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S I T U E R I N G 

Het duingebied Groenendijk is één van de weinige plaatsen aan de kust waar 
de overgang van strand via duinen naar polders nog relat ief goed waarneem
baar is. Het gebied st rekt zich u i t ten noordoosten van de verbindingsweg 
Oostduinkerke dorp - Oostduinkerke Bad (zie figuur 1). In de onmiddell i jke 
omgeving liggen twee als landschap gerangschikte gebieden, n l . het duingebied 
ten westen van Nieuwpoort-Bad (koninkl i jk besluit van 16.03.1978) en het 
binnenduingebied Groenendijk-Monobloc (koninkl i jk besluit van 18.09.1981). 

Op het gewestplan Veurne - Westkust heeft het gebied de volgende bestem
mingen (zie figuur 2): parkgebied, natuurgebied en waterwinningsgebied. Daar 
het probleem waterwinning nog uitgebreid ter sprake zal komen, is het nutt ig 
de omschrijving te geven van het begrip "waterwinningsgebied". Volgens 
ar t ike l 18 punt 7.2 van het koninkl i jk besluit van 28.12.1972 betreffende de 
inr icht ing en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, zijn 
waterwinningsgebieden die gebieden waar ten aanzien van de uitvoering van 
handelingen en werken beperkingen kunnen worden opgelegd met het doel de 
waterwinning te beschermen (dr inkwater , industr iewater, bronwater) . 

GidiiJUejUjk^ Mp\oiiuctLt van topogfiaiuchi kaaxt nJi U/7 t mc-f tot 
ta0.ng M9\ van ktt UatLonaat Geogla -̂uc/i InituUaU - 1050 itmiiil 

Het duingebied Groenendijk in het gewestplan: parkgebied (P), natuurgebied 
( N ) , waterwinningsgebied (wa) . (Les dunes de Groenendijk dans Ie plan de 
secteur: zone de pare (P), zone naturel le (N) , zone de captage d'eau (wa) — 
The Groenendijk dunes in the regional land use plan: park area (P), nature 
area (N) , water ex t rac t ion area (wa)) 

Fig. 2 
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O N T S T A A N V A N DE K U S T V L A K T E M E T HET 
A C C E N T OP DE D U I N E N (Goossens, 1984) 

De vorming van de huidige kustvlakte nam een aanvang in het Holoceen 
(vanaf 8 5 0 0 vóór Christus). Na de laatste i j s t i jd , Wurm of Weichsel genoemd, 
respectieveli jk de Alpiene en de Scandinavische benaming, steeg het zeepeil 
door het afsmeken van de ijskap. Hierdoor werd zowat 6 5 0 0 jaar geleden 
Engeland weer gescheiden van het vasteland. Het zeewater, dat vanuit het 
zuidwesten in het Kanaal stroomde, was aan een sterke geti jdenwerking 
onderhevig. Door deze werking was er een intense erosie aan de kl i fkusten 
van Frankr i jk en Engeland. Het meegevoerde mater iaal sedimenteerde samen 
met het dekzand dat gedurende de Weichseli jst i jd op de droge Kanaalbodem 
was afgezet onder de vorm van een aantal zuidwest-noordoost georiënteerde 
zandbanken. De grootste ervan re ik te to t aan de kust in Calais en werd zo 
opgehoogd dat ze bij laag t i j boven het wateroppervlak uitstak. Door de wind 
werd het zand tot duinen opgewaaid, wat rond 2 0 0 0 vóór Christus leidde to t 
een schoorwal die een nieuwe kust l i jn vormde. 
De dan gevormde duinen worden de oude duinen genoemd, waarvan slechts te 
Adinkerke - Ghyvelde een gedeelte is bewaard gebleven. Vanaf 2 0 0 vóór 
Christus steeg de zeespiegel geleidel i jk. D i t fenomeen wordt de uit diverse 
fasen bestaande Duinkerke transgressie genoemd, hoewel het gebruik van de 
term transgressie niet helemaal correct is. In de geologie wordt transgressie 
gebruikt ter aanduiding van een algemene zeespiegelstijging over een lange 
periode. De Duinkerke transgressie is, op wereldschaal gezien, slechts een 
zeer plaatsel i jk en kortstondig gebeuren. 

De Duinkerke I-fase spoelde de oude duinen prakt isch volledig weg. Van de 
tweede to t de vierde eeuw na Christus t rok de zee zich enigszins terug 
waardoor de vorming van de middeloude duinen mogeli jk werd. Deze duinenri j 
lag ongeveer twee k i lometer meer zeewaarts dan de oude duinen. Van de 
vierde to t de achtste eeuw vond een nieuwe zeespiegelrijzing plaats waardoor 
de middeloude duinen aan de westkust werden weggeerodeerd, uitgezonderd 
een gedeelte te Nieuwpoort. Tussen de achtste en de elfde eeuw volgde een 
nieuwe transgressiefase met de vorming van de" jonge duinen. Deze werden op 
hun beurt bij een volgende reeks overstromingen in belangri jke mate , vooral 
in de omgeving van de IJzermonding, weggespoeld. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd een nieuwe duingordel opgebouwd, de actuele 
duinen, die over heel de lengte van de kust voorkomen of voorkwamen, gelet 
op de sterke uitbreiding van de bebouwing in de twint igste eeuw. In f iguur 3 
worden de re l ic ten van de verschillende gordels aan de westkust op kaar t 
gesitueerd (Tavernier & Ameryckx, 1970). 

E V O L U T I E V A N H E T D U I N A R E A A L A A N DE 
W E S T K U S T 

Aan de hand van vier kaarten wordt de evolutie van het duinareaal op het 
grondgebied van de gemeenten De Panne en Koksijde schematisch uitgebeeld. 
U i t f iguur 4a b l i jk t dat rond 1775 het duinareaal nagenoeg ongeschonden was. 
De bebouwing beperkte zich tot Oostduinkerke dorp, te rw i j l er te Koksijde 
enkel de ruines van de Abdi j ter Duinen aanwezig waren. Deze abdij werd in 
1107 door de Franse benedikti jnermonnik Ligerius gest icht. De defini t ieve 
vestigingsplaats werd in 1128 door abt Fulco gekozen. Nadat de abdij in de 
veertiende eeuw reeds de eerste tekenen van verval kende, werd ze in 1566 
door beeldenstormers vernietigd (Min is ter ie van Nationale Opvoeding en 
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Fig. 3 

Landschapsgenetische indeling van het westelijk 
deel van de Vlaamse kustvlakte (Genèse du 
paysage dans la part ie occidentale de la plaine 
côtière flamande — Landscape genetic division 
of the western part of the Flemish coastal 
plain) 

NEUWPOOFTT-BACU, 

3 km 

actuele duinen (1) - jonge duinen (2) -
middeloude duinen (3) - oude duvnen (4) -
oud strand (5) - schorren en opgevulde 
zhnnnen (6) - polders (7) 

(dunes actuelles (1) - jeunes dunes (2) -
dunes d'âge moyen (7>) - anc^ennes dunes 
(4) - ancienne plage (5) - prés salés et 
criques ensablées (6) - polders (7) 

present dunes (1) - young dunes (2) -
rmddle-aged dunes (3) - old dunes (4) -
old beach (5) - salt marshes and srlted 
creeks (6) - polders (7)) 



Nederlandse Lul tuur, 1982). 

Op figuur Ab valt onmiddell i jk de verdere uitbouw van Oostduinkerke dorp op, 
met de ingebruikname van een gedeelte van het duinareaal voor de landbouw. 
Voorts neemt de ontwikkel ing van De Panne, afhankeli jk van Adinkerke, een 
aanvang. Het wegennet is nog zeer beperkt en bestaat enkel u i t de wegen De 
Panne - Adinkerke, De Panne - Veurne (1778) en Oostduinkerke -Nieuwpoort . 

Rond 1900 heeft het gebied een grondige verandering ondergaan, waarvan het 
resultaat in f iguur 4c weergegeven wordt. Tussen 1876 en 1878 wordt de 
verbindingsweg Oostduinkerke dorp - Oostduinkerke Bad aangelegd. In 1895 
volgt de weg Koksijde dorp - Koksijde Bad met de uitbouw van Koksijde Bad. 
In 1902 wordt vervolgens de verbinding Koksijde dorp - De Panne aangelegd 
met een aftakking naar Sint-Idesbald. De Panne evolueert verder en wordt in 
1911 een zelfstandige gemeente (Minister ie Nat. Opvoed, en Nederlandse 
Cultuur, 1982). Opmerkeli jk is ook de grote oppervlakte landbouwareaal te 
Oostduinkerke. 

Nadien wordt het gebied gekenmerkt door een echte bouwexplosie. Door de 
aanleg van de Koninkl i jke Baan (1932 - 1933) en de steeds toenemende 
mobi l i te i t van de bevolking, s t i jg t de druk op de westkust, wat een sterke 
achteruitgang en versnippering van het duinareaal tot gevolg heeft , zoals b l i j k t 
u i t f iguur 4d. Door het toenemende toerisme werd ook de beroepsactiviteit 
van de plaatseli jke bevolking gewijzigd. Landbouwgronden werden prijsgegeven 
aan bebouwing of werden bebost (Calmeynbos te De Panne, Hannecartbos te 
Oostduinkerke). 

Dat voornamelijk de bebouwing verantwoordeli jk is voor de achteruitgang van 
het duinareaal b l i j k t duideli jk u i t het c i j fe rmater iaa l in tabel 1. Voor het 
gebied dat begrensd wordt door de kust l i jn , de gemeentegrens Oostduinkerke-
Nieuwpoort , de weg Koksijde dorp - Oostduinkerke dorp - Nieuwpoort en de 
gemeentegrens Koksijde - De Panne (zie figuur 5) werd de oppervlakte voor 
de verschillende bodemgebruiksklassen op zes t i jdst ippen berekend: 1775 
(Kabinetskaart van de Ferrar is) , 1845 (kaart van Vander Maelen), 1911 
( I .C.M.-kaar ten, uitgave 1923, terreinopname 1911), 1953 ( luchtfotoreeks van 
het Minister ie van Openbare Werken), 1969 (M.G. I . -kaar ten, uitgave 1971, 
terreinopname 1969) en 1979 ( luchtfotoreeks van het Ministerie van Openbare 
Werken). 

Tabel 1 : Evolutie van de oppervlakte in hectare per bodemgebrulksklasse -
berekening op basis van historische kaarten en luchtfotoreeksen (Evolution 
de la superf icie (en hectares) de chaque classe d'usage foncier - Evolution 
of the area ( in hectares) of each land use class) 

jaar ta l 

1775 
1845 
1911 
1953 
1969 
1979 

duin 

1748,6 
1532,8 
1399,1 
1318,4 
964,2 
806,7 

bebouwing 

5,6 
9,4 

38,8 
198,5 
642,0 
788,0 

recreat ie 

0 
0 
0 
4,5 
9,5 

46,5 

akker 

10,8 
205,3 
289,3 
84,0 
21,0 
20,0 

gras 

0 
17,5 
27,3 
87,0 
96,0 
57,0 

bos 

0 
0 

10,5 
72,6 
50,3 
46,8 
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Fig. 4 Evolutie van het bodemgebruik aan de 
westkust sinds 1775 (Evolution de l'usage 
foncier à la côte ouest depuis 1775 
Evolution of the land use at the west coast 
since 1775) 
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eidttttttljkt MpwilutUt van tapogw(iicht kaa/ittn H/l en l!/5 "«^ / ^ Ü ^ 
toOotuifl Aroi uan kU HaUonaat Oeagxai InitUimt 1051) SiuüiU \ i S / 

Afbakening van het gebied waarvoor de evolutie van het duin
areaal en het bodemgebruik w^erd berekend, zie tabel 1 (dé l im i ta 
t ion de la zone pour laquelle l 'évolution du l'usage foncier et 
des dunes a été calculée, voir tab. 1 - Del imi ta t ion of the area 
for which the evolution of land use and dunes has been calcu la
ted) 

DE O V E R G A N G V A N S T R A N D N A A R D U I N E N EN 
P O L D E R S , IN T H E O R I E EN PRAKTIJK 

Eerst wordt de overgang van strand naar duinen en polders in een zogenaamd 
ongestoord mil ieu geschetst. Hierbi j werd de ideaalsituatie beschreven door 
Vanden Berghen (1964) gebruikt. Nadien wordt deze theoretische opeenvolging 
getoetst aan de rea l i te i t . Hiervoor werd te Oostduinkerke, meer bepaald in 
het duingebied Groenendijk, een tracé gekozen waarlangs de verschillende 
zones nog duideli jk kunnen aangetoond worden. 

De theorie (naar Vanden Berghen, 1964) 

Bij de normale opeenvolging van strand naar duin kunnen vier, nagenoeg 
evenwijdig verlopende, vegetatiezones onderscheiden worden. Al lereerst is er 
het strand waarbi j een indeling in laag en hoog strand kan doorgevoerd 
worden. Het lage strand wordt bi j elke vloed overspoeld en heeft geen 
vegetat ie; het hoge strand daarentegen wordt zelden overspoeld en wordt 
voorts gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele hogere planten. De 
volgende zone wordt gevormd door de mobiele duinen met een open vegetatie 
die uit een beperkt aantal soorten bestaat. Na de mobiele duinen zijn er de 
gefixeerde duinen, waar het zand voornamelijk door mossen, korstmossen en 
enkele hogere planten wordt vastgehouden. De laatste zone voor de polders 
omvat meer complexe vegetatietypes op meer geëvolueerde, met organisch 
mater iaal aangeri jkte bodems. 
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1- Strand 

Op het regelmatig overspoeld strand kunnen door o.a. de golfwerking geen 
hogere planten groeien. Het zand heeft bovendien een grove textuur zodat de 
opeenvolging van periodes van bevochtiging en uitdroging zeer snel gebeurt, 
wat opnieuw de plantengroei sterk belemmert. Het snelle uitdrogen van het 
zand heeft ook tot gevolg dat de zandkorrels zeer gemakkeli jk door de wind 
kunnen opgenomen worden, wat op het strand de vorming veroorzaakt van 
paraboolduintjes (maximum enkele cm hoog) die zich zeer snel kunnen 
verplaatsen. 

Bi j hoog t i j worden algen en ander materiaal door het zeewater afgezet. Bi j 
stormen en springt i j gebeurt d i t evenwel hoger op het st rand, buiten het 
bereik van de normale vloed. Hierdoor wordt het substraat plaatsel i jk r i jker 
aan organisch materiaal en k r i jg t het een grotere capaci te i t om water vast 
te houden. Wordt de plaats gedurende enkele maanden niet overspoeld, dan 
kr i jgen de door wind en water aangevoerde zaden van Spermatophyta de kans 
tot ontkiemen. Door de extreme omstandigheden gebeurt d i t slechts bij een 
beperkt aantal zaden. Bovendien gaat het om plantesoorten met een hieraan 
aangepaste levensvorm, n l . succulenten. De meest voorkomende soorten zijn 
Zeeraket (Cakile maritima Scop.) en Loogkruid (Salsola kali L. ) , beide 
éénjarigen, en Zeepostelein (Honkenya peploides (L.)Ehrh.) en Biestarwegras 
(Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet et Guinochet)Melderis) als 
overblijvende planten. 

Samen vormen ze een open vegetatie met een maximale bedekking van 30%. 
Kenmerkend zijn de zeer lange wortels die zich ver in het zand uitspreiden. 
Hiermee f ixeren de planten zich in een structuurloos substraat dat echter wel 
een f rac t ie organisch materiaal en st ikstof bevat. Algemeen kan gesteld 
worden dat alle in deze zone voorkomende plantesoorten halo- en n i t ro f ie len 
zi jn. 

2. Mobiele duinen 

* Initiële duinen met Biestarwegras 

Bij duinvorming, het resultaat van de interact ie tussen wind en vegetat ie, 
speelt Biestarwegras een cruciale ro l . De bovengrondse bedekking van deze 
soort bedraagt 5 tot 25%, maar ondergronds wordt een groter percentage 
ingenomen: de wortels gaan eerst 15 cm vert icaal en vertakken zich dan zeer 
sterk horizontaal. De bladeren zijn xeromorf van structuur doordat ze voorzien 
zijn van steunweefsel dat de transpirat ie in volle zomer moet vertragen en de 
inslag van zandkorrels bi j stormen moet tegengaan. Elke graspol vormt een 
hindernis voor het aangevoerde zand dat zich dan ook rond een plant je 
ophoopt en zo een embryonaal duintje vormt dat slechts enkele cm to t enkele 
dm groot is. 

* Duinen met Helm (Ammophila arenaria (L.) Link) 

Hoewel de duinen met Biestarwegras nog door het zeewater bespat worden, 
daalt het zoutgehalte ervan onder invloed van de neerslag. Na verloop van t i j d 
vormt zich dan een reserve water die zwak zout of zelfs zoet is. D i t water 
zorgt dan op het einde van het vochtig seizoen voor het ontkiemen van de 
zaden van enkele plantesoorten zoals Helm, Blauwe zeedistel (Eryngium 
maritimum L.) , Zeewinde (Calystegia soldanella (L.) R. Brown) en Zeewol fs-
melk (Euphorbia paralias L.). 
De planten ontwikkelen zich in de lente en hebben lange wortels die snel in 
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het substraat moeten dringen om de freatische laag te bereiken vooraleer op 
warme dagen het oppervlakkige zand volledig ui tdroogt. Zo kunnen de wortels 
van Blauwe zeedistel en Zeewolfsmelk drie tot vier meter diep dringen. 
In deze zonen nemen twee grassen snel ui tbreiding, nl . Helm en Zandhaver 
(Elymus arenarius L.). Het Biestarwegras verdwijnt door de compet i t ie met 
deze twee grassen. Opmerkeli jk is ook dat de landwaarts gerichte zijde van 
de duinen, die hier 10 m en hoger kunnen z i jn , sterk kan verschil len doordat 
een bepaalde ondersoort van Rood zwenkgras (Festuca rubra subsp. arenarla 
(Osbeck) Aresch) kan domineren. 

3- Gefixeerde duinen 

• Graslanden en vlakke gedeelten 

Achter de eerste duingordel daalt de aanvoer van zand sterk, er is geen 
continue afzett ing meer. Di t geeft Bryophyta, Lichenes en Cyanophyceae de 
gelegenheid to t kolonisatie. Ook de zaadplanten verschillen sterk: de soorten 
van mobiel zand verdwijnen en worden vervangen door minder gespecialiseerde 
soorten. Het u i tz icht van het duin gaat van blond naar grijs tengevolge van de 
aanri jking met organisch mater iaal . Verder daalt de korre lgroot te van het 
zand, wordt het NaCl-gehalte praktisch nul en vermindert tevens het CaC03-
gehalte. De planten van gefixeerde duinen kunnen echter niet tegen extreme 
omstandigheden zoals overstuiving. Doordat de beschermlaag verdwi jnt , wordt 
het zand weer mobiel en wordt het nadien opnieuw gefixeerd door Helm en 
Zandzegge (Carex arenarla L.). 

•Depressies 

Tussen de duinenri jen kan het grondwater de oppervlakte bereiken. De 
f lor ist ische samenstell ing op deze plaatsen is afhankeli jk van de aard van het 
water en het grondwaterniveau. In de depressies die t i jde l i jk overstromen 
wordt het zand, zodra het droog is, gekoloniseerd door Strandduizendgulden-
kruid (Centaurium littorale (D . Turn.)Gi lm.) , Knopige vetmuur (Sagina 
nodosa (L.) Fenzl ), Waterpunge (Samolus valerandi L.), Greppelrus (Juncus 
bufonius L.) en Late zegge (Carex serotina Mérat ). 
Staat een bepaald deel re lat ief lang onder water, dan verschijnen planten van 
een alkalisch mi l ieu zoals Moeraswespenorchis (Epipactis palustris (L.) 
Crantz), Padderus (Juncus subnodulosus Schrank), Parnassia (Parnassia palustris 
L.) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris L.). 
De delen die slechts korte t i jd onder water staan, worden ingenomen door 
Kru ipwi lg (Salix repens L.) en Duindoorn (Hippophae rhamnoides L.). De 
vegetatie in deze depressies kan echter snel degraderen. Door een geleideli jke 
aanvoer van zand s t i jg t het niveau van de depressie zodat deze minder nat 
wordt , wat gepaard gaat met de ui tbreiding van Duinr iet (Calamagrostis 
epigejos (L.) Roth) . Is de aanvoer van zand echter plots, dan k r i j g t men een 
sterke toename van Kru ipwi lg . 

4. Struweel en bos 

De normale evolutie die echter vaak wordt tegengegaan door natuurl i jke 
procesen of door de mens, is een overgang naar struweel en bos. Het 
struweel bestaat ui t Duindoorn, Wilde l iguster (Ligustrum vulgare L.) en 
Gewone vl ier (Sambucus nigra L.) . In de oude duinen wordt Duindoorn 
vervangen door Zomereik (Quercus robur L.) en Ruwe berk (Betuia pendula 
(L . ) Roth) . 
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De concrete situatie in het duingebied Groenendijk te Oostduinkerke 

Het gevolgde t racé, weergegeven in f iguur 6, kan in zones ingedeeld worden: 
het deel strand - Koninkl i jke Baan ( A ) , het deel vanaf deze baan tot het 
Hannecartbos (B) , het Hannecartbos (C) en Monobloc (D ) . 

1. Strand - Koninklijke Baan 

Figuur 7 geeft een vereenvoudigde weergave van de terreintopograf ie. De 
ci j fers die tussen de haakjes in de tekst opgenomen zi jn stemmen overeen 
met deze op de figuur. 

Enkele meter achter het vloedmerk (1) komen de eerste zeer kleine duintjes 
voor met verspreide halmen van Biestarwegras. De hoogte van deze duintjes is 
maximaal 5 cm, de breedte 10 cm. Iets verder wordt de hoogte 3 0 cm tot 
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1 m, de breedte 5 m (2) . Achter deze embryonale duinen bevindt zich een 
eerste laagte met een breedte van 5 m (3) waarin vooral Zeeraket en 
Loogkruid voorkomen. 

20 40 60 80 100 200 300 m 

Fig. 7 
Vereenvoudigde weergave van de terreintopografie tussen het 
strand en de Koninklijke Baan (Représentation s impl i f iée de la 
topographie entre la plage et la Route Royale - Simpli f ied 
representation of the topography between the beach and the 
Royal Road) 

De eerste grote duinenrij (4) heeft een hoogte van maximum 10 m en een 
breedte van 3 0 m. In deze duinen doet Helm zijn intrede. Ce hiernaliggende 
laagte (5) met een breedte van 50 m wordt sporadisch onderbroken door een 
duin. De tweede duinenrij (6) is hoger (10 - 15 m) en breder (50 m). De 
vegetatie is nog zeer soortenarm: verspreid voorkomen van Vl ier en, aan de 
landzijde van de duinen, van Duindoorn en Kruipwi lg. In de volgende laagte 
(7) met een breedte van 5 0 m wordt de vegetatie r i jker met o .m. Zeewolfs— 
melk. Muurpeper (Sedum acre L.), Hondstong (Cynoglossum officinale L.), 
Kruipend stalkruid (Ononis repens L.), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea L.), 
Duinreigersbek (Erodium cicutarium subsp. dunense Andreas), Aarddistel 
(Cirsium acaule Scop.) en Duinsterretjesmos (Tortula ruralis (hedw.) Lrome). 
De derde duinenri j (8) nabij de Koninkl i jke Baan (9) is lager (5 to t 10 m) en 
heeft volgende nieuwe soorten: Zandzegge, Braam (Rubus spec.) en aan de 
landzijde o.a. Zandkool (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) en Dagkoekoeksbloem 
(Melandrium album (Mi l l . ) Garcke). 

2. Koninklijke Baan - Hannecartbos 

Deze zone wordt gekenmerkt door een aantal sterk verschillende vegetaties. 
Het is evident dat deze elkaar niet mooi recht l i jn ig opvolgen. Onderstaande 
beschrijving geeft dan ook slechts een vereenvoudigde weerspiegeling van de 
voornaamste types. 

De grootste hoogteverschillen komen voor ten oosten van het gebouw van het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzi jn. Het ui tz icht in dit gedeelte wordt bepaald 
door een grote kale zandvlakte die zuidoostwaarts sterk oploopt. Deze vlakte 
is het centrale deel van een paraboolduin. Een paraboolduin ontstaat door de 
verplaatsing landinwaarts van de duinen. Zo 'n duin is aan de voorzijde, de 
zijde van waar de wind komt, open. In de windricht ing heeft het duin twee 
armen die aan de achterzijde boogvormig in mekaar overgaan. 
Het gedeelte tegen de Koninkl i jke Baan is in belangrijke mate geruderaliseerd 
en omvat typische wegrandsoorten als Duizendblad (Achillea millefolium L.), 
Wi t te klaver (Trifolium repens L.), Grote weegbree (Plantago major L. subsp. 
major ), Smalle weegbree (Plantago lanceolata L.). 



Plaatselijk komt het struweel bestaande ui t o.a. Duindoorn, Vl ier en Kruipwi lg 
tot tegen de wegrand. 

Het oosteli jk deel wordt voor de rest gekenmerkt door een vegetatie met een 
zeer geringe bedekkingsgraad; enkel nabij de overgang naar het Hannecartbos 
komen vlekken droog grasland voor. Deze graslanden die to t de zogenaamde 
Duinsterretjes-associatie (Tortulo-Phleetum arenarii) kunnen gerekend worden, 
omvatten o.a. volgende soorten: Duinvioolt je (Viola curtisii E. Förster) , 
Rolklaver (Lotus comiculatus L.), Muizeoor (Hieracium pilosella L.), Geel 
walstro (Galium verum L.), Muurpeper en Duinsterret je. 

Het westeli jk gedeelte heeft een dichtere vegetatie en is lager gelegen zodat 
enkele depressies t i jdel i jk onder water kunnen staan. Het geheel vertoont een 
ware mozaïek van vegetatietypes: er is een afwisseling van dicht struweel en 
kleine open zandplekjes, graslandjes, vochtige pannen en allerhande overgangs
vormen. Het hoog struweel bestaat uit Duindoorn, Wilde l iguster, V l ier , 
Eénstij l ige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.); het lager struweel o.a. u i t 
Hondsroos (Rosa canina L.), Braam en Kru ipwi lg . Onder en tussen de struiken 
kan men o.a. de volgende planten aantref fen: Heggerank (Bryonia dioica 
Jacq.), Hop (Humulus lupulus L.) , Bi t terzoet (Solanum dulcamara L.) , Breed— 
bladige wespenorchis (Epipactis helleborine (L.) Crantz). In de zandige 
overgangszone tussen struweel en graslanden groeien o.m. Ossetong (Anchusa 
officinalis L.), Driedistel ( Carlina vulgaris L.), Aarddistel , Hondstong, 
Slangekruid (Echium vulgare L.) , Donderkruid (Inula conyza D C ) , Grote 
teunisbloem (Oenothera erythrosepala Borbas). 

ue graslanden, waarvan de oppervlakte varieert van enkele vierkante meter 
tot plaatseli jk (vnl. in het zuidwesteli jk gedeelte) een ui tgestrekt tapi j t van 
ruim één hectare, omvatten o.a. Kalkbedstro (Asperula cynanchica L.) , 
Knoopkruid (Centaurea sect. Jacea (Mi l l . ) Hayek), Klein streepzaad (Crépis 
caplllaris (L . )Wal l r . ) , Akkerhoornbloem (Cerastium arvense L.), Duinreigersbek, 
Kleverige reigersbek (Erodium lebelii Jord.), Stijve ogentroost (Euphrasia 
stricta Wolff ex Lehm.), Zachte ooievaarsbek (Geranium molle L.), Kromhals 
(Lycopsis arvensis L.) , Sikkelklaver (Medicago falcata L.) , Muurpeper, Gewone 
vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris L.), Nachtsilene (Silene nutans L.), Grote 
t i j m (Thymus pulegioides L.). Zeer plaatsel i jk v indt men nog Zonneroosje 
(Helianthemum nummularium (L.) Mi l l . ) en Gewone sleutelbloem (Primula 
veris L.). 

De t i jdel i jk onder water staande depressies, die zeer zeldzaam zijn aan de 
kust, worden gekenmerkt door een zeer kwetsbare vegetatie bestaande u i t 
o.m. Dwergzegge (Carex scandinavica E.W. Davis), Strandduizendguldenkruid, 
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce), Waternavel, 
Watermunt (Mentha aquatica L.), Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia 
L.), Parnassia, Knopige vetmuur en Waterpunge. 

3. Hannecartbos 

Zoals in het deel over de evolutie van het duinareaal aan de westkust reeds 
werd aangetoond, betref t het hier een vr i j recent bos (1930). Het aanplanten 
gebeurde op reeds vroeger voor landbouwdoeleinden (hooilanden of akkers) in 
gebruik genomen gronden die echter wegens de marginale terreinkenmerken 
en de omschakeling van de beroepsbezigheid weer werden verlaten. 

Vooral Zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) en Grauwe els (Alnus incana 
(L. ) Moench) werden aangeplant. De paden werden echter afgezoomd met 
populieren. Andere voorkomende boomsoorten zijn o.a. Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus L.) en Ruwe berk. De ondergroei bestaat voornamelijk u i t 
n i t rof ie le plantesoorten, o.m. Kleefkru id (Galium sparine L.), Akkerdistel 
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Cirsium arvense (L.) Scop.), Grote brandnetel (Urtica dioica L.), Ruw 
beemdgras (Poa trivialis L.), Hondsdraf (Glecoma hederacea L.). Op nattere 
plaatsen komen o.a. voor: Watermunt, Gele lis (Iris pseudacorus L.), Pitrus 
(Juncus effusus L. ) , Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi L.) en Veenwortel 
(Polygonum amphibium L.). 
Van het zuidwesten naar het noordoosten wordt het bos doorsneden door de 
grootste duinbeek die de kust kent. Het water is afkomstig van de verzamelde 
afvoer uit het hoger besproken re lat ief grote duingebied. Langs de oevers van 
deze beek werden o.a. volgende soorten aangetroffen: Riet (Phragmites 
australis (Cav.) Steud.), Groot moerasscherm (Apium nodiflorum L-), Gewone 
kattestaart (Lythrum salicaria L.) , Watererepri js (Veronica anagallis-aquatica 
subsp. aquatica Nyman), Geverzegge (Carex riparia L.). 

4. Monobloc 

Het is een deel van het gefixeerde binnenduinlandschap dat zich ter hoogte 
van de Polderstraat u i ts t rekt en de overgang tussen duinen en polders vormt. 
Het ui tz icht van het terre in is, met uitzondering van de gegraven vijver en 
omgeving, vr i j homogeen: het bestaat uit ta l r i jke afgevlakte duinen met een 
lage vegetatie die vnl. u i t kruiden en grassen is samengesteld. Een volledige 
beschrijving van d i t gebied geven is in het kader van d i t ar t ike l onmogeli jk. 
Daarom worden hierna slechts enkele kenmerkende soorten opgesomd: Grote 
t i j m . Duinroos (Rosa pimpinellifolia L.) , Nachtsilene, Geel walstro, Reukgras 
(Anthoxanthum odoratum L.), Zonneroosje, Stijve ogentroost, Kalkbedstro. 

Als conclusie mag hier vooropgesteld worden dat de praktijk, zoals zo vaak, 
van de theorie verschilt. Waar dit verschil in het eerste deel van het tracé, 
nl. tot aan de Koninklijke Baan, niet groot is, kan gesteld worden dat er 
verder slechts fragmentaire overeenkomsten zijn. Dit wil niet zeggen dat de 
verschillende stadia van de theoretische overgang van strand naar duin en 
polder niet aanwezig zijn. Er is echter geen mooie lineaire opeenvolging. Een 
goede terreinkennis en het wegdenken van storende ingrepen laten evenwel 
toe de hoger geschetste overgangen terug te vinden. 

B E S P R E K I N G V A N D E F L O R A 

In bijlage 1 wordt het resultaat weergegeven van de inventarisaties van het 
Bestuur Monumenten en Landschappen in het duingebied Groenendijk in de 
periode 1982 - 1985. In het totaal werden 310 hogere plantesoorten gevonden. 
De toetsing ervan aan de Standaardli jst van de Belgische Vaatplanten (St iepe-
raere en Fransen, 1982) geeft de volgende vertegenwoordiging van de verschi l 
lende socio-ecologische hoofdgroepen: 

1. pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen, akkers, wegranden en 
droge ruigten: 64 soorten 

2. pioniers van meer natuurl i jke gestoorde plaatsen, op open, vochtige to t 
natte, humusarme grond: 23 soorten 

3. planten van sterk tot mat ig zoute milieus, zeeduinen, zoute wateren, 
schorren en contactsi tuat ies tussen zout en zoet mi l ieu: 13 soorten 

4. planten van zoete tot zwak brakke waters en oevers: 27 soorten 
5. planten van ( l icht ) bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselr i j-

ke, vochtige to t nat te grond: 37 soorten 
6. planten van (zeer) droge graslanden, muren en rotsen: 5 0 soorten 
7. planten van heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen: 14 soorten 
8. planten van kaalslagen, zomen en struwelen: 43 soorten 
9. bosplanten: 24 soorten 
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Gebruik makend van de versreidingskaartjes in de At las van de Belgische en 
Luxemburgse Flora, Pteridofyten en Spermatofyten (Van Rompaey en 
Delvosalle, 1979) werden in de Standaardlijst de planten aangeduid die in 
het mar i t iem distr ic t voorkomen. Per socio-ecologische hoofdgroep werd dan 
de graad van vertegenwoordiging bepaald. De resultaten hiervan zijn weerge
geven in tabel 2. 

Tabel 2 : Graad van vertegenwoordiging van de vaatplanten per socio-ecolo
gische hoofdgroep t.a.v. het maritiem district (Degré de représentation des 
plantes vasculaires par groupe socio-écologique principal vis-à-vis du 
d is t r ic t mar i t ime. Degree o-f representation of the vascular plants by each 
main socio-ecological group wi th respect to the mar i t ime d is t r ic t ) 

socio-ecologische 
^oofdgroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

gevonden 

64 
23 
13 
27 
37 
50 
14 
43 
24 

mar i t iem d is t r ic t % 

188 
65 
51 

110 
71 

103 
45 
70 
56 

34,0 
35,4 
25,5 
24,6 
52,1 
48,5 
31,1 
61,4 
42,9 

Bi j de verdere opsplitsing in socio-ecologische groepen werden in de 
volgende groepen de hel f t of meer van de in het mar i t iem d is t r ic t 
voorkomende plantesoorten aangetroffen: 

ld regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond ( t redplanten): 8 op 
14 soorten, dit is 57%; 

I g ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, mat ig droge grond: 
9 op 18 soorten, dit is 50%; 

2a re lat ie f voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of anderszins 
sterk fluctuerende mil ieu-omstandigheden: 17 op 34 soorten, dit is 
50%; 

3a stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken: 12 op 19 soorten, di t is 
63%; 

5a mat ig bemeste graslanden op (mat ig) vochtige grond: 31 op 54 
soorten, dit is 57%; 

6b graslanden op droge, voedselarme to t matig voedselr i jke, niet t o t 
mat ig kalkhoudende, neutrale to t zwak basische grond: 31 op 43 
soorten, dit is 72%; 

7a mat ig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen: 5 op 9 soorten, 
di t is 56%; 

7d hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op na t te , zeer 
voedselarme, zure, humeuze grond: 1 op 1 soort, dit is 100%; 

8a kaalslagen op matig vochtige to t droge, mat ig voedselrijke to t 
voedselrijke grond: 3 op 6 soorten, dit is 50%; 

8b jonge aanplanten en zomen op voedsel-(vooral s t i ks to f ) r i j ke , neutrale 
humeuze, matig vochtige grond: 21 op 35 soorten, dit is 60%; 

8c zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond: 5 op 
8 soorten, di t is 63%; 
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8d struwelen op mat ig vochtige to t droge, voedselarme to t mat ig 
voedselrijke grond: 14 op 21 soorten, dit is 67%; 

9c alluviale bossen op min of meer hydromorfe grond: 3 op 5 soorten, 
di t is 60%; 

9d bossen op ger i jpte, zwak zure tot kalkr i jke, re lat ie f droge grond: 4 op 
7 soorten, di t is 57%; 

9e bossen op matig voedselarme, droge zure grond: 8 op 16 soorten, di t 
is 50%. 

Ui t de voorgaande berekeningen en opsplitsingen b l i j k t duideli jk dat het in 
oppervlakte re la t ie f beperkte gebied een grote f lor ist ische diversiteit 
heeft. D i t is een gevolg van de verschillende overgangen die er voorkomen, 
n l . van zout naar n iet -zout , van kalkr i jk naar kalkarm, van droog naar nat 
en van n ie t -gef ixeerd zand naar gefixeerd zand. Storende invloeden zoals 
betreding, eut rof iër ing, bebouwing, wegen e.d. verruimden wel het aanbod 
van soorten, maar betekenden tegel i jker t i jd een verarming, daar heel wat 
voor de duinen typische planten een inkrimping van hun areaal ondergingen 
of door de zich wijzigende milieuomstandigheden verdwenen. 

H E T P R O B L E E M W A T E R W I N N I N G 

Onder de duinen bevindt zich een zoetwatervoorraad, een gevolg van het 
neerslagoverschot (neerslag min totale verdamping) dat in de ondergrond 
doorsi jpelt. Daar wordt een zogenaamde zoetwaterlens gevormd die door 
het verschil in soortel i jk gewicht op het zoute water d r i j f t . Enkel in de 
contactzone is er een vermenging to t brak water (zie figuur 8). 

Na verloop van t i j d wordt er een evenwichtssituatie bereikt tussen aan- en 
afvoer. De afvoer gebeurt zowel landinwaarts als in de r icht ing van de 
zee. D i t verklaart bijvoorbeeld het plaatseli jk voorkomen van zoete kwel op 
het strand. In een evenwichtssituatie ondergaat de grondwatertafel buiten 
enkele beperkte natuur l i jke schommelingen praktisch geen veranderingen. 
De natuur l i jke schommelingen kunnen zich zowel in ru imte als in t i j d 
voordoen. Zo zijn er seizoenale en jaarl i jkse schommelingen die een gevolg 
zijn van het neerslags- en verdampingsverschil tussen de seizoenen en 
tussen de opeenvolgende jaren. De seizoenale variaties kunnen op bepaalde 
plaatsen o.a. in het duingebied Groenendijk te Oostduinkerke, nog duideli jk 
waargenomen worden. Enkele duinpannen staan gedurende de winter en het 
voorjaar, zeker wanneer deze periodes een grote hoeveelheid neerslag 
kenden, onder water en zijn nog vochtig in de zomer. De jaarl i jkse 
verschil len zijn niet zo direct waarneembaar, toch b l i jk t u i t metingen in 
Nederland dat in een periode van t ien jaar, die normaal gezien zowel 
"droge" als " n a t t e " jaren omvat, het verschil tussen de hoogste en de 
laagste stand iets meer dan één meter bedraagt (Adr iani et a l . , 1980). De 
ru imte l i jke schommelingen zijn een gevolg van verschil len in de geologische 
opbouw. 

Door allerhande ingrepen werd de evenwichtstoestand aan onze kust 
ernstig verstoord. De aanleg van wegen en de ontwikkel ing van badplaatsen 
zijn hier voor een deel verantwoordeli jk voor. Het invoeren van enkele 
drinkwaterwinningen heeft deze veranderingen nog versneld en veroorzaakte 
een algemene daling van de grondwatertafel , waardoor de duinen droger 
werden en de in de winter overstroomde duinpannen een zeldzaamheid. Het 
zoete grondwater in de duinen is immers van goede kwal i te i t daar het 
prakt isch enkel opgebouwd is uit re lat ief zuiver neerslagwater dat bij het 
doorsijpelen nagenoeg geen stoffen opneemt. De steeds toenemende vraag 
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neerslag 

Schematische weergave van de waterhuishouding in een kustduingebied 
(naar Adriani et al . , 1980) (Représentation schématique de l 'économie 
hydrique dans une zone de dunes l i t tora les - Schematic representation of 
the water economy in a coastal dune area) 

naar dr inkwater, zeker in de toerist isch drukke zomerperiode, leidde to t 
het bouwen van een reeks instal lat ies voor dr inkwaterwinning verspreid 
langs de hele kust. Zo werden aan de westkust instal lat ies opgericht te 
De Panne (Ghyvelde en Calmeynbos) en te Oostduinkerke (Doornpanne). 
Het probleem dat zich hierbi j stelde (en nog steeds stel t ) was dat er 
jaar l i jks een grotere hoeveelheid water werd opgepompt dan er op 
natuur l i jke wijze bi jkwam. 

Ten t i jde van J. Massart (1865 - 1925) omvatte de Doornpanne nog een 
ui tgestrekte vochtige panne met een permanent meert je, het Eendenwater. 
In en nabij het water, dat voedselarm en helder was, groeiden destijds 
o.a. Ongeli jkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus L.) , Lidsteng 
(Hippuris vulgaris L.), Kleine waterweegbree (Baldellia ranunculoides (L.) 
Porl . ) , Kruipend moerasscherm (Apium repens (Jacq.) Lag.) . Onder en 
tussen het lage kruipwilgenstruweel groeiden o.a. Lipar is (Liparis loeselii 
(L.) L.C.M. R ich ) . Herminium (Herminium monorchis (L.) R. Brown), 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris (L.) Crantz), Slanke gentiaan 
(Gentianella amarella (L.) Borner), Zomerb i t te r l ing (Blackstonia perfoliata 
(L.) Huds.) (Goetghebeur, 1976). Momenteel komen deze soorten volgens 
eigen waarneming en de bestaande l i teratuur niet meer in de Doornpanne 
voor en zijn ze ofwel volledig verdwenen aan onze kust of is hun huidig 
verspreidingsareaal zeer beperkt. 

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht 
( I .W.V.A.) heeft de plannen om de instal lat ie die enkele jaren geleden 
aan de rand van het Hannecartbos werd opgericht in gebruik te nemen 
nog niet opgegeven. Voor deze instal lat ie werd destijds wel een bouwver
gunning maar geen exploitatievergunning afgeleverd. De huidige plannen 
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bestaan er in om vanaf oktober to t apri l het neerslagwater, dat via de 
beek van het Hannecartbos afvloeit , op te vangen ter hoogte van het 
kruispunt Polderstraat - Zeelaan. Via een nieuw te graven gracht of na 
het uitdiepen van een bestaande, zou het water in een open wachtbekken 
gebracht worden op de plaats aangeduid in figuur 9. 

Over de juiste weerslag hiervan op de grondwatertafel zijn momenteel 
geen concrete gegevens bekend. Wel werden aan de Rijksuniversiteit Sent 
in opdracht van het Minister ie van de Vlaamse Gemeenschap twee niet 
gepubliceerde studies uitgevoerd. Een eerste studie omvatte het onderzoek 
van de grondwatergebondenheid van de aanwezige f lora. Hieru i t bleek 
duidelijk dat een daling van de water ta fe l een zeer negatief gevolg zou 
hebben voor de f lo ra , daar heel wat voorkomende plantesoorten, typisch 
voor de duinen, een hoge grondwatertafel nodig hebben. 

Een tweede studie probeerde via de toepassing van een mathematisch 
model voorspellingen te doen over de omvang van de met de waterwinning 
gepaard gaande grondwaterdaling. Opmerkeli jk is dat men hierbi j ver t rekt 
van een theoret isch debiet van de beek, daar bi j de aanvang van de 
studie en zelfs nadien onvoldoende terreingegevens over dit debiet bekend 
waren en nog steeds zi jn. In de onmiddell i jke omgeving van het voorziene 
wachtbekken zou het grondwatertafel ruim één meter dalen; verder weg 
zou deze daling geleideli jk minder worden. 

Zonder over de exacte gegevens te beschikken kan nu echter reeds 
gesteld worden dat de geplande werken een blijvende daling van de 
grondwatertafel zullen veroorzaken. D i t zal ongetwi j fe ld zi jn weerslag 
hebben op de f lora en fauna van het gebied Groenendijk en ook op de 
duinen zelf, aangezien door het uitdrogen van het substraat plaatselijk 
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verstuiving zal optreden. D i t houdt het gevaar in dat de nu nog aanwezige 
kleine en grote vochtige depressies volledig of voor een belangrijk deel 
zullen onderstuiven wat ui teraard gepaard gaat met een verandering in de 
vegetatie. Met name Kru ipwi lg zal uitbreiden ten koste van typische 
planten van vochtige duindepressies. 

Dat heel wat in het gebied voorkomende planten een vochtige to t nat te 
bodem nodig hebben b l i j k t ui t de toetsing van de plantenl i jst aan de 
Zeigerwerte der Gefasspflanze Mitteleuropas (El lenberg, 1974) en meer 
bepaald aan het vochtgetal. 

Ellenberg maakt hierbij volgende onderverdeling: 

waarde 1 : extreme, droge bodems, naakte rotsen; 

waarde 3 : droge bodems; 
waarde 5 : frisse bodems, intermediaire omstandigheden; 
waarde 7 : vochtige bodems die niet uitdrogen; 
waarde 9 : natte bodems; 
waarde 10 : regelmatig overstroomde bodems; 
waarde 11 : waterplanten, bladeren in contact met open atmosfeer; 
waarde 12 : ondergedoken waterplanten; 
waarde x : planten zonder bepaalde voorkeur. 

De waarden 2, 4, 6 en 8 dienen als overgangen beschouwd te worden 
tussen de voorgaande en de volgende waarde. 

Daar Ellenberg een aantal typische kustplanten niet vermeldt , werd aan 
deze soorten de waarde toegekend die Stieperaere en Fransen (1982) 
geven aan de socio-ecologische groep waartoe de soort behoort. Zo kon 
aan 300 soorten een waarde gegeven worden waarvan de verdeling in 
tabel 3 en figuur 10 is weergegeven. 

Om na te gaan in hoeverre dit met een normaal verdelingsbeeld van het 
vochtgetal in een duingebied overeenstemt, leek het interessant een 
vergeli jking te maken met enkele andere grote duingebieden. Met name 
de Westhoek te De Panne, de Doornpanne te Koksijde - Oostduinkerke en 
de Zwinbosjes te Knokke werden hiervoor uitgekozen, o.m. omdat in de 
Doornpanne en de Zwinbosjes in dezelfde periode als in Groenendijk (1982 
- 1985) eigen inventarisaties werden verr icht. Bovendien werd in 1981 in 
opdracht van het toenmalige Bestuur van Waters en Bossen door D'hondt 
en fytosociologische studie van de Westhoek uitgevoerd. Met het oog op 
een vergeli jking is het ook belangrijk dat in de Doornpanne reeds rond 
1944 een waterwinning werd opgestart. De waterwinning in het Calmeyn-
bos en de onmiddell i jke omgeving, aan de oostrand van de Westhoek, is 
meer recent (1960 - 1970) en beïnvloedt vooralsnog niet de volledige 
oppervlakte van het reservaat. De resultaten van de inventarisaties, die 
niet pretenderen volledig te z i jn , kunnen als volgt worden samengevat: 

Totaal aantal waargenomen plantesoorten: 
Westhoek : 269 
Doornpanne : 204 
Groenendijk : 310 
Zwinbosjes : 274 

Aantal plantesoorten waarvoor de waarde van het vochtgetal kon bepaald 
worden: 

Westhoek : 262 
Doornpanne : 190 
Groenendijk : 300 
Zwinbosjes : 257 
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Fig. 10 : Procentuele verdeling van het vochtgetal van de in 4 duingebie
den waargenomen vaatplantesoorten (Distr ibut ion proportionnelle (%) des 
valeurs indicatr ices pour l 'humid i té des plantes vasculaires observées dans 
4 zones de dunes du l i t to ra l belge - Pro rata distr ibut ion (%) of the 
humidity indicator values of vascular plants observed in 4 Belgian coastal 
dune areas) 
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Tabel 3 : Procentuele verdeling van het vochtgetal van de in 4 duingebie
den waargenomen vaatplantesoorten (Distr ibut ion proportionnelle (%) des 
valeurs indicatrices pour l 'humid i té des plantes vasculaires observées dans 
4 zones de dunes du l i t t o ra l belge - Pro rata distr ibut ion (%) of the 
humidity indicator values of vascular plants observed in 4 Belgian coastal 
dune areas) 

waarde vochtgetal Westhoek Groenendijk Zwinbosjes Doornpanne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0 
2,3 

10,3 
16,8 
17,5 
12,2 
9,2 
7,6 
6,8 
3,4 
0,4 
M 

12,2 

0 
2,7 

11,7 
20,7 
22,0 

9,7 
7,7 
6,7 
4,7 
3,3 
0,3 
0,7 

10,0 

0 
1,9 
7,8 

17,9 
21,0 
13,6 
10,9 
6,2 
3,9 
2,7 
0,4 
0,8 

12,8 

0 
2,6 

13,7 
26,3 
23,1 

8,4 
3,7 
4,7 
2,1 
0 
0 
0 

15,3 

De vergeli jking tussen deze vier gebieden wordt slechts mogeli jk als de 
verdeling van het vochtgetal procentueel wordt berekend en voorgesteld. 
De cijfergegevens hiervan staan in tabel 3, te rw i j l f iguur 10 de grafische 
voorstell ing ervan geeft . ,. 

In f iguur 10 valt onmiddell i jk de grote gelijkenis in de verdeling van de 
Westhoek, Groenendijk en de Zwinbosjes op. De Doornpanne daarentegen 
heeft een andere verdeling: de lagere waarden van het vochtgetal , dus de 
plantesoorten van een droog mi l ieu, nemen een groter aandeel in en deze 
uit een vochtig to t nat mi l ieu komen in veel geringere mate voor. 

De verschillen tussen de Doornpanne en de andere duingebieden komen 
nog duideli jker to t uit ing wanneer een groepering wordt doorgevoerd van 
de waarden van het vochtgetal die overeenstemmen met respectieveli jk 
droge, intermediaire en vochtige to t nat te standplaatsen. 

Tabel 4 : Groepering van de waarden van 
des valeurs indicatr ices pour l 'humid i té 
indicator values) 

vochtgeta 

1 - 4 
5 - 6 
7 -12 

Westhoek Groenendijk 

29.4 35,1 
29,7 31,7 
28.5 23,4 

het vochtgetal (Regroupement 
- Grouping of the humidi ty 

Zwinbosjes 

27,6 
34,6 
24,9 

Doornpanne 

42,6 
31,5 
10,5 
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Als besluit kan hier dan ook gesteld worden dat er een duideli jk verschil is in 
de verdeling van de waarden van het vochtgetal tussen een duingebied met en 
een duingebied zonder waterwinning. De waterwinning in de Doornpanne heeft 
ongetwi j fe ld de verdwijning to t gevolg gehad van heel wat plantesoorten met 
een voorkeur voor vochtige to t nat te standplaatsen. Het is daarom spi j t ig dat 
geen volledige inventaris van de hogere plantesoorten daterende van voor de 
waterwinning beschikbaar is. De vroegere publikaties vermelden steeds enkel 
de volgens de auteur "belangr i jkste" soorten, zodat een exacte vergeli jking 
tussen de huidige en de vroegere si tuat ie onmogelijk wordt. 

Wat de waterwinning nabij de Westhoek be t re f t , dient o.a. aangestipt te 
worden dat de verdeling van de waarden van het vochtgetal hetzelfde verloop 
kent als deze van Groenendijk en de Zwinbosjes dankzij de uitgestrektheid van 
het reservaat. Indien een oppervlakte rond de waterwinning overeenstemmend 
met deze van de Doornpanne wordt genomen, mag een verschuiving naar de 
verdeling van het vochtgetal in de Doornpanne met een grote graad van 
zekerheid voorspeld worden. 

Een laatste aspect van de geplande waterwinning bet re f t de voorziene 
inplantlngsplaats van het geplande wachtbekken. Door de aanvrager wordt ze 
aangeduid als "weide" . Nader onderzoek toont echter aan dat de gemaakte 
keuze vanuit landschappelijk oogpunt zeer ongelukkig kan genoemd worden. 
Het betref t hier grasland dat bij nader onderzoek heel wat variat ie biedt. 
Hiervoor zorgen de duinrand, het poelt je dat ongeveer centraal in het perceel 
l i g t , de overgang naar het Hannecartbos en de gracht die langs de Zeelaan 
loopt. Een bezoek op 26 ju l i 1985 in de stromende regen leverde volgend 
resultaat op. De "droge" opsomming van de waargenomen plantesoorten 
spreekt voor zich. 

Tabel 5 : Lijst van de taxa van vaatplanten aangetroffen op de percelen waar 
het wachtbekken voorzien is (Liste des plantes vasculaires trouvées à l ' empla
cement du réservoir d'eau projeté - L is t of the vascular plants found at the 
eventual location of the planned water reservoir) 

Achi l lea mi l le fo l ium L. - - Duizendblad 
Agrostis stolonifera L. - - Fionngras 
Alisma plantago-aquatica L. - - Grote waterweegbree 
Apium nodif lorum (L.) Lag. - - Groot moerasscherm 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl. — Frans raaigras 
Bromus moll is L. - - Zachte dravik 
Bromus steri l is L. - - IJle dravik 
Carex arenaria L. - - Zandzegge 
Carex disticha Huds. - - Tweeri j ige zegge 
Carex hi r ta L. - - Ruige zegge 
Ceratophyllum submersum L. - - Ongedoornd hoornblad 
Cirsium arvense (L.) Scop. - - Akkerdistel 
Diplotaxis tenui fo l ia (L.) DC. - - Zandkool 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schuit. - - Waterbies 
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes - - Slanke waterbies 
Equisetum arvense L. - - Heermoes 
Erodium cicutar ium subsp. dunense Andreas - - Duinreigersbek 
Fil ipendula ulmaria (L.) Maxim. - - Moerasspirea 
Galium palustre L. - - Moeraswalstro 
Galium verum L. - - Geel walstro 
Hieracium pilosella L. - - Muizeoor 
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Holcus lanatus L. - Witbol 
Hordeum murinum 'L. - - Kruipert je 
Juncus art iculatus L. - - Zomprus 
Juncus bufonius subsp. ambiguus (Guss.) Schinz et Thel l . - - Greppelrus 
Juncus effusus L. - - Pitrus 
Lathyrus pratensis L. - - Veldlathyrus 
Lychnis f los-cucul i L. - - Koekoeksbloem 
Lycopsis arvensis L. - - Kromhals 
Lythrum salicaria L. - - Gewone kattestaart 
Melandrium album (Mi l l . ) Garcke - - Avondkoekoeksbloem 
Mentha aquatica L. - - Watermunt 
Myosotis scorploides L. - - Moerasvergeet-mi j -n iet je 
Oenanthe aquatica (L.) Poiret - - Watertorkruid 
Phieum arenarium L. - - Zanddoddegras 
Plantago lanceolata L. - - Smalle weegbree 
Polygonum amphibium L. - - Veenwortel 
Potent i l la reptans L. - - Vi j fv ingerkruid 
Ranunculus repens L. - - Kruipende boterbloem 
Rhinantus minor L. subsp. minor - - Kleine ratelaar 
Rubus sp. - - Braam 
Sambucus nigra L. - - Gewone vlier 
Sedum acre L. - - Muurpeper 
Stel laria media (L.) V i l l . subsp. média - - Vogelmuur 
Ur t i ca dioica L. - - Grote brandnetel 
Veronica anagall is-aquatica subsp. aquatica Nyman - - Watererepri js 
Veronica beccabunga L. - - Beekpunge 
Vic ia cracca L. - - Vogelwikke 

A L G E M E E N B E S L U I T 

Het duingebied Groenendijk - Bad is nog één van de weinige gebieden aan 
onze kust waar nog effect ieve duinvorming plaatsvindt en waar de overgang 
van strand via duinen naar de polders nog duideli jk waarneembaar is, ondanks 
de nadelige ef fecten van bebouwing die de laatste decennia sterk uitbreidde 
en de steeds toenemende recreat iedruk. 
Een vergel i jk ing wat ui tz icht en f lor ist ische samenstell ing bet re f t met andere 
duingebieden is niet a l t i jd eenvoudig. Zo vertoont het gebied zowel verschil len 
als gelijkenissen met andere duingebieden aan de westkust, zoals de Westhoek 
(groter , plaatseli jk opener), de Doornpanne (droger), de Houtsaegherduinen 
(d ichtere begroeiing, kleinere hoogteverschillen) en het duingebied ten westen 
van Nieuwpoort - Bad (droger). De verschillen met de meeste duingebieden 
aan de oostkust zijn re lat ief groot te noemen, zeker wat het u i tz icht bet re f t . 
De Zwinbosjes zijn bv. heel wat minder overzichtel i jk. 
Het unieke karakter van het gebied bestaat erin dat op kor te afstand van 
elksarheel wat sterk verschillende situaties voorkomen. Bovendien mogen in de 
winter en het voorjaar t i jde l i jk onder water staande duinpannen wegens hun 
zeldzaamheid als één van de waardevolste elementen van het gebied en van de 
hele kust beschouwd worden. 

In de toekomst dient hier dan ook terdege rekening mee gehouden te worden. 
De geplande waterwinning doet di t n iet en het doorvoeren ervan brengt 
ongetwi j fe ld een verdroging en dus ook het verdwijnen van zeer zeldzame 
plantesoorten zoals Fraai duizendguldenkruid, Rondbladig wintergroen en 
Parnassia met zich mee. 
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Bijlage : Lijst van de in het gebied Groenendijk opgetekende taxa van vaatplanten 
(1981 - 1985) (L is te des taxa des plantes vasculaires observées dans Ie si te de 
Groenendijk - L is t of the vascular plant taxa found at the Groenendijk area) 

A:sr caapestrs L. 
Acer pseudopiatanus L. 
fichillea oilletoliuj L. 
Aegopodiua podagrana L. 
Agriacnia eupatoria L. 
Agrcstis capiilaris L. 
Aar^stis stelonifera L. 
Alissa plantago-aquatica L. 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 
Aliiui vineaie L. 
Alnus çlutinosa iL.) Gaertn. 
Alnus incana (L.) Koenen 
Alcpecurus sycsuroides Huda. 
Aiffiûphilâ arenarja (L.) Link 
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis 
Ancnusa officinalis L. 
AnthoxanthuB odoratus L. 
Anthriscus caucaüs Bieb. 

syives 
ui.".era 

Hoffa. Anthriscus sylvestris (L 

ArabidopsiE thaiiana (L.) Heynh 

AnthyUis vulneraria L. 
Apiua nodiflorua (L.) Lag. 

Arctiua lappa L. 
ArctiüB ainus (Hili) Bernh. 
Arctiua pubens Bab. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Arrhenatherua elatius (L.) Eeauv. EÜ J. et C. Presl 
Arteaisia vulgaris L. 
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis 
Asperula cynanchica L. 
Atriplex patuia L. 
Ballota nigra subsp. foetida (Las.) Beckhaus 
Bell is perenriis L. 
Eeruia erecta (Huds.) Coville 
Bstula pendula Rcth 
Broaus colli s L. 
Broaus sterilis L. 
Broaus tectorua L. 
Bryonia dioica Jacq. ' 
Ca'r'.ile aaritiia Scop. 
Calaaagrostis epigeios (L.) Roth 
Calystegia soldanella (L.) R. Brown 
Capsella bursa-pastoris iL.) Med. 
Cardaaine hirsuta L. 
Cardaaine pratensis subsp. palustris (Wita. et Grab.) Janchen 
Cardai'ine pratensis L. subsp. pratensis 
Carduus tenuiflorus Curt. 
Carex arenaria L. 
Carex disticha Kuds. 
Carex flâcca Schreb. 
Carex hirta L. 
Carex riparia Curt. 
Careü scandinavica E.K. Davies 
Care;-; serotina Herat 
Carex trinervis Degl. 
Carlina vulgaris L. 
Centaurea decipiens Thuill. 
Centaurea jacea L. 
CentauriuB erythraea Rafn 
Centauriua liitorale iD. Turn.) Bila. 
Centauriui pukhslluiTi iEw.) Druce 
Cerastiua arvense L. 
Cerastius for.tanua Bausg. 
Cerastiua pusilua Subsp. pallans (F.!». Schuit:) Schinz et Thell. 
Cerastiua sesidecandrui L. 
CeratDphyllja subsjrsjs L. 
Chaercphyllus teaulua L. 

Spaanse aak 
Gewone esdcorn 
Duizendblad 
Zevenblad 
Agriaonie 
Gewoon struisgras 
Fioringras 
Grote waterweegbree 
Look-zonder-look 
Kraai look 
Zwarte els 
Grauwe els 
Duist 
Hela 
Rood guichelheil 
Ossetong 
Reukgras 
Fijne kervel 
Fluitekruid 
Mondklaver 
Groot aoerasschert 
Zandraket 
Grote klis 
Kleine klis 
f 
Zandauuf 
Frans raaigras 
Bijvoet 
Asperge 
Kilkbedstro 
Uitstaande aeide 
Stinkende ballote 
Nadeliefje 
Kleine watereppe 
Uitte berk 
Zachte dravik 
IJle dravik 
Zwenkdravik 
Heggerank 
Zeeraket 
Duinriet 
Zeewinde 
Herderstasje 
Kleine veldkers 
Pinksterbloea 
Pinksterfaloea 
Tengere distel 
Zandzegge 
Tweerijige zegge 
Zeegroene zegge 
Ruige zegge 
Geverzegge 
Dwergzegge 
Late zegge 
Drienervige zegge 
Driedistel 
Knoopkruid 
Knoopkruid 
Duizendguldenkruid 
Strandduizendguldenkruid 
Fraai duizendguldenkruid 
Akkerhoornbloea 
Gewone hoornbloei 
Dwerghoornblcea 
Zandhoornbloea 
Onoedoornd hoornblad 
Dolle kervel 

- 27 -



Ciehdoniui iaius L. 
ChencpodiuR albui L. 
Cirsiun acaule Scop. 
Cirsiu» arvense (L.) Scop. 
Cirsiua yulgare (Savi) Ten. 
tla/tcnia per^oliata Donn ex Hilld. 
Cleiatis vitalba L. 
Colutea arborescens L. 
Con/oivulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Corynephorus canescens (L.) Beauv. 
Crataegus monogyna Jacq.' 
Crépis biennis L. 
Crépis capillaris (L.) Hallr. 
Cynoglossui oHicinale L. 
Dactylis gloie'ata L. 
Caucus carota L. subsp. carota 
Delphiniui aibiguui L. 
Descurainia sophia (L.) Hebb ex Prantl 
Diplotaxis turalis <L.) DC. 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
Dryopteris filix-ias (L.) Schott 
Echiua vulgare L. 
Eleocharis palustris (L.) Roei. et Schuit. 
Eleocharis unigluais (Link) Schultes 
Elyius arenarius L. 
Elyius athericus (Link) Kerguelen 
Elyius farctus subsp. boreoatl anti eus (Sinnet et Guinochet) Helderis 
Epilobiui angustifoiiut L. 
Epilobiui hirsutui L. 
Epilobiui lontanui L. 
Epilobiui parviflorui Schr£b. 
Epipactis nelleborine (L.) Crantz 
EquisetuB arvense L. 
EquisetuR palustre L. , 
Erodius cicutariui subsp. dunense Andreas 
Erodiui lebelii Jord. 
Erophila verna (L.) Besser subsp. verna 
Eryngiu* laritiiui L. 
EupatoriuR cannabinui L. 
Euphcbia helioscopia L. 
Euphorbia paralias L. 
Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. rostkoviana 
Euphrasia stricta HoHf ex Lehi. 
Fagus sylvatica L. 
Festucâ juncifolia St.-Atans 
Festuca rubra subsp. arenaria (Osbeck) Aresch 
Filipendula uliaria (L.) Haxii. 
Fraxinus excelsior L. 
Galiui aparine L. 
GaliuR lollugo L. 
Gallus palustre L. 
Galiui uliginosuB L. 
Galiut verui L. 
Geraniui dissectui L. 
Geraniun nolle L. 
Geraniui pusillui L. 
Geranium robertianu» L. 
6eu« urbanui L. 
Glecona hederacea L. 
Gnaphaliui iuteoalbui L. 
HehanthsiUR nuinulariu* (L.) Hill, subsp 
HeliantheiuB nuRnulanuR (L.) Nill 
Heradeui sp^ondyllUll L. var. 
Hieraciui pilosella L. 
Hie'-aciuR uaibellatui L. 
Hippophae rhatnoides L. 

nuiiulariui 
subsp. obscurui (Celak.) Holub 

sphondyliui 

Stinkende gouwe 
MBelganzevoet 
Aarddistel 
Akkerdistel 
Speerdistel 
llintefpostelein 
Bosrank 
Blazenstruik 
Akkerxinde 
Kanadese fijnstraal 
Buntgras 
Eenstijlige neidoorn 
Meidestrespzaad 
Groen streepzaad 
Hondstong 
Kropaar 
Peen 
TuinririderspDor 
Sofietruid 
lluurzandkool 
Zandkool 
HannetjBSvaren 
ïlangekruid 
Haterbies 
Slanke waterbies 
Zandhaver 
StrandkMeek 
BiBstarwegras 
Milgeroosje 
Hang HilgeraosjB 
BergbasterdMederik 
Kleinbloeiige basterdMederik 
Breedbladige wespenorchis 
Heeraoes 
Lidrus 
Duinreigersbek 
Kleverige reigersbek 
Vroegehng 
Blauwe zeedistel 
Leverkruid 
Krcontieskruid 
ZeeMol'sielk 
Rostkov's ogentroost 
Stijve ogentroost 
Beuk 
DuinzHsnkgras 
Rood ZHenkgras 
Moerasspirea 
GeHone es 
Kleefkruid 
Giad Mal stro 
Hoeraswalstro 
Kleverjc «alstro 
Geel «alstro 
Slipbladiçe ooievaarsbek 
Zacrtte ooievaarsbek 
Kleine ooievaarsbek 
RobertsLruid 
Nagelkruid 
Hondsdraf 
Bleekgele droogtloes 
Gestippeld zonneroosje 
Gestippeld zonneroosje 
BerekiauH 
Huizeoor 
Scherfhavi^Bi-ruid 
Djindoorr 
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Hoicùs lanatuî L. 
Honi-enya peplcides !L.) Et'rh. 
Haraeua surinua L. 
HuEiiius lupulus L. 
KycrocDtyle vulgaris L. 
hypancuii tetrapt&rua Fries 
H/p3:.hoeri3 radicata L. 
Inula CDnv:a L. 
Ir:3 pseusacorus L. 
Jaçicne acntana L. 
J.ncjs articjlatjs L. 
JUPJCUS bufcnius subsp. aaibiguus (Guss.) Schinz et Thell. 
JùHcus conglogeratis L. 
JuP.Cùs et^usus L. 
jijicus inflexus L. 
Jurcus subnoduloEus Schrank 
Koeleriâ albescens DC. 
Lactuci serricla L. 
LasiUii albuB L. 
Lâsiu'î purpursua L. 
Lapsara coBnunis L. 
LatViis latifoiius L. 
Lôtnyras pratersis L. 
Laontodcn autuinalis L. 
Lecntodon hispidjs L. 
Lecntodcp sa-<âtiiis Lai. 
LiÇi!strui vulgare L. 
Li'iaria vulgaris ^lill, 
Listera oveia (L.) P. E'-c»n 
Lillcspersaf cft:c:nale L. 
Lcliui perenne L. 
Lsnicera periclymenus L. 
Lotus cornicüla'tas L. 
Lotus uliginosus Schkuhr 
Lunar 13 annua L. 
Lu:ula caipestris (L.) DC. 
Lychnis flos-cuculi L. 
Lycopsis arvensis L. 
Lycopus europaeus L. ^ 
Lysisachia vulgaris L. 
Lythrui salicaria L. 
Halus sylvestris subsp. i i t i s (Mallr.) Hansf. 
MaWa sylvestris L. 
Hatricaria discoidea DC. 
ilatricana laritisa subsp. inodora (C. Kochi Soo 
Matricaria recutita L. 
î'edicago talcata L, 
f*edicago lupuhna L. 
Hedicagc sativa L. 
Helandriua alsun (HiH.) Garcke 
KsiandriuB dioicus 'Y.) Ccss. et Gere. 
Mel 1 lotus alba Hed. 
Mentha aquatica L. 
Msrcurialis annua L. 
Mclinia caerulea (L.) Moench 
I<,a52t:s arvensis ,1..; Hiii 
M/csotis cespitDsa CF. Schuitz 
M/os3tis rarosiESUâ Roznei e'i Schultes 
M/QSct.E siDrp.ziCes L. 
H>ri2ph)llus spec. 
Gera'̂ the aquatica 'L.' Foiret 
Le-üt^£ra t ie ir i s L. 
îencthera erytnrosepala Barbas 
rnc'ùs repeas L. 
lahioglcssùz «ulgatua L. 
Croba-'cre ca-ycplyllacea Eîitn 
FsCà-sr rhceas L. 

WitbDl 
Zeepostelein 
Kruipertje 
Hep 
Waternavel 
Gevleugeld hertshoo: 
Biggekruid 
Donderkruid 
Gele lis 
ZandblauritjB 
Zcaprus 
Greppelrus 
Bie:eknoppen 
Pitrus 
Zeegroene rus 
Padderus 
Duinfakkelgras 
Uilde sla 
Mitte dovenetel 
Paarse dovenetel 
Akkerkool 
fireedbladige lath/rus 
Veldlathyrus 
Herfstleeunetand 
Ruige leeuwetand 
Thrincia 
Wilde ligtster 
Vlasleeutiebek 
Keverorchis 
Glad parelzaad 
Engels raaigras 
Milde katperfcelie 
Rolklaver 
Hoerasrolklaver 
Judaspenning 
Veldbies 
Koekoeksbloei 
Kroahals 
Wolf spoot. 
Hedenk 
GeMone kattestaart 
Appel 
Groot kaasieskruid 
Schiifkaaille 
Reukloze kasille 
Echte katille 
Sikkel klaver 
Hopklaver 
Luzerne 
Avondkoekoeksbloei 
Dagkoekoeksbloei 
Mitte honingi'laver 
Hateraunt 
Eenjarig bmgelkruia 
PijpestrootiB 
Akkervergeet-»ij-netje 
Zoapvergeet-aij-nietje 
Ruw vergeet-aij-niet^e 
Moerasvergeet-a.j-nittje 
Vederkruid 
Wâtertorkrùid 
Teunisbloea 
Grote teunisbicEt 
Kruipend stali-ruid 
Acdertong 
Malstrooresraap 
Klaproos 
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Fa'•^3S5ia palustris L. 
Faïtinaca Estiva L. 
Phalaris arundinacea L. 
Phleua arerariu» L. 
F*-leu! bertclB":! DC. 
FMîuii pratense L. 
Phragiites australis (Cav.) Steud 
Flattago lanceolata L. 
Plantago *ajor L. subsp. lajor 
Poa annua L. 
Poa pralensis L. 
Pca triviaiis L. 
Polygala vulgaris L. 
Polygonui aiphibiui L. 
Polygonui aviculare L. 
Polygonui convolvulus L. 
Folygonui lapathifoliui L. 
Polygonui persicaria L. 
Populus alba L. 
Populus X canadensis Hoench 
Populus canescens (Ait.) Siith 
Populus treiula L. 
Fotentilla anserina L. 
Potentilla reptans L. 
PriBula veris L. 
Prunella vulgaris L. 
Prunus aviui (L.) L. 
Prunus padus L. 
Prunus spinosa L. 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Pyrola rotundifolia L. 
Quercus robur L. 
Quercus rubra L. 
Ranunculus acris L. subsp. acris 
Ranunculus bulbosus L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus sardous Crantz 
Reseda lutea L. 
Rhinanthus tinor L. subsp. linor 
Pibes nigrui L. 
R:bEs rubrui L. 
Ribes uva-crispa L. 
Rcsa canina L. 
Rosa piiipinellifolia L. 
Rosa rubiginosa L. 
Rubus spec. 
R'iisex acetcsa L. 
Ruivex crispus L. 
Rui;ex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 
Sagina nodosa (L.) Fenzl. 
Sali? cmerea L. 
Sâlix x iultinervis Doell 
Saiix repens subsp. argentea (Siith) Neutann ex Rech. f. 
Sâlix X rubens Schrank 
Salix triandra L. 
Salsola kali L. subsp. kali 
Savbucus nigra L. 
Sarolus valerandi L. 
Saponaria officinalis L. 
Saxifraga tridactylites L. 
SeduB acre L. 
Senecio jacobaea L. 
Senecio vulgaris L. 
Silene conica L. 
Silene nutans L. 
Sisymbriui altissicui L. 
Sisynbriua officinale (L.) Scop. 

ParnaEîiâ 
Fastinask 
Rietgras 
Zanddoddegras 
Kncldoddegra; 
Tiffloteegras 
Riet 
Saalle Neeobree 
Grote Keegbree 
Straatgras 
Beendgras 
Rus bestdgras 
BeNcne vleugeltjesbloei 
VeenHortel 
Varkensgras 
ZitaluMtong 
Vilt ige duizendknoop 
Perzikkruid 
Hitte abeel 
Canadapopulier 
Grauwe abeel 
fatelpopulier 
2ilverscheen 
Vijfvingerkruid 
Gewone sleutelbloei 
GeKone brunel 
Zoete kers 
Vogel kers 
Sleedoorn 
Heelblaadjes 
Rondbladig Nintergroen 
Zonereik 
Aserikaanse eik 
Scherpe boterbloei 
Knol boterbloen 
Kruipende boterbloes 
Behaarde boterbloes 
Hilde reseda 
Kleine ratelaar 
Zwarte bes 
Aalbes 
Kruisbes 
Hondsroos 
Duinroos 
Egelantier 
B'aaf 
Veldzuring 
Krulzuring 
Ridderzunng 
Knopige vetauur 
Grauwe wilg 
f 
Kruipttilg 
f 

ftsandelwilg 
Loogkruid 
Gewone vlier 
Waterpunge 
Zeepk'uid 
Kandelaartje 
Muurpeper 
Jacobskruiskruiri 
Klein kruiskruid 
Kege!silene 
Nachtsilene 
Hongaarse raket 
Raket 
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Solarus dulcasara L. fiitterzoet 
Saianu; r i j r u i L. Zwarte nachtschade 
Solidago giçantea Ait, Late guldenroece 
Scncnus asper (L.) HiII Ruwe «elkd:stel 
Scnchus oleraceus L. Helkdistel 
Sorbus aucuparia L. Lijsterbes 
Stachys sylvatica L. Bcsandoorn 
Stellaria araainea L. Grasauur 
Stellaria holostea L. 6rootblDes:ge auur 
Stellaria ledia (L.) V i l l . subsp. aedia Vogelauur 
Syiphytiia officinale L. Saeerwortel 
Tanacetua partheniua iL.) Schult:-Bip. Moederkruid 
Tariacetui vulgare L. Boerenworakruid 
Tara;:acua Ueber spec. Paardebloea 
TejcriuB scorcdoPiia L. Valse salie 
Thalictrua sinas subsp. dunense !Du«.) Rouy et Fouc. ûuinruit 
Thyaus pulegioides L. Brote t i j a 
Tcril is japonica iHoutt.) DC, Heagedoornzaad 
Traccpcgon pratensis subsp. ainor IKi l l . ) Uahlenb. Gele aorgenster 
î r i fo l iua arvense L. Hazepootjs 
Tnfoliua cacpestre Schreb. Liggende klaver 
Trifoliua dubiua Eibth. Kleine klaver 
îrifoliuiJ prater.ss L. Rode kla/er 
TrifQliuî repens L. Kitte klaver 
TyLha la t i f s l ia L. Brote lisdodde 
Uruca dioica L. Brote brandnetel 
ürtica urens L, Kleine-erardnetel 
Valerianelia carir.ata Loisel. Bekieide veldsla 
Verbascuï thajsus L, Koningskaars 
Vercnica anagallis-aquatica subsp. aquatica Kyaan Rode waterereprijs 
Vercnica beccabunga L. fieekpunge 
Veronica chaeasdrys L. Bewone ereprijs 
Veronica cff ic inal is L. Hannetjesereprijs 
Veronica persica Foir. ' Brote ereprijs 
Veronica serpyll i foi ia L. Tiiaereprijs 
Vibdrnus apuius L. Gelderse roos 
Vicia cracca L. Vogelwikke 
Vicia lathyroides L. Lathyruswikke 
Vicia sativa subsp. nigra IL.) Ehrh. Saaloladiae wikke 
Vicia arvensis Hurray * AkkerviÈoItje 
Viola canina var. dunensis U. Beck. Hondsviooltje 
Viola curt is i i E. Forster Duinviooltje 
Viola Hrtâ L Ruig viooltje 
Viola hirta L. Ruig viooltje 
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SAMENVATTING : Flora en geomorfologie versus waterwinning in 
het duingebied Groenendijk te Oost duinkerke. 

Het duingebied Groenendijk te Oostduinkerke is één van de weinige 
duingebieden aan de Belgische kust waar de overgang van strand via 
duinen naar de polders nog duidelijk waarneembaar is. Vooraleer deze 
overgang wordt besproken, wordt aandacht geschonken aan de landschaps-
genese van de westkust. De duinen werden vanaf de aanvang van het 
Holoceen C8300 jaar voor ChristusJ in verschillende fasen gevormd, 
waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden tussen oude, middeloude, 
jonge en recente duinen (figuur 5). Bij de bespreking van de recentere 
evolutie van het duinareaal, meer bepaald vanaf 177b, werd gebruik 
gemaakt van historisch kaartmateriaal en van luchtfotoreeksen. Hieruit 
bleek dat in het in figuur 5 afgebakende gebied vanaf 2953 het toen 
reeds ingekrompen duinareaal met nog ruim 1/3 afnam. De oorzaken 
hiervan waren de steeds toenemende bebouwing en de uitbreiding van de 
recreatievoorzieningen. 
Bij de theoretische overgang van strand naar polders worden vier 
opeenvolgende vegetatiezones onderscheiden, nl. het strand, de mobiele 
duinen met een open vegetatie, de gefixeerde duinen en een zone met 
meer complexe vegetatietypes op meer geëvolueerde bodems. Op het hoog 
strand groeien een beperkt aantal hogere plantesoorten waarvan de 
levensvorm aangepast is aan de er heersende extreme omstandigheden 
(felle wind, spatten en overspoelen van zeewater). Bij de duinvorming, 
het resultaat van een interactie tussen wind en vegetatie speelt 
Biestarwegras een belangrijke rol. Dit gras zorgt nl. voor de fixatie 
van het zand waardoor embryonale duintjes worden gevormd. Deze duintj&s 
worden minder bespat en er onder vormt zich een reserve zoet water 
waardoor de zaden van andere planten de kans tot ontkiemen krijgen. 
Achter deze eerste duinenrij daalt de aanvoer van zand zodat minder 
gespecialiseerde plantesoorten het zand volledig kunnen fixeren. De 
verdere normale evolutie is een overgang naar struweel en bos. In de 
depressies tussen de duinenrijen kan het grondwater tijdelijk de 
oppervlakte bereiken waardoor deze pannen een specifieke vegetatie 
krijgen. De vergelijking van deze theorie met de werkelijkheid in het 
duingebied Groenendijk waarbij het tracé aangeduid in figuur 6 werd 
gevolgd, had als resultaat dat mits een goede terreinkennis en het 
wegdenken van storende ingrepen zoals bebouwing en wegen, heel wat 
ovei^-ankomsteri. werden weergevonden. Bij de inventarisatie van de hogere 
plantesoorten werden in totaal 310 soorten gevonden. 
Een ander kenmerk van de duinen is dat er zich in de ondergrond een 
voorraad relatief zuiver zoet water bevindt. Deze voorraad wordt 
gevormd door het doorsijpelend neerslagoverschot. In of nabij de meeste 
grote duingebieden aan de Belgische kust werden dan ook reeds waterwin
ningsinstallaties uitgebouwd. In dit duingebied wordt nog geen water 
gewonnen, wel heeft de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van 
Veurne Ambacht plannen in deze richting. Een installatie werd trouwens 
reeds opgericht maar een exploitatievergunning werd niet verkregen. Het 
ligt in de bedoeling het water dat via de grootste duinbeek van de 
Belgische kust wegvloeit, af te tappen en te stockeren. Het uitvoeren 
van deze plannen heeft ongetwijfeld negatieve invloeden (daling van de 
grondwatertafel) voor het duingebied Groenendijk. Het belang van een 
vochtige bodem blijkt duidelijk uit de toetsing van de gevonden 
plantesoorten aan het vochtgetal volgens Ellenberg. De invloed van een 
waterwinning komt tot uiting bij een vergelijking van de verdeling van 
dit vochtgetal in vier duingebieden van de Belgische kust, nl. de 
Westhoek te De Panne, de Doornpanne te Koksijde - Oostduinkerke, 
Groenendijk te Oostduinkerke en de Zwinbosjes te Knokke. Hierbij valt 
vooral het groot aandeel ingenomen door planten van droge milieus in de 
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Doornpanne op. De Doornpanne -is nl. het eni,ge van deze vier geb-ieden 
waar reeds enkele decennva water wordt gewonnen. Ook de vooropgestelde 
inplantingsplaats van het wachtbekken is landschappelijk gezien ongeluk
kig gekozen, nl. juist in de overgangszone van duinen naar polders. 
Het eventueel doorvoeren van de geplande waterwinning betekent zonder 
twijfel een ernstige degradatie van het gebied. Het unieke karakter 
ervan wordt momenteel bepaald doordat op korte afstand van elkaar sterk 
verschillende situaties voorkomen en door de aanwezigheid van tijdelijk 
onder water staande duinpannen, een zeldzaamheid aan de Belgische kust. 

RESUME : La flore et la géomorphologie versus les captages d'eau 
dans les dunes littorales de Groenendijk à Oost duinkerke. 

La zone dunaire Groenendijk à Oost duinkerke est une des rares zones 
dunaires de la côte belge où la transition de la plage aux polders via 
les dunes y est toujours apparente. Avant que cette transition soit 
examinée de plus près, la genèse du paysage de la côte occidentale est 
exposée. Dès le début du Holocène (8.ZOO ans av. J.C.) les dunes se sont 
créées en stades ce qui permet de faire la distinction entre les dunes 
anciennes, mi-anciennes, jeunes et récentes (figure 2). Pour l'étude de 
l'évolution plus récente de la zone dunaire, notamment à partir de 1775, 
on a fait usage de cartes historiques et de photo aériennes. Il en est 
apparu qu'à partir de 1952, dans la zone délimitée à la figure 5, le 
parc dunaire, déjà très réduit, s'est encore amenuisé d'environ un 
tiers. Ce phénomène trouve son origine dans l'urbanisation croissante et 
l'extension de l'équipement de loisir. 
La transition théorique de la plage aux polders se caractérise par 
quatre zones de végétation successives, notamment la plage, les dunes 
mouvantes à végétation ouverte, les dunes fixées et une zone aux types 
de végétation plus complexes sur des sols plus développés. En haute 
plage poussent un nombre limité d'espèces végétales supérieures dont la 
forme naturelle est adaptéeaix conditims de vie extrêmes y régnant (vent 
fort, éclaboussèment et submersion par l'eau de mer). 
Dans la formation des dunes, qui est le résultat d'une interaction entre 
le vent et la végétation, l'Agropyre à feuilles de jonc (Elymus farctus 
subsp. boreoatlanticus) joue un rôle important. Il assure notamment la 
fixation du sable, favorisant ainsi la création de dunes à l'état 
embryonnaire. Ces petites dunes sont moins éclaboussées tandis qu'en-des
sous se forme une réserve d'eau douce permettant la germination des 
graines d'autres plantes. 
Derrière cette première rangée de dunes, l'apport de sable diminue de 
façon que des végétaux moins spécialisés puissent fixer le sable. 
L'évolution normale qui s'ensuit consiste en une transition vers les 
broussailles et le bois. Dans les dépressions entre les dunes, les eaux 
souterraines peuvent temporairement émerger à la surface favorisant par 
là une végétation spécifique. 
En appliquant cette théorie à la situation réelle dans la zone dunaire 
Groenendijk, selon le tracé indiqué en figure 6, plusieurs points de 
correspondance furent trouvés grâce à une bonne connaissance du terrain 
et l'élimination d'interventions perturbatrices, telles que l'urbanisa
tion et les voies publiques. 
Lors de l'inventoriage des végétaux supérieurs, 210 espèces furent 
répertoriées. 
Les dunes se caractérisent également par la présence dans leur sous-sol 
d'une réserve d'eau douce relativement pure. Cette réserve se constitue 
à partir des infiltrations des précipitations. C'est pourquoi des 
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installations de captage d'eau ont été implantées systématiquement dans 
ou près des zones dunaires importantes. Cela n'est pas le cas pour la 
zone dunaire en question^ bien que la Société Intercommunale des eaux de 
Veurne Ambacht ait des projets dans ce sens. 
D'ailleurs^ une installation à déjà été mise en place mais le permis 
d'exploitation n'a pas encore été accordé. Les eaux s'écoulant par le 
plus grand ruisseau dunaire de la côte belge seraient captées et 
stockées. Ce projet aura indubitablement des effets négatifs pour la 
zone dunaire Groenendijk. L'importance d'un sol humide apparaît claire
ment après l'application du taux d'humidité selon Ellenberg aux espèces 
végétales répertoriées. L'impact des captages d'eau est démontré par une 
comparaison de la répartition du dit taux d'humidité dans les quatre 
zones dunaires de la côte belge, notamment la "Westhoek" à De Panne, la 
"Doornpanne" à Koksijde-Oostduinkerke, la "Groenendijk" à Oostduinkerke 
et les "Zwinbosjes" à Knokke. Il est clair que les plantes des milieux 
secs prédominent dans la Doornpanne. La Doornpanne est en effet la seule 
de ces quatre zone où l'on capte de l'eau depuis quelques décennies. 
Le lieu d'implantation du bassin d'attente projeté constitue 
un choix regrettable du point de vue du paysage, notamment parce qu'il 
se situe dans la zone de transition entre les dunes et les polders. La 
mise en oeuvre éventuelle des captages d'eau envisagés entraînera sans 
aucun doute une dégradation grave de cette zone. Son caractère unique 
consiste pour le moment en la présence de situations fort diverses et de 
la submersion temporaire des dépressions entre les dunes, une rareté à 
notre côte belge. 

SUMMARY : Flora and geomorphology versus water extraction in the 
coastal dune area of Groenendijk at Oostduinkerke. 

The Groenendijk dune area at Oostduinkerke is one of the few dune areas 
of the Belgian coast where the transition from beach through dunes to 
polders can still clearly be observed. Before this transition is 
discussed, attention is given to the landscape genesis of the west coast. 
The dunes were formed in several stages from the early Holocene on 
(8,ZOO B.C.). Consequently, old, middle-aged, young and recent dunes can 
be distinguished (figure 3). The study of the more recent evolution of 
the dune area from 1775 on, was based on historical maps and series of 
aerial photographs. The study revealed that the dune area delimited in 
figure 5, that had already considerably shrunk, again diminished by more 
than one third from 1953 on. This was caused by the ever-growing 
building activities and by the extension of recreation facilities. 
According to a theoretical model, four successive vegetation zones are 
to be distinguished in the transition from beach to polders: i.e. the 
beach, mobile dunes with an open vegetation, fixed dunes and a zone with 
more complex vegetation types on more developed soils. On the high 
beach one finds a limited number of higher plant species, with life 
forms adapted to the prevailing extreme conditions (fierce winds, 
splashing and flooding by salt water). The Sand Couch (Elymus farctus 
subsp. boreoatlanticus) plays a prominent part in the formation of 
dunes. It allows the fixation of sand and the formation of embryonic 
little dunes. These dunes are less splashed and - underneath of them -
a freshwater reserve is built up. Thanks to that reserve seeds of other 
plants get the chance of germinating. The supply of sand behind this 
initial dune row decreases so that some less specialized plant species 
can fix the sand completely. The next steps in the normal evolution are 
transitions to brushwood and wood. 
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In the depressions between the dune rows groundwater may temporarely 
reach the surface allowing the development of a specific vegetation. 
When comparing this theoretical profile to the reality of the Groenen
dijk dune area (prospection route see figure 6) quite a lot of similari
ties can be found, provided a good knowledge of the ground and the 
omission of disturbing elements such as buildings and roads. 
When drawing up an inventory of the higher plant species some 510 
species were recorded. 
Another caracteristic of dunes is that the subsoil contains a reserve 
of relatively puce freshwater, a reserve that is built up by the seepage 
of surface rain. For that reason, water extraction facilities were 
systematically located in or near most of the large dune areas of the 
Belgian coast. Up to now the Groenendijk area has been spared from 
water extraction, but the intermunicipal water company of "Veurne 
Ambacht" has plans in that direction. A water extraction plant has 
already been constructed but -oddly enough- no exploitation licence has 
been obtained yet. The project aims at catching and storing the water 
that flows off through the largest dune brook of the Belgian coast. No 
doubt the implementation of this project will have negative impacts (a 
decrease of the groundwater level) on the Groenendijk dune area. The 
importance of a humid soil is clearly revealed when comparing the 
recorded plant species to the Ellenberg humidity factor. The effect of 
water extraction is made obvious when comparing the distibution of this 
humidity factor in four important dune areas of the Begian coast, i.e. 
the "Westhoek" in De Panne, the "Doornpanne" in Koksijde-Oostduinkerke, 
"Groenendijk" in Oostduinkerke and the "Zwinbosjes" in Knokke (see fig. 
10 and tab. 3 and 4). In fact, the "Doornpanne" is the only one of 
those four areas in which water extraction persists for a few decades. 
Furthermore, the projected location of the storage basin (fig. 9) is 
an unlucky choice from landscape-ecological point of view, because one 
of the few remaining transitional zones between dunes and polders will 
disappear. 
It is beyond question that the possible implementation of the water 
extraction plant implies considerable detoriation of the area. Its 
unique character is determined by the presence of extremely diverse 
situations and tempoinrily flooded depressions, a rarity at the Belgian 
coast. 
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