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Spoorzoeker kort

ie ZENO gestart
LIFE-Natuur is een programma van 
de Europese Commissie om bedreigde 
natuurlijke habitats te herstellen en Europese 

soorten te beschermen in het NATURA 2000- 
netwerk. Dat laatste is een samenhangend 

netwerk van beschermde natuurgebieden in de 
Europese Unie. In het Vlaams Natuurreservaat 

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

‘ De Zw induinen en -p o ld e rs ’ -  niet 

te verwarren met het gewestelijk 

natuurdom ein Het Zwin! -  liggen in 

Knokke-Heist, tussen ‘Het Zoute ’ 

en het Provinciaal N atuurpark ‘ Het 

Zw in ’ . Al valt de rijkdom  van d it 

complex van duin, bos en weide 

m oeilijk  te evenaren, toch heeft de 

natuur het hier hard te verduren. 

Evy Dewulf van het ANB: “ De 

mens heeft een duidelijke stempel 

op het gebied gedrukt. Voordat 

‘ De Zw induinen en -p o ld e rs ’ 

beschermd werden ais Vlaams 

Natuurreservaat, werd d it gebied 

voor allerlei doelen gebruikt. Zo 

waren er o.a. wegen en bunkers 

te vinden, een jum p ing  en een 

golfterrein, een vliegveld,... Met het 

LIFE-Natuur-project Zeno worden 

deze knelpunten aangepakt. Het 

project bundelt beheermaatregelen 

u it het beheerplan voor het 

natuurreservaat.”

O pnieuw  vochtig

Het AN B zal de typische habitats 

herstellen in de duinen, en op de 

overgang tussen duin en polder.

Op die manier w il ze de bescherm

de planten en dieren opnieuw  meer 

kansen geven. Afgelopen najaar 

werd gestart met de eerste grote 

natuurherstelwerken.

Evy Dewulf: “ Door het kappen 

van populieren, het plaggen 

van de bodem en het aanleggen 

van een nieuwe poel w illen we 

de vochtige duinvalleien en 

poelen herstellen. We hebben 

goede hoop dat hierdoor de 

kamsalamander en de boomkikker 

zullen terugkeren naar het gebied.

In het noorden, het eigenlijke 

duinengebied, werden du indoorn 

en w ilgenstruiken weggekapt, zodat 

het er opnieuw vochtiger wordt.

Een eerste begrazingsblok is klaar: 

Shetlandpony’s en misschien zelfs 

geiten helpen binnenkort mee 

aan het herstel van mosduinen, 

duingraslanden en vochtige 

duinvalle ien.”

In te rn a tio n a le  w orkshop

In het Europese project gaat veel 

aandacht naar com m unicatie met 

de omwonenden en de recreanten. 

Tijdens de werken houden 

inform atieborden voorbijgangers 

op de hoogte. Het publiek w ord t 

ook over Zeno geïnformeerd via 

een inform atieavond, brochures, de 

website www.lifenatuurzeno.be en een 

tentoonste lling. Bij het afsluiten van 

het project in 2010 organiseert het AN B 

nog een internationale workshop, met 

ais doei de ervaringen u it het project uit 

te wisselen.
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