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a b s t r a c t /  s a m e n v a t t i n g

Vascular plants are considered an important taxonomic croup because of the high number of species and their functional importance within the

ECOSYSTEM. In GENERAL TERMS, 65 %  OF THE FLEMISH FLORA IS FOUND ALONG THE COAST. In RECENT INVENTORIES APPROXIMATELY 75O TAXA WERE NOTED. DATA 

SHOW AN INCREASE IN SPECIES NUMBERS ALTHOUGH IT IS UNCLEAR IF THIS IS DUE TO THE INCREASED FREQUENCY OF SURVEYS. A QUALITATIVE SHIFT HOWEVER IS QUIT 

CLEAR. FLORISTIC COMPOSITION OF THE PERIODS ‘BEFORE 1940’ AND ‘AFTER 1972’ ONLY SHOW A 60 %  RESEMBLANCE. MORE THAN HALF OF THE RECENTLY EMERGED 

SPECIES ARE NOT INDIGENOUS TO THE AREA.

T he SPECIFIC COASTAL FLORA IS CHARACTERISED BY HIGHER NUMBERS OF SPECIES ADAPTED TO SALT, DRY, CALCAREOUS AND UNSHADED PLACES. DUNE PREFERENTIALS 

ARE FOUND IN SEVERAL ECOTOPES: SALT MARCHES AND UPPER BEACH ZONES; MOBILE DUNES; DRY, CALCAREOUS GRASSLANDS AND MOSS DUNES; CALCAREOUS SCRUBS 

AND DUNE SLACKS. Dry DUNE GRASSLAND IS BY FAR THE MOST SPECIES RICH WITH APPROXIMATELY 50 TARGET-SPECIES. In MOST ECOTOPES THIS FIGURE IS 20 TO 30. 

MOSS DUNES AND MOBILE DUNES ARE MORE SPECIES POOR; APPROXIMATELY 10 ‘TARGET SPECIES’ ARE FOUND. WOODLAND AND DECALCIFIED GRASSLANDS CONTAIN 

SIGNIFICANTLY LESS TARGET SPECIES THAN INLAND COUNTERPARTS.

IN THE STRONGLY MODIFIED COASTAL LANDSCAPE, FLORA CHANCED DRASTICALLY AS WELL. THE INCREASE IN WOODLAND- AND SCRUB-SPECIES IS EVIDENT. IN DRY 

HERBACEOUS VEGETATIONS THERE IS A FLORISTIC SHIFT TOWARDS A LESSER DECREE OF COASTAL SPECIFICITY. FINALLY A STRONG DECREASE IN GROUNDWATER-DEPEN-

DANT SPECIES AND SALT MARSH SPECIES TOOK PLACE.



Vaatplanten vormen een belangrijke taxonomische groep omwille van de relatief hoge soortenrijkdom en het functioneel belang binnen het

ECOSYSTEEM. GLOBAAL WORDT 65 %  VAN DE VLAAMSE FLORA OOK AAN DE KUST GEVONDEN, RECENT BETREFT HET CA. 75O TAXA. De GEGEVENS WIJZEN OP EEN VER

HOGING VAN HET SOORTENAANTAL MAAR GEZIEN DE STERK TOEGENOMEN INVENTARISATIE-INSPANNING IS DEZE TREND NIET MET ZEKERHEID AAN TE TONEN. WEL 

DUIDELIJK IS DE KWALITATIEVE VERSCHUIVING. De PERIODEN ‘VOOR 1940' EN ‘NA 1972’ VERTONEN SLECHTS 60 %  GELIJKENIS WAT BETREFT FLORASAMENSTELLING.

Ruim de helft van de recent opcedoken soorten behoort niet tot de inheemse flora.

KuSTSPECIFICITEIT KOMT BINNEN DE FLORA TOT UITING IN EEN HOGER AANTAL PLANTENSOORTEN AANGEPAST AAN ZILTE, DROGE, KALK- EN LICHTRIJKE STANDPLAAT

SEN. DUINSPECIFIEKE OF -PREFERENTIËLE SOORTEN VINDEN WE IN VERSCHILLENDE ECOTOOPTYPEN: ZILTE SLIKKEN EN SCHORREN EN OP HET HOOGSTRAND; IN 

DYNAMISCHE DUINEN; IN DROGE, KALKRIJKE MOSDUINEN EN GRASLANDEN; IN KALKRIJKE STRUWELEN EN JONGE DUINVALLEIEN. DROGE DUINGRASLANDEN VORMEN DE 

SOORTENRIJKSTE ECOTOOP EN HERBERGEN CA. 50 AANDACHTSSOORTEN. Bij HET MERENDEEL VAN DE ECOTOPEN LIGT DIT AANTAL TUSSEN 20 EN 30. MOSDUINEN EN 

STUIVENDE DUINEN ZIJN VAN NATURE SOORTENARMER MAAR TOCH WORDEN IN ELK EEN TIENTAL AANDACHTSSOORTEN GEVONDEN. BOSSEN EN GRASLANDEN OP 

ONTKALKTE BODEMS ZIJN BEDUIDEND ARMER AAN [AANDACHTSjSOORTEN DAN DE BINNENLANDSE PENDANTEN.

IN HET STERK VERANDERDE KUSTLANDSCHAP IS OOK DE FLORA GEWIJZIGD. De TOENAME VAN BOS- EN STRUWEELSOORTEN VORMT DE MEEST UITGESPROKEN TREND. In 

DE DROGE KRUIDACHTIGE VEGETATIES IS VOORAL EEN VERSCHUIVING VAST TE STELLEN NAAR EEN MINDER KUSTSPECIFIEKE SOORTENSAMENSTELLING. VERDER IS EEN

DUIDELIJKE ACHTERUITGANG VAST TE STELLEN VAN FREATOFYTEN EN VAN SCHORRENSOORTEN.



2 FLORABANK is een geïnformatiseerde databank met planten-verspreidingsgegevens van

I nleiding

De vaatplanten omvatten varens en zaadplanten. Binnen de duinen 

vormen zij een belangrijke soortengroep omwille van de relatief 

hoge soortenrijkdom en het functioneel belang van sommige soor

ten in het ecosysteem [zie hoofdstuk ‘Het kustecosysteem’].

F l o r i s t i s c h e  g e g e v e n s

Over de flora van het duingebied zijn vrij veel gegevens beschikbaar. 

Negentiende-eeuwse floristen als j .  Kickx, F. Crépin en B. Du Mortier 

waren reeds actief in of publiceerden over het gebied, doorgaans in het 

kader van activiteiten van de ‘Société Royale de Botanique de Belgique 

[Kickx, 1837; Du Mortier, 1868]. De oude excursieverslagen van deze 

vereniging zijn bijzonder informatief [Piré, 1862; C répin, 1869; 

Dutrannoit, 1896; Massart, 1913; IsaAcson & Magnel, 1930] evenals tal

rijke andere publicaties in hun ‘Bulletin’. De eerste overzichtslijsten 

werden samengesteld omstreeks de vorige eeuwwisseling. In dit ver

band zijn vooral de ‘Prodrome de la flore Beige’ [De Wildeman &. 

Durand, 1898-1907] en de lijsten in Massart [1912] van belang.

Onder impuls van het Instituut voor de Floristiek van België en 

Luxemburg [IFBL], werd rond 1940 gestart met systematische inven

tarisaties per kilometerhok [kwartierhok] aan de hand van streeplijs- 

ten. Een aantal publicaties over de duinflora en -vegetatie in de peri

ode 1945- 1960 zijn Delvosalle, 1930; De Langhe, 1943 en 1944; 

Duvigneaud, 1949; Lambinon, 1955; Robyns, 1956, 1958, 1959 en Vande

Vlaanderen op niveau ïk m 2 . Aan FLORABANK wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw., de 

Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud en de universiteiten van 

Cent en Leuven. FLORABANK wordt financieel ondersteunt door AM INAL, afd. Natuur.

Vyvere, 1948. De resultaten van de IFBL inventarisatie werden samen

gevat op verspreidingskaarten per uurhok [4x4 km] in de ‘Atlas van de 

Belgische en Luxemburgse flora’ uitgegeven door de Nationale Plan

tentuin van België [Van Rompaey & Delvosalle, 1972, 1979; zie ook 

Delvosalle et a i, 1969 voor een aantal zeldzame soorten].

Na de publicatie van de atlassen besteedden vooral onderzoekers 

vanuit de Universiteit Cent en de Nationale Plantentuin aandacht 

aan de kustflora. Aan deze instellingen werd ook een rapport opge

steld waarin de toestand van de freatofyten aan de Vlaamse kust 

uitvoerig wordt beschreven [De Raeve et al., 1983],

Sedert 1995 heeft Floristische Werkgroepen de coördinatie van de 

flora-inventarisatie in Vlaanderen op zich genomen. Alle streeplijst- 

gegevens van na 1972 worden samengebracht in de databank FLO

RABANK2, een project waaraan wordt meegewerkt door Floristische 

Werkgroepen, het Instituut voor Natuurbehoud, de Nationale 

Plantentuin, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en 

AMINAL, afdeling Natuur. FLORABANK is gekoppeld aan de Rode 

lijst van de Vlaamse flora en een reeks [auto-]ecologische parame

ters [Biesbrouck et al., 2001].

V e r w e r k i n g

De gegevens uit streeplijsten en de hoger aangehaalde literatuur wer

den samengevat in een globale soortenlijst voor drie verschillende
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perioden in het kader van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust 

[Rappé et a i, 1996]. In deze bijdrage worden een aantal resultaten 

hieruit overgenomen. Voor een meer gedetailleerde vergelijking in de 

tijd wordt gebruik gemaakt van de gegevens van 56 goed on-derzoch- 

te kilometerhokken in de periode 1936-1972 en 1990-1998 [Ameeuw, 

1998], aangevuld met extra inventarisaties in de zomer van 1998.

Soorten die significant meer voorkomen aan de kust dan in de rest 

van Vlaanderen [x2test, p<o,ooi] worden als ‘preferentiële duin- 

soorten’ aangeduid. De gegevens voor deze analyse [op km2-hok 

niveau] zijn afkomstig uit FLORABANK. De aandachtssoorten [zie 

bijlage] worden geselecteerd aan de hand van dit criterium en de 

Rode lijst [uit Biesbrouck et al. 2001]. Het betreft alle soorten uit de 

categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘kwetsbaar’, ‘[met uitsterven] 

bedreigd’, ‘uitgestorven in Vlaanderen' en ‘onvoldoende gekend’ en 

bepaalde soorten uit de categorieën ‘zeldzaam’ en ‘vrij zeldzaam’ 

die ook duinpreferent zijn. Soorten uit deze laatste groep waarvan 

slechts één waarneming bekend is, worden niet als aandachtssoort 

beschouwd omdat de aanwezigheid van deze soorten in het duinge

bied veelal berust op ‘toeval’ en niet op een ecologische voorkeur 

voor het gebied. Ook de soorten met een zeer grote lokale populatie 

zoals helm, kruipend stalkruid of veldhondstong worden hier niet als 

aandachtssoort behandeld.

We willen er verder op wijzen dat de lijst van preferentiële duinsoor-

ten een hulpmiddel vormt dat afhankelijk is van het ruimtelijk en 

temporeel referentiekader. Enerzijds gebeurde de afbakening van 

Vlaanderen niet op ecologische grondslag, wat een vertekend beeld 

kan geven van specificiteit van soorten. Veel kalksoorten bijvoor

beeld vertonen in Vlaanderen een voorkeur voor het duingebied ter

wijl dit voor België niet het geval is. Anderzijds zijn bepaalde soor

ten actueel nagenoeg tot het duingebied beperkt terwijl dit bijvoor

beeld een eeuw geleden helemaal niet zo was. Preferentiële duin- 

soorten zijn dus niet noodzakelijk strikt duinspecifiek in ecologi

sche zin.



verdwenen

A lgem ene karakteristieken van de duinflora

G l o b a l e  s o o r t e n a a n t a l l e n  en t r e n d s

Absolute soortenaantallen moeten met de nodige omzichtigheid 

geïnterpreteerd worden gezien de verschillen in inventarisatiegraad 

en taxonomische opvatting. De hier vermelde soortenaantallen voor 

het duingebied hebben betrekking op taxa die in de standaardlijst 

van de Vlaamse Flora [Cosyns et al., 1994] zijn opgenomen. Deze 

standaardlijst bevat 1279 taxa waarvan er 85 niet meer waargenomen 

werden sedert 1972. Zij worden in Vlaanderen dan ook als verdwe

nen beschouwd.

Voor de periode ‘vóór 1940', ‘1940-1972’ en ‘na 1972’ vermelden 

Rappé et al. [1996] voor het duingebied en de maritieme slikken en 

schorren respectievelijk 655, 713 en 745 soorten vaatplanten. Over 

de drie perioden is globaal ca. 65 %  van de Vlaamse flora in de dui

nen te vinden. 124 taxa werden enkel vóór 1940 waargenomen en 

214 taxa enkel na 1972. Het aantal soorten dat er aan de kust signifi

cant op vooruit of achteruit gegaan is [figuur 2.1], werd afgeleid uit 

de bovenvermelde selectie van 56 voldoende geïnventariseerde kilo- 

meterhokken. De cijfers suggereren een vrij sterke toename van het 

soortenaantal. Enige relativering is geboden gezien het effect van de 

hogere inventarisatie-inspanning moeilijk te achterhalen valt. Verder 

kunnen we constateren dat de samenstelling van de duinflora in de 

perioden ‘voor 1940’ en 'na 1972’ slechts 60 %  gelijkenis vertoont, 

wat wijst op een aanzienlijke kwalitatieve verschuiving.

significant achteruit

geen significante trend

significant vooruit

recent verschenen

0  100 200  300  400  500

Aantal taxa

Figuur 2.1. Globale verschuivingen in soortenaantallen van de duinflora.

Ongeveer 60 %  van de enkel na 1972 waargenomen soorten behoort 

niet tot de inheemse flora. Daarmee is het aandeel van de inheemse 

plantensoorten in de loop van vorige eeuw gedaald van ca. 95 %  naar 

80 %  [Rappé et al., 1996]. Uit figuur 2.2 blijkt verder dat de preferenti

ële duinsoorten het relatief minder goed doen dan de niet-preferenti- 

ële duinsoorten. Het aandeel aan nieuwkomers is er kleiner en het 

aandeel verdwenen en achteruitgaande soorten duidelijk hoger. Het 

is echter moeilijk te bepalen of soorten die nieuw zijn voor de 

Vlaamse flora en voor het eerst opduiken in het duingebied, ook in 

ecologische zin specifiek zijn voor dit gebied. Zo kan een aantal taxa 

zich in tweede instantie ook in het binnenland uitbreiden. Veel 

nieuwkomers zijn ontsnapte tuinplanten die in het duingebied blijk

baar goed gedijen. Een aantal opvallende voorbeelden zijn viltige 

hoombloem [Cerastium tomentosum L], mahonia [Mahonia aquifoiium 

[Pursh] Nutt.], de hybride van wilde en Spaanse hyacinth 

[Hyacinthoides hispanica [Mill.] Kerguélen x H. non-scripta [L] Chouard 

ex Rothm.] en hemelboom [Ailanthus altissima [Mill.] Swingle],



S P E C I  F I C I T E I T

Rekening houdend met de geringe oppervlakte van de Vlaamse 

duinstreek, vertoont de duinflora een hoge specificiteit. Er werden 

170 preferentiële duinsoorten genoteerd waarvan we er 75 als duin- 

specifiek kunnen bestempelen. Dit is respectievelijk 20 %  en 9 %  

van de totale kustflora. De preferentiële duinsoorten worden geken

merkt door een hoger aandeel aan zouttolerante, droogtebestendige 

en kalk-, licht- en warmteminnende soorten. Dit wordt geïllustreerd 

door figuren 2.3 en 2.4, afgeleid uit de indicatiewaarden van L o n d o  

[1998] en E l l e n b e r g  et al. [1992]. Veel plantensoorten of infraspeci- 

fieke taxa vertonen fysiologische of morfologische aanpassingen 

waardoor ze de vaak extreme milieuomstandigheden kunnen overle

ven [L a r c h e r , 1994]. Een zelfde mechanisme kan zich binnen ver

schillende plantenfamilies manifesteren, waardoor verschillende 

soorten ‘convergeren’. S m i r n o f f  &  S t e w a r t  [1985] toonden bijvoor

beeld aan dat dezelfde stress-metabolieten werkzaam kunnen zijn 

bij vertegenwoordigers van vaatplanten, mossen en wieren.

Zout is aan de kust een zeer specifieke groeilimiterende milieufac

tor. Hoge NaCl concentraties tasten enerzijds membranen en 

bepaalde enzymen aan en veroorzaken anderzijds droogtestress 

door osmose. Succulentie is één van de aanpassingen aan zouts- 

tress die bij veel zouttolerante soorten, zoals zeekraal, zeeraket en 

zeewinde, wordt aangetroffen.

%

100

80  -

60  -

40  -

20  -

o -
niet preferentiële duinsoorten preferentiële duinsoorten

□ recent verschenen 
E3 significant vooruit
□ geen significante trend 
■  significant achteruit
I  verdwenen

Figuur 2.2. Verschuivingen in de soortensamenstelling van preferentiële/specifieke en niet 

preferentiële duinsoorten.



Vocht[tekort] kan kwantitatief als één van de belangrijkste ecofysio- 

logische parameters worden beschouwd. Verschillende aanpassin

gen leiden tot hogere droogteresistentie van planten. Succulentie 

kenmerkt ook bepaalde zoutgevoelige plantensoorten, waaronder 

muurpeper en kandelaartje. Bij verschillende grassoorten zoals helm 

en duinzwenkgras kan de bladschijf zich bij droogte oprollen waar

door de verdamping sterk wordt gereduceerd. Ook beharing verlaagt 

de evapotranspiratie, namelijk door reflectie van zonnestralen. 

Binnen bepaalde genera vallen de meer droogteresistente taxa op 

door de sterkere beharing. Voorbeelden zijn ruw vergeet-mij-nietje, 

kleverige reigersbek en kruipend stalkruid. Sommige planten kunnen 

uitzonderlijk lange wortels of wortelstokken ontwikkelen waardoor 

zij het extreem droog milieu ontwijken. Bij duinviooltje bijvoorbeeld 

zijn meterslange wortels waargenomen. Ten slotte overleven ver

schillende éénjarigen uit mosduinen en droge pioniergraslanden 

zoals kegelsilene, kandelaartje, zandhoornbloem en zanddoddengras de 

droogte door een aangepaste levensstrategie. Zij kiemen voor de 

winter en hebben tegen eind juni al hun volledige levenscyclus vol

bracht. Dergelijke winterannuellen overbruggen de droogste periode 

dus als zaad.

Onder de preferentiële duinsoorten vinden we meer lichtsoorten en 

geen echte schaduwsoorten. Enerzijds valt dit te verklaren doordat 

de milieuspecificiteit van kustduinen zich voornamelijk uit in gras

landen, stuifduinen en overige pioniermilieus; ecotopen met een vrij

F ig u u r 2.3. V e rd elin g  van p referentiële  d u in so o rte n  en a lle  so o rten in V la a n d e re n  in fun ctie  van [grond] 

w aterafh a n kelijkh e id  [Lo n d o , 1988] en zou tto lera n tie  [uit B ie sb r o u c k  e t  a l . ,  20 0 1]

directe koppeling tussen flora en abiotiek. Anderzijds ontbreekt 

duinbos van oudsher, zodat zich misschien nog geen specifieke 

duinbossoorten hebben gevestigd.

Open duinlandschappen kunnen bij zuidwaartse expositie sterk op

warmen [cfr. figuur 1.5]. Toch is het aandeel aan uitgesproken warm- 

teminnende soorten in de duinen niet hoger dan in de rest van 

Vlaanderen. Soorten van warme tot matig warme gebieden zijn wel 

sterker vertegenwoordigd terwijl soorten van [matig] koele gebieden 

duidelijk minder vertegenwoordigd zijn.

Verder wordt de duinflora gekenmerkt door een relatief groot aantal 

kalkminnende soorten. De fysiologische betekenis van kalk voor 

planten heeft vooreerst te maken met de beschikbaarheid van fosfor, 

ijzer en een aantal sporenelementen, die in kalkrijke milieus geïm

mobiliseerd worden onder de vorm van carbonaten. Calcicolen be

schikken over een efficiënt mechanisme om deze stoffen aan het mi

lieu te onttrekken. In zure omstandigheden nemen deze planten een 

aantal ionen op in te hoge en dus toxische concentraties. Omge

keerd leiden calcifugen in kalkrijke milieus onder meer aan ijzer- en
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fosfortekort waardoor ‘kalkchlorose’ optreedt. De specificiteit van 

het calciummetabolisme vormt een tweede belangrijk element aan 

de hand waarvan kalkplanten zich onderscheiden.

In België hebben veel kalkplanten een typisch drieledig versprei- 

dingspatroon: maritieme duinen, Maasdistrict en Gaume. Voorbeel

den van relatief frequent in de duinen voorkomende kalksoorten zijn 

driedistel en ivilde liguster. Beduidend zeldzamer zijn onder meer wat- 

strobremraap, geel zonneroosje [vooral Helianthemum numnwlarium 

ssp. obscurum], kalkbedstro en liggend bergvlas.

Tot slot zien we in figuur 2.4 een hoger aandeel aan planten van stik-

stofarme milieus. Het duinzand is primair zeer arm aan stikstof. Dit 

leidt, zeker in combinatie met de fosforbindende eigenschappen van 

kalk, tot zeer voedselarme omstandigheden in de pioniermilieus.



espreking per ecotoop

S li k en s c h o r r e

De belangrijkste stressfactor in slikken en schorren is de hoge zout- 

concentratie. In slikken vormen de anaërobe bodemomstandigheden 

en de hoge mariene dynamiek bijkomende milieukenmerken die plan

tengroei limiteren. Slechts weinig plantensoorten zijn bestand tegen 

deze extreme milieuomstandigheden.

Drie kustgebieden, namelijk het Zwin, de IJzermonding en de Baai 

van Heist herbergen samen veruit de belangrijkste populaties van 

plantensoorten van zout slik en zoute schorre in Vlaanderen [Van 

Landuyt et a i, 2000]. Vrijwel alle typische slik- en schorresoorten zijn 

dan ook preferentiële ‘duinsoorten’. Het Schelde-estuarium stroomaf

waarts van Antwerpen vormt een tweede gebied waar een aantal van 

deze soorten buitendijks kan gedijen. Echt lepelblad is actueel in 

Vlaanderen beperkt tot de brakke zone van het Zeescheldegebied. 

Voor de omgeving van Nieuwpoort zijn van deze soort sporadische 

meldingen bekend uit het einde van de i9^e eeuw [Thielens, 1871], De 

kust- en Zeescheldepolders ten slotte herbergen een aantal binnen

dijkse groeiplaatsen van zouttolerante plantensoorten.

De belangrijkste kolonisatoren en tevens ‘slibvangers’ van het zout 

slik zijn klein schorrenkruid, Engels slijkgras en zeekraal. Dit laatste 

taxon wordt in de praktijk vaak als één soort beschouwd [Salicornia 

europaea l.  s.l.j maar bestaat eigenlijk uit verschillende groepen die

zich onder meer ook op basis van chromosomenaantal onderscheiden 

[zie Weeda et al., 1985 en van der Meyden, 1996 voor de Nederlandse 

naamgeving]. Kortarige zeekraal [S. europaea L  s.s.J vinden we aan 

onze kust vooral op de hogere delen van de schorre en langarige zee

kraal [S. procumbens Smith] op de frequenter overstroomde lagere de

len. Een derde soort, eenbloemige zeekraal [S. pusilla J. Woods] is uit 

het Vlaamse en Nederlandse kustgebied verdwenen [Lambinon et a i, 

1998] maar Duvicneaud & Lambinon [1963] vermelden een historische 

waarneming van de soort in Nieuwpoort.

Lage schorren worden vooral gedomineerd door gewoon kweldergras, 

lamsoor of zeeweegbree. Op de zandige, lage tot middelhoge schorre 

kan gewone zoutmelde vegetatievormend voorkomen. De soort tole

reert een behoorlijke verzanding en treedt hierdoor bijvoorbeeld in 

het Zwin over een grote oppervlakte op de voorgrond. Op de hoge 

schorre kunnen ook zeeaster, schorrenzoutgras en zilte schijnspurrie 

lokaal abundant voorkomen. Engels gras, zeealsem, zilte zegge, gerande 

schijnspurrie en gesteelde zoutmelde daarentegen zijn in Vlaanderen 

[uiterst] zeldzame schorresoorten. Van kwelderzegge werd recent 

slechts één plant waargenomen in het Zwin [Rappé et a i, 1996; Parent 

& Burny, 1981; Van Den Balck, 1994].

Melkkruid, zilte rus, fioringras en rood zwenkgras kunnen tot dominantie 

komen op de licht ontzilte hoge schorre. Van de laatste grassen 

betreft het de variëteiten Agrostis stolonfera L. var. marina [S.F. Gray] 

Kerguélen en var. pseudopungens [Lange] Kerguélen en de ondersoort



Festuca rubra subsp. litoralis [G.F.W. Mey.] Auquier. Deze soorten wor

den ook binnendijks vaak in zilte weiden aangetroffen evenals stomp 

kiveldergras en zilte schijnspurrie. Veel zeldzamere vertegenwoordigers 

van deze ecotoop zijn smalle rolklaver, zilt torkruid, bleek en blauw 

kweldergras. Zij worden in Vlaanderen vooral binnendijks aangetroffen.

C O N T A C T Z O N E  S C H O R  - D U I N

De contactzone tussen zilte schorre en zoet duinmilieu is in 

Vlaanderen een uiterst zeldzaam ecotoop. Doorgaans worden de 

standplaatsen gekenmerkt door een ijle begroeiing waarin herts- 

hoornweegbree algemeen voorkomt. Strandkweek kan hier echter ook 

als dominant optreden. Deens lepelblad heeft in deze overgangszone 

een natuurlijk optimum. Deze soort kende omwille van zijn 

[strooijzouttolerantie recent een spectaculaire uitbreiding langsheen 

grote wegen en kan niet meer als kustspecifiek worden bestempeld. 

Overige aandachtssoorten met een ecologische voorkeur voor deze 

overgangszone zijn zeevetmuur, dunstaart, laksteeltje en zeerus. Het 

zijn in Vlaanderen zeer zeldzame tot bedreigde soorten. Verder is 

een aantal specifieke soorten van soortgelijke ecotopen zoals zee- 

gerst, fijn goudscherm en Trifolium squamosum [‘zeeklaver’] uit ons 

gewest verdwenen, hoewel de eerste twee vroeger aan de kust lokaal 

abundant konden voorkomen [Rappé et al., 1996; De W ildeman &. 

Durand, 1899].

H o o g s t r a n d  en v l o e d m e r k

Vegetaties van vloedmerk en hoogstrand bestaan uit kortlevende 

soorten, aangepast aan het dynamisch karakter van deze ecotoop. 

Geschikte groeiplaatsen kunnen tijdens één storm verdwijnen, ter

wijl elders nieuwe biotopen ontstaan. Naast deze natuurlijke dyna

miek is ook de strandreiniging in het toeristisch seizoen verant

woordelijk voor het verdwijnen [maar helaas niet het ontstaan] van 

vloedmerken. De meeste hoogstrandsoorten worden verbreid door 

de zee [thalassochorie]. Daartoe hebben zij drijvende zaden die lang 

kunnen overleven in zeewater. Vloedmerken kunnen daardoor rela

tiefgemakkelijk gekoloniseerd worden. De kenmerkende soorten 

zijn zeldzaam maar niet noodzakelijk sterk bedreigd. De Baai van 

Heist herbergt de soortenrijkste en meest uitgebreide hoogstrandve- 

getaties in Vlaanderen [Devos et a i, 1995; Van Landuyt et a i, 2000] 

maar met de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject in de 

IJzermonding wordt dit gebied mogelijks belangrijken

Zeeraket en stekend loogkruid zijn aan de kust vrij algemene soorten 

die kunnen kiemen in het vloedmerk, waar [ontbindend] aange

spoeld materiaal beschutting biedt en nutriënten ter beschikking 

stelt. Zij worden sporadisch vergezeld door gelobde melde. In tegen

stelling tot bovenvermelde taxa is zeepostelein een overblijvende 

vloedmerksoort. Zij groeit doorgaans in meer stabiele en enigszins
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slibrijke omstandigheden [zoals bijvoorbeeld slufters]; ecotopen die 

wat betreft soortensamenstelling nauw aansluit bij de contactzone 

schor-duin.

Strandbiet en strandmelde vertonen een voorkeur voor het hoog

strand. Hun voorkomen beperkt zich niet tot natuurlijke groeiplaat

sen; een belangrijke populatie strandbiet komt bijvoorbeeld voor op 

de stenen beschoeiing van de Nieuwpoortse havengeul. Ook rijs- 

houtaanplanten vormen een zeer belangrijke standplaats voor hoog- 

strandsoorten. Zeekool en zeevenkel zijn slechts recent waargeno

men [Rappé & G oetghebeur, 1975; Rappé, 1989 & 1996] en blijven 

zeer zeldzame verschijningen. Ook kustmelde werd pas recent voor 

het eerst vermeld maar vermoedelijk betreft het hier eerder een de- 

terminatieprobleem, gezien de soort toch geregeld kan worden 

waargenomen. Zandduizendknoop is een uiterst zeldzame hoog- 

strandsoort met een heel beperkte verspreiding in Noordwest- 

Europa. Vermeldenswaard zijn verder enkele waarnemingen van zee- 

lathyrus [zie onder meer Rappé, 1984 & 1996].

Z e e r e e p  en s t u i v e n d  d u i n

De vestiging van biestarwegras in het vloedmerk initieert de primaire 

duinvorming. Bij voldoende zandtoevoer groeien de embryonale 

duintjes aan en ontzilt het substraat. In dit stadium wordt helm 

dominant en neemt de taak van landschapsvormer over. In de zee-

reep wordt dit gras veelal vergezeld door soorten met een robuust 

wortelgestel, leerachtige of succulente bladeren en een hoge zoutto- 

lerantie. Aan de zeezijde of loefzijde is helm de enige dominant, ter

wijl duinzwenkgras aan de lijzijde minstens even abundant kan zijn. 

Daar worden ook algemene ruigtekruiden als bitterzoet, akkerdistel 

en akkermelkdistel aangetroffen. Lokaal groeien zeer specifieke duin- 

soorten als blauwe zeedistel, zeewinde en zeewolfsmelk. Zij kunnen 

eigenlijk in het volledig ‘chaotisch voorduin’ voorkomen en groeien 

in de praktijk vaak op antropogene standplaatsen zoals rijshoutaan- 

planten. Een zeer zeldzame verschijning in de zeereep of op hoog

stranden is gele hoornpapaver. Zandhaver is een Noordeuropese zee- 

reepsoort die in ons klimaat op natuurlijke standplaatsen moet 

onderdoen voor helm. We vinden zandhavervegetaties dan ook eer

der in antropogene voedselrijke en enigszins dynamische milieus.

Met uitzondering van zeewolfsmelk die bijvoorbeeld in de Westhoek 

tot bijna een kilometer van het strand voorkomt, ontbreken hoger 

vermelde aandachtssoorten in de meer landinwaarts gelegen helm- 

duinen. De meest dynamische vormen van dit ecotooptype worden, 

wat betreft flora, grotendeels negatief gedifferentieerd ten opzichte 

van de zeereep. De stuivende binnenduinen zijn niet onderhevig aan 

de continue dynamiek die de voorduinen kenmerkt. Gezien de ver

stuiving de duinen in een bepaalde richting voortbeweegt, vertonen 

de helmvegetaties op de ontstane duinruggen een vrij grote stabili-
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teit. In hoofdstuk ‘Het kustecosysteem’ werd reeds gewezen op de 

tanende vitaliteit van helm bij zandfixatie. Ontbindende helmpollen 

vormen dan ook een belangrijk element in deze ecotopen, onder 

meer als bron van nutriënten. Doorgaans komen nitrofielen als 

Canadese fijn straal en akkerdistel er veelvuldig voor.

Aandachtssoorten met een optimum in gefixeerde helmduinen zijn 

scheve hoornbloem, duinviooltje en driedistel. Minder specifiek is 

zacht loogkruid, dat de schaars tot niet begroeide stuifduinen prefe

reert maar ook in het binnenland op opgespoten terreinen voor

komt. Hondsviooltje en donderkruid komen hier eveneens voor hoe

wel respectievelijk graslanden en struweelranden hun meest gepre

fereerde groeiplaatsen in de duinen vormen. Smal vlieszaad is een 

soort uit zuidelijk Europa die stuivend duin als habitat lijkt te ver

kiezen. Ook het areaal van bleke morgenster blijkt zich noordwaarts 

uit te breiden. De soort is pas recent het duingebied verschenen en 

is er nu reeds van meer dan 30 kilometerhokken gekend. Bleke mor

genster wordt momenteel binnen Vlaanderen voornamelijk aange

troffen in helmduinen aan de kust en de in grote industriezones van 

Gent en Antwerpen maar de expansie naar andere locaties lijkt 

volop aan de gang.

Helm bekleedt geen monopoliepositie als duinvormende planten

soort. Ook kruipwilg kan, éénmaal gevestigd, meters meegroeien 

met het accumulerende zand. Nochtans blijkt de soort in onze regio

uitsluitend te kiemen in jonge vochtige pannen. De soortensamen

stelling van droge kruipwilgstruwelen komt sterk overeen met die 

van helmduinen maar vertoont toch een zekere specificiteit. De half- 

schaduwomstandigheden en de moeilijk afbreekbare strooisellaag 

van kruipwilgblaadjes vormen hierbij vermoedelijk belangrijke facto

ren. In de duinen vertoont brede wespeorchis [Epipactis helleborine [L] 

Crantz var. Neerlandica Verm.] bijvoorbeeld een opvallende preferen

tie voor dit vegetatietype.

In oudere, deels ontkalkte stuifduinen tenslotte, treden vooral zand

zegge en lokaal ook buntgras als zandfixeerders naar voren. Geen spe

cifieke duinsoorten zijn beperkt tot dit ecotooptype gezien het beter 

ontwikkeld en over veel grotere oppervlakten voorkomt in de pleisto

cene landduinen. Duinviooltje kan er wel abundant voorkomen.

V o c h t i g e  d u i n p a n n e

Tot op het grondwater uitgestoven duinvalleien worden voornamelijk 

gekoloniseerd door algemene soorten zoals zomprus, kruipwilg offo -  

ringras. Doorgaans kunnen deze planten zich vegetatief sterk uitbrei

den. Veel minder algemene pioniers zijn de aandachtssoorten driener- 

vige zegge, dwergzegge en sierlijke vetmuur. Tijdens de eerste ontwikke

lingsjaren blijft de begroeiing open en kan nog een aantal aandacht- 

soorten opduiken zoals zomerbitterling, strandduizendguldenkruid, zilte 

greppelrus en bleekgele droogbloem. Ook fraai duizendguldenkruid en



dwergbies hebben aan de kust een optimum in jonge vochtige duin

valleien maar blijven in de duinen behoorlijk zeldzaam. De eerste is 

een minder uitgesproken preferentiële duinsoort, terwijl de laatste, 

evenals bleekgele droogbloem binnen Vlaanderen een verspreidings- 

patroon vertoont met een zwaartepunt in de Kempen. Waterpunge 

wordt het meest aangetroffen in de natste gedeelten van de pannen. 

Deze soort is in Vlaanderen nagenoeg beperkt tot duinen en polders 

maar is er niet zeer zeldzaam.

Onder meer de duizendguldenkruiden, sierlijke vetmuur en zomerbit- 

terling vertonen een specifieke ‘strategie' om de van jaar tot jaar 

sterk wisselende grondwaterstand te overleven. De soorten zijn één 

tot tweejarig en produceren veel zaad dat zich over de hele gradiënt 

van nat naar droog verspreidt. De planten kiemen elk jaar op de 

meest geschikte plaats en ‘pendelen’ zo mee met het grondwater.

Na een ontwikkeling van een tiental jaren zijn lage duinvalleivegeta- 

ties volledig gesloten. Dominante vaatplanten in dit stadium zijn 

onder meer watermunt, waternavel, grote kattenstaart, ruw walstra en 

moeraswalstro. Dergelijke pannen herbergen actueel belangrijke 

populaties van een aantal zeldzame planten van kalkmoerassen: 

moeraswespeorchis, parnassia, vleeskleurige orchis en rietorchis. De ver

spreiding van moeraswespeorchis en parnassia in Vlaanderen is in de 

20ste eeuw sterk gewijzigd. Deze soorten zijn in het binnenland op 

de meeste groeiplaatsen verdwenen en lijken daardoor momenteel

kustspecifiek. Recent kennen zij weer een uitbreiding op opgespoten 

terreinen in de grote industriegebieden van onder meer Zeebrugge 

en Antwerpen. In deze kunstmatig duinvalleibiotopen kunnen de 

soorten eveneens gedijen, zij het meestal kortstondig.

Stijve ogentroost s.l. [Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm. cfr. van der 

Meijden, 1996] is in jonge pannen doorgaans vrij abundant maar 

groeit ook in droge duingraslanden. Lambinon et al. [1998] onder

scheiden hier verschillende taxa; de pionier vierrijige ogentroost 

[Euphrasia tetraquetra [Bréb.] Arrond.] en bosogentroost [E. nemorosa 

[Pers.] WalIr.] die eerder in oudere, stabiele vegetaties groeit. De 

meeste opgaven slaan echter op stijve ogentroost in de brede zin. 

Knopbies is een bijzonder zeldzame aandachtssoort die zeer sterk is 

achteruitgegaan [De Raeve et a i,  1983], De voorbije jaren was aan de 

kust nog slechts één pol bekend [in de Doornpanne] maar sedert 

2000 is de soort ook terug van weggeweest in de Westhoek. Deze 

plant is zeer karakteristiek voor kalkmoerassen [cfr. de Knopbies- 

associatie] en komt in Nederlandse duinen vrij veel voor. Zij blijkt er 

echter een voorkeur te vertonen voor primaire duinvalleien en speelt 

daar een belangrijke rol in de vegetatie- en bodemontwikkeling 

[Westhoff et a i,  1995; Ernst &. van der Ham, 1988].

Brede orchis is een Rode lijst-soort die sporadisch in duinvalleien 

wordt aangetroffen maar een verspreidingszwaartepunt heeft buiten 

het duingebied. Ook dwergbloem is van nature niet kustspecifiek 

maar kent binnen Vlaanderen toch haar grootste populatie in de



Westhoek. Zoals de meeste duinvalleisoorten is teer guichelheil 

eveneens sterk achteruitgegaan. Binnen de duinstreek groeit de 

soort nog in de Westhoek en Ter Yde. Een aantal duinvalleisoorten 

is binnen Vlaanderen beperkt tot slechts enkele groeiplaatsen in 

gemaaide pannen aan de Westkust. Bonte paardenstaart groeit uit

sluitend in het Westhoekreservaat; honingorchis heeft daarnaast ook 

nog een populatie in Ter Yde. Van slanke gentiaan zijn buiten de 

Westhoek nog slechts enkele recente waarnemingen bekend van de 

Oostvoorduinen en de Zwinbosjes. Deze drie soorten kenden aan 

de kust een sterke achteruitgang door verstruweling en verdroging 

van pannen. Platte bies, moerasgamander, duinrus, groenknolorchis en 

armbloemige waterbies zijn om dezelfde reden vrij recent uit het 

duingebied verdwenen [zie onder meer De Raeve et al., 1983]. De 

eerste drie soorten zijn daarmee ook uit Vlaanderen verdwenen.

Onder hooibeheer ontwikkelen zich in duinpannen na enkele decen

nia vegetaties waar kruipwilg en/of padderus structuurbepalend zijn. 

In dit latere stadium, met reeds een behoorlijke bodemontwikkeling, 

kunnen gewone addertong en een aantal minder duinspecifieke hooi- 

landsoorten de flora vergezellen. Een aantal rus-soorten kiemt spora

disch ook in jonge pannen of graverijen uit de zaadvoorraad van 

oude humusprofielen. Zo is zeerus recent opgedoken in de Westhoek, 

de Houtsaegerduinen en Ter Yde. In de Westhoek verscheen in de

zelfde panne ook noordse rus \Juncus arcticus Wilid.]

Kruipwilgdwergstruwelen in jonge pannen die licht overstoven wor

den, vormen de optimale biotoop van rond wintergroen. Deze soort 

kan vrij lang naijlen bij fixatie van het dynamische landschap. Heel 

sporadisch wordt deze soort vergezeld door stofzaad, een halfpara- 

siet die verspreid in Vlaanderen hooguit een tiental populaties 

heeft. Vermoedelijk algemener in dit ecotoop is de ‘duinwespeorchis’ 

[Epipactis helleborine var. neerlandica Verm.], een taxon waarvan de 

status actueel nog onduidelijk is [cfr. Van Den Bussche, 2000].

V o c h t i g  t o t  nat  s c h r a a l  g r a s l a n d

In oudere natte tot vochtige graslanden vormen zowel de sterk 

humeuze, meer voedselrijke en soms oppervlakkig ontkalkte bodem 

als de gesloten vegetatie belangrijke standplaatsfactoren voor de 

flora. Mogelijke dominanten zijn onder meer fioringras, gestreepte 

witbol, kruipende boterbloem, vijfvingerkruid, gewone wederik, grote 

kattenstaart, waternaveI en padderus. Kenmerkend voor deze vegeta

ties is een aantal vrij algemene soorten van mesotroof vochtig hooi

land zoals echte koekoeksbloem, tweerijige zegge of pinksterbloem. 

Grote ratelaar en brede orchis kunnen, gezien hun Rode lijst-status in 

Vlaanderen, als niet kustspecifieke aandachtssoorten voor dit eco

toop worden beschouwd. Een aantal typische [pionierssoorten van 

duinvallei en kalkmoeras kunnen in deze vegetaties nog voorkomen 

maar staan er niet optimaal. Een lichte verstoring, bijvoorbeeld door
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begrazing, kan openingen in de zode veroorzaken en daarmee de 

kiemingsmogelijkheden voor deze planten bevorderen. Gewone 

addertong komt in goed ontwikkelde vegetaties van dit ecotooptype 

vaak voor maar door haar brede ecologie is deze soort moeilijk te 

plaatsen. Dit geldt ook voor gelobde maanvaren en kleine maanvaren. 

Van beide soorten is slechts één waarneming voor het duingebied 

bekend [De Raeve et al., 1983; Leten, 1992], Ecologisch heel kieskeu

rig is harlekijn, recent nog in de Oostvoorduinen en op het Golfter

rein van Knokke waargenomen maar actueel vermoedelijk uit het 

duingebied is verdwenen. Binnen Vlaanderen is deze orchidee nog 

slechts van één groeiplaats bekend. De soort groeit in diverse typen 

vochtig schraalland en vertoont een complexe, weinig éénduidige 

ecologie. Door haar relatief geringe verbreidingscapaciteiten is de 

soort bij natuurontwikkeling ook niet snel terug te verwachten 

[Weeda et a i,  1994; Leten, 1989].

In oude vochtige tot natte graslanden met oppervlakkige bodemont- 

kalking, kunnen elementen van blauwgrasland of heischraal gras

land opduiken zoals blauwe knoop, tormentil, pijpenstrootje, veldrus, 

blauwe zegge of tandjesgras. Hoewel zij eerder sporadisch voorko

men aan de kust, zijn deze soorten niet zo zeldzaam in de pleisto

cene zandgebieden. Een echt venig substraat is aan onze kust enkel 

gekend van het Hannecartbos. Actueel zijn voor dit gebied nog een 

aantal relicten bekend van [venige] hooilanden zoals kleine valeriaan.

Macnel [1914] beschrijft echter een moerassig hooiland van deze 

plek met een bijzondere soortensamenstelling. Veenpluis kwam er 

veelvuldig voor evenals andere veensoorten zoals waterdrieblad en 

kleine valeriaan. Zij werden echter vergezeld door planten van carbo- 

naat- en voedselrijke waters zoals lidsteng of duinvalleisoorten als 

parnassia, teer guichelheil of slanke gentiaan. J. Kickx vond in 1838 ver

moedelijk op dezelfde locatie ook lange zonnedauw [De Lanche &, 

D’Hose, 1987].

Ten slotte willen we nog even stil staan bij het botanisch belang van 

schraallanden aan de binnenduinrand. De overgangen van duin naar 

polder, fossiele strandvlakten of inlagen vertonen een specifieke, gra

diëntrijke abiotiek met hoge potenties voor natuurontwikkeling. Het 

substraat is er doorgaans wat kleirijker waardoor elementen van 

andere plantengemeenschappen zoals het zilverschoonverbond voor

komen. De oppervlakte aan dergelijke vochtige schraallandecotopen 

was vroeger veel groter dan nu en vermoedelijk was ook de diversi

teit aan typen en de soortenrijkdom veel hoger. De actuele natuur

waarden zijn nog hoogstens relictueel aanwezig.

Naast de reeds hoger aangehaalde soorten zijn uit literatuur en her

baria een aantal vindplaatsen bekend van bijzondere plantensoorten. 

Twee gebieden springen daarbij in het oog. Voor de binnenduinen en 

overgangsgronden in het Oostduinkerkse wordt onder meer melding 

gemaakt van grote muggenorchis, blonde zegge, tweehuizige zegge en



Eriophorum alpinum [De Raeve et a i, 1983; Maréchal, 1950]. De [veni- 

ge] kalkmoerassen op de duin-polderovergang tussen Blankenberge 

en Heist [de huidige Fonteintjes] vormen een tweede gebied waar 

onder meer moeraskartelblad, moerasvaren en klein blaasjeskruid werd 

gevonden [Vanhecke, 1993; De Raeve et a i, 1983]. De Fonteintjes en 

een gelijkaardig terrein in Wenduine vormden ook de enige bekende 

groeiplaatsen van moerasorchis in Vlaanderen. Deze groeide er tot 

ca. 1940 maar is er sedertdien niet meer waargenomen [Vanhecke, 

19931-

O pen wa t e r  en o e v e r

In het hoofdstuk ‘Het kustecosysteem’ wordt opgemerkt dat zoet 

open water in onze duinstreek van nature weinig voorkomt en ver

moedelijk hoofdzakelijk in kwelgebieden aan de duinrand te vinden 

was. In duinpannen gebeurt de uitstuiving immers niet tot onder de 

watertafel. Waterplanten komen in de duinstreek dan ook voorname

lijk in antropogene ecotopen voor zoals veedrinkpoelen, sloten of 

bornputten. Het wekt dan ook geen verwondering dat geen enkele 

soort van dit milieu echt als duinspecifiek kan worden bestempeld. 

Wel zijn een aantal waterplanten in Vlaanderen nagenoeg tot de 

ruime kuststreek [met inbegrip van de polders] beperkt zoals zitten

de en gesteelde zannichellia, fijn hoornblad en kleine en zilte waterra

nonkel. Deze laatste soort is beduidend zeldzamer dan de rest en

wordt hier als aandachtssoort beschouwd, evenals paarbladig fon

teinkruid en weegbreefonteinkruid.

Brakwaterplasjes vormden een biotoop voor ruppia-soorten. 

Snavelruppia wordt in De W ildeman & Durand [1899] vermeld voor 

Nieuwpoort en tot eind jaren ‘50 kwam dit taxon ook aan het Zwin 

voor [Vande Vyvere, 1948; Parent &. Burny, 1981]. Ook spiraalruppia 

werd in de ig ^e eeuw in dit laatste gebied gevonden [De Wildeman 

& Durand, 1899].

Een belangrijk aantal zeldzame plantensoorten van voedselarme 

waters die ook aan de kust werden waargenomen, heeft binnen 

Vlaanderen een verspreidingszwaartepunt in de Kempen. Het betreft 

onder meer klimopwaterranonkel, glanzig, rossig en ongelijkbladig fon

teinkruid, groot en klein blaasjeskruid. Plat fonteinkruid, teer en krans- 

vederkruid en wortelloos kroos zijn Rode lijst-soorten met een andere 

ecologie en een bredere verspreiding in Vlaanderen die ook voor de 

kust zijn genoteerd [zie o.m. Vanhecke, 1993 en De Raeve et a i,

1983]. Met uitzondering van kransvederkruid zijn deze soorten echter 

recent niet meer waargenomen aan onze kust.

Net zoals het open water herbergen de daaraan palende oevermi- 

lieus weinig duinspecifieke elementen. In voedselarme pioniersitua- 

ties is sporadisch een aantal soorten waargenomen die in hoofdzaak 

tot de pleistocene zandstreek beperkt zijn zoals oeverkruid, moeras

weegbree en ondergedoken moerasscherm. Meer kenmerkende oeverve-
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getaties voor het kustmilieu zijn eerder als ruigten te bestempelen 

en kwamen van nature vermoedelijk vooral in ontzilte schorren of 

langsheen de duin-polderovergang voor. Aan vaak nog enigszins 

brakke oevers of in natte ruigten kunnen aandachtssoorten als 

lidsteng, echte heemst en wilde selder voorkomen. Heen en ruwe bies 

zijn minder zeldzame vertegenwoordigers van deze groep. Het 

zwaartepunt van hun actuele verspreiding ligt echter duidelijk in de 

polders. Overige Rode lijst-soorten van oevers en natte ruigten 

zoals goudgele honingklaver of grote boterbloem werden in de duinen 

sporadisch waargenomen.

Kruipend moerasscherm groeit op de oevers van een aantal poelen 

aan de Westkust. Het is de enige soort die actueel nog in de duinen 

voorkomt, opgenomen in bijlage II van de Europese habtatrichtlijn 

en in Vlaanderen nog slechts van enkele groeiplaatsen bekend.

In natte duinvalleien of duinzoommoerassen kan galigaan als domi

nant optreden maar aan onze kust is deze kieskeurige soort nog 

slechts bekend van één groeiplaats in de Westhoek. Deze situeert 

zich ter hoogte van de voormalige rand van de ‘Oude duinen’. In 

deze zone valt ook de [verdwenen] groeiplaats van galigaan in de 

Houtsaegerduinen te situeren evenals een aantal vindplaatsen van 

onder meer ruwe bies en pluimzegge in de Perroquet en noordse rus 

in de Westhoek. Mogelijks zijn deze planten uit de zaadvoorraad 

van voormalige binnenduinrandmilieus opgedoken.

M o s d u i n  en p i o n i e r d u i n c r a s l a n d  op  d r o g e  k a l k r i j k e

BODEM

Mosduinen ontwikkelen zich in verschillende successiestadia na 

fixatie van droge, onbegroeide zandplekken of helmduinen. Mossen 

of korstmossen nemen hier de rol van structuurbepalende organis

men op zich. Hogere planten die tot dominantie kunnen komen, 

zijn onder meer helm, zandzegge, duinfakkelgras, buntgras, rood 

zwenkgras, echt walstro en kruipend stalkruid. Deze laatste kan net als 

zanddoddengras, kleverige reigersbek en veldhondstong worden gere

kend tot de ‘kalksoorten’ met een significante preferentie voor het 

duingebied. Andere karakteristieke soorten voor dit type zijn onder 

meer muurpeper, zandhoornbloem, zandmuur, lathyruswikke, kande

laartje en vroegeling.

Een aantal aandachtssoorten is in ons land nagenoeg strikt kustge- 

bonden: duinfakkelgras, duinviooltje, duindravik, duinlangbaardgras en 

kegelsilene. Deze laatste soort groeit meestal op verstoorde maar 

schrale plaatsen net zoals de zomergeofyt knolbeemdgras en dicht en 

langgenaald langbaardgras, eveneens aandachtssoorten voor de dui

nen. Walstrobremraap parasiteert op echt walstro en is uitgesproken 

kalkminnend. In Vlaanderen groeit de soort nagenoeg uitsluitend in 

de duinen; de overige vindplaatsen in België concentreren zich bin

nen het Maasdistrict. Driedistel heeft een minder uitgesproken kalk-



verspreiding en kan in de duinen verspreid in verschillende droge 

pioniersituaties worden aangetroffen. Andere [zeer] zeldzame aan- 

dachtssoorten voor mosduinen en pioniergraslanden zijn langge- 

naald langbaardgras en stijve dravik, hoewel deze laatste soort ver

moedelijk algemener is dan wordt aangenomen.

D r o o g  t o t  v o c h t i g , g e s l o t e n  k al k r i j k  d u i n g r a s l a n d

Onder de noemer ‘duingrasland’ vallen verschillende vegetatietypen 

die afhankelijk van bodem, begrazing, expositie en een aantal eerder 

stochastische vegetatieontwikkelingsprocessen op de voorgrond 

kunnen treden. Graslanden zijn hier dus eerder als een vegetatie- 

complex te beschouwen, wat het relatief hoog aantal plantensoorten 

voor dit ecotooptype mee verklaart. Bodemvochtigheid en daarmee 

positief gecorreleerde accumulatie van organisch materiaal, is de 

meest differentiërende abiotische factor. Aan de hand van vegetatie- 

opnames kan een vochtig type met een goed ontwikkelde bodem en 

een droger type worden onderscheiden. De dikte van de humeuze 

horizont, zuurtegraad, en organische fractie blijken zeer variabele 

bodemkenmerken die weinig correlatie vertonen met onderscheiden 

vegetatietypen [Waumans, 2001]. De indeling in een relatief stabiele 

Duin-Paardebloemassociatie en een antropogeen beïnvloed ‘zeedor

pentype’, de associatie van Wondklaver en Nachtsilene, zoals voor

gesteld in de Vegetatie van Nederland [Weeda et a i,  1996] blijkt niet

relevant voor de Vlaamse duingraslanden.

Verschillende kruidachtige planten zoals rood zwenkgras, zachte haver, 

duinfakkelgras of echt walstro kunnen de vegetatie domineren. Ook 

kruipwilg en duinroosje kunnen als dwergstruikjes deze rol overnemen. 

Duinroosje is aan de Westkust vrij algemeen maar is in Vlaanderen 

beperkt tot dit gebied. Hoewel de plant een duidelijke voorkeur heeft 

voor graslanden kan zij nog lange tijd standhouden bij verruiging, 

verstruweling en bodemontkalking. T homaes &. Vander Mijnsbrugge 

[2001] wijten dit laatste aan het uitgebreide en diepe wortelstelsel 

waardoor de plant gemakkelijker aan kalk geraakt dan bijvoorbeeld 

duindoorn.

Belangrijke ‘vervilters’ van duingraslanden zijn glanshaver, gestreepte 

witbol en gewoon struisriet. Bij gebrek aan beheer of door het wegval

len van konijnenbegrazing kunnen zij de vegetatie in die mate domi

neren dat zij de meer typische duingraslandsoorten wegconcurreren. 

Karakteristieke elementen van duingraslanden zijn onder meer gewo

ne ereprijs, gewone veidbies, klein timoteegras en muizenoor en bedui

dend zeldzamere soorten zoals goudhaver.

De belangrijkste duingraslandcomplexen situeren zich aan de 

Westkust [figuur 2.5] maar ook op de golfterreinen van De Haan en 

Knokke bevinden zijn floristisch zeer waardevolle graslanden.
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Figuur 2.5. Soortenrijkdom van duingraslanden aan de Westkust [aantal specifieke soorten per hok van 50 x 50 m2, naar Janssens, 2000].

Onder de aandachtssoorten valt een relatief grote groep ‘duinkalk- 

graslandsoorten’ op [zie ook Slings, 1994], In duingraslanden met 

weinig verstoorde, humeuze bodems kunnen zachte haver, geel zonne- 

roosje en nachtsilene nog vrij regelmatig worden aangetroffen. 

Kalkbedstro, voorjaarsganzerik en liggend bergvlas verkiezen een gelijk

aardige standplaats maar zijn beduidend zeldzamer. Van aarddistel, 

die in de duinen vochtig grasland prefereert, zijn nog slechts een 

drietal groeiplaatsen bekend. Ruige scheefkelk heeft als kalksoort een 

iets afwijkende ecologie en lijkt eerder zoomsituaties te verkiezen. 

Wondklaver kende de laatste decennia een spectaculaire achteruit

gang en is aan onze kust nog slechts van een tiental groeiplaatsen 

gekend. Vaak zijn deze in urbane zones gelegen. De grootste popula

ties bevinden zich in de Westhoekverkaveling te De Panne en op de 

golf in Knokke. In dit laatste gebied werd recent ook voorjaarszegge

teruggevonden. Een laatste kalkminner, gulden sleutelbloem, vertoont 

actueel een bijzonder verspreidingspatroon met een zwaartepunt in 

het uiterste westen [duinen en polders van de Westhoek] en het oos

ten van Vlaanderen [Voerstreek en Grensmaas],

Een tweede groep bijzondere graslandsoorten heeft een meer diffu

se verspreiding maar komt aan de kust toch nog significant meer 

voor dan in de rest van Vlaanderen. Het zijn doorgaans planten van 

stikstofarme milieus. Grote tijm is aan de westkust een vrij algeme

ne aandachtssoort in droog duingrasland. Geelhartje en bevertjes 

verkiezen gesloten vochtige graslanden op humeuze bodems maar 

kunnen bij verdroging lang naijlen. Deze soorten zijn aan onze kust, 

net zoals in de rest van Vlaanderen, zeer sterk achteruit gegaan.

Ook herfsttijloos staat optimaal in vochtige graslanden maar is



behoorlijk verruigingstolerant. Scherpe fjnstraal verkiest dan weer 

zoomsituaties. Gewone vleugeltjesbloem en kleine ratelaar kunnen 

zowel in open en zeer droge vegetaties als in gesloten vochtige 

graslanden voorkomen. Andere aandachtssoorten uit deze groep 

komen eerder in licht verstoorde of meer open graslandtypen voor. 

Het zijn uitgesproken kalkminnende soorten zoals bokkeorchis, wit 

hongerhloempje en hondskruid of planten met een minder uitgespro

ken kalkvoorkeur zoals grote ratelaar, onderaardse klaver en stijf hard- 

gras. Deze soorten zijn aan de kust uiterst zeldzaam of zijn recent 

uit Vlaanderen verdwenen. Ook de neofyt ktavervreter die inmiddels 

weer sterk achteruit gegaan is, past in dit rijtje.

Nagenoeg beperkt tot droge graslanden in de kalkrijke duinen zijn 

ruwe klaver, liggende asperge, blauwe bremraap en bleek schildzaad. De 

laatste twee soorten zijn sterk achteruit gegaan en bleek schildzaad 

werd recent niet meer waargenomen. Recent taxonomisch onder

zoek [Kay et al., 2001] heeft uitgewezen dat liggende asperge als 

afzonderlijke soort kan beschouwd worden op basis van morfologi

sche, cytologische en ecologische kenmerken. Gezien het beperkte 

areaal [West-Europa] en de specifieke ecologie, vormt deze soort 

wellicht het meest specifieke duingraslandelement in Vlaanderen. 

Ruwe klaver is ecologisch minder kieskeurig en heeft zich aan de 

kust vermoedelijk uitgebreid. De soort komt onder meer ook ver

spreid voor in wegbermen van het muurpeper-zandmuur-type

[Zwaenepoel, 1998] samen met de onder vorige habitat vermelde aan

dachtssoorten kegelsilene en knolbeemdgras. Kleine rupsklaver is een 

preferentiële duin[grasland]soort die ook sporadisch in het binnen

land wordt aangetroffen. De IJzermonding kent wellicht de grootste 

populatie van deze soort. Gestreepte klaver is zeldzamer dan ruwe 

klaver en lijkt aan de kust evenals onderaardse klaver licht ontkalkte 

standplaatsen te prefereren. Een laatste soort in de groep van ‘klei

ne klavertjes' is draadklaver, sporadisch opduikend aan de kust maar 

opvallend veel voorkomend op de Commonwealth War Graves in het 

Westvlaamse Heuvelland [Van Landuyt et al., 2004].

Duingraslanden hebben een vrij groot aantal soorten gemeen met 

stroomdalgraslanden, een vegetatietype van droge, kalkrijke zand

gronden dat in Vlaanderen bekend is van de Grensmaas [Van Looy 

& De Blust, 1999]. Geel walstro, kleine bevernel en grote tijm zijn verte

genwoordigers van deze soortengroep die aan de kust minstens lo

kaal vrij algemeen zijn. Cipreswolfsmelk daarentegen is voor onze kust 

slechts van enkele groeiplaatsen gekend. Ooit algemener maar thans 

vermoedelijk uit het duingebied verdwenen is echte kruisdistel. De 

soort wordt in de polder sporadisch op dijken gevonden en groeit 

verder in Zeeuwse duingraslanden en in Noord-Franse duinen in het 

mondingsgebied van de Aa.

In duingraslanden kunnen, doorgaans sporadisch, nog een aantal 

andere Rode lijst-soorten worden aangetroffen zoals borstelkrans en



grote centaurie. Andere zeldzame graslandsoorten zijn onder meer 

bergdravik, gevinde kortsteel, kuifhyacint en kleine pimpernel. Zij zijn 

slechts in de 20ste eeuw in het duingebied terechtgekomen. Minder 

zeldzaam is stijve ogentroost s./. [zie opmerking onder vochtige duin

vallei], onder meer abundant in de Oostvoorduinen. Hondsviooltje 

ten slotte, staat geboekstaafd als een acidofiele soort maar komt 

ook in kalkrijke duinen voor. De plant groeit in al dan niet ontkalkte 

graslanden en in gefixeerde helmduinen.

M o s d u i n  en g r a s l a n d  v an  o n t k a l k t e  d u i n e n

Gezien de geringe oppervlakte en de geïsoleerde ligging van de ont

kalkte kustduinen in Vlaanderen, zijn deze vermoedelijk steeds min

der goed ontwikkeld geweest dan de abiotisch gelijkaardige heide- 

terreinen in de pleistocene zandgebieden. Actueel zijn slechts enke

le relicten van vegetaties met struikhei bewaard in D’Heye JBredene- 

De Haan] en de Schuddebeurze te Westende. Deze soort is echter 

niet bekend van de oude duinen van Adinkerke. Vogelpootje en klein 

tasjeskruid zijn aan de kust tegenwoordig de meest algemene karak

teristieke soorten voor deze ecotoop. Overblijvende hardbloem is een 

Rode lijst-soort die recent nog in het Garzebekeveld is gevonden. 

Ook paardebloemstreepzaad duikt hier en daar eens op. Zoals hoger 

vermeld komen ook onderaardse klaver en gestreepte klaver in het duin

gebied eerder in licht ontkalkte bodems voor. Toch komen zij in de

pleistocene zandgebieden [nagenoeg] niet voor. Ook dwerggras is 

reeds in ontkalkte en [matig] kalkrijke duinen aangetroffen. 

Verscheidene decennia geleden waren duinheiden nog veel beter 

ontwikkeld. In een verslag van een excursie naar de oude duinen 

van Bredene-De Haan in 1929 wordt onder meer melding gemaakt 

van dwergviltkruid, dwergvlas, divergbloem, herfstschroeforchis en glad 

biggekruid [IsaAcson & Magnel, 1930]. Dit zijn soorten die aan de 

kust recent niet meer werden waargenomen. Ook een vermelding 

van draadgentiaan uit de i9 ^e eeuw ‘entre Ostende et 

Blankenberghe’ betreft vermoedelijk een groeiplaats in dit gebied [De 

Raeve et ai., 1983]. Vanhecke [1974] beschrijft vrij goed ontwikkelde 

heischrale graslandjes van de Schuddebeurze met onder meer 

struikhei, borstelgras, tandjesgras en tormentil waar momenteel 

slechts soortenarme relicten van resteren.

D r o g e  r u i g t e  en r u d e r a l e  v e g e t a t i e

De plantensoorten van droge ruigten vormen ecologisch een vrij 

heterogene groep. Enerzijds vindt deze aansluiting bij natuurlijke 

habitats als struwelen en zomen en anderzijds groeien veel ruigte- 

kruiden in antropogene milieus. In ruige graslanden of zomen tref

fen we sporadisch soorten als hartgespan, wild kattekruid en malrove 

aan; stikstofminnende soorten die in Vlaanderen zeldzaam zijn. In 

de concurrentiestrijd met grote brandnetel, die ongeveer dezelfde
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standplaatsen prefereert, moeten zij meestal het onderspit delven 

[Weeda et al., 1988]. Ook groot en klein glaskruid worden, behalve op 

muren, in de duinen meestal in zoomsituaties aangetroffen. Vooral 

deze laatste soort is sterk in opmars.

Knikkende distel en tengere distel vinden we sporadisch in verruigde 

of ruderale mosduinen. Deze laatste heeft een kustgebonden ver

spreiding. Sofiekruid is eveneens een preferentiële duinsoort die een 

sterke achteruitgang kent. Kalketrip is uit het kustgebied en ook uit 

Vlaanderen verdwenen. Minder uitgesproken preferentiële duinsoor- 

ten die bijvoorbeeld in ruigere graslandplekken of wegbermen wel 

eens opduiken zijn onder meer absintalsem, wegdistel, bilzekruid en 

gevlekte scheerling.

Een aantal zeldzame ganzenvoeten vinden we sporadisch op rudera

le plaatsen zoals bermen of in agrarische gebieden: muurganzen- 

itoet, esdoornganzenvoet, stinkende ganzenvoet en - recent niet meer 

in het kustgebied waargenomen - brave Hendrik.

Net als in de rest van Vlaanderen is ook aan de kust de gemeen

schap van akkeronkruiden sterk achteruit gegaan. Soorten als bolde

rik, blauw guichelheil, viaswarkruid, ruw parelzaad en akkerboterbloem 

zijn dan ook opgenomen in de Rode lijst.

O p g a a n d  s t r u w e e l  en z o o m

Struwelen behoren momenteel tot de meest algemene vegetaties 

van de duinen. In het begin van de eeuw kwamen uitgebreide stru

welen echter nauwelijks voor, wat onder meer blijkt uit De Bruyne 

[1905]: '... Een paar andere houtgewassen integendeel, namelijk 

Sambucus nigra [Vlier] en Ligustrum vulgare [Liguster, mondhout, keel

kruid], verdienen ruimschoots dien naam [plantae solitariae], want 

schaars is hun optreden in de duinen en altijd zijn zij alleenstaand, of 

slechts in zeer klein aantal verenigd, ...’. Ook duindoorn kwam volgens 

deze auteur slechts ‘in boschjes’ voor. Zowel de oppervlakte aan stru

weel als het aandeel kenmerkende soorten is dus aanzienlijk geste

gen [zie verder en hoofdstuk ‘Het kustecosysteem'].

Duindoorn speelt doorgaans een pioniersrol in de struweelvorming. 

Wortelknolletjes met stikstoffixerende bacteriën [Frankia sp.] helpen 

deze soort om uitgesproken voedselarme milieus te trotseren en 

zelfs kale zandbodems te koloniseren. Bij een voldoende aanbod 

aan duindoornzaden leidt de primaire successie in vochtige valleien 

vrij snel naar een door duindoorn gedomineerde vegetatie. In droge 

milieus verloopt vestiging en ontwikkeling merkelijk trager. In de 

ondergroei zijn duinspecifieke soorten als fijne kervel, duinvogelmuur 

en de ingeburgerde witte winterpostelein er vrij constant, naast een 

reeks in Vlaanderen meer algemene stikstofminners zoals grote 

brandnetel, kleefkruid en akkervergeet-mij-nietje. Duindoorn kan zich



vestigen en uitbreiden in de meeste door mossen en/of kruidachtige 

planten gedomineerde vegetaties. De ondergroei van duindoornstru- 

weel vormt in dit geval een nitrofiele variant van het geïnvadeerde 

vegetatietype. In vochtige milieus bijvoorbeeld is koninginnenkruid 

een nagenoeg constante begeleider. Kruipwilg en duinroosje kunnen 

de [lage] struiklaag vervoegen.

Een lichte humusaanrijking en een verhoogd nutriëntenaanbod 

maken de bodem geschikt voor andere struiken zoals gewone vlier, 

egelantier of wilde liguster. Duindoorn kan uiteindelijk in de verdruk

king geraken waarbij de vegetatie evolueert naar een ander struweel- 

type of een ruigte. Zoon [1995] toonde aan dat wortelpathogene 

nematoden, eventueel in combinatie met schimmels een belangrijke 

impact hebben op de vitaliteit en dus de concurrentiekracht van 

duindoorn. Hij toonde aan dat accumulatie van organisch materiaal 

in de bodem gepaard gaat met veranderingen in de nematodenfau

na die op haar beurt de struweelsuccessie beïnvloedt.

Wilde liguster kan in de oudere stadia van duinvalleien dominant 

optreden en dichte massieven vormen. De ondergroei van deze stru

welen is door lichtgebrek marginaal. Ook éénstijlige meidoorn blijkt 

zich slechts te kunnen ontwikkelen bij een zekere bodemvorming. 

Aan onze kust groeit deze soort doorgaans nog solitair maar bij

voorbeeld in Nederlandse duingebieden komen heuse meidoornbos- 

sen voor. Overige mogelijk dominante struiken, die vaak als klonale 

vlekken in het landschap voorkomen zijn kardinaalsmuts en

sleedoorn. Bosrank is pas enkele decennia geleden in het duingebied 

opgedoken maar breidt zich lokaal spectaculair uit.

Opvallend veel struiken zijn kalkminnend. Duindoorn komt nage

noeg uitsluitend aan de kust voor, terwijl wilde liguster en egelantier 

in België de typische drieledige verspreiding van een kalksoort verto

nen. Wegedoorn, zuurbes, rode kamperfoelie en weichselboom vertonen 

een gelijkaardige verspreiding maar zijn veel zeldzamer. Het ver- 

spreidingszwaartepunt van deze thermofielen ligt duidelijk in zuid 

België maar hun voorkomen aan de kust wijst op de potentiële soor

tenrijkdom van duinstruwelen.

Rozen vormen een bijzondere groep struiken waaromtrent nog heel 

wat taxonomische discussie heerst. Naast duinroosje en egelantier 

vertonen nog een aantal vertegenwoordigers een min of meer uitge

sproken voorkeur voor het kalkrijke duingebied. Behaarde struweel- 

roos [Rosa caesia] is in Vlaanderen enkel bekend van de 

Oostvoorduinen en ook stijlroos [Rosa stylosa] en ruwe viltroos [Rosa 

pseudoglabriuscula], in Vlaanderen [uiterst] zeldzaam, zijn bekend 

van het duingebied [Thomaes & Vander Mijnsbrugge, 2001].

Het aantal Rode lijst-soorten in de ondergroei van struwelen is 

beperkt. Veel soorten zijn algemeen in de rest van Vlaanderen en 

doorgaans kenden zij aan de kust een recente toename. 

Struweelranden of opengevallen plekken vormen de meest soorten-
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rijke biotopen waar onder meer g lad parelzaad, kleine ruit en donder

kruid preferentieel voorkomen. Een zeldzame keer wordt ook bokke- 

orchis in dergelijke situaties aangetroffen. Geen van deze soorten is 

echter beperkt tot dit type groeiplaats. Ook ruig viooltje doet het 

goed op dergelijke plekken maar is qua verspreiding aan de kust 

nagenoeg beperkt tot het Westhoekreservaat. De soort vertoont er 

een spectaculaire explosie op kapvlaktes van ontgonnen struweel. 

Eveneens beperkt tot dit gebied zijn de enkele groeiplaatsen van 

welriekende salomonszegel, stijve naaldvaren en prachtklokje. Deze 

nieuwkomers blijken zoomsituaties te prefereren. Ook zij illustreren 

de sterke toename van struweelsoorten aan onze kust, hoewel zij 

misschien [pracbtklokje] uit tuinen verwilderd zijn. 

Kruipwilgstruwelen vormen, onder meer door het moeilijk afbreek

baar strooisel, een specifieke ecotoop die reeds onder de duinvallei

en werd besproken.

Bos

Duinbossen zijn in Vlaanderen, zoals in het inleidend hoofdstuk 

aangehaald, in ecologische termen zeer jong. Spontane bosvorming 

doet zich lokaal voor, afhankelijk van het aanbod van zaadbomen 

als zomereik, ruwe en zachte berk, gewone es, en wilgen. Over de 

lokale indigeniteit van gewone esdoorn bestaat discussie maar vast 

staat dat de soort een belangrijke rol zal spelen in de toekomstige

duinbosvorming.

Bossen herbergen geen preferentiële duinsoorten. Veel bossoorten 

hebben nog niet de tijd gehad om de duinstreek te bereiken. De ac

tuele bosflora bestaat vooral uit soorten die zich gemakkelijk over 

grotere afstand kunnen verbreiden zoals varens. Tongvaren is er één 

van de zeldzamere vertegenwoordigers van. Het is een kalkminner 

die in Vlaanderen vooral op muren gevonden wordt. In de kalkrijke 

duinenbossen en -struwelen breidt de soort zich geleidelijk uit. Toch 

hebben een aantal specifieke bossoorten zoals bosbingelkruid, bos- 

gierstgras, Italiaanse aronskelk en wilde narcis het duingebied reeds 

bereikt. Geschubde niervaren is de enige strikte Rode-lijstsoort uit 

deze groep. Het is te verwachten dat de soortenrijkdom van de duin

bossen nog sterk zal toenemen.

Opvallend is het hoge aantal neofyten in de duinbossen die veelal 

vanuit de aanpalende tuinen verwilderen. Soms kunnen deze soor

ten zelfs domineren. Zo wordt in bepaalde delen van het 

Calmeynbos de ondergroei in het voorjaar bepaald door witte winter- 

postelein en groene ossentong en wordt de lage boomlaag plaatselijk 

bepaald door hemelboom.

U r b aa n  g e b i e d

Ondanks de geringe natuurlijkheid kunnen verschillende antropoge

ne habitats een interessante flora herbergen. Doorgaans betreft het
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Figuur 2.6. Verdeling van de aandachtssoorten, ingedeeld volgens duinpreferentie over 

de belangrijkste ecotoopgroepen.

een minder goed ontwikkelde variant van een natuurlijke pendant. 

We hebben bijvoorbeeld reeds gewezen op de duinvalleivegetaties 

op opgespoten industrieterreinen en de ‘duintuinen’ als duingras- 

landsubstituut. Zeer illustratief in dit verband zijn de frequent 

gemaaide gazons van het kerkhof te Oostduinkerke waar de fine 

fleur van de duingraslanden bijeen staat met onder meer geel zorme- 

roosje, liggend bergvlas, kalkbedstro, ruwe klaver en voorjaarsganzerik. 

Muren vormen een meer specifieke urbane habitat. Vooral de kalk

stenen havenmuren van Oostende zijn vermeldenswaardig. We tref

fen er vermoedelijk de grootste populatie zwartsteel van Vlaanderen 

aan naast rechte driehoeksvaren, moerasvaren en 7 andere varensoor

ten [Van Lan d u yt  et al., 2001].

Ecotoopevaluatie

Een botanische evaluatie van de ecotopen gebeurt aan de hand van 

de aantallen aandachtssoorten. De totale soortenaantallen laten we 

hier buiten beschouwing. Voor soorten die in meerdere ecotoopty- 

pen voorkomen, wordt de score 1 verdeeld over de verschillende ty

pen. Zo krijgt een soort die bijvoorbeeld in 3 typen voorkomt, een 

score 1/3 voor elk ecotoop. De aandachtssoorten zijn met een score 

van ca. 50 het best vertegenwoordigd in droge duingraslanden. Bij 

het merendeel van de ecotopen ligt deze tussen 20 en 30. Mosduin

en en stuivende duinen zijn van nature soortenarmer maar toch 

wordt in elk een tiental aandachtssoorten gevonden. Deze ecotopen 

komen aan de kust in goed ontwikkelde vorm voor. Bossen en gras

landen op ontkalkte bodems daarentegen zijn beduidend armer aan 

[aandachtjsoorten dan de binnenlandse pendanten.

Op figuur 2.6 worden de soorten verder ingedeeld volgens duinspe- 

cificiteit of-preferentie. We zien een duidelijke weerspiegeling van 

twee specifieke milieuomstandigheden die hoger werden behandeld: 

het zilt element in slikken, schorren en op het hoogstrand en droog

te in stuifduinen, mosduinen en graslanden. Kalkminnende soorten 

zijn verdeeld over struwelen, jonge duinvalleien, mosduinen en gras

landen. Verder valt op dat de duinspecificiteit wat betreft flora voor 

een belangrijk deel schuilt in ecotopen van het dynamisch duinland

schap.

Op figuur 2.7 worden de aandachtssoorten verdeeld over de Rode 

lijst-categorieën. Het behoud van de botanische diversiteit aan de



kust vergt specifieke aandacht voor drie vegetatiegroepen.

Vegetaties van het zilt milieu; slik, schorre, hoogstrand en andere 

zout-zoet overgangsmilieus vormen een eerste groep. Een tweede 

bestaat uit grondwaterafhankelijke vegetaties van open water, oe

vers en vochtige duinvalleien. Droge duingraslanden, in mozaïek 

met ruigten en dwergstruwelen vormen een laatste vegetatiecom- 

plex dat aandacht verdient vanuit behoud van plantendiversiteit.

Het groot aantal Rode lijst-soorten met een ecologische voorkeur 

voor akkers is opvallend. De intensivering van de landbouw heeft in

derdaad geleid tot een sterke wijziging van de akkeronkruidenflora. 

Gezien het antropogeen karakter van deze ecotoop en het gebrek 

aan kustspecificiteit dient het beleid hier binnen het duingebied 

echter geen specifieke aandacht aan te besteden.

D e  flora van een veranderend landschap

In het hoofdstuk “Het kustecosysteem” worden de landschappelijke 

veranderingen beschreven die het duinecosysteem tijdens de voor

bije eeuw heeft gekend. Uiteraard heeft deze evolutie een belangrijke 

invloed gehad op de florasamenstelling [zie o.m. Provoost & Van 

Landuyt, 2001]. Maar nauwkeurig onderzoek van de floristische ver

schuivingen is geen gemakkelijke opgave. Meestal ontbreken vol

doende gedetailleerde gegevens om statistisch verantwoorde uit

spraken te doen.

Voor onderstaande, beknopte bespreking van trends in de kustflora 

maken we gebruik van verschillende, grotendeels complementaire 

bronnen. Vooreerst beschikken we over een set van 56 km2-hokken 

die zowel in de periode 1936-1972 als 1990-1998 goed onderzocht 

zijn [Ameeuw, 1998]. Uit deze gegevens kan een betrouwbare globale 

trendanalyse afgeleid worden voor de meer algemene soorten.

Figuur 2.8 toont bijvoorbeeld de verschuiving van de onderlinge ver

houdingen van de soortensamenstelling in verschillende ecotopen. 

Een belangrijk gedeelte van de flora bestaat echter uit [zeer] zeldza

me soorten. In onze selectie van 56 hokken komt ruim de helft van 

de soorten hoogstens in 5 hokken voor. Een trendanalyse is voor 

deze soorten niet statistisch verantwoord. We bekijken daarom ook 

de analyse van de totale kustflora uit de Ecosysteemvisie voor de 

Vlaamse kust [Rappé et a i,  1996]. Trends, weliswaar slechts op basis 

van aan- of afwezigheid van soorten, worden hiermee voor nagenoeg 

de volledige flora aangegeven. Tot slot maken we gebruik van het
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Figuur 2.8. Trends in het gemiddelde aantal km-hokken waarin plantensoorten per ecotoop-

type voorkomen. Berekend op basis van een selectie van 56 km2-hokken [zie tekst].

gedetailleerd onderzoek naar de toestand van de freatofyten aan de 

Vlaamse kust [De Raeve et al., 1983]. Daarin gaat de aandacht voor

namelijk naar zeldzame en hoog indicatieve vochtminnende soorten 

en werden verschillende typen van historische bronnen geraad

pleegd. Dergelijke basisinventarisatie, met koppeling van de gege

vens aan FLORABANK, is wenselijk voor de volledige kustflora.

De meest duidelijke trend uit zich in de toename van struweel- en bos

soorten. In de onderzochte km-hokken gaat ruim 60 %  van de soorten 

uit deze ecotopen er duidelijk op vooruit. De helft van de nieuwkomers 

binnen de Vlaamse kustflora behoort tot de struweel-, bos en zoom- 

soorten [ongeveer 100 op 200 soorten], In deze groep vinden we ook 

een aantal aandachtssoorten als wegedoorn en ruwe viltroos en prefe

rentiële duinsoorten zoals witte winterpostelein en egelantier.

Binnen de groep van ruderalen zien we een opvallende verschui

ving. Veel ‘klassieke’ akkeronkruiden zoals ruige klaproos, koren

bloem en kleine wolfsmelk gaan er sterk op achteruit terwijl bijvoor

beeld harig knopkruid, liggende vetmuur, paarse dovenete! en tuinwolfs- 

melk in de bebouwde omgeving een nieuwe niche hebben gevonden. 

Mosduinen vormen een vrij soortenarme ecotoop. De achteruitgang

van duinviooltje, één van de meest kenmerkende soorten is hier 

opvallend, evenals de toename van een aantal soorten van eerder 

ruderale standplaatsen zoals knolbeemdgras en wit vetkruid. Dit wijst 

op een verschuiving binnen de mosduinflora naar een minder 

natuurlijke standplaatsvoorkeur.

Binnen de groep van [droge] duingraslanden is een sterke achteruit

gang van onder meer goudhaver, margriet, bleek schildzaad en wond- 

klaver maar geen duidelijke toename van soorten vast te stellen.

Veel plantensoorten komen echter eerder -  letterlijk en figuurlijk -  

in de rand van de graslanden voor; verruigde of net meer open stuk

ken. In die ecotoopgradiënt stellen we een verschuiving vast naar 

een minder duinspecifieke soortensamenstelling. Aandachtssoorten 

als wegdistel, sofiekruid en tengere distel gaan achteruit terwijl exoten 

zoals viltige hoornbloem en meer algemene ruderalen zoals kleine 

ooievaarsbek, grote teunisbloem of koningskaars toenemen.

Binnen de vochtige ecotooptypen is er een opvallend verschil tus

sen de trendanalyse op basis van de kilometerhokken en de totale 

soortenlijsten. De freatofyten kenden aan de kust een sterke achter

uitgang. Ongeveer 40 verdrogingsgevoelige soorten zijn uit het 

gebied verdwenen tegenover slechts 10 nieuwkomers. In tegenstel

ling tot de resultaten uit D e Raeve et at. [1983] wijst de trendanalyse 

in figuur 2.8 niet op een sterke achteruitgang van soorten van jonge 

vochtige pannen, open water en oevers. D e Raeve et al. tonen inder

daad de sterke achteruitgang aan van soorten als bonte paarden-
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staart, honingorchis, vleeskleurige orchis, knopbies en teer guichelheil. 

De ecotoopgroep is vermoedelijk ondervertegenwoordigd in de 

selectie van km2-hokken.

In de mesotrofe vochtige graslanden is wel een duidelijke achteruit

gang vast te stellen van onder meer herfstleeuwentand en zilver

schoon. In de soortenlijst voor de Westkust uit Massart [1913] wor

den blauwe knoop, tandjesgras en tormentil bijvoorbeeld aangeduid 

als ‘assez commun’ in de vochtige pannen, terwijl die er actueel 

[zeer] zeldzame verschijningen zijn. Net als bij de droge duingras- 

landen lijken vooral de plantengemeenschappen die van extensieve 

begrazing afhankelijk zijn, achteruit te gaan. Ook hier doet een 

groot aantal aandachtssoorten het slecht zoals harlekijn, grote rate

laar en bevertjes.

De flora van stuivende duinen is wat betreft samenstelling vermoede

lijk relatief stabiel gebleven. In de zeereep zien we wel een achteruit

gang van de overblijvende soorten blauwe zeedistel en biestarwegras, 

terwijl vertegenwoordigers van de efemere vloedmerkgemeenschap- 

pen geen duidelijke trend vertonen. De analyse in figuur 2.8 wijst 

toch op een sterke achteruitgang van de ecotoop.

Schorren komen in de selectie van km-hokken onvoldoende aan bod 

om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over trends. De totale 

schorreflora is aan de kust echter een kwart soortenarmer gewor

den, wat de achteruitgang overtuigend illustreert.

Bijzondere dank aan Ward Vercruysse voor het kritisch nalezen van 

de tekst.
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B  ijlage

Aandachtssoorten vaatplanten voor de Vlaamse kust. Soorten aangeduid met * hebben grote lokale populaties en worden niet als aandachtssoort 

beschouwd.

Preferentie duinen:

+ kustpreferentieel 

++ kustspecifiek

ITZ: itz doelsoorten cfr. Bal et al. [1995].

KFK> '72: Kilometerhok-frequentieklasse

1 0 ,5 -1 7.5

2 17,5 ■ 59.5

3 59.5 - 131.5

4 13T 5 ■■ 228,5

5 228,5 - 353.5

6 353.5- 729.5

7 729.5 - 1128,5

8 1128,51 - 1856,5

9 1856,5i - 3183.5

Ï O >3183 .5

Rode lijst, Status, Trend Vlaanderen en KFK naar Biesbrouck et o/. [2001].
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Aarddistel Cirsium acaule Scop. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duingrasland

Absintalsem Artemisia absinthium L. Bedreigd Neofyt 2 Droge ruigte

Akkerboterbloem Ranunculus arvensis L. Bedreigd tz Archeofyt 2 Akker

Armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora [F.X. Hartm.] O. Schwartz Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Duinvallei

Behaarde struweelroos Rosa caesia Smith [Zeer zeldzaam] + Inheems [+/-] Struweel

Bergdravik Bromus erectus Huds. Zeer zeldzaam + Inheems +/• 2 Duingrasland

Bevertjes Briza media L. Kwestbaar + itz Inheems 3 Duingrasland

Biestarwegras Elymus farctus [Viv.] Runemark ex Melderis subsp.

boreoatlanticus [Simonet et Guinochet] Melderis Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/• 2 Hoogstrand

Bilzekruid Hyoscyamus niger L. Zeer zeldzaam + Archeofyt +/- 2 Droge ruigte

Bitter barbarakruid Barbarea intermedia Boreau Criteria n.v.t. Neofyt + 2 Natte ruigte

Blauw guichelheil Anagallis arvensis L. ssp. Coerulea Hartm. [Bedreigd] [+/-] Akker

Blauw kweldergras Puccinellia fasciculata [Torr.] E.P. Bicknell Met uitsterven bedreigd iz Inheems +/■ 1 Schor/zilt grasland

Blauw walstro Sherardia arvensis L. Zeldzaam + Archeofyt +/• 3 Akker/duingrasland

Blauwe bremraap Orobanche purpurea jacq. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 1 Duingrasland

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum L. Bedreigd ++ itz Inheems 2 Zeereep

Blauwe zegge Carex panicea L. Kwestbaar tz Inheems 4 Vochtig schraalland

Bleek kweldergras Puccinellia capillaris [Liljebl.] Jansen Bedreigd Inheems +/• 1 Schor/zilt grasland

Bleek schildzaad Alyssum alyssoides [L ] L. Met uitsterven bedreigd ++ Inheems of archeofyt - '1 Duingrasland

Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteoalbum L. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Duinvallei

Blonde zegge Carex hostiana DC. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Vochtig schraalland

Bokkeorchis Himantoglossum hircinum [L ] Spreng. Bedreigd ++ Inheems +/• 1 Duingrasland/struweel

Bolderik Agrostemma githago L. Bedreigd tz Archeofyt 2 Akker

Bonte paardenstaart Equisetum variegatum Schleich. Met uitsterven bedreigd ++ tz Inheems 1 Duinvallei

Borstelkrans Clinopodium vulgare L. Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Struweel/duingrasland

Brave Hendrik Chenopodium bonus-henricus L. Bedreigd Archeo/neofyt +/■ 1 Droge ruigte

Brede orchis Dactylorhiza fistulosa [Moench]

H. Baumann et Künkele Onvoldoende gekend iz Inheems I+/-1 3 Vochtig schraalland/duinvallei

Brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos L. Zeer zeldzaam iz Inheems + /- 1 Akker

Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duingrasland

* Deens lepelblad Cochlearia danica L. Zeldzaam + iz Inheems + 3 Hoogstrand/schor

Dicht langbaardgras Vulpia fasciculata [Forssk.] Fritsch Onvoldoende gekend + Inheems of archeofyt ? 1 Mosduin/duingrasland

Dichtbloemige duivekervel Fumaria densiflora DC. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Akker

Donderkruid Inula conyzae [Griesselich] Meikle Zeldzaam + Inheems + /- 3 Struweel

Doorwas Bupleurum rotundifolium L. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Akker

Draadgentiaan Cicendia filiform is [L.J Delarbre Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Vochtig schraalland

Draadklaver Trifolium filiforme L. Bedreigd itz Inheems 2 Duingrasland/vochtig schraalland

Driedistel Carlina vulgaris L. Bedreigd + tz Inheems 2 Mosduin

Driekantige bies Scirpus triqueter L. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Voedselarm water

Drienervige zegge Carex trinervis Degl. Zeer zeldzaam ++ Inheems + /- 2 Duinvallei

*  Dubbelkelk Picris echioides L. Vrij zeldzaam + iz Inheems + 4 Droge ruigte

*  Duindoorn Hippophae rhamnoides L. Vrij zeldzaam ++ Inheems + 4 Struweel

Duindravik Bromus thominei Hardouin Zeer zeldzaam ++ Inheems +/• 2 Mosduin

Duinfakkelgras Koeleria albescens DC. Zeer zeldzaam ++ Inheems + /- 2 Duingrasland

Duingentiaan Gentianella uliginosa [Willd.] Börner Bedreigd ++ Inheems + /- '1 Duinvallei/vochtig schraalland

Duinlangbaardgras Vulpia ciliata ssp. ambigua [Zeldzaam] ++ Inheems [+/-] Mosduin

Duinroosje Rosa pimpinellifolia L. Zeer zeldzaam ++ Inheems + /- 2 Duingrasland/struweel

Duinrus juncus anceps Laharpe Met uitsterven bedreigd ++ iz Inheems +/• 1 Duinvallei

Duinviooltje Viola curtisii E. Forster Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/- 2 Mosduin

*  Duinvogelmuur Stellaria pallida [Dum.] Pir£ Zeldzaam ++ Inheems + 3 Struweel

*  Duinzwenkgras Festuca juncifolia St-Amans Bedreigd ++ itz Inheems 2 Zeereep/stuivend duin

Dunstaart Parapholis strigosa [Dum.] C .E. Hubbard Bedreigd + iz Inheems +/■ Hoogstrand

Dwergbloem Centunculus minimus L. Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 11 Duinvallei

Dwerggras Mibora minima [L ] Desv. Bedreigd + Inheems +/- 1 [Ontkalkt] duingrasland

Dwergviltkruid Filago minima [Smith] Pers. Kwestbaar itz Inheems 3 Ontkalkt mosduin

Dwergvlas Radiola linoides Roth Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Duingrasland

Dwergzegge Carex viridula s.l. Onvoldoende gekend + tz Inheems ■1 Duinvallei
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Echt lepelblad Cochlearia officinalis L. Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Schor

Echte heemst Althaea officinalis L. Zeer zeldzaam Inheems +/■ 2 Natte ruigte

Echte kruisdistel Eryngium campestre L. Zeer zeldzaam iz Inheems +/- 2 Duingrasland

Eekhoorngras Vulpia bromoides [L ] S.F. Gray Kwestbaar tz Inheems 3 Mosduin

Eenbloemige zeekraal Salicornia pusilla j. Woods [Uitgestorven] + Inheems [+/-1 Schor/slik

*  Egelantier Rosa rubiginosa L. Zeldzaam + iz Inheems + 3 Struweel

Engels gras Armeria maritima Willd. Bedreigd ++ tz Inheems 1 Schor

*  Engels slijkgras Spartina townsendii H. et J. Groves Criteria n.v.t. ++ Neofyt +/- 11 Schor

Esdoornganzenvoet Chenopodium hybridum L. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Akker

Fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum L. Uitgestorven ++ iz Inheems +/- O Hoogstrand

* Fijne kervel Anthriscus caucalis Bieb. Vrij zeldzaam + iz Inheems + 4 Struweel/bos

*  Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum [Sw.j Druce Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Duinvallei

Galigaan Cladium mariscus [L ] Pohl Zeer zeldzaam Inheems +/• 2 Natte ruigte

Geel zonneroosje Helianthemum nummularium [L ] Mill. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Duingrasland

Geelhartje Linum catharticum L. Bedreigd + tz Inheems 2 Duingrasland/duinvallei

Gele hoornpapaver Glaucium flavum Crantz Bedreigd ++ iz Inheems +/- 1 Hoogstrand/zeereep

Gelobde maanvaren Botrychium lunaria [L.] Swartz Bedreigd tz Inheems 1 Vochtig schraalland

Gelobde melde Atriplex laciniata L. Bedreigd ++ Inheems +/■ 1 Hoogstrand

Geoorde veldsla Valerianella rimosa Bast. Onvoldoende gekend Inheems +/• 1 Akker

Gerande schijnspurrie Spergularia media [L.] C. Presl subsp. angustata 

[Clavaud] Kerguelen et Lambinon Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Slik/schor

Geschubde niervaren Dryopteris affinis [Lowe] Fraser-jenkins Bedreigd itz Inheems 2 Bos

Gesteelde zoutmelde Halimione pedunculata [L.] Aell. Met uitsterven bedreigd ++ Inheems +/- 1 Schor

Gestreepte klaver Trifolium striatum L. Zeer zeldzaam + iz Inheems +/■ 2 [Ontkalkt] duingrasland

Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum [L.] Beauv. Zeer zeldzaam + Inheems +/- 2 Duingrasland

* Gevlekte rupsklaver Medicago arabica [L.] Huds. Vrij zeldzaam + Inheems +/- 4 Mosduin/droge ruigte

Gevlekte scheerling Conium maculatum L. Zeldzaam + Inheems + 3 Droge ruigte/struweel

Gewone addertong Ophioglossum vulgatum L. Zeldzaam + Inheems +/• 3 Duinvallei/vochtig schraalland

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris L. Kwestbaar + itz Inheems 3 Duingrasland

Gewone zoutmelde Halimione portulacoides [L.] Aell. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/■ 1 Schor

Gewoon kweldergras Puccinellia maritima [Huds.] Pari. Zeer zeldzaam + Inheems +/- 2 Schor/zilt grasland

Glad biggekruid Hypochoeris glabra L. Met uitsterven bedreigd itz Inheems 1 Akker

Glad parelzaad Lithospermum officinale L. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/■ 2 Struweel

Glanzig fonteinkruid Potamogeton lucens L. Bedreigd tz Inheems 2 Voedselarm water

Graslathyrus Lathyrus nissolia L. Bedreigd tz Inheems 2 Duingrasland

Groenknolorchis Liparis loeselii [L.] L.C.M. Rich. Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 1 Duinvallei

Groot glaskruid Parietaria officinalis L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Droge ruigte

Grote boterbloem Ranunculus lingua L. Bedreigd tz Inheems 2 Vochtig schraalland/natte ruigte

Grote centaurie Centaurea scabiosa L. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Duingrasland

Grote muggeorchis Gymnadenia conopsea [L.] R. Brown Bedreigd tz Inheems 1 Vochtig schraalland

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Kwestbaar tz Archeofyt 4 Vochtig schraalland

Grote tijm Thymus pulegioides L. Kwestbaar + itz Inheems 4 Duingrasland

Grote watereppe Sium latifolium L. Kwestbaar tz Inheems 3 Oever

Gulden sleutelbloem Primula veris L. Vrij zeldzaam + Inheems +/- 4 Duingrasland

Harlekijn Orchis morio L. Met uitsterven bedreigd + itz Inheems 1 Duingrasland/duinvallei/vochtig

schraalland

Hartgespan Leonurus cardiaca L. Zeer zeldzaam + Archeo/neofyt +/• 2 Struweel

* Helm Ammophila arenaria [L.] Link Zeldzaam ++ iz Inheems + h 3 Zeereep/stuivend duin

Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis [L.] Chevall. Uitgestorven itz Inheems 0 Ontkalkt grasland

Herfsttijloos Colchicum autumnale L. Zeldzaam + iz Inheems + 3 Duingrasland/droge ruigte

* Hertshoornweegbree Plantago coronopus L. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Schor/tredvegetaties

Hondskruid Anacamptis pyramidalis [L.] L.C.M. Rich. Bedreigd ++ Inheems +/• 1 Duingrasland

Hondsviooltje Viola canina L. Kwestbaar + tz Inheems 3 Duingrasland/duinvallei

Honingorchis Herminium monorchis [L.] R. Brown Met uitsterven bedreigd ++ tz Inheems 1 Duinvallei

Italiaanse aronskelk Arum italicum Mill. Zeldzaam + Neofyt + 3 Bos

Kalkbedstro Asperula cynanchica L. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Duingrasland

Kalketrip Centaurea calcitrapa L. Uitgestorven tz Archeofyt 0 Droge ruigte
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* Kandelaartje Saxifraga tridactylites L. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Mosduin

Kattedoorn Ononis spinosa L. Kwestbaar itz Inheems 4 Zilt grasland/duingrasland

Kegelsilene Silene conica L. Kwestbaar ++ tz Inheems 2 Mosduin

Klavervreter Orobanche minor Smith Zeer zeldzaam Inheems +/■ 2 Duingrasland

Klein blaasjeskruid Utricularia minor L. Kwestbaar tz Inheems 2 Voedselarm water

Klein glaskruid Parietaria judaica L. Zeer zeldzaam Inheems +/■ 2 Droge ruigte/muur

Klein schorrenkruid Suaeda maritima [L.] Dum. Zeer zeldzaam + + Inheems +/- 2 Slik/schor

Klein slijkgras Spartina maritima [Curt.] Fernald Uitgestorven ++ iz Inheems 0 Slik/schor

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis [L.] R. Brown Kwestbaar itz Inheems 4 Ontkalkt mosduin/duingrasland

* Klein timoteegras Phleum bertolonii DC. Zeldzaam + Inheems + 3 Duingrasland

Klein warkruid Cuscuta epithymum [L.] L. Bedreigd tz Inheems 2 Duingrasland

Kleine maanvaren Botrychium simplex Hitchc. Uitgestorven Inheems +/• O Duingrasland

Kleine ratelaar Rhinanthus minor L. Kwestbaar + tz Archeofyt 3 Duingrasland

* Kleine ruit Thalictrum minus L. Zeldzaam ++ Inheems +/• 3 Duingrasland/struweel

Kleine rupsklaver Medicago minima [L.] L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duingrasland

Kleine valeriaan Valeriana dioica L. Kwestbaar tz Inheems 2 Vochtig schraalland

* Kleine waterranonkel Ranunculus trichophyllus Chaix Vrij zeldzaam + Inheems +/■ 4 Water

Kleine wolfsmelk Euphorbia exigua L. Kwestbaar itz Inheems 3 Akker

* Kleverige reigersbek Erodium lebelii Jord. Zeldzaam ++ iz Inheems + 3 Mosduin

Knikkende distel Carduus nutans L. Zeer zeldzaam Inheems +/• 2 Droge ruigte

Knolbeemdgras Poa bulbosa L. Zeer zeldzaam ++ Inheems of archeofyt + 2 Duingrasland

Knolvossenstaart Alopecurus bulbosus Couan Uitgestorven Inheems +/• O Schor

Knopbies Schoenus nigricans L. Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 1 Duinvallei

Knopig doornzaad Torilis nodosa [L.] Gaertn. Zeer zeldzaam Inheems +/• 2 Droge ruigte

Koekruid Vaccaria hispanica [Mill.] Rauschert Met uitsterven bedreigd Inheems of archeofyt 1 Akker

Kortarige zeekraal Salicornia europaea L. s.s. [Zeer zeldzaam] + Inheems [+/-] Schor/slik

Kransvederkruid Myriophyllum verticillatum L. Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Voedselarm water

Kruipend moerasscherm Apium repens [jacq.] Lag. Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 1 Vochtig schraalland

* Kruipend stalkruid Ononis repens L. Zeldzaam + Inheems + 3 Mosduin/duingrasland

Kuifhyacint Muscari comosum [L.] Mill. Criteria n.v.t. ++ Neofyt +/- 1 Duingrasland

Kustmelde Atriplex glabriuscula Edmondst. Bedreigd ++ Inheems +/- 1 Hoogstrand

Kwelderzegge Carex extensa Good. Met uitsterven bedreigd ++ itz Inheems 1 Schor

Laksteeltje Catapodium marinum [L.] C .E. Hubbard Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/- 2 Hoogstrand

Lamsoor Limonium vulgare Mill. Bedreigd ++ iz Inheems +/- 1 Schor

Lancetbladige basterdwederik Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri Zeldzaam + Inheems + 3 Struweel

Langarige zeekraal Salicornia procumbens Smith [Zeer zeldzaam] + Inheems [+/-] Schor/slik

Lange zonnedauw Drosera longifolia L. Uitgestorven Inheems +/■ o Vochtig schraalland

Langgenaald langbaardgras Vulpia membranacea [L.] Dum. Onvoldoende gekend ++ Inheems of archeofyt +/- 1 Mosduin

*  Lathyruswikke Vicia lathyroides L. Zeldzaam + iz Inheems +/- 3 Mosduin/duingrasland

Lidsteng Hippuris vulgaris L. Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Voedselarm water

Liggend bergvlas Thesium humifusum DC. Bedreigd ++ Inheems +/- 1 Duingrasland

Liggende asperge Asparagus officinalis L. subsp. Prostratus

[Dum.] Corb. [Zeer zeldzaam] ++ Inheems [+/-1 Duingrasland

Malrove Marrubium vulgare L. Met uitsterven bedreigd tz Archeofyt 1 Droge ruigte

Mantelanjer Petrorhagia proliféra [L.] P.W. Ball et Heywood Zeer zeldzaam Inheems +/• 2 Duingrasland

Melkkruid Glaux maritima L. Zeldzaam + Inheems + /- 3 Schor/hoogstrand

Moerasgamander Teucrium scordium L. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Duinvallei

Moeraskartelblad Pedicularis palustris L. Met uitsterven bedreigd itz Inheems 1 Vochtig schraalland

Moerasorchis Orchis palustris Jacq. Uitgestorven ++ Inheems + / - o Vochtig schraalland

Moerasvaren Thelypteris palustris Schott Zeer zeldzaam Inheems +/• 2 Muur/voedselrijk water

Moerasweegbree Baldellia ranunculoides [L.] Pari. Kwestbaar tz Inheems 2 Voedselarm water

Moeraswespeorchis Epipactis palustris [L.] Crantz Zeer zeldzaam + Inheems +/- 2 Duinvallei

Muurganzenvoet Chenopodium murale L. Bedreigd + Inheems +/- 1 Droge ruigte

Nachtsilene Silene nutans L. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/• 2 Duingrasland

Noordse rus Juncus arcticus Willd. [Bedreigd] ++ [+/-] Duinvallei

Oeverkruid Littorella uniflora [L.] Aschers. Zeer zeldzaam iz Inheems +/- 2 Duinvallei

Onderaardse klaver Trifolium subterraneum L. Bedreigd + itz Inheems 1 [Ontkalkt] duingrasland



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Pref. duin ITZ Status Trend VI. KFK >'72 Ecotoop

Ondergedoken

moerasscherm Apium inundatum [L ] Reichenb. f. Bedreigd itz Inheems 2 Voedselarm water

Ongelijkbladig fonteinkruid Potamogeton gramineus L. Bedreigd tz Inheems 1 Voedselarm water

Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis L. Bedreigd Inheems +/• 1 Ontkalkt mosduin

Paarbladig fonteinkruid Croenlandia densa [L ] Fourr. Zeer zeldzaam + iz Inheems +/- 2 Voedselarm water

Paardebloemstreepzaad Crépis polymorpha Pourr. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Vochtig schraalland

Padderus Juncus subnodulosus Schrank Onvoldoende gekend + iz Inheems +/- 3 Duinvallei/vochtig schraalland

Parnassia Parnassia palustris L. Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 1 Duinvallei

Plat fonteinkruid Potamogeton compressus L. Bedreigd tz Inheems 1 Voedselarm water

Platte bies Blysmus compressus [L ] Panzer ex Link Met uitsterven bedreigd + tz Inheems 1 Duinvallei

Prachtklokje Campanula persicifolia L. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Struweel

Rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum [Hoffmann] Newman Met uitsterven bedreigd Inheems +/- 1 Muur

Riempjes Corrigiola litoralis L. Bedreigd itz Inheems 2 Akker

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa [Druce] Soö Zeer zeldzaam + iz Inheems + 2 Duinvallei/vochtig schraalland

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum L. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Struweel

Rond wintergroen Pyrola rotundifolia L. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Duinvallei/struweel

Rossig fonteinkruid Potamogeton alpinus Balb. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Voedselarm water

Ruig viooltje Viola hirta L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duingrasland/struweel

Ruige anjer Dianthus armeria L. Kwestbaar tz Inheems 2 Duingrasland

Ruige scheefkelk Arabis hirsuta [L.] Scop. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Duingrasland

Ruw parelzaad Lithospermum arvense L. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Akker

Ruwe klaver Trifolium scabrum L. Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/- 2 Duingrasland

Ruwe viltroos Rosa pseudoglabriuscula [R. Keller] H. Henker

et G. Schulze [Zeldzaam] + Inheems [+/•] Struweel

Scherpe fijnstraal Erigeron acer L. Kwestbaar + tz Inheems 4 Duingrasland/droge ruigte

Scheve hoornbloem Cerastium diffusum Pers. Zeer zeldzaam ++ iz Inheems + 2 Stuivend duin

Schorrenzoutgras Triglochin maritimum L. Zeer zeldzaam + Inheems +/- 2 Schor

Selderij Apium graveolens L. Bedreigd tz Inheems 2 Schor/zilt grasland

Sierlijke vetmuur Sagina nodosa [L.] Fenzl Kwestbaar + tz Inheems 2 Duinvallei

Smal streepzaad Crépis tectorum L. Bedreigd Inheems +/- 1 Droge ruigte

Smalle raai Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann Bedreigd tz Inheems 1 Akker

Smalle rolklaver Lotus corniculatus L. subsp. tenuifolius [L.]

P. Fourn. [Zeer zeldzaam] + Inheems [+/-) Schor

Snavelruppia Ruppia maritima L. Met uitsterven bedreigd ++ Inheems +/• 1 Brak water

Sofiekruid Descurainia Sophia [L.] Webb ex Prantl Criteria n.v.t. + Neofyt +/■ 2 Droge ruigte

Soldaatje Orchis militaris L. Bedreigd Inheems +/- 1 Struweel/duingrasland

Spinneorchis Ophrys sphegodes Mill. Uitgestorven Inheems +/• 0 Duingrasland

Spiraalruppia Ruppia cirrhosa [Petagna] Grande Uitgestorven ++ Inheems +/■ 0 Brak water

Stekend loogkruid Salsola kali L. subsp. kali [Zeldzaam] ++ Inheems [+/-] Hoogstrand

Stijf hardgras Catapodium rigidum [L.] C.E. Hubbard Met uitsterven bedreigd ++ Inheems +/- 1 Duingrasland

Stijlroos Rosa stylosa Desv. [Zeer zeldzaam] + Inheems !+/-] Struweel

Stijve dravik Bromus diandrus Roth Onvoldoende gekend ++ Inheems +/- 1 Mosduin/duingrasland

Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum [L.] Roth Zeer zeldzaam Inheems + 2 Struweel

Stijve ogentroost s.l. Euphrasia stricta L. s.l. Kwestbaar + tz Inheems 3 Duingrasland/duinvallei

Stinkende ganzenvoet Chenopodium vulvaria L. Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Droge ruigte

Stinkende kamille Anthemis cotula L. Zeer zeldzaam Archeofyt +/- 2 Akker

Stofzaad Monotropa hypopitys L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Struweel

Stompbladige roos Rosa tomentella [Zeldzaam] + Inheems Struweel

Strandbiet Beta vulgaris L. Zeer zeldzaam ++ Inheems + 3 Hoogstrand

Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale [D. Turn.] Gilm. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Duinvallei

*  Strandkweek Elymus athericus [Link] Kerguélen Vrij zeldzaam + iz Inheems + 4 Schor/hoogstrand/zeereep

Strandmelde Atriplex littoralis L. Zeer zeldzaam ++ Inheems +/- 2 Hoogstrand

Teer guichelheil Anagallis tenella [L.] L. Bedreigd + tz Inheems 2 Duinvallei

Teer vederkruid Myriophyllum alterniflorum DC. Zeer zeldzaam Inheems + 1 Voedselarm water

Tengere distel Carduus tenuiflorus Curt. Bedreigd ++ Inheems +/- 1 Droge ruigte

Tengere veldmuur Minuartia hybrida [ViII.] Schischkin Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Duingrasland

Tongvaren Asplénium scolopendrium L. Zeldzaam + Inheems + 3 Struweel/bos/muur
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Trosdravik Bromus racemosus L. Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Vochtig schraalland

Tweehuizige zegge Carex dioica L. Bedreigd tz Inheems 1 Vochtig schraalland

* Veldhondstong Cynoglossum officinale L. Zeldzaam + Inheems +/■ 3 Mosduin/droge ruigte/struweel

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata [L ] So6 Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duinvallei

Voorjaarsganzerik Potentilla neumanniana Reichenb. Zeer zeldzaam + iz Inheems +/- 2 Duingrasland

Voorjaarszegge Carex caryophyllea Latourr. Zeer zeldzaam Inheems 2 Duingrasland

Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea Smith Kwestbaar ++ tz Inheems 2 Duingrasland

Watergentiaan Nymphoides peltata [S.C . Gmel.] O. Kuntze Met uitsterven bedreigd tz Inheems 1 Voedselarm water

v Waterpunge Samolus valerandi L. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Duinvallei

Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus Hornem. Met uitsterven bedreigd itz Inheems 1 Water

Wegdistel Onopordum acanthium L. Zeer zeldzaam Inheems + 2 Droge ruigte

Wegedoorn Rhamnus catharticus L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Struweel

Weichselboom Prunus mahaleb L. [Zeer zeldzaam] ++ [+/-] Struweel

Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum [Mill.] Druce Met uitsterven bedreigd ++ Inheems +/- 1 Struweel

Wild kattekruid Nepeta cataria L. Bedreigd Archeo/neofyt 2 Droge ruigte

Wilde peterselie Petroselinum segetum [L ] Koch Zeer zeldzaam Inheems +/- 2 Vochtig schraalland

Wilgsla Lactuca saligna L. Uitgestorven Inheems +/• O Droge ruigte

Wit hongerbloempje Draba muralis L. Met uitsterven bedreigd + Inheems +/- 1 Duingrasland

Wollige sneeuwbal Viburnum lantana L. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Struweel

Wondklaver Anthyllis vulneraria L. Bedreigd + itz Inheems 2 Duingrasland

Wortelloos kroos Wolffia arrhiza [L ] Hork. ex Wimm. Bedreigd tz Inheems 2 Voedselarm water

Zacht loogkruid Salsola kali L. subsp. Ruthenica [lljin] Soö [Zeldzaam] + Inheems [+/-] Hoogstrand

Zachte haver Avenula pubescens [Huds.] Dum. Zeldzaam + Inheems +/• 3 Duingrasland

' Zanddoddengras Phleum arenarium L. Vrij zeldzaam + iz Inheems + 4 Mosduin

Zandduizendknoop Polygonum oxyspermum C.A. Mey.

et Bunge ex Ledeb. Met uitsterven bedreigd ++ iz Inheems +/- 1 Hoogstrand

' Zandhaver Leymus arenarius [L ] Höchst. Zeldzaam ++ Inheems + 3 Zeereep/stuivend duin

Zeealsem Artemisia maritima L. Bedreigd + iz Inheems +/- 1 Schor

Zeegerst Hordeum marinum Huds. Uitgestorven ++ Inheems +/- o Hoogstrand/schor

v Zeegroene zegge Carex flacca Schreb. Vrij zeldzaam + iz Inheems + 4 Vochtig schraalland/ duinvallei/

duingrasland

"Zeeklaver" Trifolium squammosum L. [Uitgestorven] ++ [+/-] Hoogstrand/schor

Zeekool Crambe maritima L. Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/- 2 Hoogstrand

Zeelathyrus Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus [L]

P.W. Ball Met uitsterven bedreigd ++ Inheems +/- 1 Hoogstrand

Zeepostelein Honckenya peploides [L ] Ehrh. Bedreigd ++ Inheems +/- 1 Hoogstrand

Zeeraket Cakile maritima Scop. Zeldzaam ++ iz Inheems + 3 Hoogstrand/zeereep/

stuivend duin

Zeerus Juncus maritimus Lam. Bedreigd ++ iz Inheems +/■ 1 Schor/duinvallei

Zeevenkel Crithmum maritimum L. Met uitsterven bedreigd ++ iz Inheems +/- 1 Hoogstrand

Zeevetmuur Sagina maritima G. Don Zeer zeldzaam ++ iz Inheems + 2 Schor/hoogstrand

Zeeweegbree Plantago maritima L. Zeer zeldzaam + Inheems +/• 2 Schor

Zeewinde Calystegia soldanella [L.] R. Brown Zeer zeldzaam ++ iz Inheems +/• 2 Zeereep/stuivend duin

Zeewolfsmelk Euphorbia paralias L. Zeer zeldzaam + + Inheems +/- 2 Zeereep

Zilt torkruid Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Bedreigd ++ tz Inheems 1 Schor/zilt grasland

Zilte greppelrus Juncus ambiguus Guss. Zeldzaam + Inheems + 3 Duinvallei

• Zilte rus juncus gerardii Loisel. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Schor

Zilte schijnspurrie Spergularia marina [L.] Besser Zeldzaam + Inheems + 3 Slik/schor

Zilte waterranonkel Ranunculus baudotii Godr. Zeer zeldzaam iz Inheems + 2 Brak water

Zilte zegge Carex distans L. Zeer zeldzaam + iz Inheems +/- 2 Schor

Zomerbitterling Blackstonia perfoliata [L.] Huds. Zeer zeldzaam + Inheems + 2 Duinvallei

t Zulte Aster tripolium L. Vrij zeldzaam + Inheems + 4 Schor

Zuurbes Berberis vulgaris L. Zeer zeldzaam + Inheems + 1 Struweel

Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum L. Zeer zeldzaam Inheems + 1 Muur


