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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AFDELING NATUUR
Cel Kustzone
Zandstraat 255
8200 Sint-Andries (Brugge)
tel.: (050) 45 41 83
fax: (050) 45 41 75

De afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap staat in voor de voorbereiding en de uitvoe-
ring van het Vlaamse natuurbeleid en voor het beheren van
de natuurreservaten die in eigendom zijn van het Vlaamse
Gewest. De afdeling Natuur zorgt ook voor financiële onder-
steuning bij de aankoop en het beheer van natuurterreinen
door de erkende terreinbeherende natuurverenigingen.
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14Dievegat
15Reygaertsvliet (De Vrede)
16Verdronken zwarte polder

DUINGEBIEDEN TUSSEN BLANKENBERGE EN BRESKENS

Wie onze Vlaamse stranden slechts kent als eentonige zand-
stroken moet dringend een bezoek brengen aan het strand-
reservaat ‘De Baai van Heist’. Immers, waar overal elders de
minste aanzet tot vegetatieontwikkeling op het strand teniet
wordt gedaan door intensieve betreding en/of machinale rei-
niging, is er in Heist nog plaats voor een natuurlijke dyna-
miek. Heist-West werd begin de jaren ’70 gekenmerkt door
een zeer smal strand, maar nu prijkt er een brede en bijzon-
der fraaie strandvlakte bestaande uit meer dan 50 ha strand,
duin, slik en schor. Dit ongewilde, maar puike gevolg van de
aanleg van de oostelijke strekdam van de Zeebrugse haven
tussen 1977 en 1985 en van de natuurlijke en deels kunst-
matige slib- en zandafzetting in deze luwte, mag gezien
worden. De vrij grote afstand tot de zee en het ‘slijkerig’ aan-
voelend zand ter hoogte van deze verbrede strandvlakte
maakten vanaf het begin het gebied minder aantrekkelijk
voor de modale badgast. Een minder intensief recreatief
gebruik leidde tot minder betreding, wat de kieming en groei
van pionierplantensoorten en de aanzet tot een natuurlijke
duinvorming toeliet. Na reeds bij besluit van de Vlaamse
regering van 4 oktober 1995 grotendeels als ‘beschermd
duingebied’ te zijn aangeduid in uitvoering van de Duinen-
decreten, kreeg ‘De Baai van Heist’ bij ministerieel besluit van
22 oktober 1997 het wettelijk statuut van Vlaams natuur-
reservaat. Omwille van het voorkomen van voor de Vlaamse

kust unieke en op inter-
nationaal niveau zeldza-
me levensgemeenschap-
pen werd ‘De Baai van
Heist’ in uitvoering van
de Europese Habitat-
richtlijn voorgedragen
als speciale bescher-
mingszone.

SITUERINGVOORSCHRIFTEN

STRANDRESERVAAT
DE BAAI VAN HEIST

Het statuut ‘Vlaams natuurreservaat’ houdt in dat het o.a. ver-
boden is de rust te verstoren, spelen of sporten te beoefenen,
dieren te vangen of te doden (inclusief vissen en pieresteken)
of nesten te vernietigen. Het natuurreservaat wordt door 
AMINAL, afdeling Natuur beheerd overeenkomstig de Vlaamse
en Europese wetgeving op het natuurbehoud. De belangrijkste
toegangsbepalingen zijn aangegeven bij de ingangen tot het
reservaat. De planten- en dierenwereld in het natuurreservaat
’De Baai van Heist’ is heel erg kwetsbaar. Om deze waarden te
beschermen, vragen we de bezoekers zich te houden aan de
gedragsregels:

•PLUK OF BESCHADIG GEEN PLANTEN
•VERSTOOR GEEN DIEREN
•BLIJF OP DE PADEN*
•MAAK GEEN VUUR
•LAAT GEEN AFVAL ACHTER
•GRAAF GEEN PUTTEN
•HONDEN NIET TOEGELATEN
•RESPECTEER DE STILTE
•GEMOTORISEERD VERKEER IS NIET TOEGELATEN
•RICHT GEEN WINDSCHERMEN OF PARASOLS OP

Het reservaat is tijdens het broedseizoen (van 1 april tot en
met 31 juli) enkel toegankelijk op het centraal wandelpad en
het knuppelpad langs de strekdam. Buiten het broedseizoen
is het gebied vrij toegankelijk voor wandelaars met uitzon-
dering van de rustzones voor vogels (*). Voor situering wan-
delpaden en rustzones zie plattegrond.
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STRANDWAL, GEULEN EN SCHORRE
‘De Baai van Heist’ is een zeer dynamisch en veranderlijk
landschap dat voortdurend herkneed wordt door zee en
wind. Dwars op de strandvlakte strekt zich een van oost naar
west gerichte zandrug of strandwal uit, die zich tevens land-
inwaarts verplaatst. Deze strandwalwas tussen 1998 en de
herfst 2001 aanzienlijk in hoogte toegenomen. Achter die
strandwal stroomde de zee (enkel bij springvloed) met wisse-
lende intensiteit het komvormig centraal gedeelte van het
gebied in en uit. Deze langgerekte langsgeul of ‘zwin’
mondde tijdens de zomer 2001 ter hoogte van het
Heldenplein uit in zee.
In het slibrijke zwin ontstonden in rustiger periodes zoutmin-
nende schorvegetaties met o.a. Klein schorrekruid, Kort- en
Langarige zeekraal en hogerop Gewoon kweldergras, Engels
slijkgras en Obione. Toen in de herfst van 2001 ten gevolge
van enkele stormvloeden een nieuwe dwarsgeul of ‘mui’
doorheen de strandwal ontstond, werd een belangrijk deel
van het schor opnieuw weggeschuurd en herleid tot een kaal,
nat strand of ‘kille’. En ook dit was geen eindpunt in de evo-
lutie. Tegenwoordig vindt immers opnieuw duinvorming
plaats in dit deelgebied.

DUINVORMING IN VOLLE ACTIE
Langs de hoogst gelegen lijn tot waar zeewater kan reiken,
ontstaat een aanspoelselgordel van wierentrossen, schelpen,
vogelkrengen, drijfhout en turfblokken. Dit vloedmerkwordt
op de meeste Vlaamse stranden opgeruimd, maar niet in
‘De Baai van Heist’. Gelukkig maar. Immers, het zijn deze
vloedmerken die na onderstuiving en ontbinding de noodza-

kelijke voedingsbodem vormen voor kieming van aange-
spoelde zaden van (vaak éénjarige) pionierplantensoorten.
Met plantjes als Zeeraket, Stekend Loogkruid, Zeepostelein of
Kustmelde is de eerste stap gezet naar nieuwe duinvorming.
Ze doen dienst als zandvang waardoor nieuwe soorten als
Biestarwegras een kans krijgen. 

En het Biestarwegras is niet zomaar een grassoort: het ver-
draagt zout water en telkens het ondergestoven geraakt
groeit het toch opnieuw uit. Dankzij deze laatste eigenschap
is Biestarwegras een noodzakelijke schakel in de natuurlijke
duinvorming. Wanneer deze ‘embryonale strandduinen’ of
‘lage Biestarwegrasduintjes’ standhouden en verder
opgroeien, gaat zich in het zandig duinlichaam zoet regen-
water opstapelen. Eens het duin dermate is aangegroeid dat
de plantenwortels buiten het bereik van het zoute zeewater
komen, neemt de vitaliteit van het Biestarwegras af en
maakt het plaats voor een andere grassoort, Helm. Tenminste
als er voldoende aanvoer van vers zand is, wat over het
grootste deel van de oppervlakte van ‘De Baai van Heist’ niet
meer het geval is. Waar dode halmen Biestarwegras of Helm
door het zand onderstoven geraken, verschijnen in de herfst
paddestoelen, zoals de fraaie Duinveldridderzwam en de
Duinfranjehoed. Ook kan hier een door mossen en
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kruidachtige plantjes gedomineerde schrale en lage vegetatie
ontstaan: het mosduin. Naast typische laagblijvende ele-
menten als Muurpeper, Zandhoornbloem, Scheve hoorn-
bloem, Kandelaartje en Kegelsilene, treffen we in het duin
ook forsere planten aan zoals o.a.: Blauwe zeedistel,
Zeewolfsmelk - een zuidelijke soort die hier nagenoeg het
noordelijkste punt van haar verspreidingsgebied bereikt -,
Bleke morgenster, Paardebloemstreepzaad en Zeemelkdistel.

Bij storm- en hoge springvloeden dringt het zeewater diep in
het duin door, waardoor bij opnieuw droogvallen een zoute
korst kan gevormd worden in die geultjes. Op andere plaat-
sen in die geultjes komen dan weer roestvlekken voor,
wijzend op opwellend zoet grondwater vanuit het duin. In
dat bijzondere milieu waar zoet en zout elkaar ontmoeten en
nat en droog elkaar afwisselen, gedijt een bijzondere
zoutverdragende plantengroei, met soorten als Hertshoorn-
weegbree, Deens lepelblad, Zeeweegbree, Schorrezoutgras,
Wilde selder, Zilte schijnspurrie, Strandduizendguldenkruid,
Krielparnassia, Melkkruid, Dunstaart, Laksteeltje en de tij-
dens de nazomer meest opvallende bloeier en insektenlokker,
de Zeeaster.

VOGELS VAN DE BAAI
Elk van die begroeiingen trekken karakteristieke dieren aan.
De duintjes zijn het broed- en leefgebied van verscheidene,
steeds schaarser wordende zangvogelsoorten zoals de
Kuifleeuwerik, de Graspieper die geregeld zijn para-
chutevlucht demonstreert, en de Tapuit, een mooie kleine
lijsterachtige die in konijnenpijpen broedt. Ook de Patrijs
(duin) en de Strandleeuwerik (vloedmerk en schor) vinden
hier hun biotoop in optima forma. Waar het hoogstrand
bezaaid ligt met een laag dood schelpenmateriaal, voelen de
Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern zich dan weer
in hun sas. De zeldzaamheid van dit type habitat is er mede
de oorzaak van dat deze soorten internationaal bedreigd zijn
en dus alle kansen verdienen in ‘De Baai van Heist’, waar ze
allen reeds in wisselende aantallen tot broeden kwamen. De
pleviertjes zoeken hun voedsel in de natte zwinnen en langs
de branding. Tijdens het winterhalfjaar trekken ze naar
warmere oorden en worden dan langs de branding vervan-
gen door Drieteenstrandloper, Bonte strandloper en
Zilverplevier. Ook de Rotgans, een échte zeeganzensoort, is
een vaste wintergast van ‘De Baai van Heist’. Vogelsoorten die
het gehele jaar op ‘De Baai van Heist’ kunnen waargenomen
worden zijn Scholekster, Tureluur en Bergeend. Net als de
Tapuit broedt ook de Bergeend in konijnenpijpen. Daar waar
plevieren op zicht jagen naar hun voedsel (kleine kreeftachti-
gen en insecten) boort de Scholekster met haar lange snavel
in zand en slib op zoek naar tweekleppige weekdieren zoals
Kokkels en Strandschelpen of naar Zeepieren.

BEHEER
De vakgroep biologie van de Gentse universiteit maakte een
beheersplan op voor het natuurreservaat ‘De Baai van Heist’,
dat bij ministerieel besluit van 13 juli 2000 werd goedgekeurd.
Het natuurbeheer beperkte zich tot nog toe tot het handhaven
van de rust, het verhinderen van schade aan begroeiingen, het
kappen van tot struiken uitgelopen rijshout langs de oostelijke
strekdam en het verwijderen van Witte honingklaver, een
overgewaaide en alles overwoekerende groenbemester. Ook
het Bezemkruiskruid, een eveneens woekerende, uit zuidelijk
Afrika afkomstige plant, wordt discreet verwijderd. In de
toekomst kunnen ook maatregelen van natuurtechnische
milieubouw worden genomen om het biotoop van bijzonder
zeldzame dieren in stand te houden. Het beheer van ‘De Baai
van Heist’ zal zich bovendien steeds moeten aanpassen aan de
voortdurende veranderingen eigen aan het meest dynamische
natuurlijk milieu dat bestaat, het zeestrand! 

EEN LEVEND STRAND
Niet enkel duin, slik, schor en de overgangen tussen schor en
duin zijn bijzonder in ‘De Baai van Heist’. Ook het nat strand,
inbegrepen de gedurende het grootste gedeelte van het jaar
door de zee overstroomde laagste zone van dat nat strand,
heeft een heel eigen fauna. Bij de laagwaterlijn(en) gedijen
grote kolonies kokerwormen. Het laag strand van en de
ondiepe zee vóór ‘De Baai van Heist’ vormen een belangrijk
paaigebied en ‘kinderkamer’ voor tal van vissoorten zoals
Zandspiering, Schol en Bot, die alleen nabij Bray-Dunes

(Frankrijk) in vergelijkbare dichtheden voorkomen. Ook de
Grijze garnaal, de Slijkgarnaal en verscheidene zeldzamere
soorten garnalen komen hier in grote getale voor. Het rijke
zeeleven trekt op zijn beurt heel wat water- en zeevogels
aan, zoals Visdiefje, Grote stern en de reeds vermelde
Dwergstern tijdens de zomer, Fuut, Eidereend en Middelste
zaagbek tijdens het winterhalfjaar of Aalscholver gedurende
het hele jaar. Ook de Gewone zeehond en de Grijze zeehond
vertoeven geregeld vóór ‘De Baai van Heist’, waar de Gewone
zeehond zelfs soms eens langs de branding komt uitrusten.

Schorrekruid Zeeaster

Dwergstern Strandplevier

Zeepier Scholeksters


