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Samenvatting 

De detailkartering van flora-aandachtssoorten kadert in de voorbereiding van een 

natuurinrichtingsproject voor de Schuddebeurze en werd via een bijakte bij het lopende project 

‘Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Vlaamse Kust’ (PINK II, bestek 

ANB/WVL/2011/003) aan het EV-INBO gegund.  

Het rapport bespreekt de actuele en historische botanische waarde van de Schuddebeurze. 

Hiervoor wordt gesteund op een gedetailleerde kartering van flora-aandachtssoorten die vooral 

werd uitgevoerd in de periode 2011-2013. Daarnaast werden ook de gegevens uit FLORABANK en 

een beperkt aantal literatuurbronnen uit de 7 omliggende km²-hokken gebruikt om de flora in een 

ruimer historisch kader te bekijken.  

In de recente kartering werden 36 aandachtssoorten aangetroffen. De uitgebreide floralijst omvat 

64 aandachtssoorten, waarvan er 18 na 1990 niet meer in het gebied zijn waargenomen. 

Omgekeerd zijn er 19 soorten die enkel na 1990 worden vermeld. Hiervan zijn er 7 bij de 

detailkartering gevonden, wat het belang van gedetailleerde inventarisaties onderstreept.  

Bij de meest bijzondere soorten vermelden we in eerste instantie kruipend moerasscherm, een 

bijlage II (en IV) soort van de habitatrichtlijn. De groeiplaats is eerder bescheiden (een tiental m²) 

maar is gezien de zeldzaamheid van de soort minstens van gewestelijk belang. Een tweede soort 

van internationaal belang is de westeuropese kustendeem drienervige zegge. In de Schuddebeurze 

treffen we vermoedelijk ook de hybride met zwarte zegge Carex x timmiana aan. Kruisdistel en 

wegdistel hebben in het gebied de belangrijkste populaties van de kust, van kruisdistel is het 

actueel zelfs de enige vindplaats binnen de duinstreek.  

Verder is het gebied van belang voor de vegetatietypen kenmerkend voor de ontkalkte 

duingebieden. Die zijn namelijk enkel in Cabour, de Schuddebeurze en D’Heye te vinden. Binnen 

het droog zuur grasland zijn vooral de populaties van klein tasjeskruid en eekhoorngras van 

betekenis op niveau kust. In de ‘klavertjesgraslanden’ van de duin-polder overgangszones vinden 

we belangrijke populaties van gestreepte klaver, draadklaver en onderaardse klaver.  

In functie van natuurinrichting worden 6 globale vegetatietypes besproken die actueel in het gebied 

aanwezig zijn of kunnen ontwikkeld worden. Binnen de duinen onderscheiden we droge tot 

vochtige graslanden (Natura 2000 habitattype 2130), duinheide (2150) en duinvalleien (2190). 

Verder worden de poldergraslanden aangehaald en wordt een pleidooi gehouden voor de 

ontwikkeling van een substantiële component open water en moeras. 
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1. Inleiding 

De opdracht voor de detailkartering van flora-aandachtssoorten kadert in de voorbereiding van een 

natuurinrichtingsproject voor de Schuddebeurze en werd via een bijakte bij het lopende project 

‘Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Vlaamse Kust’ (PINK II, bestek 

ANB/WVL/2011/003) aan het EV-INBO gegund. Beide projecten sluiten naadloos bij elkaar aan. De 

Schuddebeurze vormde nog een belangrijk hiaat dat niet binnen PINK werd opgevuld. Beide 

projecten volgen dezelfde methodiek en dragen bij tot de gedetailleerde kartering van 

aandachtssoorten over de volledige kust. Deze kartering maakt een botanische evaluatie mogelijk 

van de gehele regio en draagt er bij tot de inschatting van de staat van instandhouding van de 

natuurwaarden. 

Binnen dit project wordt de florakartering vooral gebruikt om de actuele botanische waarden in 

kaart te brengen. Daarenboven bekijken we ook historische floristische gegevens; een niet 

onbelangrijk deel van de levende flora zit namelijk als zaad in de grond. Tot slot geven we vanuit 

de flora een aanzet om de natuurontwikkelingspotenties in kaart te brengen.  

 

2. Methodiek 

2.1. Detailkartering 

Met de detailkartering wordt gestreefd naar een gedetailleerde gebiedsdekkende inventarisatie van 

een selectie van ‘aandachtssoorten’. De selectie van deze soorten gebeurt op basis van 

zeldzaamheid, achteruitgang en ecologische specificiteit. De lijst omvat dus vooreerst alle Rode 

Lijst soorten uit de categorieën (met uitsterven) bedreigd en kwetsbaar (s.s.) die aan de kust 

voorkomen. Daarenboven wordt een selectie gemaakt van in Vlaanderen zeldzame, 

achteruitgaande of momenteel niet bedreigde soorten omwille van hun ecologische specificiteit. 

Aan de kust zijn dit zeldzame soorten maar eventueel kunnen zij in andere ecodistricten vrij 

algemeen zijn. Kenmerkende soorten van heide of blauwgrasland bijvoorbeeld, zoals struikhei, 

biezenknoppen, zandblauwtje of veldrus, zijn in de binnenlandse zandstreken vaak nog algemeen 

maar aan de kust bezetten ze een specifieke en zeldzame niche in oude duinvalleien. Het zijn dan 

ook geschikte soorten voor de evaluatie van het beheer in deze ecotooptypen.  

Groeiplaatsen van de aandachtssoorten worden zo gedetailleerd mogelijk vastgelegd. Het 

gekarteerde studiegebied wordt weergegeven in figuur 1. Ook de gebieden ten zuiden van het 

kanaal werden bezocht maar niet gebiedsdekkend gekarteerd. Individuen of kleine groepjes 

worden als punt gekarteerd waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een hand-GPS. Bij 

detailkartering aan de kust gebruikt het INBO hiervoor toestellen van het type Garmin Foretrex 

201. Dit zijn compacte GPSjes die met een riempje om de pols bevestigd worden, wat bijzonder 

handig is bij het karteren. Een test van de nauwkeurigheid van dit toestel leverde een gemiddelde 

fout op van ca. 2,5 m in open terrein. In beboste omgeving loopt deze fout op tot ca. 7 m. 

Rekening houdend met deze fouten wordt tussen punten van dezelfde soort minstens 5 m afstand 

gehouden. Grotere vlekken waarbinnen een soort frequent voorkomt (minstens om de 5 m wordt 

een individu aangetroffen), worden als vlakken gekarteerd op een gedetailleerde orthofoto.  

Tabel 1. Abundantiecode gebruikt bij de detailkartering 

 

Code Aantal exemplaren Groeiplaats (m²) Mediaan

a 1 <1 1

b 2-5 2-5 3

c 6-25 6-25 12

d 26-50 26-50 35

e 51-500 51-500 200

f 501-5000 501-5000 2000

g >5000 >5000 7500
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Bij ieder punt of vlak worden soort, abundantie, waarnemers (maximaal 3) en datum genoteerd. 

De abundantie-aanduiding gebeurt in klassen volgens het aantal exemplaren of - bij klonaal 

uitbreidende soorten - volgens de ingenomen oppervlakte (tabel 1). Het is dus belangrijk om voor 

elke soort te weten of die aan de hand van aantallen of oppervlaktes wordt genoteerd. 

De manier van karteren hangt af van de aard van het terrein en vooral de abundantie van 

aandachtssoorten. Doorgaans gebeurt de inventarisatie door één persoon maar in zeer soortenrijke 

omstandigheden is het handig om met twee personen te werken waarbij iemand punten ‘inbiept’ en 

iemand noteert. Het is belangrijk bij de kartering de gevolgde route (track) op de GPS te bewaren 

zodat de inventarisatie-inspanning wordt vastgelegd. Vermits sommige plantensoorten enkel 

tijdens een specifiek seizoen aangetroffen worden is het noodzakelijk om verschillende 

karteerrondes per gebied te voorzien.  

Alle gegevens worden gedigitaliseerd en in een ArCGIS geodatabank bewaard. De gegevens 

worden vervolgens verrasterd in een 50x50 m² raster. Binnen elke rastercel worden de 

waarnemingen per jaar opgesteld en de gegevens van het jaar waain de grootste abundantie werd 

vastgesteld, worden behuden. Op basis van deze gegevens worden verder gerekend.  

 

2.2. Historische gegevens 

Voor de ruime omgeving van het studiegebied, met de nadruk op het duingebied, werd een 

complete flora-lijst samengesteld. Hiervoor werden de FLORABANK-gegevens gebruikt uit de zeven 

omliggende kilometerhokken c1-32-33, 32-34, 42-11, 42-12, 42-13, 41-22 en 41-24 (figuur 1), 

aangevuld met gegevens uit Massart (1912) en Vanhecke (1974). Speciale dank gaat uit naar Leo 

Vanhecke en conservator Johan Broidioi die in hun oude notitieboekjes of verre geheugen nog 

extra gegevens over het gebied terugvonden. Uit deze totaallijst werden de verdwenen of niet in 

het eigenlijke studiegebied waargenomen aandachtssoorten geselecteerd en besproken. Deze lijst 

pretendeert geen volledigheid maar meer gedetailleerd onderzoek zoals het uitpluizen van originele 

streeplijsten valt buiten het bestek van deze opdracht. Vermoedelijk levert de interpretatie van 

dergelijke gegevens nog extra soorten op voor het gebied die niet of op verkeerde locaties in de 

flora-atlas (Van Landuyt et al. 2006) zijn opgenomen. Zo hebben historische waarnemingen van 

bijvoorbeeld veenpluis, ondergedoken moerasscherm en dwergbloem uit de atlas mogelijks 

betrekking op de Schuddebeurze.   

 

Figuur 1.  Studiegebied met straatnamen en IFBL-km²-hokken. 
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2.3. Grondwater 

De gekarteerde flora wordt in relatie gebracht met een belangrijke sturende variabele, namelijk de 

diepte van het grondwater onder maaiveld. Hiervoor werd de gemiddelde grondwaterstand in 11 

peilbuizen in het hydrologisch gemiddelde jaar 2006 in ArcGIS geïnterpoleerd en afgetrokken van 

hoogtegegevens van DHM Vlaanderen (figuur 2). Grondwaterstanden worden al sedert december 

1997 nauwgezet opgemeten door Natuurpunt Conservator Johan Broidioi en worden bewaard in de 

WATINA databank op het INBO. Uit een overlay van de karteergegevens met de vochtkaart wordt 

de standplaatskarakteristiek per soort bekeken.   

 

 

Figuur 2.  Gemiddelde diepte van het grondwater in 2006.De rode stippen geven de peilbuizen weer.   

 

3. Resultaten 

3.1. Soortenaantal en trends 

In totaal werden 2571 plantenwaarnemingen genoteerd. Het betreft vooral punten, slechts 

tweemaal werd een soort als polygoon gekarteerd. Het merendeel van de waarnemingen werd 

verricht in 2012 (tabel 2) maar er werden gegevens gebruikt verspreid over de periode 2006-2013. 

Bij het downloaden van een aantal tracks zijn problemen opgedoken met de geografische projectie 

waardoor er geen volledig beeld kan gegeven worden van de karteerintensiteit (figuur 3). Onder 

meer van het centrale bunkerperceel zijn helaas geen track-gegevens beschikbaarHier geeft de 

puntendichtheid een idee van de karteerintensiteit. De percelen die als natuurgebied worden 

beheerd, werden gebiedsdekkend gekarteerd. Bij intensief landbouwgebruik werd de kartering 

doorgaans beperkt tot de randen indien bleek dat er in de percelen geen aandachtssoorten te 

verwachten vielen (akkers of zwaar bemeste cultuurgraslanden). Het afgesloten gemeentelijk 

perceel langs de Bamburgstraat werd niet bezocht. 

Tabel 2. Aantal waarnemingen per jaar gebruikt in dit rapport. 

 

2006-2010 29

2011 518

2012 1553

2013 469
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Figuur 3.  Weergave van de karteerintensiteit: gevolgde tracks (onvolledig wegens technische 

problemen!) en punt-waarnemingen. 

In totaal werden in het kader van deze opdracht 36 aandachtssoorten in kaart gebracht (tabel 3). 

De totale lijst voor de 7 omringende kilometerhokken omvat 64 aandachtssoorten (tabel 4). Voor 

een aantal typische poldersoorten (van graslanden, open water of dijken) zoals veldgerst, selderij 

en gulden sleutelbloem is het onduidelijk of zij in het studiegebied zelf voorkomen of –kwamen. 

Voor kenmerkende soorten van kalkrijke duinen zoals nachtsilene of scherpe fijnstraal is dit 

onwaarschijnlijk.  

Na 1990 zijn 18 aandachtssoorten niet meer waargenomen. De verdwenen soorten zijn vooral 

kenmerkend voor droge graslanden, mosduinen en pioniermilieus zoals grote tijm, duinviooltje, 

dwergvlas, en dwergviltbloem. Vermoedelijk werd een aantal van deze soorten gevonden in akkers 

of tuintjes. Massart (1912) vermeldt onder meer korensla, eenjarige hardbloem, glad biggenkruid 

en klein tasjeskruid als ‘onkruid’ in de groententuinen, aardappel- en graanveldjes. Ook twee 

typische soorten van heischraal grasland die in de vegetatie-opnames van Vanhecke (1974) 

worden vermeld, zijn recent niet meer waargenomen, namelijk hondsviooltje en borstelgras. 

Omgekeerd zijn er 19 soorten enkel na 1990 waargenomen waarvan er 7 voor het eerst bij de 

recente detailkartering worden vermeld. Dit benadrukt het belang van een vrij intensieve flora-

inventarisatie. In de lijst met nieuwkomers is minder duidelijk een lijn te trekken maar het betreft 

ook vooral soorten van droge graslanden of ruigten zoals sikkelklaver, bokkenorchis, echte 

kruisdistel en muskuskaasjeskruid. Wellicht is een aantal soorten bij eerdere inventarisaties over 

het hoofd gezien (holpijp of eekhoorngras bijvoorbeeld). Ten slotte is het verschijnen van een 

aantal soorten vermoedelijk het gevolg van natuurontwikkelingsmaatregelen. We denken aan 

dwergzegge (vermoedelijk uit de zaadvoorraad opgedoken) en grote ratelaar (waarschijnljk met 

maaimachines meegebracht).  

Een vergelijking van de totale flora voor en na 1990 (figuur 4) wijst op een toename van het 

soortenaantal, zowel bij inheemse als niet-inheemse soorten. Ook hier draagt een toename van de 

karteerintensiteit wellcht toe bij. 
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Tabel 3.  Aandachtssoorten gekarteerd in het studiegebied in de periode 2006-2013. Van knopig doornzaad en 

wilde peterselie (*) werd de populatie op het Fort Nieuwendamme niet volledig in kaart gebracht. 

 

 

  

Figuur 4.  Evolutie van soortenaantal en indigeniteit.  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam #Hok 50x50 m² Abundantie

Apium repens Kruipend moerasscherm 1 5-25 m²

Calluna vulgaris Struikhei 3 25-50 ind.

Carduus tenuiflorus Tengere distel 3 5-25 ind.

Carex ovalis Hazenzegge 17 500-5000 ind.

Carex trinervis/nigra/x timmiana Drienervige/Zwarte zegge 14 500-5000 m²

Carex viridula  var. pulchella Dwergzegge 1 5-25 ind.

Crepis polymorpha Paardenbloemstreepzaad 1 1 ind.

Danthonia decumbens Tandjesgras 9 50-500 ind.

Descurainia sophia Sofiekruid 3 25-50 ind.

Equisetum fluviatile Holpijp 2 25-50 m²

Eryngium campestre Kruisdistel 1 5-25 ind.

Fumaria muralis Middelste duivenkervel 1 5-25 ind.

Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem 1 1 ind.

Isolepis setacea Borstelbies 11 >5000 ind.

Jasione montana Zandblauwtje 10 50-500 ind.

Juncus acutiflorus Veldrus 10 50-500 m²

Juncus conglomeratus Biezenknoppen 13 50-500 ind.

Medicago falcata Sikkelklaver 5 50-500 ind.

Montia minor Klein bronkruid 43 >5000 ind.

Onopordum acanthium Wegdistel 11 50-500 ind.

Petroselinum segetum Wilde peterselie -* -*

Potentilla anglica Kruipganzerik 2 5-25 m²

Potentilla erecta Tormentil 3 25-50 ind.

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 4 500-5000 ind.

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 1 5-25 ind.

Scirpus tabernaemontani Ruwe bies 11 50-500 ind.

Spergularia marina Zilte schijnspurrie 1 500-5000 ind.

Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 22 >5000 ind.

Torilis nodosa Knopig doornzaad 1* 1 ind.*

Trifolium micranthum Draadklaver 31 500-5000 ind.

Trifolium scabrum Ruwe klaver 8 50-500 ind.

Trifolium striatum Gestreepte klaver 89 >5000 ind.

Trifolium subterraneum Onderaardse klaver 68 500-5000 ind.

Ulex europaeus Gaspeldoorn 9 50-500 ind.

Veronica beccabunga Beekpunge 8 50-500 m²

Vulpia bromoides Eekhoorngras 85 >5000 ind.
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Tabel 4.  Alle aandachtssoorten gevonden in het ruime studiegebied (7 omringende km²-hokken). Voor de 

recente periode wordt aangegeven of zij dan voor het eerst worden vermeld (++) of helemaal niet meer 

werden waargenomen (--). Met * aangeduide soorten worden in de detailkartering voor het eerst vermeld voor 

het studiegebied. 

 

 

3.2. Verspreiding en ecologie 

Figuur 5 geeft de gemiddelde vochtigheid weer van de standplaats van de aandachtssoorten met 

een minimaal aantal waarnemingen (minstens 12). Hieruit leiden we drie groepen van soorten af. 

Bij de soorten van natte omstandigheden bevindt de gemiddelde grondwaterstand zich  hoogstens 

ca. 1 m onder maaiveld (gemiddelde per soort hoogstens 75 cm). Binnen de dataset van de 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst <1960 1960-1990 >1990

Agrimonia eupatoria L. Gewone agrimonie Achteruitgaand x --

Aira caryophyllea L. Zilverhaver Momenteel niet bedreigd x x --

Apium graveolens L. Selderij Kwetsbaar x x

Apium repens (Jacq.) Lag. Kruipend moerasscherm Met verdwijning bedreigd x x

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Korensla Met verdwijning bedreigd x --

Artemisia absinthium L. Absintalsem - x --

Berula erecta (Huds.) Coville Kleine watereppe Momenteel niet bedreigd x x

Calluna vulgaris (L.) Hull Struikhei Achteruitgaand x x x

Carduus nutans L. Knikkende distel Zeldzaam ++

Carduus tenuiflorus Curt. Tengere distel Zeldzaam x x

Carex ovalis Good. Hazenzegge Momenteel niet bedreigd x x

Carex trinervis Degl. Drienervige zegge Zeldzaam x x

Carex viridula Michaux var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid Dwergzegge Bedreigd ++*

Crepis polymorpha Pourr. Paardenbloemstreepzaad Momenteel niet bedreigd x x

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandjesgras Achteruitgaand x x x

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Sofiekruid Momenteel niet bedreigd x x x

Equisetum fluviatile L. Holpijp Momenteel niet bedreigd ++

Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal Kwetsbaar ++

Eryngium campestre L. Kruisdistel Zeldzaam ++*

Filago minima (Smith) Pers. Dwergviltkruid Kwetsbaar x --

Fumaria muralis Sond. ex Koch Muurduivenkervel - ++*

Gnaphalium luteoalbum L. Bleekgele droogbloem Momenteel niet bedreigd ++

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Bokkenorchis Bedreigd ++

Hordeum secalinum Schreb. Veldgerst Momenteel niet bedreigd x --

Hypochoeris glabra L. Glad biggenkruid Met verdwijning bedreigd x --

Isolepis setacea (L.) R. Brown Borstelbies Momenteel niet bedreigd x x

Jasione montana L. Zandblauwtje Momenteel niet bedreigd x x x

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Veldrus Momenteel niet bedreigd x x

Juncus conglomeratus L. Biezenknoppen Momenteel niet bedreigd x x

Leonurus cardiaca L. Hartgespan Zeldzaam x --

Malva moschata L. Muskuskaasjeskruid Momenteel niet bedreigd ++

Medicago falcata L. Sikkelklaver Momenteel niet bedreigd ++

Medicago minima (L.) L. Kleine rupsklaver Zeldzaam x --

Nardus stricta L. Borstelgras Achteruitgaand x x --

Onopordum acanthium L. Wegdistel Momenteel niet bedreigd x x x

Orobanche minor Smith Klavervreter Zeldzaam x --

Petroselinum segetum (L.) Koch Wilde peterselie Zeldzaam x x

Polygala vulgaris L. Gewone vleugeltjesbloem Kwetsbaar x x

Potamogeton acutifolius Link Spits fonteinkruid Zeldzaam ++

Potentilla anglica Laichard. Kruipganzerik Momenteel niet bedreigd x x

Potentilla erecta (L.) Räuschel Tormentil Achteruitgaand x x

Primula veris L. Gulden sleutelbloem Momenteel niet bedreigd x --

Radiola linoides Roth Dwergvlas Met verdwijning bedreigd x --

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Grote ratelaar Kwetsbaar ++*

Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar Kwetsbaar ++

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. Ruwe bies Momenteel niet bedreigd x x

Scleranthus annuus L. Eenjarige hardbloem Achteruitgaand x --

Silene conica L. Kegelsilene Zeldzaam x x

Silene nutans L. Nachtsilene Zeldzaam ++

Sium latifolium L. Grote watereppe Kwetsbaar x --

Spergularia marina (L.) Besser Zilte schijnspurrie Momenteel niet bedreigd ++*

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown Klein tasjeskruid Kwetsbaar x x x

Thymus pulegioides L. Grote tijm Kwetsbaar x --

Torilis nodosa (L.) Gaertn. Knopig doornzaad Momenteel niet bedreigd x x

Trifolium micranthum Viv. Draadklaver Momenteel niet bedreigd x x

Trifolium scabrum L. Ruwe klaver Zeldzaam ++*

Trifolium striatum L. Gestreepte klaver Zeldzaam x x x

Trifolium subterraneum L. Onderaardse klaver Zeldzaam x x x

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Goudhaver Achteruitgaand ++

Ulex europaeus L. Gaspeldoorn Momenteel niet bedreigd x x x

Veronica beccabunga L. Beekpunge Momenteel niet bedreigd ++

Viola canina L. Hondsviooltje Kwetsbaar x x --

Viola curtisii E. Forster Duinviooltje Zeldzaam x --

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray Eekhoorngras Momenteel niet bedreigd ++*
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Schuddebeurze betreft het 11 soorten waaronder beekpunge, dwergzegge, borstelbies, ruwe bies 

en veldrus. 

De groep van vochtminnende soorten wordt gekenmerkt door een optimale gemiddelde 

grondwaterstand van 1 tot 1.25 m onder maaiveld met een relatief nauwe spreiding tussen ca. 80 

tot 140 cm. Deze groep omvat 8 soorten: tandjesgras, tormentil, drienervige zegge (incl. hybriden 

met zwarte zegge), hazenzegge, klein bronkruid, draadklaver en onderaardse klaver. De meesten 

hiervan kunnen we als typische soorten van heischraal grasland bestempelen. Ze verkiezen licht 

humeuze standplaatsen.  

De derde groep omvat soorten van droge omstandigheden en omvat 9 soorten waaronder klein 

tasjeskruid, zandblauwtje, gestreepte klaver, kleine ratelaar en eekhoorngras. Met uitzondering 

van Eekhoorngras bevindt de gemiddelde grondwaterstand zich hier meer dan anderhalve meter 

onder maaiveld. 

Figuur 6 geeft het aantal waargenomen aandachtssoorten per 50x50 m² hok weer. Het meest 

soortenrijke hok telt 13 aandachtssoorten en bevindt zich in het noordwesten van het 

‘bunkerperceel’ langsheen de Schuddebeurzeweg (’t Veld). Duidelijke zwaartepunten op het vlak 

van soortenrijkdom zijn het gehele bunkerperceel, het Natuurpunt-perceel in de hoek 

Schuddebeurzeweg-Steenstraat (Vijfwegen) en noordelijke zone van het perceel tussen 

Steenstraat en Bamburgstraat. 

 

 

Figuur 5. Bodemvochtigheid van de groeiplaats van een selectie van aandachtssoorten. De gemiddelde 

grondwaterstand (2006) in m onder maaiveld en standaarddeviaties worden weergegeven. 
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Figuur 6. Totaal aantal aandachtssoorten per 50x50 m² hok. 

 

 

Figuur 7.  Aantal aandachtssoorten van droog duingrasland (klein tasjeskruid, zandblauwtje, struikhei, 

echte kruisdistel, sikkelklaver, ruwe klaver, gestreepte klaver, kleine ratelaar, eekhoorngras). 
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Figuur 8.  Aantal aandachtssoorten van vochtig grasland (tandjesgras, tormentil, drienervige zegge, 

hazenzegge, klein bronkruid, draadklaver en onderaardse klaver). 

 

 

Figuur 9.  Aantal aandachtssoorten van nat grasland en oevers (beekpunge, bleekgele droogbloem, 

dwergzegge, holpijp, borstelbies, ruwe bies, biezeknoppen en veldrus). 
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Figuren 7-9 geven de verspreiding van de soortenaantallen weer per vochtklasse. Hierin zien we 

een verdere differentiatie van het terrein. Voor de droge soorten komt het zwaartepunt goed 

overeen met dat van de totale soortenrijkdom. Voor de vochtige soorten is vooral het 

bunkerperceel (’t Veld) actueel van belang. De soorten van natte omstandigheden zijn meer 

verspreid over het terrein te vinden. Hier komen de lager gelegen terreindelen tussen de 

Schuddebeurze en het chaletpark naar voor, evenals een aantal sloten aan de duin-

polderovergang. 

 

3.3. Bespreking per soort 

Onderstaande bespreking geeft voor een ruime selectie van aandachtssoorten de huidige en 

historische verspreiding weer in de omgeving van het studiegebied (binnen de 7 dichtstbijgelegen 

IFBL km-hokken). Daarbij werden zowel gegevens van onze detailkartering als uit FLORABANK 

gebruikt. De geschatte grootte van de totale kustpopulatie werd overgenomen uit het rapport van 

PINK I (Provoost et al. 2010), gegevens over habitat, ruimere verspreiding en Rode Lijst werden 

grotendeels ontleend aan Van Landuyt et al. (2006) en gegevens over zaadvoorraad aan Decleer et 

al. 2004. De populatiegrootte in de Schuddebeurze slaat enkel op de recente detailkartering binnen 

de perimeter van het natuurinrichtingsproject. De zones ten zuiden van het kanaal (Drie Speien en 

Fort Nieuwendamme) zijn niet gebiedsdekkend in kaart gebracht.  

 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Groeit in graslanden en zomen op vochtige 

tot droge, kalkhoudende bodems. Aan de 

kust het meest talrijk in de Zwinduinen, waar 

de soort onder meer op de dijken groeit. Eén 

waarneming bekend van c1-32-34 in 1986. 

Potentieel binnen het studiegebied op 

kalkhoudende polderdijken. 

Zilverhaver Aira caryophyllea  

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Eénjarige soort van droge, zwak zure 

pioniersmilieus, in Vlaanderen vooral te 

vinden op de zure zandgronden. Aan de kust 

is het een zeldzame soort die doorgaans wijst 

op oppervlakkige bodemontkalking. Voor de 

Schuddebeurze vermeld door Massart (1912) 

en tussen 1945 en 1974 waargenomen in 

drie verschillende km²-hokken. De soort is 

buiten de bloeiperiode gemakkelijk over het 

hoofd te zien en behoort zeker tot de 

potentiële soorten van het gebied gezien 

zilverhaver een langlevende 

bodemzaadvoorraad vormt.   

Wilde selderij Apium graveolens 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Van nature groeit de wilde vorm van selderij 

op de hoge schorre maar in Vlaanderen is de 

soort vooral in de polder te vinden. De meest 

recente waarneming dateert van 1998 (c1-

42-13) maar de groeiplaats was vermoedelijk 

buiten het studiegebied gelegen. De polder 

grenzend aan de Schuddebeurze is wellicht te 

sterk ontzilt voor deze soort maar 

bijvoorbeeld ter hoogte de Drie Speien, waar 

andere zilte soorten groeien, is het opduiken 

van wilde selderij niet onwaarschijnlijk.  

Kruipend moerasscherm Apium repens 

RL: Met verdwijning bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 m² 

Schuddebeurze: 5-25 m² 

Pionier van lage vegetaties op periodiek 

natte, matig voedselrijke bodem. Verdient 

bijzondere aandacht als EU-

Habitatrichtlijnsoort (bijlage II & IV). In 

Vlaanderen is de soort recent slechts van een 

vijftal gebieden bekend, waarvan 

verschillende aan de kust. De groeiplaats in 

de Schuddebeurze is dus minstens van 

regionaal belang. De belangrijkste 
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kustpopulatie bevindt zich in het ter Yde 

duincomplex, meerbepaald in de 

‘Paardevisserswei’ in Hannecart en in de 

Oostvoorduinen. Verder groeit de soort ook 

aan de rand van 2 nabijgelegen poelen in de 

Houtsaegerduinen. In de Schuddebeurze 

groeit de soort in de laaggelegen weitjes 

tegen het chaletpark (zie foto). Anne Ronse 

vond na een intensieve speurtocht in oktober 

2013 twee deelpopulatie met een 

gezamenlijke oppervlakte van enkele 

honderden m². In een derde populatie komen 

waarschijnljik hybriden met groot 

moerasscherm voor. Kruipend moerasscherm 

was bekend van het gebied maar is er al 

verschillende decennia niet meer 

gesignaleerd (med. Marc Leten). Leo 

Vanhecke vond in 1980 nog vrij veel Apium 

repens rond een bomputje ten zuiden van de 

Schuddebeurzeweg. Kruipend moerasscherm 

vormt een langlevende zaadvoorraad in de 

bodem. De soort dook recent bijvoorbeeld op 

na de natuurontwikkelingswerken in 

Groenendijk maar is er ondertussen al weer 

verdwenen. Jaarlijkse opvolging van de 

populatie is wenselijk in het kader van de 

Natura 2000 rapportage. 

 

Groeiplaats van kruipend moerasscherm. 

Korensla Arnoseris minima 

RL: Met verdwijning bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: Verdwenen 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Akkeronkruid van voedselarme, doorgaans 

kalkarme en zandige graanakkers. In 

Vlaanderen zo goed als verdwenen. Door 

Massart (1912) vermeld voor het 

binnenduingebied van Westende.  

Absinthalsem Artemisia absinthium 

RL: Criteria niet van toepassing 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge, matig voedselrijke 

ruderale milieus die eeuwenlang als 

medicinale plant werd aangeplant. In 

Vlaanderen zeer zeldzaam en onder meer 

gekend van een aantal groeiplaatsen aan de 

Westkust. Aangetroffen begin jaren ’50 in c1-

41-22, zeer waarschijnlijk binnen het 

duingebied. 

Tongvaren Asplenium scolopendrium  

RL: Momenteel niet bedreigd 

In Vlaanderen vooral gekend als relatief 

algemene bewoner van oude muren, kades, 

water- en rioolputten, … De terrestrische 

groeiplaatsen in duinbossen en –struwelen 

vormen de meer natuurlijke standplaats van 

de soort in Vlaanderen en zijn daarom 

interessant om in kaart te brengen. In de 

Schuddebeurze enkel muurbewonend (op de 

bunkers) vastgesteld. 

Kleine watereppe Berula erecta  

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 m² 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

In het kustduingebied (en andere gebieden 

zonder stromend oppervlaktewater) indicatief 

voor kwel en daarom vaak aan de 

binnenduinrand te vinden. Er zijn twee 

waarnemingen bekend uit de jaren ’80 en ’90 

uit c1-42-11 en c1-32-34. Kleine watereppe 

kan als doelsoort beschouwd worden bij 

maatregelen voor natte natuurontwikkeling in 

de Schuddebeurze.  

Struikhei Calluna vulgaris 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: ca. 50 m² 

Schuddebeurze: 25-50 m² 

Een soort van voedselarme zure bodems die 

in onze overwegend kalkrijke kustduinen niet 
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goed is vertegenwoordigd. Als 

structuurvormer in het prioritair Europees 

habitattype 2150 (Atlantische vastgelegde 

ontkalkte duinen) verdient de soort er 

bijzondere aandacht. In de Vlaamse 

kustduinen is struikhei sinds lang bekend van 

de Schuddebeurze en D’Heye maar recent 

werd de soort ook ontdekt na de ontbossing 

en onstruweling in de fossiele strandvlakte 

van Hannecart (Doolaeghe) en de Zwinduinen 

(Far West).  

Bij het bezoek aan de Schuddebeurze door de 

Société royale de Botanique de Belgique in 

juni 1912, troffen de deelnemers nog grote 

oppervlakten door struikhei en brem 

gedomineerde vegetaties aan (cfr. Planche 2 

in Massart 1912, figuur 13). Leo Vanhecke 

vermeldt bij zijn prospectie van het gebied in 

1974 nog slechts 4 beperkte groeiplaatsen 

van struikhei. Daarvan zijn er actueel nog 

twee gekend, namelijk het natuurpuntperceel 

in de hoek Steenstraat-Schuddebeurzeweg en 

het noorden van het bunkerperceel. Op dat 

laatste perceel was de soort vermoedelijk 

verdwenen in de jaren ’80-’90 maar onder 

meer na graaf- en plagwerken uitgevoerd 

door Natuurpunt rond 1995 kon de soort er 

zich weer vestigen uit de zaadvoorraad. De 

overige 2 locaties waren te vinden tussen de 

Bamburgstraat en de Steenstraat en in het 

deelgebied in het noordoosten tussen de 

Hofstraat en de Zandstraat (figuur 1). Op 

deze plaatsen is atueel geen struikhei meer 

te vinden. Struikhei vormt een langlevende 

zaadvoorraad in de bodem (gedocumenteerd 

van minstens ca. 70 jaar) en kan dus bij 

plaggen of verschralen nog op verschillende 

plaatsen opduiken. 

Knikkende distel Carduus nutans 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge, kalkrijke ruigten die het 

in regionale context relatief goed doet aan de 

Westkust. De belangrijkste populatie bevindt 

zich rond het Koekuithof in het 

Garzebekeveld, dus ook op ontkalkte duinen. 

De soort werd waargenomen in 1992 in c1-

42-11, vermoedelijk binnen het duingebied. 

Gezien het voorkomen van soorten met een 

gelijkaardige ecologie zoals tengere distel en 

wegdistel, is het verschijnen van knikkende 

distel in het gebied niet onwaarschijnlijk.   

Tengere distel Carduus tenuiflorus 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 5-25 ind. 

Een soort van open, enigszins ruderale 

vegetaties die in Vlaanderen nagenoeg 

beperkt is tot het kustduingebied. Daar groeit 

ze vooral in wegbermen en op verstoorde 

terreinen in urbaan gebied. Tengere distel 

bereikt bij ons ook de noordgrens van haar 

areaal. In de Schuddebeurze werden twee 

groeiplaatsen vastgesteld langsheen de 

onverharde dreef in het zuiden van het 

bunkerperceel. 

Hazenzegge Carex ovalis 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 500-5000 ind. 

Een soort van heischraal grasland met in 

Vlaanderen een duidelijk zwaartepunt in de 

zure zandstreken. Aan de kust vooral bekend 

van de vochtige depressies in D’Heye en de 

Schuddebeurze. In het gebied is de soort 

beperkt tot het bunkerperceel en de 

aanpalende percelen.   

Drienervige zegge Carex trinervis 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 m² 

Schuddebeurze: 500-5000 m² 

Ondanks de eerder bescheiden Rode 

lijststatus verdient de soort bijzondere 

aandacht gezien het internationaal belang 

ervan als westeuropese kustendeem (Foley 

2005). Het is vooral een duinvalleisoort maar 

eens gevestigd kan zij bijzonder lang 

standhouden in verdroogde omstandigheden, 

bijvoorbeeld bij geleidelijke overstuiving. De 

soort is vrij frequent aan te treffen in de 

duinvalleien aan de Westkust maar komt ook 

verspreid voor in de vooral droge delen van 

de ontkalkte graslanden van Cabour en de 

Schuddebeurze. Het is onduidelijk in hoeverre 

de populaties in deze gebieden uit zuivere C. 

trinervis bestaan of ook de hybride met 

zwarte zegge (C. x timmiana) bevatten. De 

verspreiding van dit laatste taxon aan de kust 

is onvoldoende gekend. De verspreiding in de 
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Schuddebeurze vertoont twee duidelijke 

zwaartepunten: het bunkerperceel en het 

noordelijk deel van de duinzone langsheen de 

Steenstraat. 

Dwergzegge Carex viridula s.l. 

RL: Bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: > 50 000 ind. 

Schuddebeurze: 5-25 ind. 

Rond dit taxon bestaat heel wat 

taxonomische discussie wat zich bijvoorbeeld 

uit in het groot aantal synoniemen. Het is een 

soort van open, korte kruidachtige vegetaties 

op natte, zwak zure tot basische bodems. 

Een lokaal vrij algemene soort in duinpannen 

(ca. 90% van de kustpopulatie groeit in het 

noordelijk deel van de Westhoek). In de 

Schuddebeurze is de soort gevonden in één 

depressie in het noordelijk deel van het 

bunkerperceel. Het is de eerste waarneming 

van de soort in het gebied, gerelateerd aan 

het plaggen van depressies.  Dwergzegge 

vormt zoals veel zegges een langlevende 

zaadvoorraad in de bodem en valt dus nog op 

meer plaatsen te verwachten bij graven of 

plaggen. 

Paardenbloemstreepzaad Crepis 

polymorpha 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 1 ind. 

Een soort van vochtige, matig voedselrijke 

graslanden op basische bodems. In 

Vlaanderen komt paardenbloemstreepzaad 

verspreid voor met een zekere concentratie 

aan de kust. Binnen het kustgebied vormt de 

verspreiding geen duidelijk patroon. Het 

grootste aantal individuen werd aangetroffen 

op de ‘Patattenakker’ in de Zwartenhoek in 

De Panne. In de schuddebeurze werd één 

exemplaar gevonden in een perceel ten 

noorden van de Schuddebeurzeweg. De soort 

was al bekend van het gebied en is in 2003 

nog waargenomen in c1-32-34. 

Tandjesgras Danthonia decumbens 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 ind. 

Een soort met een ecologisch optimum in 

heischrale graslanden. In Vlaanderen is de 

soort dan ook vooral in de Kempen en de 

Brugse Zandstreek te vinden. Ook aan de 

kust vertoont tandjesgras een voorkeur voor 

de diep ontkalkte oudere duingebieden: 

D’Heye en in mindere mate Schuddebeurze 

en Cabour. In de Schuddebeurze bevinden 

zich de meeste vindplaatsen in het 

bunkerperceel.   

Sofiekruid Descurainia sophia 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 25-50 ind. 

Een soort van kalkrijke, verstoorde maar toch 

relatief voedselarme bodems. In Vlaanderen 

vooral aan de kust te vinden, in het 

binnenland groeit de soort doorgaans op 

aangevoerd kalkrijk zand. Aan de kust is 

sofiekruid vooral ten westen van Nieuwpoort 

te vinden. De soort kende aan de kust een 

sterke achteruitgang die vermoedelijk globaal 

gerelateerd is aan het verminderd agrarisch 

gebruik. Sofiekruid is al historisch van de 

Schuddebeurze bekend. Recent zijn er drie 

groeiplaatsen vastgesteld.   

Holpijp Equisetum fluviatile 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 m² 

Schuddebeurze: 25-50 m² 

Een soort van natte graslanden en moerassen 

die bekend staat als kwelindicator. Aan de 

kust komt holpijp sporadisch voor aan de 

binnenduinrand. In de Schuddebeurze werd 

holpijp gevonden in één sloot op de duin-

polderovergang. Voorheen was de soort niet 

bekend van het gebied.   

Scherpe fijnstraal Erigeron acer 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge tot vochtige graslanden 

en pioniersituaties. Scherpe fijnstraal is goed 

vertegenwoordigd aan de kust, elders in 

Vlaanderen is zij doorgaans zeer zeldzaam. 

Gefixeerd helmduin lijkt een optimale 

standplaats maar de soort gedijt ook in open 
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kruipwilgstruweel en laag duingrasland. 

Scherpe fijnstraal is bekend van c1-42-13.  

In de Schuddebeurze is de soort te 

verwachten in zones waar wat ‘gerommeld’ is 

waardoor de bodem me 

Kruisdistel Eryngium campestre 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5-25 ind. 

Schuddebeurze: 5-25 ind. 

Een soort van droge, schrale graslanden die 

in Vlaanderen vooral op dijken groeit. De 

meeste groeiplaatsen zijn er te vinden aan de 

Grensmaas. Aan onze kust is de soort sterk 

achteruitgegaan en vermoedelijk een tijdlang 

verdwenen geweest. In het nabije buitenland 

(Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Frankrijk 

ten zuiden van Dunkerque) is de soort wel 

nog frequent aanwezig in de duinen. In de 

Schuddebeurze werd in 2012 een groeiplaats 

van een vijftal m² ontdekt ter hoogte van de 

zuidelijkste bunkers. Historisch is de soort 

niet bekend van het gebied, wel van de 

Middenkust. 

 

Groeiplaats van kruisdistel. 

Dwergviltkruid Filago minima 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: -  

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Pionierssoort van voedselarme zandgronden 

die in Vlaanderen vooral in de Kempen te 

vinden is. Historisch zijn enkele groeiplaatsen 

aan de kust bekend waaronder de 

Schuddebeurze (Massart 1912). Eind jaren 

’40 werd de soort nog waargenomen in C1-

32-33. 

Middelste duivenkervel Fumaria muralis 

RL: Niet van toepassing 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: 5-25 ind. 

Een éénjarige soort die meestal wordt 

aangetroffen in verstoorde en eerder 

voedselrijke  omstandigheden. Het areaal is 

grotendeels Zuid-Atlantisch. In Vlaanderen 

kende het aantal vindplaatsen recent een 

sterke toename. Aan de kust is de soort 

vooral (en al meer dan een halve eeuw) 

bekend van De Panne (Houtsaegerduinen) en 

Koksijde.  In de Schuddebeurze werd recent 

één groeiplaats gevonden aan een 

perceelsrand. De soort was er voorheen nooit 

gevonden. 

Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-

album 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: 1 ind. 

Pionierssoort op vochtige tot natte, relatief 

voedselarme en basische bodems. In 

Vlaanderen is de soort relatief zeldzaam, met 

belangrijke verspreidingskernen in de 

kustduinen en het Antwerpse havengebied. 

De soort komt verspreid over de hele kust 

voor in jonge pannen en kunstmatige 

pioniersituaties. In de Schuddebeurze werd 

één individu waargenomen in het afgegraven 

stort aan de Bamburgstraat. Ca. 20 jaar 

geleden werd de soort al eens in het gebied 

waargenomen, nabij het perceel van de 

gemente. De soort vormt een langlevende 

bodem-zaadvoorraad waardoor bij 

natuurinrichtingswerken een uitbreiding van 

deze soort te verwachten valt. 

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum 

RL: Bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 
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Schuddebeurze: 1 ind. 

Een soort van kalkrijke graslanden die in 

onze regio de noordgrens van haar areaal 

bereikt. In Vlaanderen is bokkenorchis 

nagenoeg beperkt tot de duinen waar de 

soort in doorgaans iets verruigde graslanden 

en gefixeerde helmduinen wordt gevonden. 

Ca. 90% van de (Vlaamse) populatie is te 

vinden op en in de onmiddellijke nabijheid 

van de Golf van De Haan. Het is onduidelijk 

hoe die populatie zich daar heeft gevestigd.  

Bokkenorchis duikt ook op andere plaatsen 

aan de kust regelmatig op maar blijkt 

meestal snel weer te verdwijnen. In de 

schuddebeurze vond Johan Broidioi een 

exemplaar nabij peilbuis 1 (juli 2013). 

Veldgerst Hordeum secalinum 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van permanente graslanden op 

kleibodems die in Vlaanderen vooral groeit in 

de polders en de valleien van Schelde en 

Leie. De soort kende een sterke 

achteruitgang door het scheuren van 

graslanden. In in de jaren ‘80 werd de soort 

waargenomen in c1-32-34 en c1-42-12. Het 

is een goede doelsoort bij de ontwikkeling 

van kamgraslanden op polderklei.   

Glad biggenkruid Hypochoeris glabra 

RL: Met verdwijning bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een éénjarige soort van zure, voedselarme 

bodems die zowel in Vlaanderen als in de 

omliggende regio’s sterk is achteruitgegaan. 

Ook aan de kust zijn verschillende historische 

groeiplaatsen bekend maar actueel wordt de 

soort enkel nog in Cabour en recent ook in de 

Westhoek aangetroffen. Massart (1912) 

vermeldt de soort als onkruid in de zandige 

akkertjes en groententuinen van de 

Schuddebeurze. 

Borstelbies Isolepis setacea 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: >5000 ind. 

Pionierssoort van vochtige tot natte, relatief 

voedselarme bodems met uiteenlopende 

textuur. Het is één van de meer algemene 

vertegenwoordigers van het 

dwergbiezenverbond. In de duinen is het een 

pionier van natte pannen. In Vlaanderen 

verspreid aanwezig met een zwaartepunt in 

de zandstreken. Aan de kust is ongeveer 

80% van de individuen te vinden in de 

Westhoek, D’Heye en de Schuddebeurze. In 

het studiegebied is borstelbies vooral te 

vinden in een perceel ten noorden van de 

Schuddebeurzeweg, grenzend aan het 

chaletpark.   

Zandblauwtje Jasione montana 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 ind. 

Een soort van droge, open, voedselarme en 

kalkarme zandgrond. In Vlaanderen is 

zandblauwtje algemeen maar achteruitgaand. 

Aan de kust is het een indicator voor 

(oppervlakkige) ontkalking. Het zwaartepunt 

van de kustpopulatie ligt duidelijk in D’Heye. 

In de Schuddebeurze komt de soort op een 

viertal plaatsen voor in de meest schrale 

delen van de duingraslanden of op 

plagplekken. Bij plaggen of verschralen valt 

een uitbreiding van de soort te verwachten 

gezien de langlevende zaadvoorraad.  

Veldrus Juncus acutiflorus 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 m² 

Schuddebeurze: 50-500 m² 

Een grondwaterafhankelijke soort van 

voedselarme graslanden op zure tot neutrale 

bodems. In Vlaanderen is veldrus vrij 

algemeen met een duidelijk zwaartepunt in 

de Kempen en de Brugse Zandstreek. Aan de 

kust is veldrus een zeldzame verschijning die 

vooral in de oude duinvalleien te vinden is 

(blauwgraslandelement). De grootste 

populatie is te vinden in de hooilanden van 

Hannecart die zich ontwikkelden na de 

bosontginning. In de Schuddebeurze komt de 

soort verspreid voor met een duidelijk 

zwaartepunt in de (geplagde) depressies van 

het bunkerperceel. Bij natuurontwikkeling 

valt een uitbreiding van deze soort te 
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verwachten gezien, zoals bij veel rus-soorten, 

de langlevende zaadvoorraad in de bodem. 

Biezenknoppen Juncus conglomeratus 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 ind. 

Een in Vlaanderen algemene soort van 

diverse (matig) voedselarme, kalkarme en 

natte standplaatsen. Evenals J. acutiflorus 

een soort met een duidelijk zwaartepunt in de 

zandstreken. Aan de kust is de soort 

zeldzaam maar verspreid aanwezig. Ze is 

vooral aan te treffen in de oudste duinen: 

D’Heye, Cabour, de en in de ontboste delen 

van Hannecart. In de Schuddebeurze  groeit 

biezenknoppen in depressies en vochtige 

graslanden verspreid over het gebied. De 

soort staat er duidelijk droger dan J. 

acutiflorus en lijkt wat standplaatsvoorkeur 

eerder aan te sluiten bij de soorten van 

heischraal grasland (figuur 5).  

Hartgespan Leonurus cardiaca 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van nitrofiele ruigten en zomen op 

basische bodem. In onze streken is 

hartgespan vermoedelijk door de mens 

geïntroduceerd omwille van medicinale 

eigenschappen en als honingplant voor bijen. 

Ongeveer 90 % van de kustpopulatie groeit 

binnen de gemeente De Panne. In 1950 ook 

in de Schuddebeurze aangetroffen (c1-41-

22). 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge, licht ruderale 

graslanden. In Vlaanderen is de soort sterk 

toegenomen door verwildering vanuit tuinen 

of ingezaaide bermen. Verspreid over de kust 

te vinden, soms in relatief natuurlijke 

omstandigheden. In 1998 ook vastgesteld in 

c1-42-13 maar recent niet binnen het 

studiegebied. 

Sikkelklaver Medicago falcata 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 ind. 

Een soort van graslanden op kalkhoudende 

bodem. In Vlaanderen is sikkelklaver relatief 

zeldzaam en grotendeels beperkt tot de kust, 

de grensmaas en opgespoten terreinen in  

het Antwerpse havengebied. Aan de kust 

komt ze verspreid voor, in hoofdzaak in 

wegbermen en min of meer antropogeen 

beïnvloede milieus. Wellicht is sikkelklaver 

aan de kust dus een neofyt. Ruim de helft 

van de kustpopulatie is te vinden in de 

omgeving van de IJzermonding. De recente 

vindplaats in de Schuddebeurze sluit hier 

mogelijks bij aan. De soort komt nagenoeg 

uitsluitend voor in het noordelijk deel van de 

duinzone langs de Steenstraat.  

Kleine rupsklaver Medicago minima 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Thermofiele éénjarige van kalkrijke, relatief 

voedselarme maar bij ons vooral ruderale 

standplaatsen. In Vlaanderen bereikt de soort 

de noordgrens van haar areaal. Ze is er 

grotendeels beperkt tot de kust en de 

Grensmaas. Aan de kust komt de soort 

verspreid voor, vooral in ruderale bermen en 

zelden centraal in de duingebieden zelf. De 

IJzermonding vormt één van de 

zwaartepunten in de verspreiding. Leo 

Vanhecke vond de soort in 1973 langs de 

Gistelstraat. Het is niet onwaarschijnlijk dat 

kleine rupsklaver nog in wegbermen of op 

ruderale plekjes in het studiegebied wordt 

gevonden. Zoals de naam sugerreert, kan het 

plantje gemakkelijk over het hoofd worden 

gezien.  

Klein bronkruid Montia minor 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: >5000 ind. 

Een pioniersoort van gestoorde milieus, 

bijvoorbeeld met sterk wisselende 

waterstand, akkers en weilanden met 
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verdichte bodem of tuinen. In Vlaanderen is 

het een vrij algemene soort maar aan de kust 

is zij slechts van een beperkt aantal 

groeiplaatsen bekend. Vooral in D’Heye en de 

Schuddebeurze doet de soort het goed in de 

recent geplagde depressies.  

Borstelgras Nardus stricta 

RL: achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: verdwenen 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van voedselarme graslanden op 

droge tot vochtige, zure tot zwak zure 

bodems (heischraal grasland). In Vlaanderen 

groeit de soort vooral in de Kempen en de 

Brugse zandstreek. Aan de kust was de soort 

enkel bekend van de Schuddebeurze. Leo 

Vanhecke vermeldt de soort als ‘plaatselijk 

heel algemeen’ in het bunkerperceel. Ook uit 

1982 is er nog een waarneming bekend. Bij 

de recente kartering werd er echter geen 

borstelgras meer aangetroffen in de 

Schuddebeurze. Vermoedelijk heeft de soort 

ook een kortlevende zaadbank (Fitter et al. 

1994) wat heropduiken van de soort 

onwaarschijnlijk maakt. 

Wegdistel Onopordum acanthium 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 

Een soort van droge, stikstofrijke en vaak 

kalkrijke milieus. In Vlaanderen is het een 

zeldzame, eerder een onstandvastige soort 

van ruderale milieus die recent sterk vooruit 

gegaan is. Aan de kust vooral bekend van de 

omgeving van Nieuwpoort. De populatie in de 

Schuddebeurze is actueel de belangrijkste 

aan de hele kust.  

Klavervreter Orobanche minor 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van voedselarme, kalkhoudende 

grond (veelal klei) die vooral parasiteert op 

rode klaver. In Vlaanderen is deze 

cultuurvolger sterk achteruitgegaan. 

Momenteel is het een eerder zeldzame 

verschijning met een verspreidings-

zwaartepunt in de polders. Aan de kust is 

klavervreter van een zestal locaties bekend 

die aan de binnenduinrand of in de polder 

gelegen zijn. In 1968 is de soort in c1-32-34 

waargenomen. 

Wilde peterselie Petroselinum segetum 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Niet in detail gekarteerd 

Een soort die in Vlaanderen uitsluitend in de 

kustpolders wordt gevonden. Wilde peterselie 

groeit er op dijken en in bermen, op wat 

schralere, snel opwarmende plaatsen. Op het 

Fort van Nieuwendamme werd in 2013 een 

vrij grote populatie vastgesteld (med. Wim 

Slabbaert & Patrick Oosterlinck). De soort 

werd echter niet systematisch in kaart 

gebracht. Leo Vanhecke vond in 1983 een 

grote populatie op het fort en vermeld de 

soort van dezelfde groeiplaats in 2002. 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala 

vulgaris 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: > 50 000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van diverse voedselarme (vooral 

fosfaatarme) standplaatsen. In Vlaanderen is 

de soort zeer zeldzaam behalve aan de kust. 

Daar is het, vooral aan de Westkust, zelfs 

een lokaal algemene soort in vochtige pannen 

en duingraslanden. Bekend uit de omgeving 

van de Schuddebeurze (c1-42-11 eind jaren 

’40 en c1-32-34 in 2003) maar recent niet in 

het studiegebied aangetroffen. Gewone 

vleugeltjesbloem is een soort met een 

zaadbank die tot de potentiële doelsoorten 

van het heischraal grasland behoort.  

Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: Niet aangetroffen 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een in Vlaanderen zeldzame maar verspreid 

waargenomen soort van harde, matig 

voedselrijke waters die in 1992 in c1-42-11 

werd waargenomen (zandwinningsputten aan 

de Hofstraat?). Samen met andere 

fonteinkruiden (gekroesd, drijvend, schede- 
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en tenger fonteinkruid) indicatief voor de 

potentiële waarde van het gebied voor 

vegetaties van open water. Fonteinkruiden 

vormen een langlevende zaadvoorraad en 

kunnen dus bij natuurontwikkeling mogelijk 

opduiken na een lange periode van 

afwezigheid.  

Kruipganzerik Potentilla anglica 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: 5-25 m² 

Kruipganzerik is een hybridogene soort, 

ontstaan door kruising van tormentil en 

vijfvingerkruid maar geëvolueerd tot een 

zelfstandige soort. Het is een plant met een 

ecologisch optimum in heischrale graslanden. 

Aan de kust werd kruipganzerik niet 

systematisch in kaart gebracht. In de 

Schuddebeurze werd de soort gevonden op 

twee groeiplaatsen in het bunkerperceel. 

Verder aan de kust enkel bekend van D’Heye.  

Tormentil Potentilla erecta 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: 25-50 ind. 

Een soort van voedselarme, licht humeuze 

graslanden, vaak op vochtige en eerder zure 

bodems (heischraal grasland). In de 

binnenlandse zandstreken is het een 

algemene soort maar aan de kust is het een 

zeldzaamheid. De grootste populatie is er te 

vinden in de oudere duinvalleien van de 

Westhoek. Daarnaast werd de soort ook in 

Ter Yde gevonden. De twee individuen 

gekarteerd In D’Heye betreffen mogelijks 

kruipganzerik. In 2012 dook 1 plant op in de 

Zwinduinen maar die is mogeljiks met 

maaimachines meegekomen. In de 

Schuddebeurze is tormentil zeldzaam en te 

vinden op drie groeiplaatsen: één in het 

Natuurpunt-perceel tussen de Steenstraat en 

de Schuddebeurzeweg en twee in het 

noorden van het bunkerperceel. De soort 

vormt een langlevende zaadvoorraad 

(minstens 100 jaar) en kan dus bij 

natuurontwikkeling mogelijks komen 

opduiken. 

Gulden sleutelbloem Primula veris 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van kalkrijke graslanden die in  

Vlaanderen vooral bekend van enerzijds de 

Voerstreek en anderzijds de duinen en 

polders van de Westkust. Binnen de 

duinstreek bevindt de grootste populatie in 

het zuiden van Ter Yde en de 

Oostvoorduinen. In 1986 werd de soort 

gevonden in c1-32-34. Het is een doelsoort 

voor de kalkhoudende polderdijken in het 

gebied. 

Dwergvlas Radiola linoides 

RL: Met verdwijning bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 2-5 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Pionier van vochtige tot natte, voedselarme 

en zwak zure bodem (Nanocyperion). In 

Vlaanderen bijzonder zeldzaam en sterk 

achteruitgegaan. De meeste resterende 

groeiplaatsen bevinden zich in de Kempen. 

Aan de kust recent door Arnout Zwaenepoel 

aangetroffen op de Golf van De Haan. De 

soort wordt vermeld voor de Schuddebeurze 

door Massart (1912).  

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: >50 000 ind. 

Schuddebeurze: 500-5000 ind. 

Halfparasiet op grassen van vochtige tot 

natte, matig voedselrijke graslanden, vooral 

hooilanden. In Vlaanderen nog verspreid aan 

te treffen maar de voorbije decennia sterk 

achteruitgegaan. Aan de kust heeft grote 

ratelaar zich recent spectaculair uitgebreid 

door het sterk toegenomen maaibeheer en 

het daarmee gepaard gaand vervoer van 

zaden. Voor veel gebieden waaronder de 

Schuddebeurze, is het een recente aanwinst. 

Voorlopig enkel gevonden in het Natuurpunt-

perceel tussen de Steenstraat en de 

Schuddebeurzeweg.  

Kleine ratelaar Rhinanthus minor 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: >50 000 ind. 

Schuddebeurze: 5-25 ind. 
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Net als grote ratelaar een halfparasiet op 

grassen maar met een verschillende ecologie. 

Kleine ratelaar verkiest drogere en kalkrijkere 

standplaatsen hoewel ze samen kunnen 

voorkomen en ook kruisen. In Vlaanderen 

vertoont de (althans recente) verspreiding 

van deze soort duidelijke zwaartepunten aan 

de kust en aan de Maas. Kleine ratelaar is 

relatief frequent te vinden in droge 

duingraslanden verspreid over de hele kust. 

In de Schuddebeurze is het een recente 

aanwinst die voor het eerst vermeld wordt in 

2003. Evenals grote ratelaar enkel 

aangetroffen in het Natuurpunt-perceel 

tussen de Steenstraat en de 

Schuddebeurzeweg. 

Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani  

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 50-500 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 

Een soort van oevers en zeer natte plaatsen 

met basenrijk, soms brak water. In 

Vlaanderen is het vooral een poldersoort en 

ook dichter tegen de kust komt de soort 

veelal in duin-polder overgangssituaties voor. 

De grootste populatie binnen de duinstreek 

bevindt zich in de ontboste delen van 

Hannecart (Doolaeghe). In het studiegebied 

is de soort te vinden langs de zuidelijke duin-

polderovergang en in de deelgebieden ten 

zuiden van het kanaal Nieuwpoort-

Passendale.  

Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van open vegetatie op schrale en 

(zwak) zure bodems. Aan de kust niet 

systematisch in kaart gebracht maar gekend 

van verschillende duingebieden waaronder 

Cabour, D’Heye en de golf in Knokke. Voor de 

Schuddebeurze vermeld door Massart (1912), 

verder zjn er geen waarnemingen bekend. 

Hardbloem soorten vormen een langlevende 

zaadvoorraad en kunnen dus mogelijks 

opduiken bij natuurontwikkeling. Dit geldt 

voor éénjarige maar ook voor overblijvende 

hardbloem. Hoewel deze laatste soort nooit 

vermeld werd voor de Schuddebeurze, is zij 

wel gekend van gelijkaardige milieus in 

Cabour (Garzebekeveld).  

Kegelsilene Silene conica 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

In Noordwest-Europa een soort van droge, 

kalkrijke en licht geruderaliseerde open 

duinen. Vrij algemeen aan onze kust (en heel 

sporadisch adventief in het binnenland) maar 

grotendeels in antropogene milieus. Eind 

jaren ‘40 gevonden in c1-32-33 en in 2003 

c1-32-34. 

Nachtsilene Silene nutans 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge kalkgraslanden die in 

Vlaanderen nagenoeg uitsluitend aan de kust 

gevonden wordt. Belangrijke populaties zijn 

te vinden aan de Westkust 

(Houtsaegerduinen tot het westen van Ter 

Yde), de Warandeduinen en de Golf van 

Knokke.  Eén waarneming uit het ruime 

gebied bekend, namelijk uit 2003 in hok c1-

32-34 (samen met kegelsilene?). 

Grote watereppe Sium latifolium 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: - 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een plant van oevers en verlandingssituaties 

in harde, voedselrijke waters die licht brak 

kunnen zijn. In Vlaanderen is het een 

zeldzame en sterk achteruitgaande soort. In 

de ruime kuststreek wordt de soort nagenoeg 

uitsluitend gevonden in de zuidelijke, 

verzoete delen van de polder. Grote 

watereppe werd begin jaren ’50 aangetroffen 

in c1-41-22, vermoedelijk in de duin-

polderovergangszone. De soort vormt een 

langlevende zaadvoorraad en kan dus 

mogelijks weer opduiken na plaggen of 

graven. 

Zilte schijnspurrie Spergularia marina 

RL: Momenteel niet bedreigd 
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Geschatte kustpopulatie: > 50 000 ind. 

Schuddebeurze: 500-5000 ind. 

Een eenjarige soort van zilte graslanden, 

schorren en groene stranden. In Vlaanderen 

vooral een poldersoort. Aan de kust abundant 

in de IJzermonding, Baai en Kleiputten van 

Heist en het Zwin. In het studiegebied enkel 

aangetroffen in het deelgebied aan de 

Ketsbrug/Drie speien. Gezien de langlevende 

zaadvoorraad kan de soort opduiken na 

natuurinrichtingswerken. 

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: >50 000 ind. 

Schuddebeurze: >5000 ind. 

Een soort van droge, kalkarme, voedselarme 

en open vegetaties op zandige bodem. In 

Vlaanderen op de meeste ontkalkte 

zandgronden te vinden (Kempen, Brugse 

Zandstreek, …) maar globaal achteruitgaand. 

Aan de kust is de soort enkel bekend van de 

drie ontkalkte duingebieden Cabour-

Garzebekeveld, de Schuddebeurze en D’Heye 

maar de meerderheid van de populatie is te 

vinden in het eerste gebied. In de 

Schuddebeurze is klein tasjeskruid op 

verschillende plaatsen te vinden maar heeft 

duidelijke zwaartepunten in het zuiden van 

het bunkerperceel en in de noordelijke hoek 

van de duinzone langsheen de Steenstraat. 

Grote tijm Thymus pulegioides 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 m² 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van droge tot vochtige, schrale en 

veelal kalkrijke graslanden. In Vlaanderen 

vrij zeldzaam met zwaartepunten in de 

kustduinen, langs de Maas en in de oostelijke 

leemstreek. Grote tijm komt voor in 

duingraslanden verspreid over de kust maar 

heeft een duidelijke voorkeur voor de 

kalkrijke terreinen. In D’Heye bijvoorbeeld 

wordt de soort niet gevonden en in Cabour is 

ze grotendeels beperkt tot de terreindelen 

waar vermoedelijk door vergravingen in 

functie van militaire infrastructuur kalkrijk 

zand aan de oppervlakte zit. Grote tijm is 

bekend van de Schuddebeurze uit één 

vegetatie-opname gemaakt door Leo 

Vanhecke in 1971 ter hoogte van de toen 

resterende struikheivegetaties. De 

Schuddebeurze is minstens een kilometer 

verwijderd van de dichtbijzijnde 

bronpopulatie zodat spontane hervestiging 

onwaarschijnlijk is. Nochtans vormen de iets 

kalkrijkere terreindelen, met bijvoorbeeld ook 

geel walstro, geschikte groeiplaatsen voor de 

soort. 

Knopig doornzaad Torilis nodosa 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Niet in detail gekarteerd  

Een soort van droge open graslanden die in 

Vlaanderen nagenoeg uitsluitend in de 

polders te vinden is. Dichter tegen de kust 

bekend van een beperkt aantal groeiplaatsen 

in het Oostendse. In de Schuddebeurze werd 

één plant aangetroffen ten zuiden van de 

onverharde weg aan het bunkerperceel. De 

soort groeit ook op het Fort van 

Nieuwendamme (med. Wim Slabbaert) maar 

werd er niet systematisch in kaart gebracht. 

Leo Vanhecke vermeld het ‘her en der’ 

voorkomen van de soort op het fort in 1983. 

Hij vond de soort ook op dijktalluds in de 

omgeving van het gebied (c1-42-12). 

Aardbeiklaver Trifolium fragiferum 

RL: Momenteel niet bereigd 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Niet in detail gekarteerd 

Een soort van vochtige graslanden op zware 

of verdichte bodems (zilverschoon-

graslanden). In Vlaanderen is het 

overwegend een poldersoort die er vaak 

voorkomt in het zoet-zout contactmilieu. 

Aarbeiklaver vertoont er een negatieve trend. 

In het studiegebied wordt de soort 

aangetroffen op verschillende plaatsen in c1-

42-11 (med. Els Ameloot). Aardbeiklaver is 

een goede doelsoort voor de ontwikkeling van 

natte graslanden in polder en duin-

polderovergang. 

Draadklaver Trifolium micranthum 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: >5000 ind. 

Schuddebeurze: 500-5000 ind. 
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Een soort van korte, matig voedselrijke, 

droge tot vochtige graslanden. In Vlaanderen 

wordt de soort vooral aangetroffen op de 

intensief gemaaide gazons van de  

Commonwealth militaire kerkhoven rond 

Ieper. Aan de kust groeit het grootste deel 

van de populatie in de ontkalkte 

‘klavertjesgraslanden’ van D’Heye,  

Garzebekeveld-Cabour en de Schuddebeurze, 

samen met gestreepte en onderaardse 

klaver. In de Schuddebeurze komt de soort 

verspreid voor met een zwaartepunt in het 

zuiden van het bunkerperceel. 

Ruwe klaver Trifolium scabrum 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: 50-500 ind. 

Eénjarige pionier van droge, open graslanden 

op kalkrijke tot neutrale bodem. Het is een 

Atlantisch-Mediterrane soort die in 

Vlaanderen nagenoeg beperkt is tot de 

kustduinen. Daar groeit ze in zandige 

wegbermen en zeer schrale gazons en 

duingraslanden. Het merendeel van de 

populatie wordt buiten de reservaten 

gevonden in eerder antropogene milieus. In 

de Schuddebeurze komt de soort verspreid 

voor in het bunkerperceel en in de berm van 

de Steenstraat.  

Gestreepte klaver Trifolium striatum 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: > 5000 ind. 

Eénjarige klaver van droge, zwak zure en 

matig voedselrijke graslanden. In Vlaanderen 

grotendeels beperkt tot de kust. Evenals 

onderaardse klaver een soort van de 

‘klavertjesgraslanden’ van vooral D’Heye, 

Cabour-Garzebekeveld, de Zwartenhoek en 

Oosthoek in De Panne en de Schuddebeurze. 

De optimale standplaats is duidelijk droger 

dan die van onderaardse klaver en 

draadklaver (figuur 5). In de Schuddebeurze 

is het de meest wijd verspreide en één van 

de meest abundante aandachtssoorten die in 

de droge terreindelen te vinden is.  

Onderaardse klaver Trifolium subterraneum 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: 5000-50 000 ind. 

Schuddebeurze: 500-5000 ind. 

Een derde typische vertegenwoordiger van de 

’klavertjesgraslanden’ (cf. draadklaver en 

gestreepte klaver). De soort groeit vochtiger 

dan gestreepte klaver, optimaal in 

gelijkaardige vochttoestand als draadklaver 

maar met een grotere ecologische amplitude 

(figuur 5). In Vlaanderen bekend van de kust 

maar ook van zandige terreinen met en lichte 

kalkaanrijking in het Brugse. Het merendeel 

van de kustpopulatie concentreert zich in 

D’Heye. Daarnaast ook in Cabour-

Garzebekeveld, Schuddebeurze en de 

Zwartenhoek en Oosthoek in De Panne  

aangetroffen. In de Schuddebeurze is de 

soort verspreid aan te treffen in de vochtige 

terreindelen. De verspreiding houdt het 

midden tussen die van die van draadklaver 

en gestreepte klaver. 

Goudhaver Trisetum flavescens 

RL: Achteruitgaand 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: Niet in detail gekarteerd 

Een graslandsoort met een voorkeur voor 

(matig) voedselarme, basische, droge tot 

vochtige en bij voorkeur zwaardere bodems. 

In Vlaanderen komt de soort verspreid voor 

op kleiige en lemige bodems waaronder 

poldergraslanden en –dijken. Aan de kust 

vinden we goudhaver ook in antropogeen 

beïnvloede graslanden of binnenduin-

graslanden met slibhoudende zandbodem. In 

de schuddebeurze is de soort nog in 1992 

gevonden in c1-42-11. Het is samen met 

veldgerst een goede doelsoort bij de 

ontwikkeling van kamgraslanden op 

polderklei of in duinzoomgraslanden.   

Gaspeldoorn Ulex europaeus 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: Niet gekarteerd 

Schuddebeurze: 50-500 m² 

In Vlaanderen een vorstgevoelige soort van 

zwak zure, voedselarme zandbodems die 

vaak samen met brem voorkomt in extensief 

begraasde of niet beheerde graslanden of 

ruigtes. Het is van nature een strikt 

Atlantische soort. Aan de kust is gaspeldoorn 

vooral te vinden in de ontkalkte duinen van 
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Cabour, de Schuddebeurze en D’Heye. In de 

Schuddebeurze is het gaspeldoornstruweel 

nagenoeg beperkt tot het Natuurpunt-perceel 

tussen de Steenstraat en de 

Schuddebeurzeweg. Bij plaggen of 

extensiveren van begrazing kan de soort 

opduiken uit de langlevende zaadvoorraad. 

Beekpunge Veronica beccabunga 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: ?? 

Schuddebeurze: 50-500 m² 

Een soort van oevers, ondiepe waters en 

kwelsituaties. In Vlaanderen is het een 

algemene soort maar aan de kust is het een 

zeldzame verschijning die doorgaans wijst op 

kwel. We vinden beekpunge dan ook bijna 

uitsluitend aan de binnenduinrand. In de 

Schuddebeurze groeit de soort in een gracht 

op de duin-polderovergang ten zuidwesten 

van het bunkerperceel en ook meer zuidelijk 

in de polder. De aanwezigheid wijst op goede 

potenties voor natte natuurontwikkeling.   

 

Hondsviooltje Viola canina 

RL: Kwetsbaar 

Geschatte kustpopulatie: 500-5000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

In Vlaanderen doorgaans een soort van 

heischrale graslanden (droog tot vochtig) op 

zwak zure bodems. In de duinen lijkt de soort 

er (minstens) een dubbelleven op na te 

houden. Enerzijds komt hondsviooltje 

opvallend vaak samen voor met soorten als 

tandjesgras, mannetjesereprijs, gewone 

vleugeltjesbloem en drienervige zegge. Dit is 

zijn ‘officiële’ standplaatsvoorkeur binnen het 

verbond van de heischrale graslanden. 

Anderzijds treedt hondsviooltje ook op als 

element van het halfgefixeerd stuifduin 

samen met o.m. duinzwenkgras, scheve 

hoornbloem, zandzegge, muurpeper,… en in 

lage kruipwilgstruwelen. Ongeveer 85% van 

de kustpopulatie wordt aangetroffen in het 

VNR Duinen en Bossen van De Panne. Dit 

vormt daarmee wellicht één van de 

belangrijkste strongholds van de soort in 

Vlaanderen. De soort wordt het meest 

waargenomen in Cabour, met de nadruk op 

het meest oostelijk begrazingsblok. 

Hondsviooltje was bekend van de 

Schuddebeurze tot de jaren ‘7O (c1-42-11 en 

c1-41-22) waar ze in gelijkaardige situaties 

groeide als momenteel in Cabour. Dit kunnen 

we afleiden uit een viertal opnames gemaakt 

door Leo Vanhecke in 1971-’72 waarin de 

soort ook voorkwam. Hondsviooltje vormt 

een langlevende zaadvoorraad en kan 

wellicht weer opduiken bij verschraling of na 

‘voorzichtige’ maatregelen voor 

natuurontwikkeling.   

Duinviooltje Viola curtisii 

RL: Zeldzaam 

Geschatte kustpopulatie: >50 000 ind. 

Schuddebeurze: Recent niet aangetroffen 

Een soort van halfgefixeerde stuifduinen, 

open mosduinen en pionier-duingraslanden, 

die exclusief aan de kustduinen gebonden is. 

Komt verspreid voor aan de hele kust met 

duidelijke zwaartepunten in Ter Yde en de 

Westhoek. In de Schuddebeurze aangetroffen 

tot begin jaren ’50 (c1-41-22).  

Eekhoorngras Vulpia bromoides 

RL: Momenteel niet bedreigd 

Geschatte kustpopulatie: >50 000 ind. 

Schuddebeurze: >5000 ind. 

Eénjarige soort van open graslanden en 

andere pioniersmilieus. Aan de kust is de 

soort grotendeels beperkt tot de ontkalkte 

duinen van Cabour, de Schuddebeurze en 

D’Heye, maar in het binnenland groeit ze ook 

op meer kalkrijke standplaatsen. Ook in de 

Westhoek komt de soort in kalkrijkere 

situaties voor. In de Schuddebeurze is het na 

gestreepte klaver de meest wijd verspreide 

soort hoewel de ecologische amplitude wat 

betreft vochtvoorkeur relatief beperkt is; de 

soort neemt een intermediaire positie in 

tussen de uitgesproken droge en 

vochtminnende soorten.  
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3.4. Exoten 

In tegenstelling tot veel van de kalkrijke duinen is de Schuddebeurze grotendeels gespaard 

gebleven van invasie van niet-inheemse soorten. Hoewel het aandeel van de niet-inheemse 

plantensoorten in de omgeving recent met ca. 60% is toegenomen (op basis van de gegevens uit 

Florabank), vinden we deze soorten zelden terug in de natuurgebieden en gedragen zij zich weinig 

invasief. In figuur 10 worden drie soorten weergegeven waarvoor aandacht wenselijk is. Het betreft 

rimpelroos, Amerikaanse vogelkers en dwergmispels (vermoedelijk vlakke dwergmispel, 

Cotoneaster horizontalis).  

Bij de mossen verdient de exoot grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) aandacht. Deze 

soort werd reeds in het gebied waargenomen maar lijkt er (nog?) geen echte bedreiging te 

vormen.  

 

 

Figuur 10.  Katering van exoten (vaatplanten) in de Schuddebeurze. 

 

4. Aanbevelingen voor natuurinrichting 

Op basis van de huidige en historische floragegevens kunnen we voor het gebied een aantal grote 

ecologische groepen aanduiden waarop de natuurinrichting zich kan richten. We vertrekken daarbij 

van de botanische waarden; voor de volledige reeks van habitat-doeltypen is het uiteraard van 

cruciaal belang om er ook de fauna en andere organismengroepen bij te betrekken. Voor het 

centrale deel van het studiegebied maken we daarenboven gebruik van een globale 

bodemvochtigheidskaart (figuur 11), afgeleid van de grondwatergegevens uit 2006 en DHM-

Vlaanderen (figuur 12). 
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1. Droog duin 

Graslanden en mosduinen van ontkalkte kustduinen vallen samen met de kalkrijke varianten onder 

het Natura 2000 (prioritaire) ecotooptype 2130 ‘Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze 

duinen)’. Nochtans kunnen beide typen op basis van soortensamenstelling relatief gemakkelijk 

worden onderscheiden. De ontkalkte duinen zijn relatief arm aan vaatplanten. Aan de kust zijn 

klein tasjeskruid, gestreepte klaver, zandblauwtje en eekhoorngras de meest bijzondere 

kenmerkende soorten van dit type. Ook in de Schuddebeurze zijn zij relatief goed 

vertegenwoordigd. Zilverhaver en éénjarige hardbloem zijn in het verleden in het gebied 

aangetroffen en behoren tot de potentiële aandachtssoorten voor dit type. Verder vinden we ook 

een aantal graslandsoorten die vooral in kalkrijke duinen voorkomen zoals ruwe klaver, kleine 

ratelaar, sikkelklaver of kruisdistel. Hun aanwezigheid wijst mogelijk op kalkaanrijking door 

bodemverstoring in het verleden. Wegdistel en tengere distel wijzen dan weer op meer recente 

bodemverstoring. 

In de ecologische waardering van de droge ontkalkte duinen is het van belang om ook 

(korst)mossen en invertebraten te betrekken. In de Schuddebeurze is de (korst)moscomponent 

actueel marginaal ontwikkeld. Kenmerkende korstmossoorten als open en gebogen rendiermos 

(Cladonia portentosa en C. arbuscula) bijvoorbeeld zijn er recent niet aangetroffen. Over de 

meeste invertebratengroepen (kevers, spinnen, angeldragers, …) is voor het gebied amper iets 

bekend. Een verkennende inventarisatie is ten zeerste aangewezen. 

 

 

Figuur 11.  Begrenzing van de bomdemkundige duinstreek en indeling van de Schuddebeurze in globale 

vochtklassen op basis van de grondwatergegevens uit 2006 en DHM-Vlaanderen. 

Potenties voor de ontwikkeling van droge duinhabitats zijn ruimtelijk beperkt in het gebied. Uit 

figuur 11 leiden we af dat vooral in het bunkerperceel en in het noorden van de duinzone aan de 

Steenstraat droge duinen aanwezig zijn. Hiermee bedoelen we zones waar de gemiddelde 
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grondwatertafel zich dieper dan anderhalve meter onder maaiveld bevindt en waar zich een 

volledig grondwateronafhankelijke vegetatie kan ontwikkelen. Het is dan ook wenselijk dat deze 

potentie in die gebieden optimaal wordt benut. Lokaal oppervlakkig plaggen van de humeuze 

bodemlaag is aan te bevelen om ontwikkeling van jonge, open of (korst)mosrijke stadia mogelijk te 

maken. In het gebied is ook al gebleken dat dit de kieming van bijvoorbeeld zandblauwtje ten 

goede komt. Ook zijn hier de meest specifieke invertebratensoorten aan gebonden. 

 

2. Vochtig duin 

Het grootste gedeelte van het duingebied in de Schuddebeurze ligt op een hoogte van 75 tot 150 

cm boven gemiddeld grondwaterpeil. We kunnen dit globaal als vochtig bestempelen. Veel 

overblijvende planten wortelen hier tot in de door grondwater beïnvloede zone, wat globaal 

resulteert in een grotere biomassaproductie en bodemontwikkeling. Het grondwater komt er in de 

regel niet boven het maaiveld. Hier kan zich een heischraal grasland ontwikkelen met 

kenmerkende aandachtssoorten als tandjesgras, tormentil, kruipganzerik, hazenzegge en 

drienervige zegge. In deze vochtige zone vinden we ook de ‘klavertjesgraslanden’ met onder meer 

onderaardse klaver, draadklaver en gestreepte klaver. Goed ontwikkelde vormen van deze 

vegetatietypen kunnen we ook onder het Natura 2000 habitattype 2130 catalogeren. Voor de 

ontwikkeling ervan is globaal een verschralend graasbeheer wenselijk, lokaal eventueel aangevuld 

met hooien of plaggen. Verschillende soorten van heischraal grasland zijn historisch bekend van 

het gebied maar er recent niet teruggevonden: borstelgras, hondsviooltje en gewone 

vleugeltjesbloem. Zij vormen een min of meer langlevende zaadvoorraad in de bodem en kunnen 

dus mogelijk terug opduiken bij verschraling. 

 

 

Figuur 12.  Hoogtekaart van het studiegebied (AGIV, DHM-Vlaanderen). 
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3. Duinheide 

Binnen de typologie van de Natura2000 habitats neemt struikhei een bijzondere plaats in. Het al 

dan niet voorkomen van de soort bepaalt namelijk of een habitatvlek tot het type 2130 grijze 

duinen behoort of tot het eveneens prioritaire type 2150 ‘Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte 

duinen (Calluno-Ulicetea)’. Beide typen vertonen een sterke overlap in karakteristieke 

plantensoorten. Ecologisch is vooral het verschil in vegetatiestructuur van belang. Binnen de 

Calluno-Ulicetea vormen (dwerg)struiken een essentieel element in de vegetatiestructuur. Dit is 

van belang binnen de niche van veel diersoorten waaronder kamsalamander en verschillende 

invertebraten en vogelsoorten. Kamsalamander is opgenomen in bijlage II van de habitatrichtlijn 

en verdient specifieke aandacht binnen het natuurinrichtingsproject. Het is een geschikte 

paraplusoort voor een hele reeks organismen die gebaat zijn bij een grotere structuurrijkdom van 

de vegetatie. Dit laatste kan bewerkstelligd worden door plaggen of een tijdelijke hoge 

veebezetting (stootbegrazing) gevolgd door een periode met een zeer lage begrazingsdruk. 

Struikhei, brem en gaspeldoorn zijn alvast soorten die hierdoor vestigingsmogelijkheden krijgen 

maar ook andere struweelsoorten zoals eenstijlige meidoorn of sleedoorn of boomsoorten zoals 

zomereik en lijsterbes kunnen hiervan profiteren. Figuur 13 geeft een beeld van de Schuddebeurze 

genomen door Jean Massart in 1912 waarop een grote structuurvariatie is te zien. Naast dit beeld 

en de hoger aangehaalde historische groeiplaatsen van struikhei zijn er vermoedelijk weinig 

kartografische aanknopingspunten voor de potentieel meest geschikte plaatsen voor 

heideontwikkeling. Werken met proefvlakken is hier wellicht de meest aangewezen optie.  

 

 

Figuur 13.  Planche 2 uit Massart 1912. “La Bruyère de Westende avec Calluna vulgaris et Cytisus 

scoparius. Au loin, à gauche, le village de Westende: à droite, Westende-Bains”. 

 

4. Natte duinvalleien 

Een derde vochtcategorie aangeduid op figuur 11 omvat de zones waar het grondwater zich 

gemiddeld op minder dan 75 cm onder maaiveld bevindt. Deze zones staan ’s winters dan ook 

geregeld onder water. Kenmerkende aandachtssoorten zijn dwergzegge, bleekgele droogbloem, 
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borstelbies, veldrus en kruipend moerasscherm. Historisch zijn er geen andere duinvalleisoorten 

bekend van het gebied maar bijvoorbeeld zegges en russen vormen een zeer lang levende 

zaadvoorraad in de bodem en zijn reeds opgedoken bij verschillende naturontwikkelingsprojecten 

in de duinen of duin-polderovergang. Zeker te verwachten zijn bijvoorbeeld fraai 

duizendguldenkruid, zilte en zeegroene zegge. Verder kunnen ook soorten met lichte, door de wind 

verbreide zaden relatief gemakkelijk koloniseren. Zo zijn zeker vertegenwoordigers van de 

handekenskruiden te verwachten (zoals rietorchis of brede orchis). In D’Heye komen bijvoorbeeld 

al iets beter ontwikkelde duinvalleivegetaties voor waarin deze soorten worden aangetroffen. 

Oppervlakkig plaggen is hier zeker aangewezen om de organisch aangerijkte bodemhorizont te 

verwijderen maar te diep plaggen kan dan weer nefast zijn voor de bodemzaadvoorraad. Op basis 

van de resultaten uit deze studie lijken de meest kansrijke zones gelegen ten noorden van de 

Schuddebeurzeweg (percelen rond de groeiplaats van kruipend moerasscherm), de westelijke hoek 

van de Bamburgstraat-Boterdijk en de gehele randzone van ’t Veld. Vochtige duinvalleien vallen 

onder het Natura 2000 habitattype 2190. In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen wordt 

een substantiële uitbreiding van dit type naar voor geschoven.  

 

5. Poldergrasland 

Binnen de afbakening van de perimeter voor het natuurinrichtingsproject komen geen goed 

ontwikkelde poldergraslanden voor. Wel zijn in de omgeving recente of historische vondsten 

bekend van interessante (aandachts)soorten van poldergraslanden bekend zoals veldgerst, 

klavervreter, kamgras, knopig doornzaad, aardbeiklaver en goudhaver. Afhankelijk van vochtigheid 

en beheer behoren (elementen van) verschillende graslandtypen tot de potenties van het gebied. 

In de drogere zones verwachten we kamgrasland onder begrazing en glanshavergrasland onder 

hooibeheer. In de natte zones wordt dit respectievelijk zilverschoongrasland en 

dotterbloemhooiland. Dergelijke potenties gelden ook voor de duin-polder overgangszone (d.Db 

gronden op de bodemkaart), zeker als zij onderhevig zijn aan kwel. Het zijn regionaal belangrijke 

biotooptypen die geen specifieke habitattype vormen in het kader van de habitatrichtlijn. Goed 

ontwikkelde graslanden van de duinzoom kunnen aanleunen bij hogervermelde duingraslanden of 

duinvalleivegetaties. 

 

6. Water- en oevervegetaties 

In de recente detailkartering werden geen aandachtssoorten voor open water gekarteerd. In 1992 
werd in c1-42-11 wel spits fonteinkruid waargenomen maar het is onduidelijk waar precies. Ook de 
vegetatieopnames van poelen in het kader van de PINK (2009-2010) leverden weinig bijzondere 
soorten op. Chara vulgaris var. longebractea was de enige kranswierensoort die er werd 
aangetroffen. Potenties voor oever- en watervegetaties leiden we af uit de schaarse aanwezigheid 
van een aantal kwelindicatoren zoals kleine watereppe, beekpunge en holpijp. Het optimaal 

ontwikkelen van die potenties vergt graafwerken op de meest kansrijke plekken. Dit is enerzijds 
aan de binnenduinrand, waar kalkhoudend kwelwater de open waters kan voeden en anderzijds in 
de depressie aan de ‘bovenloop’ van de Schuddebeurzebeek, ten noorden van de 
Schuddebeurzeweg.  
 
Het is wenselijk om in het gebied de component open water en moeras sterk uit te breiden. In een 

ver verleden, voor het laatst meerbepaald in de Romeinse tijd, besloeg de oppervlakte aan 

laagveenmoeras in de kustvlakte tientallen vierkante kilometers. Dit is het natuurlijk 

referentiebeeld van onze kustvlakte in periodes zonder mariene overstromingen (Cosyns et al. 

2010). Van die kustmoerassen is zo goed als niets meer over. Om ons een idee te vormen van dit 

voormalige landschap kunnen we pollenanalyses van het kustveen bekijken of historische bronnen 

raadplegen. Het verdwenen middeleeuwse vissersdorp Walraeversijde vormt een interessante bron 

van informatie uit de omgeving van de Schuddebeurze. We weten bijvoorbeeld dat de 

dakbedekking van de huizen bestond uit galigaan, wat er op wijst dat er nog in de middeleeuwen 

belangrijke kustmoerassen te vinden waren. Het ontwikkelen van een substantiële component open 

water en moeras vergt een aanzienlijke vergraving en bijsturing van de waterhuishouding. Het 

vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor natuurherstel in het kustgebied. 
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