = beschermd duingebied; verticaal gearceerd = voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied (brotr.WITAB 1996).
Fig. UI. 6 - Afbakening speciale beschermingszone inzake het behoud van de Europese vogelstand 
(Vogelrichtlijngebied;B. Vl.Ex. 17.10.88).
Fig. UI. 7 - Afbakening speciale beschermingszone inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (habitatrichtlijngebied volgens de Europese richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992)
Fig. UI. 8 - Voorstel van VEN/IVON voor het Ter Yde duinencomplex; het hele studiegebied valt binnen de 
perimeter van het lEN/IVON en sluit aan bij het duin/polderovergangsgebied.
Fig. UI.9 - Uittreksel voorontwerp Structuurplan Kustzone (bron; WES 1994)
Fig. UI. 10 - Stranden waarvan het om natuurbehoudsreden wenselijk is dat zij niet in concessie worden gegeven 
(bron: li li . Ul 1996: fig. 4.6)
Fig. U I .l l  -  Bestaande afrasteringen, ingangen en doordringbare plaatsen in de afsluiting van de domeinen van 
het Ter Yde-duincomplex (bron: AAHNAL 1995, gewijzigd naar LETEN &KUIJKEN 1994 en eigen prospectie).
Fig. UI. 12 - Traject van het Kniwerswandelpad, het Spelleplekwandelpad en het Ter Ydepad.
Fig. UI. 13 - Windroos, opgesteld op basis van de windrichtingsgegevens over de periode 1958-1963, genoteerd te 
Oostende (twaalf metingen per dag). De vector N  34'J is de windrichtings-resultante (bron: DEPUYDT 1967: 63)
Fig. U I .1 4  - V ereem ’oudigde geologische kaart van W est-Vlaanderen (bron: AMERTCKX& T ’JONCK 1957: 17).
Fig. UI. 15 - Schematische voorstelling van de (geomorfologische) opbouw van de Uaamse kustvlakte (bron: 
Am e r y c k x  1961)
Fig. UI. 16 - Diepteligging van de basis van het holocene sedimentendek in de westelijke kusFlakte (bron: 
BAETEM4N 1985)
Fig. UI. 17 - Opbouw van het holoceen in de westelijke kusFlakte, sectie Nieuwpoort-Oostduinkerke-Booitshoeke- 
Oostkerke (bron: BAETEM4N 1985)
Fig. UI. 18 - Kwartaiigeologische doorsnede doorheen de OosFoorduinen (bron: D e CEUNYNCK 1992)
Fig. UI. 19 - Reconstructie van het dertiende-eeuwse landschap in de Westkust, met localisatie van de Groenendijk 
(A. Adinkerke, K. Koksijde, S. Simonskapelle, O. Oostduinkerke, Y. Nieuwe Yde, N. Nieuwpoort, L. Lombardsijde,
1. duin, 2. polder 3. slikke en schorre, 4. voormalig veengebied, 5. geul, 6. zandplaat, 7. (Groenen)dijk (bron: 
Te r m o t e  1992).
Fig. UI. 20 - Duim’orming aan estuaria: evolutie van een estuarium waarbij F  de kust drift, V  de successieve 
binnendringende vloedstromen. A l  de positie van de musoir en P de positie van de interne en externe pouliers zijn 
(bron: BRIQUET 1930).
Fig. UI.. 21 - Voortschrijding van verschillende duinfronten in het Ter Yde duinencomplex, gereconstrueerd aan de 
hand van de topografische kaarten van 1914, 1952 en 1994 (zie ook bijlage 1 en 2).
Fig. U I.22 - D e natuurlijke hydrologie van de duinen ' (bron: De R yeie  1983: 3).
Fig. U I.23 - Ligging van het lithostratigrafisch profiel in Oostduinkerke (bron: hlAHAUDEN et al. 1982).
Fig. UI. 24  - Ligging van de verschillende profielen in Oostduinkerke en Nieuwpoort (bron: ALiRTENS & 
W a lr a e iw s  1996: fig. 4.1.9).
Fig. UI.25 - Transect A A  ' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (bron: ALiHAUDEN et al. 
1982).
Fig. UI.26 - Transect BB ' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (bron: WALR4EJENS et al. 
1993).
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Fig. UI. 27 -Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte (hydro-isohypsen) in het duinencomplex Ter Yde (bron: 
M a h a u d e n  1982)
Fig. 1TI.28 - Laagste zoetwaterstijghoogte (bron: hlAHAUDEN 1982)
Fig. ITI.29 - Hoogste zoetwaterstijghoogte (bron: hlAHAUDEN 1982)
Fig. m .  30 - Hydrologie van de Jonge Duinen a. onder natuurlijke omstandigheden: b. met drainage in de 
polders: c. met een waterwinning; d. met een overgeëxploiteerde waterwinning (bron: LEBBE et al. 1993)

Fig. ITI.31 - Bodems in het duinencomplex Ter Yde volgens de Bodemkaart van België (naar Kaartblad 35 E, 
Centrum voor Bodemkartering)
Fig. 1TI.32 - Kaart van de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, ca. 1775. (kaartblad Nieuport 2 
(R4), blad (1) en blad (2), schaal 1/25.000), omlijnd: situering huidig VNRHannecart.
Fig. ITI.33 -Kaart van Vandennaelen, Brussel, ca. 1840 (kaartbladNieuport 1/14, schaal 1/20.000), omlijnd: 
situering huidig IHR Hannecart.
Fig. m . 34 - Militaire topografische kaart Depót de la Guerre', Brussel, ca. 1860 
(schaal 1/20.000), omlijnd: OosFoorduinen, witte percelen in landbouwgebruik (akkers).
Fig. ITI.3 5 - Militaire topografische kaart 'Depót de la Guerre', Brussel, ca. 1860 
(schaal 1/20.000), omlijnd: huidig IH R Hannecart, zwart: grasland.
Fig. JTI.36 - Topografische kaart gepubliceerd in WASTIELS (1976), ca. 1890 
(schaal 1/20.000), omlijnd: huidig IH R Hannecart, zwart: grasland.
Fig. ITT 37 - Militaire topografische kaart (MGI), Brussel, ca. 1910 
( schaal 1/10.000), omlijnd: huidig VNRHannecart, zwart: grasland.
Fig. ITI.38 -Militaire luchtfoto 's (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 1/5.000 en interpretaties schematisch overgetekend op de topografische kaart van 
het Ministerie van Openbare Werken uit 1956), omlijnd: huidig VNRHannecart: zwart: grasland: verticaal 
gearceerd: akkers omgeven door houtkanten: wit: niet door houtkanten omgeven akkers: verticale streepjes: open 
duin: geruit: bodemgebruik onduidelijk: gebieden 1 en 2: sterke inslag van granaten.
Fig. n i .  39 - Militaire luchtfoto 's (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 1/5.000 en interpretaties schematisch overgetekend op de topografische kaart van 
het Ministerie van Openbare Werken uit 1956), omlijnd: OosFoorduinen; zwart: grasland.
Fig. ITI.40 - Historische landbouwpercelen in de OosFoorduinen met aanduiding van de zones waar recent 
natuurbeheerswerken werden uiFoej-d (nummering besproken in hs. 1.5.4.2).
Fig. ITI.41 - Cartografische weergave van de gebiedsvisie met eraan gekoppelde beheersvonnen voor het Ter Yde 
duinencomplex.
Fig. ITI.42 -  Bestaande wandelpadennet en situering van de toekomstige uitbreidingen binnen het Ter Yde 
duinencomplex
Fig. m .4 3  -  Voorbeeld van een veerooster (duinen van OosFoome, Zuidhollands landschap)
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VIII. Figuren bij beheersplan VNR Hannecart

Fig. n il. 1 - Overzichtskaart van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos 
Fig. UII. 2 - Kadasterkaart van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos.
Fig. n ii. 3 - Lokalisatie van het vertige gedeelte van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos (bron: DE
M e u l e n a e r e  1992)
Fig. li li . 4 - Lokalisatie van de onderzochte profielen in het vertige gedeelte van het Hannecartbos (bron: VAN
H a e se b r o e c k  1994)
Fig. n ii. 5 - Verschillende sites in het Hannecartbos (mnnmering besproken in lis. I..5.4.1)
Fig. n ii. 6 - Het aandeel grasland en de bosbestanden met hun respectie\’elijke aanplantingsperiode in het 
Hannecartbos: situatie in 1955.
Fig. IHI. 7 - Beheer VNR Hannecartbos : indeling in globale beheerszones.
Fig. J i l l  8 - Beheer VNR Hannecartbos : uitwerking beheerszones.
Fig. n ii. 9 -  Beheer VNR Hannecartbos: globaal nagestreefde situering van de habitatdoeltypes na realisatie van 
dit beheersplan.
Fig. n ii. 10 - Beheer VNR Hannecartbos : beheersinfrastructuur 
F ig .n i l . l l  - Beheer VNR Hannecartbos. wandelpaden.
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IX. Bijlagen bij gebiedsvisie Ter Yde en beheersplan Hannecartbos

Bijlage 1.1. - Hoogtekaarten Ter Yde-duinencomplex, opname 1914
Bijlage 1.2. - Hoogtekaarten Ter Yde-dtiinencomplex, opname 1952
Bijlage 1.3. - Hoogtekaarten Ter Yde-dtiinencomplex, opname 1994
Bijlage 2 -  Differentiële hoogtekaarten Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 3 - Laagste grondwaterstand Ter Yde-duinencomplex 1980
Bijlage 4 - Grondwaterschommelingen Ter Yde-duinencomplex 1980
Bijlage 5 - Beheersplan voor het Staatsnatuurreservaat 'Hannecartbos ', bijdrage tot het bodemkundige

gedeelte (Carole Ampe, 24 november 1997)
Bijlage 6 - Lijst van vaatplanten in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 7 - Lijst van Bryophyta (mossen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 8 - Lijst van Lichenes (lichenen, korstmossen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 9 - Lijst van niet gehelleniseerde fungi in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 10 - Lijst van Avifauna (vogels) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 11 - Lijst van Mammalia (zoogdieren) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 12 - Lijst van Herpetofauna (amfibieën en reptielen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 13 - Lijst van Orthoptera (sprinkhanen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 14 - Lijst van Lepidoptera (dagvlinders) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 15 - Lijst van Odonata (libellen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 16 - Lijst van Carabidae (loopkevers) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 17 - Lijst van Araneae (spinnen) in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 18 - Vegetatiekaart van het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 19 - Lijst van globale vegetatiekarteringseenheden onderscheiden in het Ter Yde-duinencomplex
Bijlage 19bis - Vegetatiekaart van het Vlaams Natuurreservaat Hannecartbos d.d. 1997
Bijlage 20 - Vegetatie-analyse van de opnamen gemaakt in het kader van deze gebiedsvisie(Twinspan-

analyse)
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Fig. ITI. 1 - Overzichtskaart van het Ter Yde duinencomplex met situering van de verschillende deelgebieden

Fig. ITT 2. - Overzichtskaart van het studiegebied (Ter Yde duinencomplex) met toponiemen van de deelgebieden 
en omringende duingebieden.

Fig. ITT 3 - Globale eigendomsstructuur van het studiegebied.

Fig. ITI.4 - Gewestplan en goedgekeurde afwijkingen voor het Ter Yde duinencomplex

Fig. m  5 - Situering van het Gerangschikt landschap, gerangschikt om reden van wetenschappelijke, historische 
en esthetische waarde (KB. 02.06.1992) en situering van de duingebieden tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 
die in het kader van het Duinendecreet (Besluit Vlaamse regering 16.11.94) planologisch werden beschermd 
Horizontaal gearceerd = beschermd duingebied: verticaal gearceerd = voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied (brotr.WITAB 1996).

Fig. JTI. 6 - Afbakening speciale beschermingszone inzake het behoud van de Europese vogelstand 
(Vogelrichtlijngebied:B. Vl.Ex. 17.10.88).

Fig. ITT 7 - Afbakening speciale beschermingszone inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (habitatrichtlijngebied volgens de Europese richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992)

Fig. ITI.8 - Voorstel van VEN/IVON voor het Ter Yde duinencomplex: het hele studiegebied valt binnen de 
perimeter van het IFN/IVON en sluit aan bij het duin/polderovergangsgebied.

Fig. ITI.9 - Uittreksel voorontwerp Structuurplan Kustzone (bron: WES 1994)

Fig. ITU  O - Stranden waarvan het om natuurbehoudsreden wenselijk is dat zij niet in concessie worden gegeven 
(bron: li l i .  Ul 1996: fig. 4.6)

Fig. m i i  -  Bestaande afrasteringen, ingangen en doordringbare plaatsen in de afsluiting van de domeinen van 
het Ter Yde-dumcomplex (bron: AMINAL 1995, gewijzigd naar LETEN &KUIJKEN 1994 en eigen prospectie).

Fig. m .1 2  - Traject van het Kniwerswandelpad, het Spelleplekwandelpad en het Ter Ydepad.

Fig. m .1 3  - Windroos, opgesteld op basis van de windrichtingsgegevens over de periode 1958-1963, genoteerd te 
Oostende (twaalf metingen per dag). De vector N  34'J is de windrichtings-resultante (bron: DEPUYDT 1967: 63)

Fig. I T U 4 - Vereenvoudigde geologische kaart van West-Vlaanderen (bron: AMERYCKX& TJO NC K1957: 17).

Fig. JTI.!5 - Schematische voorstelling van de (geomorfologische) opbouw van de Vlaamse kusFlakte (bron: 
Am e r y c k x  1961)
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Fig. ITI. 16 - Diepteligging van de basis van het holocene sedimentendek in de westelijke kustvlakte (bron: 
BAETEM4N 1985)

Fig. III. 17 - Opbouw van het holoceen in de westelijke kusFlakte, sectie Nieuwpoort-Oostduinkerke-Booitshoeke- 
Oostkerke (bron: B.4ETEM4N 1985)

Fig. n i.1 8  - Kwartaiigeologische doorsnede doorheen de OosFoorduinen (bron: D e CEUNYNCK 1992)

Fig. UI. 19 - Reconstructie van het dertiende-eeuwse landschap in de Westkust, met localisatie van de Groenendijk 
(A. Adinkerke, K. Koksijde, S. Simonskapelle, O. Oostduinkerke, Y. Nieuwe Yde, N. Nieuwpoort, L. Lombardsijde,
1. duin, 2. polder 3. slikke en schorre, 4. voormalig veengebied, 5. geul, 6. zandplaat, 7. (Groenen)dijk (bron: 
Te r m o t e  1992).

Fig. n i .  20 - Duim’orming aan estuaria: evolutie van een estuarium waarbij F  de kust drift, V  de successieve 
binnendringende vloedstromen, M  de positie van de musoir en P de positie van de interne en externe pouliers zijn 
(bron: BRIQUET 1930).

Fig. ITI.. 21 - Voortschrijding van verschillende duinfronten in het Ter Yde duinencomplex, gereconstrueerd aan de 
hand van de topografische kaarten van 1914, 1952 en 1994 (zie ook bijlage 1 en 2).

Fig. m .2 2  - 'De natuurlijke hydrologie van de duinen ' (bron: D e R y e ie  1983: 3).

Fig. m .2 3  - Ligging van het lithostratigrafischprofiel in Oostduinkerke (bron: hlAHAUDEN et al. 1982).

Fig. m .2 4  - Ligging van de verschillende profielen in Oostduinkerke en Nieuwpoort (bron: MiRTENS & 
Wa l r a e ie n s  1996: fig. 4.1.9).

Fig. ITI.25 - Transect AA ' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (bron: MiHAUDEN et al. 
1982).

Fig. ITI.26 - Transect BB ' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (bron: WALR4EIENS et al. 
1993).

Fig. ITI.27 -Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte (hydro-isohypsen) in het duinencomplex Ter Yde (bron: 
hlAHAUDEN 1982)

Fig. ITI.28 - Laagste zoetwaterstijghoogte (bron: hlAHAUDEN 1982)

Fig. 111.29 - Hoogste zoetwaterstijghoogte (bron: hlAHAUDEN 1982)
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Fig. ITI. 30 - Hydrologie van de Jonge Duinen a. onder natuurlijke omstandigheden: b. met drainage in de 
polders: c. met een waterwinning: d. met een overgeëxploiteerde waterwinning (bron: LEBBE et al. 1993)

Fig. UI. 31 - Bodems in het duinencomplex Ter Yde volgens de Bodemkaart van België (naar Kaartblad 35 E, 
Centrum voor Bodemkartering)

Fig. m .3 2  - Kaart van de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, ca. 1775. (kaartbladNieuport 2 
(R4), blad (1) en blad (2), schaal 1/25.000), omlijnd: situering huidig VNRHannecart.

Fig. ITI.33 -Kaart van Vandennaelen, Brussel, ca. 1840 (kaartbladNieuport 1/14, schaal 1/20.000), omlijnd: 
situering huidig IHR Hannecart.

Fig. III. 34 - Militaire topografische kaart Depót de la Guerre', Brussel, ca. 1860 
(schaal 1/20.000), omlijnd: OosFoorduinen, witte percelen in landbouwgebruik (akkers).

Fig. ITI.3 5 - Militaire topografische kaart 'Depót de la Guerre', Brussel, ca. 1860 
(schaal 1/20.000), omlijnd: huidig IH R Hannecart, zwart: grasland.

Fig. JTI.36 - Topografische kaart gepubliceerd in WASTIELS (1976), ca. 1890 
(schaal 1/20.000), omlijnd: huidig IH R Hannecart, zwart: grasland.

Fig. ITI. 37 - Militaire topografische kaart (MGI), Brussel, ca. 1910 
( schaal 1/10.000), omlijnd: huidig VNRHannecart, zwart: grasland.

Fig. ITI.38 -Militaire luchtfoto 's (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 1/5.000 en interpretaties schematisch overgetekend op de topografische kaart van 
het Ministerie van Openbare Werken uit 1956), omlijnd: huidig VNRHannecart: zwart: grasland: verticaal 
gearceerd: akkers omgeven door houtkanten: wit: niet door houtkanten omgeven akkers: verticale streepjes: open 
duin: geruit: bodemgebruik onduidelijk: gebieden 1 en 2: sterke inslag van granaten.

Fig. JTI. 39 - Militaire luchtfoto 's (RAF), Koninklijk Legermuseum, Brussel, 1917
(diverse schalen herwerkt naar 1/5.000 en interpretaties schematisch overgetekend op de topografische kaart van 
het Ministerie van Openbare Werken uit 1956), omlijnd: OosFoorduinen: zwart: grasland.

Fig. ITI.40 - Historische landbouwpercelen in de OosFoorduinen met aanduiding van de zones waar recent 
natuurbeheerswerken werden uiFoej-d (nummering besproken in hs. 1.5.4.2).

Fig. ITI.41 - Cartografische weergcn’e van de gebiedsvisie met eraan gekoppelde beheersvormen voor het Ter Yde 
duinencomplex.

Fig. ITI.42 -  Bestaande wandelpadennet en situering van de toekomstige uitbreidingen binnen het Ter Yde 
duinencomplex

Fig. m .4 3  -  Voorbeeld van een veerooster (duinen van OosFoome, Zuidhollands landschap)
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Fig. ITH. 1 - Overzichtskaart van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos 

Fig. UII. 2 - Kadasterkaart van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos.

Fig. UII. 3 - Lokalisatie van het vertige gedeelte van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos (bron: De
M e u l e n a e r e  1992)

Fig. UII. 4 - Lokalisatie van de onderzochte profielen in het vertige gedeelte van het Hannecartbos (bron: VAN
H a e se b r o e c k  1994)

Fig. n ii. 5 - Verschillende sites in het Hannecartbos (mnnmering besproken in lis. I..5.4.1)

Fig. n ii. 6 - Het aandeel grasland en de bosbestanden met hun respectie\’elijke aanplantingsperiode in het 
Hannecartbos: situatie in 1955.

Fig. IHI. 7 - Beheer VNR Hannecartbos : indeling in globale beheerszones.

Fig. n ii. 8 - Beheer VNR Hannecartbos : uitwerking beheerszones.

Fig. n ii. 9 -  Beheer VNR Hannecartbos: globaal nagestreefde situering van de habitatdoeltypes na realisatie van 
dit beheersplan.

Fig. n ii. 10 - Beheer VNR Hannecartbos : beheersinfrastructuur 

F ig .n i l . l l  - Beheer VNR Hannecartbos. wandelpaden.
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