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Samenvatting 

Voorliggend rapport vormt het verslag van de monitoring van het VLM Natuurinrichtingsproject 
Noordduinen, twee jaar na uitvoering van de werken (T+2). Het omvat vijf onderdelen: 

1) In juli 2010 werd de vegetatie opgenomen in 12 permanente kwadraten van 3x3m². De 
resultaten worden vergeleken met de opnames uit 2006 en 2007. De meeste pq’s zijn gelegen in 
begraasde duingraslanden. Globaal wordt een afname vastgesteld van de vegetatiehoogte en de 
totale bedekking van grassen en kruiden. In het bijzonder gaan duinriet en ruigtekruiden erop 
achteruit. Er is echter amper of geen ontwikkeling van duingrasland, hiervoor is meer tijd nodig. 
Mosduinen vertonen degradatie door overbetreding. De pq’s van duinvalleien zijn gelegen in 
plaatselijke depressies en daarvoor niet representatief voor het ecotooptype binnen het gebied. Zij 
vertonen actueel nog een storingsvegetatie.  

2) Twee poelen werden geïnventariseerd op vaatplanten en kranswieren. Poel NOD_001 evolueert 
gunstig sedert 2007 en 2008 en behoort tot de best ontwikkelde poelen aan de kust. NOD_002 was 
in 2008 sterk verstoord en bemest door gedomesticeerde ganzen. Ondertussen is dit probleem 
opgelost en kent de poel eveneens een gunstige ontwikkeling. 

3) De flora van duingraslanden is er globaal sterk op achteruitgegaan. Voor een aantal soorten 
zoals kalkbedstro, liggend bergvlas en bevertjes is de toestand kritiek. Hoewel de aangewezen 
maatregelen zijn genomen, blijft een positief effect op de kenmerkende flora op zich wachten 
omdat het herstel van duingraslanden zeer traag verloopt. Ook voor duinviooltje, één van de 
weinige specifieke vaatplanten voor mosduinen, is de toestand stilaan kritiek. Soorten van 
duinvalleien doen het wel goed. Er zijn 9 nieuwe duinvalleisoorten opgedoken bij het natuurherstel. 
Het betreft voornamelijk soorten gekend voor hun langlevende bodem-zaadvoorraad.  

 4) Een herhaalde broedvogelinventarisatie (1997-2007-2010) wijst op achteruitgang van de 
struweelbroeders zomertortel, fitis en kneu. Deze soorten kennen ook regionaal een negatieve 
trend zodat er vermoedelijk geen verband is met de natuurinrichting. Nachtegaal blijft stabiel in de 
Noordduinen ondanks de regionale achteruitgang. Bergeend is een nieuwe aanwinst voor de 
broedvogelfauna van het gebied. 

5) De sprinkhanentellingen wijzen op een positieve ontwikkeling in de duingraslanden. Binnen de 3 
onderzochte proefvlakken (10x10m²) is het soortenaantal toegenomen van 3 naar 8 en ontwikkelt 
zich een kenmerkende graslandgemeenschap. Deze resultaten worden toegeschreven aan de 
verandering in vegetatiestructuur door het beheer. 

Een belangrijke aanbeveling voor het beheer van de Noordduinen is het kleinschalig herstel van 
dynamische duinen. Zij zijn van belang voor een aantal heel kenmerkende duinsoorten. Bij de 
ontwikkeling van duingraslanden is het nauwgezet opvolgen van de oppervlakte 
(vegetatiekartering) en soortensamenstelling (detailkartering en pq’s) aangewezen. Indien nodig 
moet worden bijgestuurd via gerichte bijkomende ontstruwelingen. De uitbreiding van bomen 
(vooral gewone esdoorn) vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Het is aangewezen om 
delen van het gebied volledig bomenvrij te houden. Ten slotte vormt de uitbreiding van de exoot 
mahonia een belangrijk knelpunt in de Noordduinen. Een rigoureuze aanpak is aangewezen. Het 
volledig uitgraven van mahoniahaarden kan ontwikkelingskansen geven aan lokale stuifplekken.  
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Abstract 

This monitoring report of the VLM Nature Development project Noordduinen describes the situation 
two years after completion of the terrain works. It includes 5 main issues: 

1) In July 2010 vegetation was recorded in 12 permanent plots (3x3 m²). The results are 
compared with records from 2006 and 2007. Most of these plots are located in dune grasslands 
grazed by livestock. In general a decline of vegetation height and total cover of grasses and forbs 
is observed. More in particular it concerns Calamagrostis epigejos and tall forbs. No development of 
dune grassland is observed yet. Therefore more time is required.  Moss dune shows degradation 
caused by trampling. Dune slack plots are located in local depressions and are not representative 
for the entire habitat type. 

2) In two ponds, vascular plants and stoneworts were surveyed. Pond NOD_001 shows a positive 
evolution since 2007 and 2008 and belongs to the best ponds along the coast. NOD_002 was 
degraded in 2008 due to goose activity. Meanwhile, this problem has been solved and the pond 
shows a favourable development.  

3) The flora of dune grasslands shows a strong decline. For a number of species such as Asperula 
cynanchica, Thesium humifusum and Briza media, the situation is critical. Although appropriate 
measures have been taken, a positive effect on the characteristic flora is not yet observed because 
of the slow development of dune grassland. Also for Viola curtisii, one of the few characteristic 
plant species of moss dune, the situation is near critical. Dune slack species however, show a 
positive evolution. Nine species newly appeared at the site due to the restoration works. It mainly 
concerns species known for their persistent seedbank. 

4) A repeated breeding bird survey (1997-2007-2010) indicates the decline of scrub species  
Phylloscopus collybita, Streptopelia turtur and Carduelis cannabina. These species also show a 
regional decline so this trend is not linked to the restoration actions. Luscinia megarhynchos is 
stable in the area despite the regional decline. Tadorna tadorna newly appeared at the site as a 
breeding bird. 

5) Grasshopper counts indicate a positive evolution within the grasslands. Within the 3 investigated 
plots (10x10 m²), the number of species increased from 3 to 8 and a characteristic grassland 
community developes. 

An important management recommendation for the Noordduinen is the small scaled restoration of 
dynamic dunes. This landscape type is essential as a habitat for a number of characteristic dune 
species. Detailed surveillance of area (through vegetation mapping) and species composition 
(through detailed mapping of target species and permanent plots recordings) of dune grassland is 
highly recommended in order to monitor the development. If necessary, additional scrub should be 
removed. The expansion of trees (mainly Acer pseudoplatanus) is an important future challenge. It 
is recommended to completely clear certain areas of trees. Finally, the expansion of the invasive 
alien Mahonia aquifolia is an major problem for the area. A rigorous approach is required. Digging 
out of Mahonia stands can bring opportunities for dynamic dune restoration. 
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1. Inleiding 

Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998, kan de 
Vlaamse Regering natuurinrichtingsprojecten instellen. Voorliggend rapport heeft betrekking op het 
project Noordduinen, ingesteld op 2 december 2002. In 2003 werd voor het gebied een 
projectrapport en opgesteld en vervolgens een projectuitvoeringsplan opgemaakt. De monitoring 
van het project is modulair samengesteld en loopt tot 10 jaar na uitvoering van de werken. De 
opdracht van deze studie heeft tot doel om de biotische toestand vast te leggen 2 jaar na de 
werken, de bekomen gegevens te bespreken en te vergelijken met de vorige opnameronde (T-1, 
Arijs et al. 2008). Om praktische redenen wordt 2010 voor het volledige NI project Noordduinen T2 
genoemd. 

In de Noordduinen (102 ha) werd struweel (duindoorn/sleedoorn) gekapt, werden abelen, esdoorns 
en populieren verwijderd, poelen en pannes gegraven en begrazing met ezels opgestart. Op 
verschillende plaatsen zijn de historische akkertjes met aarden walletjes gereconstrueerd. In de 
Fluithoek (zone ten zuiden van de R. Van Dammestraat) is in het westelijk deel de voedselrijke 
oppervlaktelaag verwijderd en zijn pannes uitgegraven. In de voormalige ontzandingsput is de 
vegetatie verwijderd en de humeuze oppervlakte laag afgegraven. Met de vrijgekomen grond zijn 
in het oostelijk deel kunstmatige duintjes aangelegd. De werken zijn uitgevoerd in verschillende 
fasen: 

- Fase 1: voorjaar 2006 tot voorjaar 2007: ten noorden van de R. Van Dammestraat. De 
belangrijkste inrichtingswerken zijn het verwijderen van bomen (populieren, esdoorn grauwe 
abeel), heraanplant van bos, terugzetten van struweel, maaien, instellen van graasbeheer, graven 
van enkele pannes en drinkpoelen. 

- Fase 2: voorjaar tot eind 2008: Deze werken situeerden zich voornamelijk in de Fluithoek, de 
zone ten zuiden van de R. Van Dammestraat. Het westelijk deel werd afgeplagd en geherprofileerd 
met een aantal depressies. In het centraal deel werden uitheemse planten van een voormalige 
kwekerij verwijderd en werd heraangeplant met autochtone soorten, in het noordoostelijk deel 
werden esdoorn en grauwe abeel verwijderd. Op het meest oostelijke deel werd het paraboolduin 
gedeeltelijk hersteld.   
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2. Methodiek 

2.1. Permanente kwadraten (PQ) 

2.1.1. Vegetatieopnames en verwerking 

Dit onderdeel omvat de opname met de Londo-schaal (Schaminée et al. 1995) van 12 permanente 
kwadraten van 3x3m² (figuur 2.1). Deze opnames werden uitgevoerd in juli 2010. De resultaten 
worden vergeleken met opnames in T-1 (2007) en van drie pq’s zijn ook opnames uit 2006 
voorhanden. Opnames worden kwalitatief op naam gebracht (syntaxonomische identificatie) aan de 
hand van de het programma SynBioSys (binnen Turboveg for Windows) en toegewezen aan één 
van de natuurtypen voor Vlaanderen (Vandenbussche et al. 2002 voor de kustduinen).  

Op 24 graslandopnames werd verder nog een DCA analyse uitgevoerd (Detrended Correspondence 
Analysis, uitgevoerd in CANOCO, Leps & Smilauer 2003). Het betreft de opnames van de grasland-
pq’s uit dit project aangevuld met graslandopnames uit PINK, eveneens met een oppervlakte van 
3x3 m² (Provoost et al. 2010). Het betreft opnames gemaakt in 13 pq’s. 

 

2.1.2. Abiotische karakterisering (Ellenberg-getallen en grondwater) 

De opnames worden abiotisch gekarakteriseerd door het berekenen van gemiddelde Ellenberg-
getallen per opname (zie bijlage 1). Deze berekening gebeurt eveneens binnen Turboveg. Op die 
manier kan een indicatorwaarde worden bepaald voor licht, stikstof, vocht en zuurgraad per 
opname en kan ook de evolutie van die waarden doorheen de tijd worden bekeken.   

Verder wordt waar relevant ook gebruik gemaakt een vochtbepaling op basis van peilmetingen in 
het peilbuizennetwerk (figuur 2.2). Hiervoor werden gemiddelde stijghoogtes berekend voor het 
jaar 2006, wat in hydrologisch opzicht een gemiddeld jaar was. Deze waarden werden 
geïnterpoleerd aan de hand van ‘ordinary kriging’ en afgetrokken van maaiveldhoogte om cijfers 
over de bodemvochtigheid te bekomen (figuren 2.3 en 2.5). Kriging is een interpolatie-algoritme 
dat uitgaat van een statistische verdeling van de ruimtelijke variatie van de betreffende variabele. 
De interpolatie gebeurde in ArcGIS 9.3 volgens standaard instellingen (sferisch 
semivariogrammodel en variabele zoekstraal met 12 punten). Vervolgens werd ook de gemiddelde 
jaarlijkse grondwaterfluctuatie berekend binnen de periode 2003-2008 en voor het hele gebied 
geïnterpoleerd. Deze gegevens werden ten slotte aan de hand van de nauwkeurig ingemeten 
coördinaten bepaald voor ieder pq. Peilbuis 5 staat naast een ondiepe buis (4) en werd in de 
berekeningen weggelaten. In de zuidwestelijke hoek van de Fluithoek vertoont de grondwatertafel 
een sterke helling in de richting van de polder en is het netwerk aan ondiepe peilbuizen eigenlijk 
onvoldoende dicht om dit patroon nauwkeurig in beeld te kunnen brengen. Voor pq 11-1 is dit niet 
zo’n probleem gezien de nabijheid van peilbuis 11. 
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Figuur 2.1. Situering van de permanente kwadraten in de Noordduinen. Rood=nummering VLM, zwart=code PINK. 

 

Figuur 2.2. Situering van de peilbuizen gebruikt voor interpolatie van stijghoogtes. 
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Figuur 2.3. Gemiddelde grondwaterstijghoogte in het gemiddeld jaar 2006.  

 

Figuur 2.4. Gemiddelde jaarlijkse grondwaterfluctuaties in de periode 2003-2008.  
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Figuur 2.5. Gemiddelde grondwaterstand (m onder maaiveld) in 2006 ten opzichte van de situatie voor de werken (DTM-

Vlaanderen, 2003).  

 

2.2. Inventarisatie van poelen 

In het kader van PINK werden vegetatieopnames gemaakt van de poelen NOD_001 en NOD_002 in 
2008 (figuur 2.6). Deze opnames werden opnieuw gemaakt volgens dezelfde techniek en beide 
opnames worden vergeleken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de expertise van Luc Denys en 
Jo Packet. De grens van de opname wordt bepaald door het deel van de poel dat jaarlijks onder 
water komt. Gezien de variabiliteit van de grondwaterstand is deze grens niet geheel eenduidig te 
bepalen maar de verandering in samenstelling van de vegetatie (van freatofyten naar afreatofyten) 
geeft wel een goede indicatie. Bedekkingen van soorten werden ingeschat aan de hand van de 
Tansley-schaal (Schaminée et al. 1995): s: sporadisch; r: zeldzaam; o: occasioneel; f: frequent; a: 
abundant; cd: codominant en d: dominant. In tegenstelling tot de Londo-schaal is dit is een meer 
kwalitatieve schaal die niet aan concrete bedekkingen of aantallen individuen kan gekoppeld 
worden.  
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Figuur 2.6. Overzicht van de poelen en natte depressies in de Noordduinen. 

 

2.3. Detailkartering van aandachtssoorten 

Voor de detailkartering van aandachtssoorten (vaatplanten) wordt gebruik gemaakt van de 
methodiek die uitgewerkt werd door het INBO. Daarbij wordt een selectie van aandachtssoorten 
gedetailleerd in kaart gebracht met behulp van een hand-gps (Garmin Foretrex 201). Vergelijking 
met precieze rtk-GPS metingen leert ons dat de gemiddelde fout in open terrein en bij goede 
satellietontvangst met dit toestel 2,5 m bedraagt. Toch moet rekening gehouden worden met 
fouten tot ca. 10m indien gekarteerd wordt in bosrijke omgeving of bij minder goede 
satellietontvangst.  

De selectie van de aandachtssoorten is vooral gebaseerd op zeldzaamheid en trend (Rode lijst) 
maar de lijst werd aangevuld met een aantal ecologisch specifieke soorten die aan de kust 
zeldzaam zijn maar in het binnenland lokaal algemener kunnen zijn. Het betreft vooral soorten die 
relatief veel voorkomen in de zure zandstreken en in de duinen heel specifiek aan oudere ontkalkte 
duinlandschappen gebonden zijn (biezeknoppen, tormentil, zandblauwtje, …).  

Op het terrein worden groeiplaatsen van soorten vooral als punt gekarteerd met behulp van GPS 
maar grotere vlekken worden ook als vlakje (polygoon) aangeduid op een luchtfoto en vervolgens 
in ArcGIS gedigitaliseerd. Per waarneming, punt of vlak, worden soort, waarnemer, datum en 
abundantie genoteerd. Dit laatste wordt uitgedrukt in aantal exemplaren bij individueel groeiende 
soorten (bv. donderkruid, driedistel, hondsviooltje, …) of als oppervlakte bij klonaal uitbreidende 
soorten zoals grote tijm, geel zonneroosje, paddenrus, voorjaarsganzerik, … (tabel 2.1). 
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Tabel 2.1.Abundantiecode gebruikt bij 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  

De punt- en vlakvormige karteerelementen werden in ArcGIS omgezet naar een rooster van 50x50 
m². Alle waarnemingen per jaar per soort die binnen een roostereenheid vallen worden 
samengenomen en de abundanties worden opgeteld op basis van de mediaan van de klassen (tabel 
2.1). Bij vlakjes (polygonen) die over meerdere roostercellen vallen wordt de abundantie verdeeld 
proportioneel met de oppervlakte die binnen elke cel valt. Op die manier blijft een inschatting van 
de totale populatiegrootte per jaar mogelijk en kan de verspreiding ook op een iets grovere schaal 
van het rooster bekeken worden. Dit laatste heeft als voordeel dat de kartering uit verschillende 
perioden gemakkelijk kan vergeleken worden (aantal roostercellen) en dat geografische 
onnauwkeurigheden worden afgevlakt.  

Aandachtssoorten voor de duinen bij dagvlinders zijn kleine parelmoervlinder, heivlinder en 
sleedoornpage. Geen van deze soorten werd in de Noordduinen waargenomen tijdens het veldwerk 
voor dit project en ook niet tijdens de dagvlindertellingen in het kader van PINK. In 
waarnemingen.be is van elke soort slechts één waarneming bekend; kleine parelmoervlinder in 
augustus 2009, heivlinder in juli 2008 en sleedoornpage werd net buiten het gebied waargenomen 
in augustus 2009. Bruin blauwtje staat weliswaar nog als ‘Kwetsbaar’ aangeduid op de Vlaamse 
Rode lijst (Maes & Van Dyck 1995) maar kende recent een vooruitgang en zal bij herziening van de 
Rode lijst deze status verliezen. Ook in Nederland is de soort van Rode lijst-categorie veranderd 
(van ‘Kwetsbaar’ naar ‘Gevoelig’). De soort blijft evenwel indicatief voor korte schrale graslanden 
(ook gazons). Tijdens het veldwerk voor het project werd de soort door ons niet waargenomen. In 
het kader van PINK werden vier waarnemingen verricht, telkens in het westelijk deel van het 
gebied. Het totaal aantal waarnemingen in waarnemingen.be bedraagt slechts vijf. Het blijft dus 
eveneens een zeldzame soort in het gebied. Door dit beperkt aantal waarnemingen is het weinig 
zinvol om deze dagvlindersoorten verder te bespreken.  

 

2.4. Broedvogelinventarisatie 

In het voorjaar van 2010 werd in de Noordduinen een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Daarbij 
werd gestreefd naar een gebiedsdekkende territoriumkartering (Hustings et al. 1985, Anselin et al. 
2003). Om de vergelijkbaarheid van de gegevens bij eerdere en toekomstige karteringen te 
verhogen, is het aangewezen om de gevolgde route zorgvuldig vast te leggen. Dit gebeurde naar 
aanleiding van het PINK-project in het kader waarvan in 2007 een territoriumkartering van de 
Noordduinen gebeurde. Binnen de huidige studie werd dezelfde route gelopen (figuur 2.7). De 
route werd tijdens 8 rondes in de vroege ochtend bezocht, meerbepaald op  16 & 17 maart; 26 en 
29 maart; 8 & 9 april; 21 april; 4 mei; 17 mei; 10 juni en 2 juli 2010. De weersomstandigheden 
tijdens waren gevarieerd maar telkens geschikt voor het karteren van broedvogels (geen zware 
regen bijvoorbeeld). Bij elke waarneming (auditief en/of visueel) werd de locatie vastgelegd op 
gedetailleerde prints van luchtfoto’s (veldkaarten) en werd het gedrag genoteerd (zang/roffel, 
fouragerend, alarmerend,…). Aan de hand van deze bijkomende gedragsopmerkingen werd 
eveneens per territorium een broedzekerheidsfactor (Vermeersch et al. 2000; van Dijk & Boele 
2011) toegekend.  

Een aantal soorten werd binnen PINK niet gekarteerd omdat de methode van de 
territoriumkartering hiervoor minder geschikt is of omdat de soorten ecologisch weinig relevant 
zijn. Het betreft ekster, fazant, groene specht, grote bonte specht, heggenmus, houtduif, kauw, 
koolmees, merel, pimpelmees, spreeuw, turkse tortel, winterkoning, zanglijster en zwarte kraai. De 
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gegevens worden ook vergeleken worden met een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in 1998 
(Bonte et al. 2001). De vergelijking met oudere gegevens wordt echter bemoeilijkt door recente 
veranderingen in de criteria voor de aanduiding van broedzekerheid (van Dijk & Boele 2011). 
Daarom worden de gegevens volgens de oude en nieuwe criteria verwerkt. Aanduiding van Rode 
lijst categorieën in de tekst volgen Vermeersch et al. (2004). 

 

Figuur 2.7. Gevolgde route bij de broedvogelinventarisatie. 

2.5. Inventarisatie van sprinkhanen 

Voor de inventarisatie van sprinkhanen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
‘wegvangstmethode’ (Van Veen & Zeegers 1993). Daarbij worden binnen een bepaald proefvlak 
dieren gevangen en bijgehouden in een recipiënt met deksel. Na het vangen van ieder nieuw 
individu, wordt de soort bepaald en de tijd genoteerd. Het is daarom noodzakelijk om met 
minstens 2 personen aanwezig te zijn. Op die manier kan per soort een curve worden opgesteld die 
het cumulatief aantal gevangen individuen uitzet ten opzichte van de verstreken tijd. Dergelijke 
grafiek kent in principe een asymptotisch verloop naar de totale populatiegrootte, althans als de 
migratie beperkt is (figuur 2.8).  

 

Minuten (i)

Aantal 

gevangen 

individuen

Aantal 

nieuw (si)
i.si

1 2 2 2
2 8 6 12
4 12 4 16
5 14 2 10
6 15 1 6
7 18 3 21
8 20 2 16
9 21 1 9
10 22 1 10
12 23 1 12
13 24 1 13
14 24 0 0

… … … …

   

Figuur 2.8. Voorbeeld van resultaten van de wegvangstmethode . 
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Uit de registratie van individuen en tijd kan een inschatting gemaakt worden van de lokale 

populatiegrootte door gebruik te maken van de volgende theoretische curve:  

y(t) = N [1-e-t/T] 

waarbij y(t) = het aantal gevangen exemplaren op tijdstip t; N = (vangbare) populatiegrootte en T 

= de karakteristieke tijd. De karakteristieke tijd geeft aan hoe lang er nog moet gevangen worden 

om een bepaald percentage van de vangbare populatie ook daadwerkelijk te vangen. Daarbij geldt: 

T 63%
1.5 T 78%
2 T 86%
3T 95%  

Na drie keer de karakteristieke tijd is dus het merendeel van de populatie weggevangen. Voor het 

bepalen van T en N uit de waarnemingen, kan gebruik gemaakt worden van volgende formules: 

p = Σ(si) / Σ(i.si) 

T = -1/ln(1-p) 

N = Σ(si) / [1-(1-pk)], waarbij k staat voor het aantal tijdstappen (minuten in ons voorbeeld). 

De wegvangstmethode werd toegepast op 3 proefvlakken van 10x10 m² gesitueerd rond de PQ’s 1, 
16 en 17. Bijna alle soorten kunnen gemakkelijk op naam gebracht worden met uitzondering van 
de wijfjes van ratelaar, snortikker en bruine sprinkhaan. Die zijn in het veld niet van elkaar te 
onderscheiden en worden daarom samengenomen onder de noemer ‘variabilis’. In de praktijk 
betreft het vooral vrouwtjes ratelaar gezien snortikker niet gekend is van het gebied en bruine 
sprinkhaan vermoedelijk zeer zeldzaam is of zelfs ontbreekt.  
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3. Resultaten PQ-opnames 

3.1. PQ 1 (PINK=nd_10) 

3.1.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, ten zuiden van de Middenlaan, 
ten oosten van het Vanneuvillehuis 

Oppervlakte: 3 x 3 m²  

Coördinaten hoekpunten (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND11 28523.39 201234.18 9.96 

ND12 28525.44 201236.09 9.98 

ND13 28523.81 201238.48 10.03 

ND14 28523.71 201238.48 10.03 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : licht golvend van ruggetjes en depressies, PQ in vlak stukje in depressie 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.6m onder maaiveld. 

Eigendom  

Gemeente Koksijde 

Inrichting & beheer 

Beheer voor NI project : geen 

Inrichting: gemaaid, oktober 2006; introductie van grazers :  

Beheer :  extensieve begrazing vanaf 22/1/2008 met 4 ezels; vanaf 15 september 2008 kreeg een 
merrie een veulen waardoor ze sedertdien met 5 zijn. 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 
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3.1.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2006  

Datum:  7 juli 2006 

Auteur: Joy Laquière 

Beschrijving vegetatie: Ruig duingrasland; ondergroei bestaat vnl. uit duinroosje (van een  ijle tot 
dichte bedekking over het volledige proefvlak) en dauwbraam met ijle bijmenging van geel walstro. 
Grassen van 1m30 met uitschieters tot 1m60; duinroosje-dauwbraamvegetatie: gemiddeld 60 cm. 
Bovenste kruidlaag wordt vnl. gevormd door gewone glanshaver(gelijkmatig over proefvlak 
verspreid) met bijmenging van kropaar en in mindere mate duinriet. Rond de grassen ook een 
tiental windende wilde kamperfoelie.  Ook frequent voorkomen van grote brandnetel. In PQ ook 1 
overhangend duindoornstruikje (stam staat buiten PQ). In PQ ook een strooisellaag van dode 
grassen met daartussen ook mossen zoals Homalothecium lutescens en Pseudoscleropodium purum.  

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Liguster                                                              
Syntaxon 3: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                         

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: 
(Matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn en Wilde liguster en Duinroosdwergstruweel 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis) 

Beschrijving vegetatie: Duingrasland met veel Glanshaver en Duinroosje. Lage structuur, gemiddeld 
ongeveer 20cm, maximum 1m vegetatiehoogte. In gevarieerde omgeving met ruiger 
braamstruweel, duindoornstruweel en zandpad. 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          
Syntaxon 3: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                         

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel 

Fauna: 

Sprinkhanen: Ratelaar: 1 mannetje; Zuidelijk spitskopje: 4 adulte en 1 subadult mannetje, 1 wijfje 

Lieveheersbeestjes: Wilgenlieveheersbeestje (1 ex.) 

Spinnen: Tijgerspin: 3 wijfjes 
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Opname 2010 

Datum: 20 juli 2010 

Auteurs: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Soortenarme duinroosvegetatie met ijle kruidlaag (ca. 20% bedekking) 
bestaande uit basis duingraslandsoorten en ruderale elementen. De gemiddelde hoogte van de 
kruidlaag is ca. 20 cm en de hoogste bedekking wordt gevormd door een lage strooisellaag.  

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Duin-Paardebloem-ass.; typische subass.                                                   
Syntaxon 3: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Bosaardbei                                              

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 1 N Zuur Licht Vocht

2006 5 7.7 7.3 4.3

2007 5 6.7 7 4.5

2010 4 6.7 6.7 4.2  

 

3.1.3. Bespreking 

De vegetatie in pq1 evolueerde van een open struweel naar een open duinroosvegetatie met 
beginnende graslandontwikkeling. Dit uit zich in een lichte daling van het Ellenberg-lichtgetal en 
reactiegetal (achteruitgang van de kalkminnende struiken). Door de maaibeurt en daaropvolgende 
begrazing zijn de ruigtkruiden (bijvoet, grote brandnetel, paarse dovenetel, dauwbraam) sterk 
achteruitgegaan. Dit is ook te merken in een daling van de Ellenberg-indicatorwaarde voor stikstof. 
Nieuw opgedoken (of in ieder geval waargenomen) graslandsoorten zijn veldbeemdgras, gewone 
veldbies, rood zwenkgras, zachte haver en smalle weegbree. In het algemeen is het soortenaantal 
er op vooruit gegaan maar er is nog geen graslandstructuur (kruidenbedekking in 2010 is slechts 
20%). De bedekking van grassen lijkt grote fluctuaties te vertonen. Het inschatten van 
grassenbedekking is echter zeer moeilijk en sterk afhankelijk van het seizoen en de toestand van 
de grassen (al dan niet bloeiend). Mogelijks is er in 2007 verwarring geweest tussen  gewoon 
pluisdraadmos en juveniele mosplantjes.  

   

2007 2010 
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2006 2007 2010

100 100 97

1 - 0

100 100 20

6 - 40

15 - 60

0 - 0

130 20 15

60 0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Achillea millefolium Gewoon duizendblad r1
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos a1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1+ 5 p1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Avenula pubescens Zachte haver p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1
Calamagrostis epigejos Duinriet a1 p1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers r1
Crepis capillaris Klein streepzaad r1
Cynoglossum officinale Veldhondstong r1
Dactylis glomerata Kropaar a2 p4
Elymus repens Kweek p1
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. p1
Galium aparine Kleefkruid p1
Galium verum Geel walstro p2 m4 m1
Hippophae rhamnoides-kl Duindoorn-kl r2
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1
Homalothecium lutescens Smaragdmos 1- 2 1
Lamium purpureum Paarse dovenetel s.l. p1
Ligustrum vulgare-kl Wilde liguster-kl r1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie p1
Luzula campestris Gewone veldbies p1
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje p1 p1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos 3 1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1
Poa annua Straatgras a1
Poa pratensis Veldbeemdgras m1
Poa trivialis Ruw beemdgras r1
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos a1 3 1
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 4 4 2
Rubus caesius Dauwbraam 3 p4 r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. p1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Taraxacum sectio Erythrosperma Zandpaardebloem r1 r1
Urtica dioica Grote brandnetel 1- p1
Veronica arvensis Veldereprijs p1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs r1 p1

16 19 21

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ1

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

 

 

3.2. PQ 16 (PINK=nd_02) 

3.2.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, westelijk deel van de 
Noordduinen thv Prins Van Luiklaan 
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Oppervlakte: 3 x 3 m² 

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND161 27815.64 200830.55 11.04 

ND162 27812.82 200829.71 11.06 

ND163 27812.03 200832.53 11.01 

ND164 27814.80 200833.48 10.95 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : licht golvend van ruggetjes en depressies 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 3.0m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Beheer voor NI project : geen 

Inrichting: gemaaid, oktober 2006; introductie van grazers (ezels) : mei 2007 met 6 ruinen, 
november 2009 is 1 dier gestorven. 

Beheer :  extensieve begrazing 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.2.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2006  

Datum:  7 juli 2006 

Auteur: Joy Laquière 

Beschrijving vegetatie : Duingrasland met Glanshaver en Duinroosje, ruiger dan de vegetatie in de 
naburige PQ17 met oa Grote brandnetel en bramen. Grassen van 1m25 met uitschieters tot 1m40; 
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duinroosje- dauwbraamvegetatie gemiddeld 60 cm; duindoornvegetatie ca. 1m20 met uitschieters 
tot 1m50. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinriet                                                              
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Duindoorn en Duinriet  

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : Duinroosdwergstruweel en (Matig) kalkrijke 
struwelen met Duindoorn en Wilde liguster en Duinroosdwergstruweel 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck 

Beschrijving vegetatie: Verstruwelend duingrasland. Struiklaag bestaande uit één duindoorn 
centraal in het PQ, die meer dan 15% bedekt en wat kruipwilgvlekken in één helft van het PQ. De 
kruidlaag bestaat uit een sterke vertegenwoordiging van grassen gedomineerd door duinriet met 
bijmenging van gewone glanshaver en rietzwenkgras (lokaal). Ondergroei bestaat uit duinroosje en 
dauwbraam met veel bijmenging van geel walstro en verspreid grote brandnetel. Als 
zeldzaamheden lokaal een 6 tal geel zonneroosje. Mostapijt bestaat uit Pseudoscleropodium purum 
en Brachythecium species, met een weinig bijmening van Plagiomnium affine.   

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 3: Associatie van Duindoorn en Vlier                                                          

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en (Matig) kalkrijke 
struwelen met Duindoorn en Wilde liguster en Duinroosdwergstruweel. 

Fauna :  

Sprinkhanen: Krasser: 2 mannetjes en 2 wijfjes; Zuidelijk spitskopje: 4 adulte mannetjes, 2 adulte 
en 2 subadulte wijfjes; 

Spinnen: Helm-marpissa: 1 wijfje 

Opname 2010  

Datum:  14 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie: Duinroosvegetatie met relictuele elementen van struweel en duingrasland. 
Struweel (duindoorn) bedekt nog slechts 2%. De kruidlaag is goed ontwikkeld: 85% bedekking en 
gemiddeld 30cm hoog. Groot laddermos domineert de moslaag. 
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Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                       
Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                  

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel, (Matig) kalkrijke struwelen 
met Duindoorn en Wilde liguster en Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland met Liggend bergvlas 
en Geel walstro.  

Ellenberg-indicatorwaarden: 

PQ 16 N Zuur Licht Vocht

2006 5 7.2 7 4.4

2007 6 6.8 6.7 4.9

2010 5 6.7 6.4 4.5  

 

   

 

3.2.3. Bespreking 

De structuur van pq 16 is duidelijk gewijzigd; duinriet en duindoorn gingen sterk achteruit, wat 
zich uit in een daling van het lichtgetal. Van graslandontwikkeling is echter nog niet echt sprake 
hoewel een aantal basissoorten zoals zachte haver, gewone veldbies en geel walstro aanwezig zijn. 
In de opname komt één rode lijstsoort voor: geel zonneroosje. Van deze soort kwamen in 2007 
nog 6 exemplaren voor, in 2010 nog één. De grassen vertonen moeilijk verklaarbare 
schommelingen. Zachte haver is ‘plots komen opduiken’ (meteen 20% bedekking) en 
rietzwenkgras is van 10% bedekking ‘plots verdwenen’. Mogelijk is hier sprake van verwarring. Een 
lichte daling van het reactiegetal is vermoedelijk aan achteruitgang van duindoorn te wijten.  

2007 2010 
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2006 2007 2010

100 100 99

17 - 2

85 100 85

30 - 75

15 - 40

1.2 - 1

125 20 30

60 0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Allium vineale Kraailook p1 p1
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos m4
Anthriscus sylvestris Fluitekruid p2 p4 a2
Arrhenatherum elatius Glanshaver a2 6 1
Avenula pubescens Zachte haver 2
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1- 3 2
Calamagrostis epigejos Duinriet 3 a1
Carex arenaria Zandzegge p1 p1
Centaurea jacea Knoopkruid p1 p1 p1
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem r1
Convolvulus arvensis Akkerwinde p1 p1 p2
Dactylis glomerata Kropaar p1 r1 p1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras a2 1
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. m2 m2
Galium verum Geel walstro 1+ a2 1-
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje p1 p1 r1
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid r1 r1
Hippophae rhamnoides-kl Duindoorn-kl r1 r1
Hippophae rhamnoides-sl Duindoorn-sl 2 r2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Luzula campestris Gewone veldbies a1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos a1 1 1
Poa pratensis Veldbeemdgras a1
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos 2 3 5
Rhynchostegium megapolita Duin-snavelmos .2
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 3 3 7
Rubus caesius Dauwbraam 2 2 1
Salix repens-sl Kruipwilg-sl p2
Urtica dioica Grote brandnetel a2 p1

20 16 24

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 16

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

 

 

3.3. PQ 17 (PINK=nd_04) 

3.3.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, westelijk deel van de 
Noordduinen, centraal deel 

Oppervlakte: 3 x 3 m²  
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Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND171 27918.92 200806.76 10.51 

ND172 27917.20 200804.35 10.37 

ND173 27914.78 200806.02 10.64 

ND174 27916.45 200808.50 10.63 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : licht golvend van ruggetjes en depressies, PQ op bovenste deel kopje 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.65m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Beheer voor NI project : geen 

Inrichting: gemaaid, oktober 2006; introductie van grazers (ezels) : mei 2007 met 6 ruinen, 
november 2009 is 1 dier gestorven 

Beheer :  extensieve begrazing. Op deze pq heeft het in 2008 of 2009 gebrand. 

Natuurstreefbeeld  

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.3.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2006 

Datum: 7 juli 2006   

Auteur: Joy Laquière       

Beschrijving vegetatie: Duingrasland waarvan bovenste laag vnl. uit hoog opschietende grassen 
bestaat. Grassen van 1m30 met uitschieters tot 1m45; duinroosjevegetatie met geel walstro: 
gemiddeld 40 cm. De grassenmix wordt gedomineerd door gewone glanshaver met veel bijmenging 
van duinriet, occasioneel ook veldbeemdgras. Ondergroei bestaat vnl. uit duinroosje met zeer veel 
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bijmenging geel walstro. Daarnaast ook veel bijmenging zandzegge, gewoon duizendblad en kleine 
bevernel. Als zeldzaamheden lokaal een 15 tal bloeiende geel zonneroosje. Onder de ondergroei 
van duinroosje bevindt zich een moslaag van vnl. Plagiomnium affine met wat bijmenging van 
Brachythecium species. 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Smalle weegbree                                        
Syntaxon 3: Duin-Struisgras-ass.; typische subass.                                                     

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en Droog tot vochtig 
kalkrijk duingrasland met Liggend bergvlas en Geel walstro. 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)   

Beschrijving vegetatie: Droog duingrasland met aspect van Glanshaver en Duinroosje. Duinroosje 
blijft laag; de gemiddelde vegetatiehoogte bedraagt ongeveer 15cm, maar Glanshaver haalt 1m. 
Ook Geel zonneroosje is aanwezig maar het bloeiaspect wordt vooral gevormd door Geel walstro. 
Grote tijm is aanwezig tot op 30cm van dit pq aan de noordoostzijde. 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Smalle weegbree                                        
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                        

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en Droog tot vochtig 
kalkrijk duingrasland met Liggend bergvlas en Geel walstro. 

Fauna : ongewervelden 

Sprinkhanen: Ratelaar / Bruine sprinkhaan: 1 wijfje; Zuidelijk spitskopje: 4 wijfjes. 

Opname 2010  

Datum:  14 juli 2006 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Duinroosvegetatie met elementen van duingrasland. De kruidlaag is relatief 
open (70% bedekking) en laag (gemiddeld 12 cm). De belangrijkste bedekking komt van de 
moslaag (80%) en die wordt gedomineerd door rondbladig boogsterrenmos.  

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Smalle weegbree                                        
Syntaxon 3: Duin-Paardebloem-ass.; typische subass.                                                    
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Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en Droog tot vochtig 

kalkrijk duingrasland met Liggend bergvlas en Geel walstro.  

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 17 N Zuur Licht Vocht

2006 4 6.6 6.8 4.5

2007 5 6.6 6.9 4.6

2010 4 6.1 6.3 4.6  

 

2006 2007 2010

100 100 99

1 - 0

100 100 70

1 - 85

15 - 50

0 - 0

130 15 12

40 0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Achillea millefolium Gewoon duizendblad a2 a2 m4
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras p1 p4
Arrhenatherum elatius Glanshaver 2 5 m1
Avenula pubescens Zachte haver 1 m4
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a1 m2 .2
Calamagrostis epigejos Duinriet 1+ p1 a1
Carex arenaria Zandzegge a1 p1 m2
Centaurea jacea Knoopkruid p1
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem p1 r1 p1
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos a1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras p1 p1 r1
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. m4 m4
Galium verum Geel walstro 3 2 1
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek r1
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje p1 p1 p1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1 r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Luzula campestris Gewone veldbies p1 p1 m2
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel a2 a2 a1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos 5+ 4 7
Poa pratensis Veldbeemdgras a1 p2 m1
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem s r1
Polygonum dumetorum Heggeduizendknoop r1
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos a1 a1 1
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 5+ 4 5
Rumex crispus Krulzuring r1
Salix repens-kl Kruipwilg-kl r1
Salix repens-sl Kruipwilg-sl p2
Trifolium campestre Liggende klaver r1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs p1
Vicia cracca Vogelwikke p1 p1
Vicia hirsuta Ringelwikke r1

22 22 23

Londo

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Aantal soorten 

PQ 17

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Hoogte lage kruidlaag (cm)
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3.3.3. Bespreking 

De vegetatie is in 2010 globaal een stuk schraler door een afname in de kruidenbedekking en de 
hoogte van de vegetatie. Zowel duinriet als glanshaver waren in 2010 slechts zeer beperkt 
aanwezig. Vermoedelijk is de brand in 2008 of 2009 hier (mee) voor verantwoordelijk. Ook geel 
walstro kende een achteruitgang; de graslandstructuur is m.a.w. nog niet echt aanwezig of in 
ontwikkeling. De globale soortensamenstelling kende echter weinig evolutie hoewel de potentie 
voor graslandontwikkeling erin vertegenwoordigd is (geel walstro, gewoon duizendblad, zachte 
haver, geel zonneroosje, gewone vleugeltjesbloem, kleine bevernel, …). Een verdachte soort is 
ringelwikke in 2007. Zowel in 2006 als in 2010 werd deze soort niet gevonden maar wel 
vogelwikke.  

 

   

 

3.4. PQ 11-1 (PINK=nd_21) 

3.4.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, westelijk deel van de Fluithoek, 
zone ten zuiden van de Robert Van Dammestraat tegenaan sloot (polderwaterloop 2de categorie) 

Oppervlakte : 3 x 3 m²        

Coördinaten PQ (Lambert 72), opmeting 2011 

hoekpunt X Y TAW 

ND111 28461.08 200234.92 4.43 

ND112 28463.96 200235.67 4.43 

ND113 28464.66 200232.81 4.41 

Landschap 

Duinen 

2007 2010 
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Belgische bodemkaart : C2 : middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 
35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : vlak 

Hydrologie 
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4.5

5

5.5

6
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A
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Figuur 3.1. Stijghoogtes in m TAW gemeten in peilbuizen 4 en 11.  

PQ 11-1 bevindt zich in de nabijheid van peilbuis 11 (figuur 3.1.). Uitgaande van de interpolatie 
van de stijghoogten bedroeg de gemiddelde grondwaterstand ter hoogte van pq 11-1 in 2006 4.3 
m TAW, wat overeenkomt met een waterstand van 15cm onder maaiveld. Dit komt ongeveer 
overeen met de terreinsituatie: dit pq staat namelijk een groot deel van het jaar onder water.   

De gemiddelde jaarlijkse fluctuatie van het grondwater bedraagt ongeveer 75 cm. Op basis van 
een langere tijdsreeks van ruim 6 jaar (figuur 3.1.) zien we schommelingen tot ongeveer 
anderhalve meter. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Beheer voor NI project : intensieve graasweide, bemest 

Inrichting: in 2008 afgraven met ongeveer 1m op de plaats van de pq (bevestigd door meting); op 
de Soubry weiden als geheel aanbrengen van microreliëf door differentieel af te graven. 

Beheer : extensieve begrazing; gemaaid en gehooid in juni 2007, september 2007 en tweemaal in 
2008 door landbouwer 

Natuurstreefbeeld 

Pioniersvegetatie van vochtige duinvalleien 
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3.4.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Aspect van ruig grasland; aangrenzend tot op 2m ten N dit pq is er een 
door Grote brandnetel gedomineerde vegetatie. In dit pq vormen grassen een hoge bedekking en 
een dicht bladerenpakket op de bodem (waardoor er geen moslaag is). Ten tijde van de opname 
zijn de grassen neergeslagen door de wind, wat het inschatten van de bedekkingen bemoeilijkt. 
Verschralend beheer nodig !! Naburig aan dit pq een enkele plant van Dubbelkelk en meerdere van 
Jacobskruiskruid. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Kweek                                                                 
Syntaxon 2: Rompgem. van Grote vossestaart en Echte koekoeksbloem                                     
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                       

Dauco-Melilotion  

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : geen overeenkomstig type voorhanden 

Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Soortenarme en open pioniervegetatie op natte bodem. Totale bedekking is 
amper 6%. De structuur wordt voornamelijk bepaald door wilgenopslag met een gemiddelde 
hoogte van 30 cm. 

Syntaxonomische identificatie niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie. 

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 111 N Zuur Licht Vocht

2007 7 6.9 6.7 6.9

2010 7 7.8 6.3 8.4  

 

3.4.3. Bespreking 

Door afplaggen zijn de opnames uit beide perioden totaal onafhankelijk van elkaar. Ook het 
vergelijken van Ellenberg-getallen is hier dus niet relevant. Daarenboven is de Ellenberg score van 
de opname uit 2010 weinig betrouwbaar door het beperkt aantal soorten. Deze soorten zijn dan 
nog vaak algemene pioniers die veelal op stikstofrijke bodems voorkomen (zoals schietwilg en 
grote lisdodde). Dit duwt het stikstofgetal sterk omhoog. Het is nog bijzonder vroeg om de opname 
uit 2010 te beoordelen. Grote lisdodde en waterbies wijzen wel op een zeer nat milieu. Ook de 
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geïnterpoleerde waterstanden wijzen op een hoge waterstand, wellicht te hoog voor de 
ontwikkeling van soortenrijke duinvalleivegetaties. Het pq is echter in een lokale depressie gelegen 
en daardoor niet representatief voor het gehele perceel.  

 

2007 2010

100 6

- 0

100 6

- 1

- 0

- 0

40 30

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostis gigantea Hoog struisgras 3
Alopecurus pratensis Grote vossestaart p2
Dactylis glomerata Kropaar a4
Eleocharis palustris Waterbies p1
Elymus repens Kweek 3
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek p1
Lolium perenne Engels raaigras m4
Marchantia spec. r1
Montia fontana Bronkruid a1
Poa trivialis Ruw beemdgras 3
Populus x canadensis-kl Canadapopulier-kl a1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a4
Salix alba-kl Schietwilg-kl m4
Salix repens-kl Kruipwilg-kl r1
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem p1
Trifolium repens Witte klaver a2
Typha latifolia Grote lisdodde p1
Urtica dioica Grote brandnetel a4

12 7

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ11-1

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)
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3.5. PQ 11-5 (PINK=nd_22) 

3.5.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, westelijk deel van de Fluithoek, 
zone ten zuiden van de Robert Van Dammestraat, 22m ten zuiden van de straat, iets ten noorden 
van waterput 

Oppervlakte : 3 x 3 m²        

Coördinaten PQ (Lambert 72), opmeting 2011 

hoekpunt X Y TAW 

ND115 28503.02 200317.84 5.61 

ND116 28504.02 200315.09 5.62 

ND117 28501.21 200314.05 5.66 

ND118 28500.16 200316.81 5.7 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : C2 : middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 
35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

2007 2010 
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Microreliëf : vlak 

Hydrologie 

PQ 11-5 bevindt zich tussen peilbuizen 4 en 11. Uitgaande van de interpolatie van de stijghoogten 
in de buizen bedroeg de gemiddelde grondwaterstand in 2006 ter hoogte van pq 11-5 5.01 m TAW, 
wat overeenkomt met een waterstand van 65cm onder maaiveld.  

De gemiddelde jaarlijkse fluctuatie van het grondwater bedraagt ongeveer 80 cm. Op basis van 
een langere tijdsreeks van ruim 6 jaar (figuur 3.1.) zien we schommelingen van ongeveer 
anderhalve meter. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Beheer voor NI project : intensieve graasweide, bemest 

Inrichting: afgraven met ongeveer 25 cm in 2008 (bevestigd door opmeting)  

Beheer :  extensieve begrazing; gemaaid en gehooid in juni 2007, september 2007 en tweemaal in 
2008 door landbouwer 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.5.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Deze PQ werd in 2007 niet geïnventariseerd.  

Vooral begroeid met Jacobskruiskruid, glanshaver, witbol, brandnetel… 

Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Ruderale vochtige tot droge pioniervegetatie. De totale bedekking is slechts 
12% en wordt voornamelijk gevormd door de kruidlaag. De structuur wordt gevormd door zowel 
een hoge (gemiddeld 40cm) als lage (5cm) kruidlaag. 

Syntaxonomische identificatie niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie. 

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie. 
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Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 115 N Zuur Licht Vocht

2010 5 5.5 6.9 5.1  

 

3.5.3. Bespreking 

De soortensamenstelling van de vegetatie in pq 11-5 is banaal en wijst niet op een duidelijke 
ontwikkeling in een bepaalde richting. Wellicht is de bodem te droog voor ontwikkeling van 
duinvalleivegetaties, met uitzondering van greppelrus zijn er geen vochtindicerende soorten 
aanwezig.  

2010 
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2010

12

0

10

4

1

0

40

5

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Londo

Agrostis gigantea Hoog struisgras p1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1
Bryum species Knikmos (G) .4
Calamagrostis epigejos Duinriet p1
Carex arenaria Zandzegge r1
Carex hirta Ruige zegge r1
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem p1
Crepis capillaris Klein streepzaad r1
Elymus repens Kweek p1
Epilobium species Basterdwederik (G) r1
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal a1
Fraxinus excelsior-kl Gewone es-kl r1
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek r1
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid r1
Juncus bufonius Greppelrus p1
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem r1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Poa pratensis Veldbeemdgras a1
Populus x canadensis-kl Canadapopulier-kl p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. p1
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem r1
Taraxacum sectio Vulgaria Paardenbloem r1
Trifolium repens Witte klaver p1
Veronica arvensis Veldereprijs a1

26

PQ 11-5

Aantal soorten 

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

 

 

3.6. PQ 20 (PINK=nd_14) 

3.6.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten oosten van Leopold III 
laan,  “panne van Sam” 

Oppervlakte : 3 x 3 m²   
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Coördinaten PQ (Lambert 72), opmeting 2011 

hoekpunt X Y TAW 

ND201 28400.42 200850.19 7.81 

ND202 28400.35 200853.12 7.79 

ND203 28403.42 200853.19 7.71 

ND204 28403.50 200850.19 7.77 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : A0 : hoge duinen  (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, 
M.G.I., 1961) 

Microreliëf : vlak, voormalig akkertje. Na afgraven ligt het pq in een lokale depressie.  

Hydrologie 

PQ 20 ligt ongeveer 140 m ten zuidwesten van peilbuis 9. Op basis van de geïnterpoleerde 
stijghoogtes zien we dat het grondwater zich ter hoogte van het pq zich op 7.3m TAW bevindt, wat 
overeenkomt met een hoogte van 45cm onder maaiveld. De gemiddelde jaarlijkse fluctuatie van 
het grondwater bedraagt ca. 75 cm, wat betekent dat het pq ieder jaar een periode onder water 
staat. Op basis van een langere tijdsreeks van ruim 6 jaar (figuur 3.2.) zien we schommelingen tot 
ongeveer 2 meter. Door de relatief grote afstand van de peilbuis moet er ook met een grotere 
onnauwkeurigheid rekening gehouden worden.  

6.5
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7.5

8

8.5

9
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A
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Figuur 3.2. Stijghoogtes in m TAW gemeten in peilbuis 9.  

 



 

www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Noordduinen 35 

 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: kappen van bos, herinrichting als panne door afgraven op de diepste plaatsen met 
ongeveer 90 cm 

Beheer :  extensieve begrazing; vanaf 22/1/2008 met 4 ezels; vanaf 15 september 2008 kreeg 
merrie 1 veulen waardoor ze sedertdien met 5 zijn. 

Natuurstreefbeeld  

Pioniersvegetatie van vochtige duinvalleien 

 

3.6.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Niet geïnventariseerd in 2007. Enkele kiemplantjes, greppelrusje 

Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : IJle en soortenarme vegetatie van droogvallende depressie. De hoge totale 
bedekking wordt voornamelijk gevormd door een wierlaag. Kruiden bedekken slechts 3%. 

Syntaxonomische identificatie niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie. 

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : niet relevant: zeer onverzadigde vegetatie. 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 20 N Zuur Licht Vocht

2010 4 8 7.2 7.7  

 

3.6.3. Bespreking 

De vegetatie  van pq 20 is die van een droogvallende poel. Vermoedelijk is de gemiddelde 
waterstand hoger dan wat uit de geïnterpoleerde waarde blijkt. Onder ‘hydrologie’ werd reeds 
aangegeven dat de relatief grote afstand tot een peilbuis een zekere onnauwkeurigheid van de 
geïnterpoleerde waterstand met zich meebrengt. Tijdens de PINK-inventarisatie in 2008 werden in 
deze poel ook nog kleine waterranonkel, gewone waterbies, Chara contraria en Ch. vulgaris 
gevonden. Het lijkt ons aangewezen om pq 20 als poel verder op te nemen. Voor het 
natuurstreefbeeld ‘vochtige duinvallei’ is het proefvlak veel te nat. 
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2010

99

0

3

0

2

0

2

0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Londo

Carex hirta Ruige zegge m1
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje p1
Juncus articulatus Zomprus m2
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1
Rumex crispus Krulzuring r1

5

PQ 20

Aantal soorten 

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Bedekking mos (%)

 

 

2010 
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3.7. PQ 21 (PINK=nd_16) 

3.7.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten oosten van Leopold III 
laan, mosduin tegenaan de zuidelijke ingang oostelijk begrazingsblok (nabij akkertjes “Laurent”) 

Oppervlakte : 3 x 3 m²        

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND211 28406.50 200755.28 10.90 

ND212 28409.47 200755.23 10.83 

ND213 28409.36 200752.26 10.68 

ND214 28406.40 200752.29 10.60 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : A0 : geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De 
Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : zwak hellend, helling naar het westen 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 3.7m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: opgenomen in begrazingsblok  

Beheer :  extensieve begrazing; vanaf 22/1/2008 met 4 ezels; vanaf 15 september 2008 kreeg 
merrie 1 veulen waardoor ze sedertdien met 5 zijn. 

Natuurstreefbeeld 

Kalkrijke mosduinen en pioniersgraslanden 
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3.7.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Open vegetatie op mosduin van Gewoon duinsterretje met oa Kleverige 
reigersbek en Zandzegge. Circa 8% van de bodem binnen dit pq bestaat uit onbegroeid zand. De 
omgeving van dit pq bestaat uit open zand en duindoornstruweel. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     
Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          
Syntaxon 3: Kegelsilene-ass.; arme subass.                                                             

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met 
Zanddoddegras en Groot duinsterretje. 

Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Open mosduinvegetatie met groot duinsterretje. De totale bedekking 
bedraagt slechts 11% en wordt vooral gevormd door mos. Kruiden bedekken slechts 2% en 
bereiken een gemiddelde hoogte van amper 4cm. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     
Syntaxon 2: Vlieszaad-associatie                                                                      
Syntaxon 3: Slangekruid-ass.; subass. met Kromhals                                                     

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met 
Zanddoddegras en Groot duinsterretje. 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 21 N Zuur Licht Vocht

2007 1 7.7 8.9 1.2

2010 1 7.4 8.7 1.5  

 

3.7.3. Bespreking 

De soortensamenstelling van pq 21 is nagenoeg ongewijzigd maar de structuur is sterk veranderd. 
De totale bedekking is teruggevallen van ca. 90 tot 10%. Betreding door grazers is de 
vermoedelijke oorzaak. Een ontwikkeling in de richting van duingrasland treedt niet op. 
Vermoedelijk zal hier onder het huidige beheer nog lange tijd een ijle pioniervegetatie blijven 
bestaan, wat min of meer met het streefbeeld overeenkomt. 
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2007 2010

90 11

- 0

20 2

- 10

- 1

- 0

5 4

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1
Carex arenaria Zandzegge m4 m1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek 1 a2
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje r1
Sedum acre Muurpeper p1 a1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. p1 r1
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje 8 1

7 6

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 21

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

 

 

3.8. PQ 22 (PINK=nd_11) 

3.8.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten oosten van Leopold III 
laan, depressie ten oosten van “Helman” 

Oppervlakte : 3 x 3 m²        

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND221 28585.74 200982.28 9.44 

ND222 28588.62 200981.24 9.45 

ND223 28587.66 200978.52 9.34 

ND224 28584.91 200979.31 9.43 

2010 
2007 
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Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : A0 geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De 
Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : depressie tussen duinruggen, PQ is vlak 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.15m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: opgenomen in begrazingsblok  

Beheer :  extensieve begrazing; vanaf 22/1/2008 met 4 ezels; vanaf 15 september 2008 kreeg 
merrie 1 veulen waardoor ze sedertdien met 5 zijn. 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.8.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Duinriet-Gestreepte witbolvegetatie met tussengroei van braam. Geen 
bloeiaspect. Enige opzichtige bloei in de omgeving is van Grote teunisbloem en op plekken met 
lagere vegetatie van Reigersbek, Klein streepzaad en Akkervergeet-mij-nietje. In dit pq is tamelijk 
veel ‘verscholen’ Geel walstro aanwezig. Vlak naast dit pq twee pollen van Rietzwenkgras en één 
rozet van Gulden sleutelbloem. 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein                                            
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinriet                                                              
Syntaxon 3: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                           

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinrietruigte – niet als specifiek type opgenomen. 
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Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost 

Beschrijving vegetatie : Open ruderale vegetatie met aanzienlijke lage strooisellaag (90% 
bedekkend). De kruidenbedekking is gering (5%) en blijft laag (3cm). Ook moslaag is slecht 
ontwikkeld (10% bedekkend). 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Slangekruid-ass.; subass. met Kromhals                                                    
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinriet                                                              
Syntaxon 3: Vlieszaad-associatie                                                                       

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Niet als specifiek type opgenomen. 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 22 N Zuur Licht Vocht

2007 6 7.1 6.9 4.2

2010 6 6 6 4.8  

 

3.8.3. Bespreking 

PQ 22 evolueerde van een duinrietruigte naar een open ruderale vegetatie.  De vergrassing werd 
duidelijk aangepakt door de grazers; bedekkingen van zowel duinriet als van gestreepte witbol 
daalden spectaculair. In de plaats daarvan ontwikkelt zich echter geen duingrasland maar een 
schrale ruderale vegetatie. Het ontbloten van de humeuze bodem leidt tot een combinatie van 
milieufactoren die niet bevorderlijk is voor de vestiging en ontwikkeling van vaatplanten en zelfs 
mossen. Vermoedelijk speelt de hydrofobie van deze humeuze bodems daarin een belangrijke rol. 
Tijdens de opname in 2010 was de bodem bijzonder hard en kurkdroog. De pq vertoont sterke 
gelijkenissen met droge, ontstruweelde pq’s uit de zuidelijke pannen van de Westhoek 
(‘Smokkelpadsite’). Ook deze plots werden de eerste jaren na ontstruweling gekenmerkt door een 
bijzonder schrale vegetatie. Slechts na verloop van ca. 10 jaar is daar een evolutie naar 
duingrasland merkbaar.    

   

 

2007 2010 
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2007 2010

100 95

- 0

100 5

- 10

- 90

- 0

90 3

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus-kl Gewone esdoorn-kl r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver p2
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1
Bryum species Knikmos (G) .1
Calamagrostis epigejos Duinriet 6 a1
Carex arenaria Zandzegge a1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1
Erodium cicutarium ssp. dunense Duinreigersbek p1
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos .1
Galium aparine Kleefkruid r1
Galium verum Geel walstro m4 m2
Glechoma hederacea Hondsdraf r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol 3 p1
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje p1
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem p1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos .1
Rhynchostegium megapolita Duin-snavelmos 5
Rubus caesius Dauwbraam 1 a1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. p1 m2
Urtica dioica Grote brandnetel r1
Veronica arvensis Veldereprijs r1

13 13

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 22

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

 

 

3.9. PQ 23 (PINK=nd_06) 

3.9.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten oosten van de Leopold 
III laan, vervilt duingrasland met wat duindoornstruweel in zone ten noorden van “Dekeyser” 

Oppervlakte : 3 x 3 m²        

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND231 28312.83 201056.67 9.71 

ND232 28309.99 201055.88 9.84 

ND233 28309.08 201058.66 9.86 

ND234 28311.94 201059.58 9.86 
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Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden  (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.15m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: opgenomen in begrazingsblok  

Beheer : extensieve begrazing; vanaf 22/1/2008 met 4 ezels; vanaf 15 september 2008 kreeg 
merrie 1 veulen waardoor ze sedertdien met 5 zijn. 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.9.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Verstruwelend duingrasland met veel Duinroosje en Grote brandnetel en 
met enkele meidoorns. Vegetatie is te ruig, met veel braam en Glanshaver. Gemiddelde 
vegetatiehoogte 50cm, maximaal 1.7m (meidoorn). De vegetatie is meerlagig: hoogste laag = 
jonge struiklaag en ruigtesoorten; dan laag met lagere kruidlaag en onderin moslaag. In de twee 
bovenste lagen is telkens veel Duinroosje aanwezig.  

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Ass. van Ballote en andere Netels; subass. met Grote zandkool                             
Syntaxon 2: Heggedoornzaad-associatie                                                                 
Syntaxon 3: Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein                                             

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en Nitrofiele zomen en 
ruigten van het verbond van Look-zonder-look (Galio-Alliarion)  
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Opname 2010  

Datum:  20 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Schrale, open duinroosvegetatie met ruderale inslag. De moslaag vormt de 
grootste bedekker (70%). De kruidlaag is relatief ijl (een kwart bedekkend) en heeft een 
gemiddelde hoogte van 25cm. Duinroos bepaalt de structuur. De strooisellaag bedekt 15%.   

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          
Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; subass. met Kromhals                                                    
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                             

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 23 N Zuur Licht Vocht

2007 6 7.7 6.7 4.6

2010 7 6.6 5.5 4.9  

 

3.9.3. Bespreking 

Evenals in pq 22 treedt een verschraling van de vegetatie op. De bedekking van kruidachtige 
planten ging achteruit van 100 naar 25%. Dit is vooral toe te schrijven aan grassen (duinriet en 
glanshaver) en ruigtekruiden (grote brandnetel, witte dovenetel, vogelwikke, kleefkruid en 
heggenduizendknoop). In de plaats van de forse ruigtekruiden kwamen soorten die ook in meer 
schrale ruderale omstandigheden kunnen overleven zoals veldereprijs, jacobskruiskruid, akker-
vergeet-mij-nietje en veldhondstong; ontwikkeling richting duingrasland is nog niet te merken. In 
termen van Ellenberg-indicatorwaarden is er een lichte verschuiving naar een meer nitrofiele, 
zuurminnende en lichtminnende vegetatie.  

 

   

2007 2010 
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2007 2010

100 95

- 2

100 25

- 70

- 15

- 1

50 25

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Anthriscus sylvestris Fluitekruid a4
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 a1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 4 7
Calamagrostis epigejos Duinriet 1 p1
Carex arenaria Zandzegge p1
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem p1
Crataegus monogyna-kl Eenstijlige meidoorn-kl p1
Crataegus monogyna-sl Eenstijlige meidoorn-sl 1
Crepis capillaris Klein streepzaad r1
Cynoglossum officinale Veldhondstong p1
Dactylis glomerata Kropaar r1
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos .1
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. p1
Galium aparine Kleefkruid p1
Hippophae rhamnoides-kl Duindoorn-kl r4
Hippophae rhamnoides-sl Duindoorn-sl r2
Holcus lanatus Gestreepte witbol r1
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Duinklauwtjesmos .2
Lamium album Witte dovenetel p1
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje r1
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel p1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos m1 .1
Polygonum dumetorum Heggeduizendknoop p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos .1
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 4 r1
Rosa pimpinellifolia-sl Duinroosje-sl r1
Rubus caesius Dauwbraam 2 a2
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. m2
Urtica dioica Grote brandnetel 1
Veronica arvensis Veldereprijs p1
Vicia cracca Vogelwikke r1

17 20

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 23

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

 

 

3.10. PQ 24 (PINK=nd_01) 

3.10.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, meest westelijke deel van de 
Noordduinen  

Oppervlakte : 3 x 3 m²        



 

www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Noordduinen 46 

 

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND241 27583.09 200821.32 10.47 

ND242 27584.06 200824.11 10.58 

ND243 27580.36 200822.28 10.53 

ND244 27583.11 200821.34 10.47 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : nagenoeg vlak 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.6m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: gemaaid in 2008, introductie van grazers (ezels)  

Beheer :  seizoenale extensieve begrazing 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland  

 

3.10.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Grazige ruigte met bramen, Glanshaver, Fluitenkruid en andere 
ruigtesoorten. Vegetatiehoogte gemiddeld 90cm, maximaal 1,5m. Tussenin vrij veel Duinroosje. 
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Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Heggedoornzaad-associatie                                                                 
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 3: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                           

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel en Nitrofiele zomen en 
ruigten van het verbond van Look-zonder-look (Galio-Alliarion)  

Opname 2010  

Datum:  14 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Grazige duinroosvegetie. De kruidlaag bedekt 85% en wordt bepaald door 
duinroos (60% bedekkend) en (schijn-)grassen die gezamenlijk ongeveer 25% bedekken. Mos 
bedekt 25% en strooisel 80%. Er is een duidelijke nitrofiele inslag met soorten als grote 
brandnetel, fluitenkruid, vogelwikke, … 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinriet                                                              
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                        

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel  

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 24 N Zuur Licht Vocht

2007 6 6.6 6.2 4.9

2010 5 7.5 7.1 4.3  

 

   

 

2007 2010 
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3.10.3. Bespreking 

PQ 24 is globaal relatief stabiel gebleven qua soortensamenstelling. De vegetatiehoogte 
verminderde en de bedekking van de kruidlaag ging achteruit. Een achteruitgang van glanshaver 
kan, zoals hoger reeds aangehaald te maken hebben met een seizoensaspect en kan moeilijk op 
basis van 2 opnames beoordeeld worden. Er wordt een lichte achteruitgang van forse ruigtekruiden 
(kleefkruid en grote brandnetel) vastgesteld die waarschijnlijk ook de lichte daling van het 
Ellenberg stikstofgetal veroorzaakt. Gewoon pluisdraadmos in 2007 betreft vermoedelijk juveniele 
Brachythecium. 

2007 2010

100 100

- 0

100 85

- 25

- 80

- 0

90 30

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Allium vineale Kraailook r1
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos 1
Anthriscus sylvestris Fluitekruid p4 a2
Arrhenatherum elatius Glanshaver 4 1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1 1
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. p1
Calamagrostis epigejos Duinriet a2 1
Carex arenaria Zandzegge r1
Elymus repens Kweek p1 m2
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. r1
Galium aparine Kleefkruid p1
Galium verum Geel walstro p1 p1
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje r1
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem p1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos 7 1
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 3 6
Rubus caesius Dauwbraam 4 2
Urtica dioica Grote brandnetel a2 r1
Vicia cracca Vogelwikke p1 p1
Vicia hirsuta Ringelwikke p1

13 18

Hoogte lage kruidlaag (cm)

PQ 24

Londo

Aantal soorten 

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

 

 

3.11. PQ 25 (PINK=nd_24) 

3.11.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten westen van de Leopold 
III laan, duingraslandje ten zuiden van “slurf” 

Oppervlakte : 3 x 3 m²    
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Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND251 27938.09 200859.74 11.17 

ND252 27936.87 200862.48 11.03 

ND253 27939.41 200863.65 11.15 

ND254 27940.70 200861.05 11.34 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingronden  (Oostduinkerke 35,E, M.G.I., 1950, De Panne 
35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : zacht glooiend landschap, pq nagenoeg vlak 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 3.3m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: introductie van grazers (ezels) : mei 2007 met 6 ruinen, november 2009 is 1 dier 
gestorven 

Beheer :  extensieve begrazing 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

3.11.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie : Ruig grasland met dominantie van Glanshaver en Duinroosje. Bloei van 
Vogelwikke, Geel walstro en Avondkoekoeksbloem. Gemiddelde vegetatiehoogte 70cm, hoogte van 
Glanshaver 1,2m. 
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Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                        
Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Liguster                                                               

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel 

Opname 2010  

Datum:  14 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Duinroosvegetatie met elementen van duingrasland. De kruidlaag bedekt 
90% en vertoont een gelaagdheid. De hoge kruidlaag iis gemiddeld 40 cm hoog, de lage 20cm. Het 
aspect wordt bepaald door duinroos (70% bbedekkend) en (schijn-)grassen (samen ca. 30% 
bedekkend). Ook de moslaag is goed ontwikkeld (90% bedekkend). Het dominante mos is 
rondbladig boogsterrenmos. 

Typering vegetatie:  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                       
Syntaxon 3: Duin-Struisgras-ass.; typische subass.                                                     

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Duinroosdwergstruweel 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 25 N Zuur Licht Vocht

2007 5 6.6 6.8 4.6

2010 5 6.5 6.6 4.3  

 

 

3.11.3. Bespreking 

PQ 25 is globaal relatief stabiel gebleven. Op vlak van structuur kan evenals bij pq 24 een 
vermindering van de vegetatiehoogte en een achteruitgang van de bedekking van de kruidlaag 
worden vastgesteld. Basis-graslandsoorten gaan er lichtjes op vooruit (duizendblad, gewone 
veldbies, rood zwenkgras en veldbeemdgras) en forse ruigtekruiden (grote brandnetel, 
avondkoekoeksbloem, fluitenkruid en boskruiskruid) gingen achteruit. Ook hier is er een lichte 
daling van het ellenberg-stikstofgetal. In PQ 25 is er wel een forse toename van sleedoorn te zien, 
van r1 naar a2. Ook is de soort reeds uitgegroeid tot in de struiklaag. Het wordt uitkijken in 
hoeverre de begrazing deze ontwikkeling in de hand kan houden. De ervaring in de Westhoek en 
Houtsaegerduinen leert in ieder geval dat grote grazers sleedoorn aanvreten en snoeien tot een 
soort Bonzai-vorm. Of de uitbreiding daarmee effectief wordt tegengehouden is niet duidelijk.   
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2007 2010

100 100

- 1

100 90

- 90

- 40

- 0.8

70 40

0 20

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Achillea millefolium Gewoon duizendblad p1 a1
Allium vineale Kraailook r1
Anthriscus sylvestris Fluitekruid r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 5 m2
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 4 2
Calamagrostis epigejos Duinriet a2 a1
Carex arenaria Zandzegge 1 1
Centaurea jacea Knoopkruid p2 a1
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem r1
Dactylis glomerata Kropaar r1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras p2
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. m2 1
Galium verum Geel walstro a4 a4
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 r1
Luzula campestris Gewone veldbies p1
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos 4 5
Poa pratensis Veldbeemdgras m2
Prunus spinosa-kl Sleedoorn-kl r1 a2
Prunus spinosa-sl Sleedoorn-sl r1
Rhynchostegium megapolitanum Duin-snavelmos 2
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl 7 7
Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Senecio sylvaticus Boskruiskruid r1
Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem p1
Urtica dioica Grote brandnetel p1
Vicia cracca Vogelwikke p1 p1
Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke s.s. p1

21 19

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 25

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 
 

2007 2010 
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3.12. PQ 26 (PINK=nd_13) 

3.12.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten westen van de Leopold 
III laan, overgangszone duindoornstruweel/duingrasland ten noorden van de “slurf” 

Oppervlakte : 3 x 3 m²      

Coördinaten PQ (Lambert 72) 

hoekpunt X Y TAW 

ND261 27992.23 200943.70 9.98 

ND262 27992.15 200940.72 9.91 

ND263 27989.22 200940.81 9.88 

ND264 27989.26 200943.71 9.91 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : C2 : middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 
35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : vlak (voormalig akkertje) 

Hydrologie 

Ter hoogte van dit pq is de vegetatie grondwateronafhankelijk. De gemiddelde grondwaterstand 
bevindt zich ca. 2.05m onder maaiveld. 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: introductie van grazers (ezels) : mei 2007 met 6 ruinen, november 2009 is 1 dier 
gestorven 

Beheer :  extensieve begrazing 

Natuurstreefbeeld 

Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 

 

 



 

www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Noordduinen 53 

 

3.4.2. Vegetatie-opnames 

Opname 2007 

Datum: 5 juli 2007 

Auteur: Mieke Deconinck (Arcadis)  

Beschrijving vegetatie :  Dit pq ligt op de rand van duingrasland (met oa Geel zonneroosje) en 
Duindoornstruweel. Het aspect wordt gevormd door Duinriet en Duindoorn; het bloeiaspect enkel 
door Geel walstro. Dit pq ligt gunstig om eventuele verstruweling op te volgen. Gemiddelde 
vegetatiehoogte is 80cm. Er blijkt veel Zachte haver aanwezig in dit pq, tijdens de opname werd 
echter geen bloei waargenomen waardoor de bedekking van deze soort vrij moeilijk in te schatten 
was. De som van de bedekkingen overschrijdt ruim de 100% wat duidt op een meerlagige 
vegetatie. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duindoorn en Duinriet
Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                       
Syntaxon 3: Ass. van Ballote en andere Netels; subass. met Grote zandkool                              

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland met Liggend 
bergvlas en Geel walstro en (Matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn en Wilde liguster 

Opname 2010  

Datum:  14 juli 2010 

Auteur: Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie : Jong duindoornstruweel dat voormalig duingrasland invadeert. De 
struiklaag bedekt de helft van het proefvlak. De ondergroei wordt sterk bepaald door strooisel van 
duinriet dat ca. 90% bedekt. 

Typering vegetatie :  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk                                                       
Syntaxon 2: Kegelsilene-ass.; subass. met Echt bitterkruid                                            
Syntaxon 3: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                           

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen : (Matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn en Wilde 
liguster 

Ellenberg-indicatorwaarden 

PQ 26 N Zuur Licht Vocht

2007 4 7.3 7.2 4.2

2010 5 6.9 7.5 3.7  
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3.12.3. Bespreking 

De invasie van duindoorn vormt de belangrijkste trend. De bedekking van de soort nam toe van ca. 
30 naar 50% en de gemiddelde hoogte van de vegetatie steeg van 80cm naar 1,3m. Deze trend 
heeft echter nog relatief weinig effect op de globale soortensamenstelling en ook de Ellenberg-
indicatorwaarden bleven nagenoeg onveranderd. Toch zien we een duidelijke achteruitgang van de 
graslandsoorten geel walstro en zachte haver. Bij de inschatting van grasachtigen werden 
vermoedelijk fouten gemaakt. In 2007 werden gewoon reukgras, rood zwenkgras en gestreepte 
witbol als overblijvende grassoorten genoteerd. In 2010 was dit een compleet ander assortiment 
met zandzegge, kropaar en veldbeemdgras.   

2007 2010

100 100

- 50

100 40

- 70

- 97

- 1.3

70 30

0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Achillea millefolium Gewoon duizendblad p2 a2
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras a4
Arrhenatherum elatius Glanshaver a4 m2
Avenula pubescens Zachte haver 2 a1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1
Calamagrostis epigejos Duinriet 5 1
Calamagrostis epigejos (dood) Duinriet (dood) 9
Carex arenaria Zandzegge 1
Cerastium arvense Akkerhoornbloem a2 1
Dactylis glomerata Kropaar r1
Equisetum arvense Heermoes p1 r1
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. m4
Galium verum Geel walstro 1 a2
Geranium molle Zachte ooievaarsbek r1
Hippophae rhamnoides-kl Duindoorn-kl 3
Hippophae rhamnoides-sl Duindoorn-sl 5
Holcus lanatus Gestreepte witbol p2
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem r1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1 p1
Poa pratensis Veldbeemdgras m4
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1
Rhynchostegium megapolita Duin-snavelmos m4 6
Rosa pimpinellifolia-kl Duinroosje-kl r1 p1
Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Vicia hirsuta Ringelwikke r1

17 19

Bedekking mos (%)

Bedekking strooisel (%)

Hoogte struiklaag (m)

PQ 26

Totale bedekking (%)

Bedekking struik (%)

Bedekking kruid (%)

Hoogte hoge kruidlaag (cm)

Hoogte lage kruidlaag (cm)

Londo

Aantal soorten 
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Figuur 3.3. DCA ordinatie van de graslandopnames uit de Noordduinen.De groene pijlen geven een verklaring van de assen 

weer, rode pijlen duiden de verandering van de vegetatie binnen de PQ’s aan. 

 

2007 2010 
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3.13. DCA ordinatie 

De resultaten van de DCA ordinatie van de 24 graslandopnames uit de Noordduinen worden 
gepresenteerd in figuur 3.3. De eerste twee assen hebben als respectievelijke Eigenwaarden 0,63 
en 0,33. As drie heeft Eigenwaarde 0,17. In figuur 3.3. worden de opnames weergegeven ten 
opzichte van de eerste twee assen. De eerste as staat in relatie met de structuur van de vegetatie 
met duindoornstruweel aan de linkerzijde en duingrasland aan de rechterzijde. De tweede as lijkt 
vooral de ruigtes verder te differentiëren met duinriet onderaan de as en pionierruigtes bovenaan. 

Opvallend in figuur 3.3. is dat de meeste PQ’s relatief weinig ‘beweging’ vertonen ten opzichte van 
het assenstelsel van de ordinatie. De positie van de opnames van zowel pq 1, 16, 17, 24 als 25 
blijft nagenoeg onveranderd in het centrale deel van het ordinatiediagram. De belangrijkste 
verschuiving zien we bij PQ 26. In dit proefvlak vond inderdaad een sterke verandering plaats, 
namelijk de verregaande invasie door duindoorn. Een andere beweging zien we bij PQ 22 en in 
mindere mate ook bij PQ 23. Deze proefvlakken worden gekenmerkt door een sterke ‘verschraling’ 
van de vegetatie met een afname van de kruidenbedekking (zie hoger bij de bespreking van deze 
pq’s).  

 

3.14. Conclusie 

Duingrasland: De meeste pq’s zijn gelegen binnen begraasde duingraslanden. Er is geen ‘niets 
doen’ referentie.  De evolutie in dat geval is echter vrij goed gekend, er treedt namelijk 
vergrassing en verruiging op. De evolutie binnen de proefvlakken wordt dus opgevolgd ten opzichte 
van de T0 situatie en begrazing kan beschouwd worden als belangrijkste verklarende factor voor de 
trends over meerdere jaren.   

In het algemeen zien we reeds duidelijke veranderingen in de vegetatie na drie jaar begrazing. In 
verschillende pq’s is een afname te zien van ruigtekruiden zoals grote brandnetel, witte dovenetel, 
kleefkruid, … (pq 1, 17, 24 en 25) en van duinriet (pq 16, 17, 22, 23 en 26). Ook de 
vegetatiestructuur is duidelijk veranderd met een afname van kruiden/grassenbedekking en een 
afname van de gemiddelde vegetatiehoogte. Het resultaat is in veel gevallen een schrale, ijle 
vegetatie die nog niet als duingrasland kan bestempeld worden. In een aantal pq’s (1, 24, 25) is 
een lichte toename van de graslandsoorten te zien maar doorgaans bestaat de vegetatie uit relatief 
banale soorten zoals veldereprijs, jacobskruiskruid, veldhondstong, akker-vergeet-mij-nietje, klein 
streepzaad, … In grote delen van de Noordduinen geven de duingraslanden een sterk verarmde 
indruk. De vegetatie is open en schraal maar de soortensamenstelling is eerder als ruderaal te 
bestempelen. Dergelijke overgangssituatie is gekend uit de droge ontstruweelde delen van het 
Westhoekreservaat waar reeds meer dan 10 jaar wordt begraasd en door het INBO pq’s worden 
opgevolgd (Hoffmann et al. 2005). De bodem lijkt door het wegvallen van het vegetatiedek te zijn 
verdroogd en heeft een sterk hydrofoob karakter. In deze omstandigheden kunnen zich slechts 
weinig vaatplanten handhaven en komt de ontwikkeling van duingrasland bijzonder moeizaam op 
gang. Maar na ca. 10 jaar zien we toch dat de graslandsoorten geleidelijk aan de overhand nemen 
en er dat zich een graslandstructuur ontwikkelt. 

Een bijzonder geval is pq 26 waarin een sterke invasie van duindoorn optreedt. Dit proefvlak 
illustreert dat begrazing op zich niet in staat is om de vegetatieve uitbreiding van duindoorn tegen 
te houden.  

Mosduin: Er wordt slechts één enkel mosduin-pq opgevolgd (21, zie 3.7.3.). Daarin wordt een 
afname van de totale bedekking vastgesteld. Vermoedelijk is de evolutie binnen dit proefvlak 
relatief representatief voor de evolutie van de mosduinen in het hele gebied. We zien namelijk dat 
mosduinen een veel opener karakter gekregen hebben door betreding. Gezien het gebied reeds 
lange tijd toegankelijk is voor publiek is de oorzaak van deze recente evolutie vermoedelijk 
grotendeels toe te schrijven aan de grazers. 

Duinvalleien: Drie pq’s hebben betrekking op vegetatie van natte pannen: 20, 11-1 en 11-5. Bij 
deze proefvlakken is de exacte hoogteligging sterk bepalend voor het vegetatietype dat er 
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voorkomt. Zowel pq 11-1 als 20  liggen in een lokale depressie en zijn dus niet echt representatief 
voor de pannen in de ruimere omgeving. Zeker in pq 20 wordt eigenlijk de vegetatie van een 
droogvallende poel bemonsterd. Het strekt tot aanbeveling om ook op het meer algemene niveau 
van de panne een pq op te volgen. Ter hoogte van PQ 11-5 is het maaiveld vermoedelijk iets te 
hoog voor de ontwikkeling van duinvalleivegetaties. Als we de waterstanden van de 
‘Parnassiapanne’ in de Westhoek bekijken voor het (hydrologisch zeer gemiddeld) jaar 2006, dan 
zien we dat het maaiveld ter hoogte van de soortenrijke pannenvegetaties zich op ca. 40 cm boven 
het gemiddeld grondwaterpeil bevindt. Bij pq 11-1 bedraagt dit 15 cm, wat duidelijk te nat is en bij 
pq 11-5 bedraagt dit 65 cm, wat aan de droge kant is. De berekende grondwaterstand ter hoogte 
van pq20 bedraagt 45cm onder maaiveld maar zoals hoger reeds aangehaald geeft de vegetatie 
aan dat dit vermoedelijk niet klopt. Verder is het in alle drie de gevallen nog bijzonder vroeg om de 
vegetatiesamenstelling te beoordelen. Actueel is er vooral sprake van een storingsvegetaties.  
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4. Poelen 

4.1. Poel Camping (NOD_001) 

4.1.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten westen van de Leopold 
III laan, ten westen van de Camping 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : C2 : middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 
35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : vlak 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting : gegraven voorjaar 2006  

Beheer :  extensieve begrazing, introductie van de grazers (ezels) : mei 2007 

Natuurstreefbeeld 

Gemeenschappen van zoet, open water en periodiek droogvallende bodem 

 

4.1.2. Vegetatie 

De vegetatie van de poel werd reeds drie keer opgenomen, in 2007 door Mieke Deconinck (Arcadis) 
en in 2008 en 2010 door INBO (Jo Packet). Het opnemen door verschillende waarnemers kan een 
belangrijk effect hebben op de opname. Dit is zeker het geval bij poelen die geen eenduidige 
omgrenzing hebben. Bij de opname uit 2007 komen opvallend meer soorten van droge milieus 
voor, wat er op wijst dat de begrenzing van de oever hier ruimer gekozen is. Voor de interpretatie 
concentreren we ons daarom op de eigenlijke water- en oeverplanten. Verder werden in 2007 ook 
geen kranswieren opgenomen, wat vergelijken bemoeilijkt.  

Het is duidelijk dat de poel een zeer snelle evolutie onderging tijdens de eerste jaren na aanleg. In 
2007 werden - op een sporadische waterranonkel na - geen waterplanten (althans vaatplanten) 
aangetroffen, terwijl de bedekking van de submerse vegetatie in 2008 al 65% bedroeg. De 
sporadische (niet op soort gebrachte) waterranonkel uit 2007 is in 2008 reeds uitgebreid tot 
abundant zilte waterranonkel en occasioneel kleine waterranonkel. Daarenboven is ook zanichellia 
opgedoken. 

Verder vond een sterke stijging in de bedekking van emerse soorten plaats tussen 2008 en 2010. 
Ook de bedekking van de kranswieren kende een enorme toename, terwijl de bedekking van algen 
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afnam. Het aantal soorten bleef nagenoeg gelijk. De dominante soort veranderde wel; Chara 
contraria var. hispidula is in 2010 dominant, terwijl in 2008 draadwier dominant voorkwam.  

Het nagenoeg onveranderde aantal soorten, de afname van draadwieren en de toename van 
kranswieren, bedekking door emerse soorten en PVI tonen aan dat deze poel verder evolueert. De 
structuurrijke vegetatie, soortenrijkdom en goed ontwikkelde kranswiervegetatie met verschillende 
soorten en heldere waterkolom maken van deze poel één van de toppoelen in de Vlaamse 
kustduinen. Dit uit zich ook in de fauna. Tijdens de PINK-inventarisatie werden niet minder dan 15 
soorten libellen aangetroffen (tabel 4.1) waaronder ook bruine winterjuffer, een soort die slechts in 
een zeer beperkt aantal duingebieden wordt aangetroffen (Provoost et al. 2010). De soort blijkt 
ook zeldzaam in het hele westelijke deel van Vlaanderen. Wellicht vormt de westkustpopulatie er 
de belangrijkste stronghold. Ook de aantallen waargenomen individuen liggen hoog (bv. 100 
gaffelwaterjuffers). 

De chemische analyses bevestigen de goede waterkwaliteit van deze poel (Ampe 2009). 

 

 

 

Figuur 4.1. NOD_001 in 2007, 2008 en 2010 (van boven naar onder). 
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NOD_001
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Bedekking totaal (%) 65 75
Bedekking struiklaag (%) 0 0
Bedekking kruidlaag (%) 65 75
Bedekking moslaag (%) 3 0
Bedekking algenlaag (%) 50 1
Bedekking submerse vegetatie (%) 65 70
Bedekking emerse vegetatie (%) 1 25
Bedekking drijfbladeren (%) 1 1
Bedekking kranswieren (%) 10 60
Pvi 0 50
Betreding 5 2
Kroos 0 0
Helderheid 1 1
Sliblaag - -
Diepte 1,5 1,5

Aantal soorten 25 17 16

Agrostis stolonifera r f f Fioringras
Alisma lanceolatum . . o Slanke waterweegbree
Alisma plantago-aquatica . r . Grote waterweegbree
Alnus glutinosa s . . Zwarte els
Anagallis arvensis ssp. arvensis r . . Rood guichelheil
Arenaria serpyllifolia r . . Zandmuur
Cerastium fontanum s.l. r . . Gewone hoornbloem
Cerastium semidecandrum s . . Zandhoornbloem
Chara contraria var. hispidula . f d
Chara globularis . o f
Chara major . . o
Chara vulgaris var. longibracteata . f f
Cirsium arvense . . . Akkerdistel
Draadwier spec. . d .
Eleocharis palustris r f a Waterbies
Epilobium parviflorum . . r Viltige basterdwederik
Equisetum palustre . . r Lidrus
Juncus bufonius f . . Greppelrus
Lemna minor . r . Klein kroos
Lycopus europaeus r . r Wolfspoot
Medicago lupulina r . . Hopklaver
Mos spec. . f .
Oenothera species o . . Teunisbloem (G)
Papaver dubium r . . Bleke klaproos
Plantago major lo . . Grote weegbree
Poa annua r . . Straatgras
Polygonum aviculare lo . . Varkensgras
Populus species . r . Populier (G)
Ranunculus (Batrachium) species s . . Waterranonkel spec.
Ranunculus baudotii . a . Zilte waterranonkel
Ranunculus repens . . r Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus s r . Blaartrekkende boterbloem
Ranunculus trichophyllus . o a Kleine waterranonkel
Rumex crispus s . r Krulzuring
Sagina procumbens r . . Liggende vetmuur
Salix alba . o . Schietwilg
Salix cinerea . o . Grauwe wilg
Salix species a . . Wilg (G)
Senecio vulgaris r . . Klein kruiskruid
Sparganium erectum . . o Grote egelskop
Trifolium repens r . . Witte klaver
Tussilago farfara s . . Klein hoefblad
Typha latifolia r f f Grote lisdodde
Veronica arvensis s . . Veldereprijs
Zannichellia palustris . o f Zanichellia  
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Tabel 4.1. PINK-libellentellingen aan NOD_001 

2007 2008 2009
Azuurwaterjuffer 15 65
Bruine winterjuffer 2
Bruinrode heidelibel 3 80 2
Gaffelwaterjuffer 1 35 100
Gewone oeverlibel 2 7 4
Grote keizerlibel 6 3 2
Heidelibel spec 1
Kanaaljuffer 1
Kleine roodoogjuffer 50 60 30
Lantaarntje 5 10 16
Platbuik 2 1
Tengere grasjuffer 1 3
Vuurlibel 3
Watersnuffel 14 20 40
Zwervende heidelibel 7 1
Zwervende pantserjuffer 8  

 

4.2. Poel Fluithoek (NOD_002) 

4.2.1. Situering 

Locatie 

West-Vlaanderen, natuurinrichtingsproject Noordduinen, Koksijde, deel ten zuiden van R. Van 
Dammestraat, thv van militaire basis Koksijde 

Landschap 

Duinen 

Belgische bodemkaart : C2 : middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden  (Oostduinkerke 
35,E, M.G.I., 1950, De Panne 35,W, M.G.I., 1961) 

Microreliëf : vlak 

Eigendom  

ANB 

Inrichting & beheer 

Inrichting: graven van poel : voorjaar 2006 

Beheer: Extensieve begrazing 

Natuurstreefbeeld 

Gemeenschappen van zoet, open water en periodiek droogvallende bodem 
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4.2.2. Vegetatie 

De vegetatie van de poel werd reeds drie keer opgenomen, in 2007 door Mieke Deconinck (Arcadis) 
en in 2008 en 2010 door INBO (Jo Packet). Het opnemen door verschillende waarnemers kan een 
belangrijk effect hebben op de opname. Dit is zeker het geval bij poelen die geen eenduidige 
omgrenzing hebben. Bij de opname uit 2007 komen opvallend meer soorten van droge milieus 
voor, wat er op wijst dat de begrenzing van de oever hier ruimer gekozen is. Voor de interpretatie 
concentreren we ons daarom op de eigenlijke water- en oeverplanten. 

In 2007 werden geen waterplanten aangetroffen, wel vier echte oeversoorten (zomprus, 
greppelrus, grote lisdodde en kristalwatervorkje). In 2008 werd slechts één soort genoteerd: 
draadwier sp. Het is alleen al op basis van de foto duidelijk dat de poel er toen slecht aan toe was. 
Overbemesting en –betreding door ganzen blijkt hiervan de oorzaak (mond. med. Carole Ampe).  
Ook was de poel toen nog erg jong. Tussen 2008 en 2010 valt de sterke toename van het aantal 
soorten op (1 in 2008 ,16 in 2010). Voor de totale bedekking was dit niet het geval. De PVI daalde 
van 50 naar 10%. De waterplantenvegetatie bestaat ondertussen uit verschillende soorten 
kranswieren, klein kroos, fijne en kleine waterranonkel. Draadwier was in 2008 dominant en valt 
terug tot occasioneel in 2010. Er is in 2010 geen dominante soort meer. Alle soorten vertonen een 
lage abundantie. Een verdere uitbreiding van kranswieren kan essentieel zijn voor het helder 
blijven van deze poel. Het perspectief op de verdere ontwikkeling lijkt gunstig. Rond deze poel 
werden 10 soorten libellen waargenomen in het kader van de PINK-inventarisatie. De aantallen 
liggen veel lager dan bij NOD_001 (tabel 4.2). 

De waterkwaliteit van de poel werd gemeten in 2008 en 2009 (Ampe 2009). Ondanks de bijzonder 
soortenarme vegetatie voldeed de waterkwaliteit van het staal genomen op 4 juni 2008 aan de 
VLAREM II normen, met uitzondering van COD. Geleidelijk aan verslechtert de kwaliteit van het 
water : in het najaar 2008 liggen BOD, COD en zwevende stoffen boven de norm. Totale P en 
Kjeldahl N zijn toegenomen maar liggen nog steeds onder de norm. In voorjaar 2009 is EC 
toegenomen en liggen de waarden voor COD, BOD, zwevende stoffen, totale P en N Kjeldahl boven 
de norm, NH4 is sterk verhoogd. In najaar 2009 is de kwaliteit terug iets verbeterd met enkel BOD, 
COD en zwevende stoffen boven de norm, de totale P en N Kjeldahl zijn terug gezakt onder de 
norm.  

De afname van de waterkwaliteit is volgens Ampe (2009) te wijten aan de aanwezigheid van de 
ganzen van een buurtbewoner. Deze problemen zijn momenteel opgelost, wat ook blijkt uit het 
herstel van de vegetatie. Gezien de poelen gevoed  worden door grondwater is uitspoeling van de 
nutriënten te verwachten en zal er vermoedelijk geen verdere invloed zijn op de vegetatie-
ontwikkeling. 

 

Tabel 4.2. PINK-libellentellingen aan NOD_002 

2007 2008 2009
Bruinrode heidelibel 4 16
Gaffelwaterjuffer 4
Gewone oeverlibel 5 4 6
Grote keizerlibel 1 1 1
Kleine roodoogjuffer 4 3
Lantaarntje 1 1 3
Platbuik 1 2 1
Watersnuffel 2 6
Zwervende heidelibel 7 1
Zwervende pantserjuffer 1  
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Figuur 4.2. Toestand van NOD_002 in 2007, 2008 en 2010 (van boven naar onder). 
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NOD_002
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Bedekking totaal (%) 40 30
Bedekking struiklaag (%)   - 0
Bedekking kruidlaag (%)   - 30
Bedekking moslaag (%)   - 0
Bedekking algenlaag (%) 40 1
Bedekking submerse vegetatie (%) 40 25
Bedekking emerse vegetatie (%)   - 5
Bedekking drijfbladeren (%)   - 1
Bedekking kranswieren (%) 0 20
Pvi 50 10
Betreding 5 0
Kroos   - 1
Helderheid 1,00 1
Sliblaag - -
Diepte 1,00 1
Aantal soorten 20 1 16
Agrostis stolonifera r . o Fioringras
Anagallis arvensis ssp. arvensis r . . Rood guichelheil
Arenaria serpyllifolia r . . Zandmuur
Atriplex prostrata s . . Spiesmelde
Cardamine hirsuta r . . Kleine veldkers
Cerastium fontanum s.l. s . . Gewone hoornbloem
Cerastium semidecandrum s . . Zandhoornbloem
Chara contraria . . a
Chara contraria var. hispidula . . o
Chara major . . f
Cirsium arvense . . r Akkerdistel
Draadwier spec. . d o Draadwier spec.
Eleocharis palustris . . f Waterbies
Juncus articulatus r . o Zomprus
Juncus bufonius f . . Greppelrus
Lemna minor . . o Klein kroos
Oenothera erythrosepala s . . Grote teunisbloem
Plantago major s . o Grote weegbree
Poa annua r . . Straatgras
Potentilla reptans . . r Vijfvingerkruid
Ranunculus aquatilis . . o Fijne waterranonkel
Ranunculus sceleratus . . o Blaartrekkende boterbloem
Ranunculus trichophyllus . . f Kleine waterranonkel
Riccia cavernosa r . . Kristalwatervorkje
Rumex crispus . . r Krulzuring
Salix alba f . f Schietwilg
Senecio vulgaris r . . Klein kruiskruid
Sonchus asper s . . Gekroesde melkdistel
Trifolium repens r . . Witte klaver
Tussilago farfara s . . Klein hoefblad
Typha latifolia s . . Grote lisdodde
Veronica arvensis r . . Veldereprijs  
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5. Detailkartering van aandachtssoorten 

5.1. Algemeen 

De kartering van vaatplanten in de Noordduinen gebeurde grotendeels door INBO-medewerkers. In 
totaal zijn ca. 1800 puntgegevens en 120 vlakjes in de databank opgenomen. Tabel 5.1 geeft weer 
hoeveel records (waarnemingen van een soort in een bepaald jaar en binnen een 50x50 
rastereenheid) er per jaar beschikbaar zijn. De waarnemingen komen vooral uit drie jaren: 1999, 
2002 en 2009 (PINK). We kunnen dus een evolutie schetsen op basis van de waarnemingen uit 
twee verschillende perioden met ongeveer evenveel waarnemingen en die in verband brengen met 
de beheeringrepen. Voor de periode 1999-2004 zijn er 551 records, voor de periode 2006-2010 
zijn dat er 405. Figuur 5.1 geeft een beeld van de gevolgde route tijdens de kartering in 2009. In 
totaal werd toen in het gebied ca. 100 km afgelegd. Deze laatste inventarisatie is de enige min of 
meer gestandaardiseerde kartering in die zin dat de gevolgde route werd vastgelegd op  basis van 
de GPS-tracks. In het algemeen moet rekening gehouden worden met een zekere heterogeniteit 
van de gegevens door verschillen in karteerder (kennis, ervaring, karteerintensiteit,…) periode van 
karteren enz… We mogen dan ook enkel conclusies formuleren op basis van duidelijke trends.    

Tabel 5.1. Aantallen records (waarnemingen van een soort in 50x50m²-hokken) per jaar. 

 

 

 

Figuur 5.1. Gevolgde route bij detailkartering van de Noordduinen in 2009.  
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5.2. Verspreiding en trends 

(tabel 5.2, figuren 5.2 - 5.15) 

5.2.1. Soorten van duingrasland 

Van wondklaver werd een kleine populatie waargenomen in 2002 in de zone net ten noorden van 
het militair domein. Het is een soort van jonge duingraslanden en gefixeerde helmduinen die in de 
loop van de 20ste eeuw een sterke achteruitgang kende maar zich recent weer weet uit te breiden. 
Recent in de Noordduinen niet meer teruggevonden. Figuur 5.14. 

Ruige scheefkelk werd tussen 1999 en 2002 op 6 locaties in de Noordduinen aangetroffen. 
Recent is de soort maar van één groeiplaats meer bekend. Deze soort lijkt een voorkeur te hebben 
voor enigszins gestoorde graslanden en zomen en kan bijvoorbeeld opduiken na ontstruweling of 
spontaan openvallen van struweel. In die zin is het een goede indicator voor de eerste 
ontwikkelingen richting duingrasland bij begrazing of na ontstruweling. In de Houtsaegerduinen 
kende de soort een sterke vooruitgang sedert de instelling van de begrazing. Wellicht was de 
bronpopulatie in de Noordduinen daar echter te klein voor. Figuur 5.14. 

Kalkbedstro was van 2 groeiplaatsen bekend maar daar is er nog slechts van één van over. Op 
die locatie werden in 2009 slechts enkele plantjes meer aangetroffen. Het voorkomen van 
kalkbedstro is daarmee zeer kritisch binnen het gebied. Deze soort groeit in korte droge en 
kalkrijke duingraslanden. Figuur 5.14. 

Gevinde kortsteel wordt in de duinen als aandachtssoort gecatalogeerd omwille van de 
zeldzaamheid. De soort is er beperkt tot een handvol groeiplaatsen. In de Noordduinen groeit 
gevinde kortsteel op twee locaties. Zeker in het centrale deel van het gebied breidt ze zich sterk 
uit. Het strekt tot aanbeveling om deze evolutie op te volgen. In verschillende Britse duingebieden 
staat de soort bekend als sterke vergrasser, een reputatie die bij ons vooral met kalkgraslanden 
wordt geassocieerd. Op die kalkgraslanden wordt vaak begrazing ingezet om gevinde kortsteel in 
toom te houden. Opvolgen dus of de begrazing in de Noordduinen daar in slaagt. Figuur 5.12. 

In 1999 werd in de Noordduinen 1 plant bevertjes gevonden, langs een pad ca. 50m ten zuiden 
van de molen. Daarna zijn geen meldingen meer bekend. Deze soort is gebonden aan goed 
ontwikkelde duingraslanden en is behoorlijk zeldzaam aan de kust. Veelal is de soort gebonden aan 
vochtige graslanden. In droge situaties zoals in de Noordduinen verkiest de soort humeuze 
graslandbodems. De soort is vermoedelijk ook verdwenen uit de naburige Houtsaegerduinen. 
Spontane herkolonisatie is niet evident. Figuur 5.14. 

In 2009 werd een vrij grote populatie herfsttijloos (500-5000 individuen) aangetroffen in het 
westelijk deelgebied van de Noordduinen. Het is onwaarschijnlijk dat de soort er zich recent heeft 
gevestigd omdat zij elders in de duinen vrij stabiel is qua verspreiding. Wellicht werden eerdere 
karteringen buiten het bloeiseizoen uitgevoerd en werd de soort daarom over het hoofd gezien. 
Herfsttijloos heeft in de duinen een vrij brede ecologische amplitude en wordt zowel in graslanden, 
open struwelen als bossen gevonden. Net door die brede amplitude wordt niet meteen een 
belangrijke impact van het beheer op de soort verwacht. Figuur 5.12.  

Scherpe fijnstraal heeft zich in de Noordduinen duidelijk uitgebreid. Voor 2004 was de soort van 
slechts één groeiplaats bekend terwijl er recent minstens 5 werden gekarteerd. De standplaatsen 
zijn eerder ruige of ruderale mosduinen en graslanden die zowel binnen (2 locaties) als buiten (3 
locaties) de begrazing zijn gelegen. Er is in de Noordduinen geen duidelijke band met de 
inrichtingswerken of beheermaatregelen. Vermoedelijk profiteert deze windverbreider van de 
globale populatietoename aan de westkust. Figuur 5.14. 

Geel zonneroosje kende in de Noordduinen een spectaculaire terugval van 36 naar 10 hokken  
van 50x50 m². Vermoedelijk is vooral verruiging en verstruweling van de graslanden hiervoor 
verantwoordelijk, een trend die zich tot bij het instellen van de begrazing heeft voortgezet. Geel 
zonneroosje is één van de kenmerkende soorten van kalkrijke duingraslanden en is heel goed 
aangepast aan begrazing. Het is van de weinige soorten waarvan de zaadkieming gestimuleerd 
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wordt door passage doorheen het spijsverteringskanaal van grote grazers. Vermoedelijk is dus niet 
zozeer de dispersie maar wel de beschikbaarheid van geschikte habitat nog steeds limiterend voor 
de uitbreiding van deze soort. Figuur 5.7. 

Kuifhyacint werd in 2002 op drie locaties in het centrale deel van de Noordduinen aangetroffen. 
Tijdens recentere detailkarteringen werd de soort niet meer gekarteerd maar uit waarnemingen.be 
blijkt dat ze nog sporadisch in de Noordduinen werd gesignaleerd, recent nog in het voorjaar van 
2011. De soort is warmteminnend, bereikt in onze regio de noordgrens van haar areaal en wordt 
hier doorgaans in enigszins ruderale open vegetaties aangetroffen. De waarnemingen zijn te 
anekdotisch voor evaluatie van het beheer. Figuur 5.14. 

Walstrobremraap kende een spectaculaire achteruitgang in het gebied. In het hele centrale en 
westelijke deel van het gebied is de soort van een kleine 20 groeiplaatsen teruggedrongen tot 
slechts 2 locaties. De soort groeide er vaak op een smalle strook pionierduingrasland in de randen 
van paden en kleine stuifplekken. Deze zones zijn actueel ofwel dichtgegroeid met struweel en 
ruigte ofwel volledig gedegradeerd tot kaal zand. De combinatie van begrazing en recreatie is 
verantwoordelijk voor deze laatste trend. Ook sterke vergrassing en verruiging zijn nefast voor de 
soort. In de Fluithoek wordt er lokaal een uitbreiding vastgesteld in de graslandjes in het noorden 
van de deelzone. Walstrobremraap groeit optimaal in jonge duingraslanden met relatief geringe 
bodemontwikkeling waar geel walstro sterk domineert. De ontwikkeling van dergelijke graslanden 
en daarmee het herstel van de populatie walstrobremraap kan vele jaren duren. Figuur 5.6. 

Blauwe bremraap werd in de Noordduinen voor het eerst in 2007 aangetroffen in weilandjes van 
de Fluithoek. Het is een soort die aan de Westkust vooral in die iets voedselrijkere 
(duin)graslanden van de binnenduinen wordt gevonden. Door verschraling van voormalige 
landbouwgraslanden zijn er in diverse natuurontwikkelingsgebieden goede potenties voor deze 
soort. Figuur 5.14. 

Gewone vleugeltjesbloem is sterk achteruitgegaan in de Noordduinen. In het westelijk 
deelgebied is de soort nog slechts op 2 van de meer dan 10 voormalig gekende groeiplaatsen 
teruggevonden. In het centrale deel is de globale verspreiding min of meer gelijk gebleven maar de 
lokale abundantie is overal sterk afgenomen. Gewone vleugeltjesbloem is globaal genomen één 
van de eerste soorten die zich vestigen bij de ontwikkeling van duingraslanden uit ontgonnen 
struweel of ruigte. De soort heeft immers een vrij brede ecologische amplitude en is vooral 
zeldzaam omwille van haar fosfaatgevoeligheid. In de Noordduinen is ofwel de ontwikkeling van 
ontstruweelde zones nog in een te jong stadium ofwel is de bronpopulatie van vleugeltjesbloem te 
klein voor snelle kolonisatie van geschikte plekken. Het is belangrijk om op te volgen of deze soort 
zich herpakt op de door begrazing ontwikkelende graslanden en in de duinvalleien. Figuur 5.5. 

Eikvaren houdt goed stand op 4 van de 6 gekende locaties in het gebied. Deze soort wordt in de 
duinen vooral op humeuze noordhellingen aangetroffen in grasland- of zoomsituaties. Onder 
matige begrazingsdruk kan de soort vermoedelijk gemakkelijk standhouden. Figuur 5.4. 

Voorjaarsganzerik is globaal in het gebied achteruitgegaan zowel in aantal hokken als in totale 
populatiegrootte. De soort lijkt wel goed stand te houden op een beperkt aantal locaties, vooral in 
het westelijk deelgebied. In de ontstruweelde en begraasde terreindelen zijn er vermoedelijk zelfs 
al nieuwe vestigingsplaatsen. Voorjaarsganzerik groeit optimaal in korte, schrale duingraslanden en 
verdwijnt relatief snel bij vergrassing. In het oostelijk deelgebied is uitbreiding van de soort 
momenteel niet evident gezien de relatief geringe oppervlakte aan geschikte habitat en vooral door 
de kleine bronpopulatie. Figuur 5.3. 

Gulden sleutelbloem lijkt zich op basis van de gegevens licht te hebben uitgebreid (van 2 naar 5 
hokken). Of dit werkelijk zo is valt te betwijfelen. De soort wordt buiten het bloeiseizoen in het 
vroege voorjaar gemakkelijk over het hoofd gezien en karteringen in april/mei werden enkel in de 
tweede periode uitgevoerd. De soort groeit in graslanden met humeuze bodems of in open 
struwelen of bossen. Door begrazing van de struwelen maakt de soort wel een goede kans op 
verdere uitbreiding. Figuur 5.14. 
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Gezien ratelaar tijdens het karteren niet altijd tot op soort kon gebracht worden, vergt de situatie 
een nadere beschouwing. Vermoedelijk betreft het bij het merendeel van de exemplaren kleine 
ratelaar. Slechts één plant werd als grote ratelaar gedetermineerd. Kleine ratelaar lijkt globaal te 
zijn toegenomen, vooral in de graslanden in het oosten van de Fluithoek. Het is een soort van 
droge en schrale, kalkrijke duingraslanden. Grote ratelaar is veel breder van ecologie maar doet 
het vooral goed in de rijpere duinvalleien. Uitbreiding van deze soort valt dus te verwachten bij 
verdere ontwikkeling van de duinvalleien in de Fluithoek. Figuur 5.2. 

Kleine pimpernel is aan de kust een bijzonder zeldzame (kalk)graslandsoort. In 2002 werd één 
exemplaar aangetroffen in het uiterste westen van de Noordduinen. Figuur 5.14. 

 

Tabel 5.2. Veranderingen in de populaties van aandachtssoorten binnen de Noordduinen 
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Nachtsilene is op verschillende groeiplaatsen verdwenen of sterk achteruitgegaan maar houdt op 
andere locaties toch goed stand. Zowel qua ecologie als trend is de soort vergelijkbaar met 
voorjaarsganzerik. De soort is dus ook niet gebaat bij het verdwijnen van de graslandstrookjes in 
de randen van het struweel door overbetreding. Begrazing is dus op korte termijn verantwoordelijk 
voor een deel van de achteruitgang van de soort maar is anderzijds op langere termijn essentieel 
voor het in stand houden van de populatie. Figuur 5.11. 

De toestand voor liggend bergvlas in de Noordduinen is kritiek. Van de 9 bekende groeiplaatsen 
zijn er recent slechts 2 teruggevonden. In totaal is hooguit nog een tiental planten aanwezig. 
Liggend bergvlas is een kieskeurige graslandsoort die parasiteert op vooral geel walstro. Niet 
zozeer de abundantie van de gastheer dan wel de kwaliteit van het grasland (lage en soortenrijke 
vegetatie) is daarbij van belang. Liggend bergvlas is beduidend zeldzamer dan bijvoorbeeld grote 
tijm of geel zonneroosje. Verdere achteruitgang van de soort is vermoedelijk vooral een na-
ijlingseffect van een al veel langer aan de gang zijnd trend van verstruweling en verruiging. De 
populatie is momenteel te klein voor een vlotte rekolonisatie van door begrazing geschikt 
geworden habitatvlekken. Figuur 5.10. 

Net zoals de meeste graslandsoorten is ook grote tijm sterk achteruitgegaan, zowel wat betreft 
aantal groeiplaatsen als lokale abundantie. Ook hier is vergrassing en verstruweling als 
belangrijkste oorzaak te beschouwen. Grote tijm is een van de meest algemene karakteristieke 
duingraslandsoorten en de trend vormt dan ook een goede indicator voor de ontwikkeling van de 
graslanden. Figuur 5.9. 

Voor ruwe klaver lijkt de toestand in de Noordduinen kritiek. De soort is op de 7 bekende 
groeiplaatsen verdwenen en is recent slechts van één (nieuwe) plaats bekend. Ruwe klaver is een 
soort met een Atlantisch-mediterrane verspreiding die in onze regio nagenoeg beperkt is tot de 
kustduinen. Net zoals andere zuidelijke soorten prefereert ze licht ruderale standplaatsen met open 
vegetatie. Ook hier worden door de begrazing wellicht nieuwe geschikte groeiplaatsen gecreëerd 
maar is de bronpopulatie te klein om rekolonisatie toe te laten. Figuur 5.14. 

Hondsviooltje werd in de Noordduinen pas voor het eerst in 2009 gekarteerd en is er op drie 
verschillende locaties gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat het een nieuwe vestiging betreft. Niet 
bloeiende hondsviooltjes zijn bijzonder lastig te karteren. Hondsviooltje wordt in de duinen 
aangetroffen in verschillende vegetatietypes; in gesloten graslanden met heischraal karakter (zoals 
bijvoorbeeld in Cabour), in kruipwilgstruweel, in half-gefixeerd helmduin of zelfs in open mosduin. 
In de Noordduinen werden de hondsviooltjes gevonden in de zoom van kruipwilgstruweel. 
Voorlopig is er vermoedelijk geen relatie met de natuurinrichting. Figuur 5.14. 

 

5.2.2. Soorten van duinvalleien 

Hoge cyperzegge werd in 2009 aangetroffen op het vergraven terrein in het westen van de 
Fluithoek. Het is een soort die recent bij verschillende natuurontwikkelingsprojecten is opgedoken, 
vooral aan de binnenduinrand. Ongetwijfeld betreft het vestigingen uit de zaadvoorraad (Cosyns et 
al. 2010). Hoge cyperzegge is een soort van matig voedselrijke moerassen en oevervegetaties. De 
soort van is relatief algemeen in Vlaanderen maar wordt aan de kust op slechts een beperkt aantal 
locaties aangetroffen. Figuur 5.13b. 

Stippelzegge is de meest spectaculaire botanische aanwinst gerelateerd aan de 
natuurinrichtingswerken in de Noordduinen. De soort is in België slechts van 2 andere locaties 
bekend. In 1993 werd ze gevonden in de natuurtuin Hof Ter Saxen in Beveren in aangevoerde 
grond. Kort daarna werd de bronpopulatie ontdekt in het Panneweel in Sint-Gillis-Waas (Leten et 
al. 1994). Net als de groeiplaats in de Noordduinen is het Panneweel gelegen op een 
overgangszone tussen de minstens voormalig zilte polder en hogere zandgronden. Ook in de ons 
omringende landen is het een soort van zoet-zout contactmilieus. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld 
groeit ze vaak op zoetwaterkwelplekken op kustkliffen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in 
de zuidelijk Atlantische en westelijk Mediterrane kustgebieden maar in een ruimere geografische 
context is de soort niet kustgebonden. Het verdient zeker aanbeveling om de populatie van 
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stippelzegge op het terrein goed op te volgen. Ook opkweken van materiaal en ex situ bewaring 
van zaden is aangewezen. Figuur 5.13b. 

Drienervige zegge was voor de natuurinrichting slechts met een beperkt aantal individuen op 
twee groeiplaatsen aanwezig. De kleine populatie in het pannetje ten zuiden van de school is 
intussen uitgebreid en in het westelijk deel van de Fluithoek wist de soort zich wellicht uit de 
zaadvoorraad te vestigen na de natuurinrichtingswerken. Drienervige zegge is een karakteristieke 
kustsoort die vooral in vochtige duinvalleien wordt aangetroffen maar eens gevestigd heel lang kan 
overleven in verdroogde situaties (bijvoorbeeld door lichte opstuiving). Zo wordt de soort 
bijvoorbeeld nog geregeld gevonden in de verdroogde depressies in Cabour. Als West-Europees 
kustendeem is drienervige zegge een zeer belangrijke doelsoort. Figuur 5.13b. 

Dwergzegge heeft in de Noordduinen een gelijkaardige verspreiding als drienervige zegge. Tot 
voor de natuurinrichting was enkel een kleine en achteruitgaande populatie bekend in het pannetje 
ten zuiden van de school. Door het herstel van pioniersituaties doet de soort het er nu weer goed 
en er werd al uitbreiding vastgesteld in de nieuwe pannengedeelten. In het westelijk deel van de 
Fluithoek is dwergzegge hoogst waarschijnlijk net als andere zegge- en rus-soorten uit de 
zaadvoorraad opgedoken. In tegenstelling tot drienervige zegge is de soort zeer gevoelig voor 
verdroging. Dwergzegge heeft een voorkeur voor pioniersituaties in duinvalleien die in contact 
staan met het grondwater. Figuur 5.13b. 

Zowel strand- als fraai duizendguldenkruid zijn recente aanwinsten voor de Noordduinen. Beide 
soorten doken op na natuurinrichtingsmaatregelen in de gegraven pannetjes van ‘De Acht’ (‘Panne 
van Sam’) en fraai duizendguldenkruid ook in het westen van de Fluithoek. 
Strandduizendguldenkruid is één van de weinige echt karakteristieke kustsoorten in duinvalleien 
die net zoals fraai duizendguldenkruid ook in licht zilte situaties kan groeien. Deze laatste soort 
doet het bijzonder goed in zout-zoet contactmilieus zoals de Baai van Heist. Ook op locaties waar 
dergelijke milieus historisch te vinden waren, zoals de binnenduinrandterreinen, duikt fraai 
duizendguldenkruid regelmatig op. Figuur 5.13.b 

Bleekgele droogbloem is een recente aanwinst in het gebied en wordt aangetroffen in het 
westelijk deel van de Fluithoek. Het opduiken van de soort is duidelijk gerelateerd aan de 
natuurinrichting (herstel van vochtige/natte milieus). Deze vochtminnende soort kent een 
verspreidingszwaartepunt in de zandstreken. Figuur 5.13. 

Smalle rolklaver dook op in de ontboste depressie in het zuidwesten van de Fluithoek 
(voormalige zandwinning). Het betreft bijna zeker een vestiging uit de zaadvoorraad. Deze soort of 
ondersoort, naargelang de taxonomische interpretatie, is kenmerkend voor zilte graslanden en sluit 
wat habitatvoorkeur enigszins aan bij fraai duizendguldenkruid, stippelzegge en zilte zegge, die iets 
zuidelijker in de Belvédère wordt aangetroffen. Het voorkomen van deze soorten wijst niet op 
actuele zilte omstandigheden maar kan wellicht wel nog in verband gebracht worden met 
historische zilte milieus in een duin-schor overgangssituatie aan de binnenduinrand.  

Zowel veldrus, biezenknoppen als paddenrus doken op in het westelijk deel van de Fluithoek. 
Het betreft bijna zeker vestigingen uit de zaadvoorraad na de natuurinrichtingswerken. Deze 
soorten waren tot recent niet bekend uit het gebied. Vooral paddenrus heeft ondertussen al een 
aanzienlijke populatie opgebouwd. Het zijn alle drie soorten van natte graslanden maar met een 
verschillende voorkeur voor zuurgraad. Enkel paddenrus is kalkminnend. Figuur 5.13. 

Rond wintergroen werd in 1999 aangetroffen in het pannetje ten zuiden van de gemeenteschool 
maar niet meer tijdens latere karteringen. Het is een soort die aan de kust vooral in mycorrhiza-
associatie leeft met kruipwilg en dan ook doorgaans in vochtige duinvalleien wordt aangetroffen. 
De soort kan echter ook geleidelijke opstuiving verdragen en wordt daardoor soms tot meters 
boven grondwaterniveau aangetroffen. Figuur 5.13. 

Borstelbies dook recent op in de afgegraven zone in de Fluithoek, hoogst waarschijnlijk uit de 
zaadvoorraad. De soort verkiest open, zandige en natte standplaatsen en heeft net als bleekgele 
droogbloem een verspreidingszwaartepunt in de zure zandstreken. Figuur 5.13. 
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5.2.3. Soorten van mosduinen en ruderale pioniermilieus 

Binnen het projectgebied werden in 2007 enkele exemplaren van tengere distel gevonden door 
Godfried Warreyn, net ten zuiden van de molen. Een grotere populatie bevindt zich op een 
terreintje in het oosten van de Fluithoek (buiten het projectgebied). Tengere distel is een zuidelijke 
soort van open, enigszins ruderale standplaatsen die in onze regio aan de kust gebonden is. Figuur 
5.12. 

Driedistel werd recent maar op één groeiplaats aangetroffen. Het betrof hooguit een twintigtal 
individuen. Maar ook in het recente verleden was de soort maar van één groeiplaats gekend. Aan 
de kust groeit driedistel vooral in gefixeerde helmduinen, mosduinen en open kruipwilgstruweel. 
Het is dan ook een goede indicator voor gezonde jonge duinlandschappen waarin verschillende 
stadia van fixatie en droge successie te vinden zijn. In de Noordduinen is deze component van het 
duinenlandschap inderdaad niet goed vertegenwoordigd. Figuur 5.12. 

Muurganzevoet komt voor op verschillende plaatsen in de Noordduinen, vooral in de Fluithoek. 
Hoewel de soort enkel recent gekarteerd werd, is het niet onwaarschijnlijk dat de soort er vroeger 
reeds stond maar over het hoofd gezien werd. Muurganzevoet heeft aan de Westkust immers een 
belangrijk verspreidingszwaartepunt binnen Vlaanderen. Deze ruderale soort profiteert momenteel 
van de verstoring door de natuurinrichtingswerken maar zal bij stabilisatie en ‘rijping’ van de 
vegetatie vermoedelijk weer achteruitgaan. Figuur 5.12. 

Sofiekruid werd enkel in de recente periode in de Noordduinen gevonden maar het is niet duidelijk 
of de vestiging met de natuurinrichting in verband staat. De groeiplaatsen zijn eerder ruderale 
milieus, doorgaans langs de paden gelegen. Vermoedelijk zijn begrazing en ‘gerommel’ door de 
natuurinrichtingswerken (kappen, plaatsen van afsluitingen, …) wel voordelig voor de soort. Figuur 
5.12. 

Zandblauwtje wordt in de Noordduinen enkel aangetroffen in de mosduinzone tegenover de 
molen (eigendom gemeente Koksijde en aangrenzende private percelen). De soort houdt er goed 
stand en heeft zich recent vermoedelijk uitgebreid als gevolg van het gevoerde beheer en 
voorafgaandelijke inrichting (afsluiten en kappen van populieren). Het is een kenmerkende soort 
voor ontkalkte mosduinen (vb. D’Heye) die in de jonge duinen wijst op een zekere leeftijd van het 
landschap. Figuur 5.12. 

Kegelsilene werd tijdens de eerste periode verspreid in het gebied aangetroffen maar lijkt sterk te 
zijn achteruitgegaan. Recent werd ze enkel in de mosduinen ten zuidoosten van de 
gemeenteschool aangetroffen. Kegelsilene is een zuidelijke soort die net zoals bijvoorbeeld 
kuifhyacint, knolbeemdgras of tengere distel een voorkeur heeft voor droge, open en enigszins 
ruderale standplaatsen. Oorzaak van de eventuele achteruitgang is niet duidelijk. Figuur 5.12. 

Duinviooltje kende een zeer sterke achteruitgang en de toestand is stilaan kritiek te noemen. 
Vermoedelijke oorzaak is een combinatie van verstruweling enerzijds en anderzijds overbetreding 
van mosduinen door recreanten en vee. Het is dus vooral een trend uit het verleden die zich 
ondanks de beheermaatregelen nog heeft weten verder te zetten. Verder is de populatie 
momenteel zodanig klein geworden dat rekolonisatie van geschikte groeiplaatsen niet meer evident 
is. Duinviooltje is onder de vaatplanten de belangrijkste aandachtssoort voor mosduinen en in deze 
habitat ongeveer de enige vaatplantensoort die echt kustgebonden is. Daarenboven is het de 
waardplant van de kleine parelmoervlinder, één van de weinige rode lijst  dagvlindersoorten aan 
onze kust. Figuur 5.8. 

 

5.2.4. Soorten van struwelen en zomen 

Donderkruid heeft zich uitgebreid in de Noordduinen. In de eerste karteerronde was de soort van 
slechts 3 locaties gekend terwijl dat er recent 8 waren. Wellicht is de trend gerelateerd aan het 
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lokaal openvallen van struweel door ouder worden of begrazing. Ook in andere duingebieden zoals 
de Houtsaegerduinen is donderkruid aan een opmars bezig. In onze kustduinen is donderkruid 
vooral te vinden in openvallende struwelen, gefixeerde helmduinen en lage kruipwilgstruwelen. Ze 
wordt er vaak samen gevonden met driedistel, glad parelzaad en/of scherpe fijnstraal. Figuur 5.12. 

Hartgespan is een cultuurvolger die in 2002 en 2008 op twee verschillende locaties in de 
Noordduinen werd gevonden. De soort verkiest stikstofrijke standplaatsen en wordt daarom vaak 
weggeconcurreerd door meer concurrentiekrachtige soorten als grote brandnetel, akkerdistel of 
bijvoet. Geen duidelijke relatie met natuurinrichting bekend. Figuur 5.12. 

Glad parelzaad werd pas in 2009 voor het eerst gekarteerd in het gebied. De soort werd op 4 
verschillende locaties gevonden waar werd ontstruweeld ten behoeve van natuurontwikkeling 
(jonge panne ten zuiden van de gemeenteschool) of in functie van het plaatsen van een afsluiting. 
De soort groeit optimaal in openvallend struweel en open, ruige graslanden. Figuur 5.12. 

In 2007 vond Godfried Warreyn één plant wegdistel langsheen een perceelsrand maar de soort 
heeft er vermoedelijk niet standgehouden. Het is een soort van warme, kalkrijke ruderale milieus 
die desondanks zeer zeldzaam is in Vlaanderen. Figuur 5.12. 

Groot glaskruid werd in 2009 gevonden in een sleedoornstruweel in het westelijk deelgebied. 
Deze soort breidt zich zowel aan de kust als in de rest van Vlaanderen geleidelijk uit. Centraal in 
haar verspreidingsgebied is groot glaskruid een soort van bosranden met van nature enigszins 
gestoorde bodem. In Vlaanderen wordt ze vooral in allerhande ruigtes aangetroffen maar aan de 
kust zijn de meeste groeiplaatsen toch in bos gelegen. Figuur 5.12. 

In 2009 werd één wegedoorn-struik aangetroffen in een verbost struweel. De soort is in opmars 
aan onze kust (vooral in de Houtsaegerduinen en Doornpanne) en verdere uitbreiding van deze 
soort valt dus te verwachten. Het is een naamgevende soort van het Rhamno-Crataegetum, een 
soortenrijk rijp duinstruweeltype. Figuur 5.12. 

 

5.3. Conclusie 

Een eerste belangrijkste trend in de flora van de Noordduinen is de sterke achteruitgang van de 
duingraslandsoorten. De meeste kenmerkende soorten vertonen een (sterk) negatieve trend en 
voor verschillende soorten (kalkbedstro, liggend bergvlas, bevertjes en ruwe klaver bijvoorbeeld) is 
de toestand kritiek. Grote tijm, nachtsilene, voorjaarsganzerik, gewone vleugeltjesbloem en geel 
zonneroosje vertonen allemaal een sterk negatieve trend.  Enkel kleine ratelaar en blauwe 
bremraap vertonen een positieve trend, namelijk in de graslanden in het noordoosten van de 
Fluithoek (hotspot 10 cfr. figuur 5.15). Ook walstrobremraap breidt zich hier uit.  

De achteruitgang van de graslanden kan vermoedelijk grotendeels toegeschreven worden aan de 
verruiging en verstruweling die zich de voorbije decennia heeft voorgedaan. Binnen de 
natuurinrichting werden verschillende maatregelen genomen om deze ontwikkeling tegen te gaan, 
zoals ontbossing, ontstruweling en het instellen van begrazing maar de positieve effecten van 
dergelijke ingrepen kunnen wel even op zich laten wachten omdat de ontwikkeling van soortenrijke 
duingraslanden traag verloopt.  

Ook voor duinviooltje, één van de weinige heel specifieke aandachtssoorten voor de mosduinen, is 
de toestand stilaan kritiek. Naast verstruweling en verruiging heeft ongetwijfeld ook overbetreding, 
zowel door recreanten als grote grazers, hierin ook een rol gespeeld. Vooral in het centrale deel 
van de Noordduinen is hierdoor veel mosduin verdwenen of zwaar gedegradeerd. De geleidelijke 
overgangen tussen kaal zand en grasland zijn grotendeels verdwenen en dat is net de zone waar 
duinviooltje het best gedijt.  

Een tweede grote groep van soorten is kenmerkend voor vochtige tot natte duinvalleien. Bij de 
eerste karteerrondes (t.e.m. 2004) werden slechts drie aandachtssoorten van duinvalleien 
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gekarteerd: drienervige zegge, dwergzegge en rond wintergroen. Deze laatste soort werd tijdens  
de recente kartering niet meer teruggevonden. De soort is vermoedelijk reeds verdwenen voor de 
aanvang van de natuurinrichting maar kan het gebied in principe vrij gemakkelijk weer koloniseren 
omdat de fijne zaden door de wind worden getransporteerd. De twee zeggensooorten doen het dan 
weer goed dankzij de natuurinrichtingswerken. Ondertussen zijn er ook reeds 9 nieuwe 
duinvalleisoorten opgedoken in de zones waar duinvalleien werden hersteld. Het betreft vooral 
zegges, russen en andere soorten waarvan gekend is dat zij een langlevende zaadvoorraad hebben 
(figuur 5.16). 

De toename van donderkruid is wellicht toe te schrijven aan het ouder worden en lokaal openvallen 
van struweel, eventueel ook bevorderd door de begrazing. Maar zoals ook voor de overige 
biotooptypen het geval is, zijn slechts weinig aandachtssoorten voor struweel. Daardoor is een 
globale conclusie moeilijk te trekken.  

 

 

Figuur 5.2. Trend in de verspreiding van grote en kleine ratelaar in de Noordduinen. 
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Figuur 5.3. Trend in de verspreiding van voorjaarsganzerik in de Noordduinen. 

 

Figuur 5.4. Trend in de verspreiding van eikvaren in de Noordduinen. 
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Figuur 5.5. Trend in de verspreiding van gewone vleugeltjesbloem in de Noordduinen.titel aansluiten bij figuur 

 

Figuur 5.6. Trend in de verspreiding van walstrobremraap in de Noordduinen. 
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Figuur 5.7. Trend in de verspreiding van geel zonneroosje in de Noordduinen. 

 

Figuur 5.8. Trend in de verspreiding van duinviooltje in de Noordduinen. 
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Figuur 5.9. Trend in de verspreiding van grote tijm in de Noordduinen. 

 

Figuur 5.10. Trend in de verspreiding van liggend bergvlas in de Noordduinen. 
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Figuur 5.11. Trend in de verspreiding van nachtsilene in de Noordduinen. 

 

Figuur 5.12. Verspreiding van diverse aandachtssoorten in de Noordduinen. 
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Figuur 5.13a. Verspreiding van aandachtssoorten van duinvalleien in de Noordduinen  (polygonen = ook dwergzegge).  

 

Figuur 5.13b. Verspreiding van aandachtssoorten van duinvalleien in de Noordduinen (bis). Polygoon = padderus. 
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Figuur 5.14. Verspreiding van aandachtssoorten van duingraslanden in de Noordduinen. 

 

Figuur 5.15. Hotspots van duingraslandsoorten in de Noordduinen. 
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Figuur 5.16. Hotspots van duinvalleisoorten in de Noordduinen. 
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6. Broedvogelinventarisatie 

6.1. Algemeen 

Tijdens de broedvogelinventarisatie in 2010 werden 45 soorten broedvogels aangetroffen, een 
forse toename in vergelijking met 1997, waar slechts 31 soorten werden genoteerd. Dit is wellicht 
een combinatie van een werkelijke toename van soorten (zoals goudvink en bergeend) en 
methodologische verschillen. In de eerste ronde ontbreken tuinsoorten zoals huismus en roofvogels 
(torenvalk, boomvalk en sperwer).   

In de Noordduinen zijn vooral de gemeenschappen van struwelen en bossen vertegenwoordigd. 
Ook de in een regionale context belangrijkste soorten zijn bijna uitsluitend struweel- en 
bossoorten: vnl. nachtegaal en zomertortel. Soorten van struweel en ruigte kenden de voorbije 
decennia samen met de biotoop op zich een sterke opmars aan de kust maar recent lijkt deze 
trend voor een aantal soorten te keren. Het betreft vooral nachtegaal, zomertortel, fitis en kneu. 
Deze trends manifesteren zich eveneens op niveau Vlaanderen en in Nederland (SOVON 
vogelbalans 2009) en zijn vermoedelijk niet of in geringe mate gerelateerd aan de ontstruwelingen 
ten behoeve van natuurontwikkeling. Bossoorten in opmars zijn bijvoorbeeld kleine bonte specht, 
boomkruiper, boomvalk en goudvink. Soorten van open landschappen zijn amper 
vertegenwoordigd. Bergeend vormt hierop een uitzondering. Deze soort is dankzij de 
natuurinrichting in de Fluithoek een nieuwe aanwinst voor het gebied.  

 

6.2. Bespreking per soort 

Bergeend (RL Momenteel niet bedreigd) 

In 2010 een waarschijnlijk broedgeval in het zuidelijke, afgegraven deel van de Fluithoek. Vroeger 
was bergeend een typische kustbroedvogel maar recent wordt de soort ook meer in het binnenland 
aangetroffen. Bergeend broedt in konijnenpijpen in open landschappen, actueel vooral in de polder. 
Binnen PINK zijn enkel in de IJzermonding (20 zekere) en de Baai van Heist  (1 mogelijk) 
broedgevallen genoteerd. Voor de Noordduinen is het dus zeker een belangrijke aanwinst.  

Kneu (RL achteruitgaand) 

Een wijd verspreide soort in Vlaanderen maar sterk achteruit gegaan sedert de jaren ’70. het is een 
soort van relatief open, zowel natuurlijke, agrarische als andere antropogene landschappen. 
Tijdens de PINK inventarisatie werd de soort in alle gebieden in vrij lage densiteiten gevonden. 
Bonte et al. (2001) melden 4 broedgevallen voor de Noordduinen in 1997 maar zowel in 2007 als 
in 2010 werd de soort er niet meer als broedvogel waargenomen.  

Fitis (RL Momenteel niet bedreigd) 

Fitis is een soort van diverse habitattypes gekenmerkt door boomopslag of dicht struweel. Recent 
vertoont de soort een achteruitgang in Vlaanderen en Nederland (SOVON vogelbalans 2009). Fitis 
wordt in alle struweelrijke duingebieden aangetroffen maar lijkt het voorbije decennium in 
dichtheden te zijn achteruitgegaan (Provoost et al. 2010). Ook in de Noordduinen is deze trend 
duidelijk zichtbaar (figuur 6.1). De oorzaak is niet geheel duidelijk maar moet wellicht gezocht 
worden in een combinatie van habitatdegradatie (vnl. in landbouwgebieden) en factoren in 
overwinteringsgebieden of tijdens de trek. 

Huismus (RL achteruitgaand) 

Huismus broedt grotendeels in de periferie van het gebied; in tuinen, rondom gebouwen, … De 
soort vertoont een sterke achteruitgang in Vlaanderen. 
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Goudvink (RL Bedreigd) 

Goudvink is een uitgesproken bossoort die een weelderige ondergroei lijkt te verkiezen. In 
Vlaanderen is het een schaarse broedvogel die een forse afname vertoont sedert de jaren ‘70. In 
2010 werd centraal in de Noordduinen één mogelijk broedgeval vastgesteld. Tijdens de PINK-
inventarisatie werd de soort enkel in de Houtsaegerduinen (1 mogelijk broedgeval) en de 
Zwinduinen (3 waarschijnlijke en 1 mogelijk broedgeval) waargenomen.  

Nachtegaal (RL kwetsbaar) 

Nachtegaal is een warmteminnende soort van structuurrijke bossen en struwelen die in Vlaanderen 
recent sterk is achteruitgegaan. In de duinen komt de soort nog in relatief hoge dichtheden voor 
maar toch wordt ook een recente achteruitgang vastgesteld. Zeker de westkustduinen blijven een 
van de hotspots voor de soort in Vlaanderen. In de Noordduinen werden in 2010 nog 17 
broedparen gekarteerd. De soort lijkt er de voorbije 10 jaar min of meer stabiel te blijven (figuur 
6.3).   

Zomertortel (RL bedreigd) 

Deze soort van structuurrijke landschappen vertoont in Vlaanderen al geruime tijd een 
achteruitgang. Zeker in landbouwgebieden is die achteruitgang vermoedelijk aan een verminderd 
voedselaanbod te wijten die gerelateerd is aan veranderde landbouwpraktijken (intensiever en 
‘properder’). Ook heeft de soort vermoedelijk sterk te lijden van de jacht tijdens de trek. In 
verstruweelde duinen kan zomertortel in relatief hoge dichtheden voorkomen al wordt ook hier een 
achteruitgang vastgesteld. Deze trend is ook van toepassing op de Noordduinen (figuur 6.2). In 
2010 werden slechts drie broedgevallen meer vastgesteld; 1 mogelijk en 2 waarschijnlijke.  

Koekoek (RL achteruitgaand) 

Koekoek parasiteert op een ruim assortiment van meer dan 100 mogelijke gastsoorten. In onze 
regio zijn het vooral verschillende soorten riet- en struweelvogels. De soort is ondanks de 
onmiskenbare zang moeilijk te inventariseren wegens de specifieke voortplantingsstrategie en de 
hoge mobiliteit. Het territorium kan 30 tot 300 ha groot zijn, afhankelijk van de gastsoort. Koekoek 
lijkt in Vlaanderen achteruit te gaan hoewel trendbepaling niet evident is voor deze soort. In de 
duinen zijn geen betrouwbare cijfers voor een gedegen trendbepaling. In de Noordduinen is er 
vermoedelijk een achteruitgang. In 2010 werd slechts één waarschijnlijk broedgeval genoteerd.  

Wielewaal (RL bedreigd) 

Een soort van diverse bossen en parken met een groot bladvolume die in Vlaanderen vooral in 
rivier- en beekvalleien wordt aangetroffen. Het hoofdareaal ligt vooral in continentaal of 
mediterraan klimaat, vochtige lentes stelt de soort niet op prijs. Wielewaal is ondanks de luide 
zang niet zo gemakkelijk te inventariseren. Zowel mannetjes als vrouwtjes zingen en zij doen dat 
vaak honderden meters van hun nest. Verder is het een schuwe soort die zich niet gemakkelijk laat 
zien. Wielewaal gaat al geruime tijd sterk achteruit. Aan de kust is het een bijzonder zeldzame 
verschijning geworden. Binnen PINK zijn slechts 6 waarschijnlijke en 1 mogelijk broedgevallen 
genoteerd. In 1998 was er nog een broedgeval centraal in de Noordduinen ten zuidoosten van de 
camping.  In 2007 en 2010 werd de soort er niet meer gezien. De achteruitgang is dus niet 
gerelateerd aan het kappen van populieren ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Kleine bonte specht (RL Momenteel niet bedreigd)  

Een soort van oude bossen met veel staand dood hout en zachte boomsoorten zoals berk, wilg, 
populier of els. In tegenstelling tot de globale Europese trend kende deze soort in Vlaanderen en 
Nederland een opmars sedert de jaren ’70. Wellicht is dit te wijten aan het ouder worden van 
bossen en achterwege blijven van al te rigoureus opkuisen. Aan de kust werden in het kader van 
PINK 8 broedgevallen genoteerd. In 2010 werd ook in de Noordduinen, centraal in het gebied ten 
zuidoosten van de camping een eerste mogelijk broedgeval vastgesteld. 
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Tabel 6.1.Resultaten van broedvogelinventarisaties in de Noordduinen in 1998, 2007 en 2010. 

 

 

Sprinkhaanzanger (RL Momenteel niet bedreigd) 

Een vrij wijd verspreide broedvogel van structuurrijke (riet)ruigten die in vrij lage dichtheden 
voorkomt. In de Noordduinen 2 mogelijke broedgevallen.  

Grauwe vliegenvanger (RL Momenteel niet bedreigd) 

Een soort van diverse vrij open biotooptypen (bossen, parken, tuinen, …) die in Vlaanderen 
achteruit blijkt te gaan. Enkel een broedgeval in 2007.  

Roodborst (RL Momenteel niet bedreigd) 

Zeer algemene broedvogel van diverse natuurlijke en antropogene boomrijke habitattypes. De 
soort lijkt vrij sterk toe te nemen in het gebied (figuur 6.4). 
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Figuur 6.1. Trend in de verspreiding van fitis in de Noordduinen. 

 

Figuur 6.2. Trend in de verspreiding van zomertortel in de Noordduinen. 
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Figuur 6.3. Trend in de verspreiding van nachtegaal in de Noordduinen. 

 

Figuur 6.4. Trend in de verspreiding van roodborst in de Noordduinen. 
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7. Sprinkhanen 

Uitgaande van de veronderstelling dat de meeste ‘variabilis’ slaat op vrouwtjes ratelaar, werden in 
totaal 8 soorten sprinkhanen gevangen in de drie proefvlakken. PQ 1 is het soortenrijkst. Hier 
werden 7 soorten gevonden. In PQ 16 en 17 werden slechts 3 soorten aangetroffen (figuren 7.1, 
7.2 en 7.3). 
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Figuur 7.1. Cumulatieve aantallen weggevangen sprinkhanen in PQ1. 
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Figuur 7.2. Cumulatieve aantallen weggevangen sprinkhanen in PQ16. 
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Figuur 7.3. Cumulatieve aantallen weggevangen sprinkhanen in PQ17. 

Binnen de drie proefvlakken wordt een verschillende sprinkhanenfauna aangetroffen (tabel 7.1). PQ 
17 is zeer grazig en wordt gedomineerd door de veldsprinkhanen ratelaar en in mindere mate 
krasser. Van de sabelsprinkhanen zuidelijk spitskopje en duinsabelsprinkhaan worden slechts 
enkele exemplaren gevangen. PQ 16 is het meest structuurrijk (struweel & ruigte) en wordt 
gedomineerd door zuidelijk spitskopje en krasser. Er werden slechts 2 ratelaars gevangen. PQ 1 
ten slotte vertoont de grootste variatie. Ook hier is ratelaar duidelijk dominant maar ook de groep 
van de struwelen of ruigtes is goed vertegenwoordigd (zuidelijk spitskopje, duinsabelsprinkhaan en 
struiksprinkhaan). De aanwezigheid van een kleine oppervlakte kaal zand is blijkbaar voldoende 
voor blauwvleugelsprinkhaan en zanddoorntje.  

 

Tabel 7.1.Populatieschattingen van sprinkhanen binnen 10x10m² proefvlakken rond drie PQ’s.  

2007 2010 2007 2010 2007 2010

Ratelaar 1 14 67

Zuidelijk spitskopje 6 11 8 14 4 5

Blauwvleugelsprinkhaan 2

Knopsprietje 4

Krasser 4 9 20

Duinsabelsprinkhaan 9 2

Variabilis 38 3 1 68

Struiksprinkhaan 1

Zanddoorntje 3 2

PQ 1 PQ 16 PQ 17
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Conclusie 

De variatie in vegetatiestructuur binnen de proefvlakken vertaalt zich dus duidelijk in de 
samenstelling van de sprinkhanengemeenschappen. De bevindingen in de Noordduinen stemmen 
goed overeen met de resultaten van een ruimere sprinkhaneninventarisatie uitgevoerd in het kader 
van PINK (Provoost et al. 2010). Daarbij konden drie sprinkhanengemeenschappen worden 
onderscheiden: 1) een groep veldsprinkhanen van graslanden en grasruigten (ratelaar, krasser en 
kustsprinkhaan), 2) een groep sabelsprinkhanen van struwelen en ruigten (duinsabelsprinkhaan, 
struiksprinkhaan, zuidelijk spitskopje, grote groene sabelsprinkhaan) en 3) een groep soorten van 
schrale en open mosduinen en graslanden (blauwvleugelsprinkhaan, knopsprietje en 
zanddoorntje). Ook in de Noordduinen zijn deze drie groepen te onderscheiden. De evoluties van 
de sprinkhanengemeenschappen in de pq’s zullen dus toelaten om het effect van veranderingen in 
de vegetatiestructuur op invertebraten op te volgen. Daarbij veronderstellen we dat de 
sprinkhanen model kunnen staan voor een veel ruimere groep invertebraten. 

Uit vergelijking met de inventarisatieronde in 2007 (Arijs et al. 2008) blijkt dat de  
sprinkhanenfauna spectaculaire veranderingen heeft ondergaan. In 2007 werden slechts 3 
(maximaal 4) soorten waargenomen terwijl dit er in 2010 reeds 8 (maximaal 9) waren.  Ook de 
aantallen zijn compleet niet vergelijkbaar (verveelvoudigd). Zelfs indien er methodologische 
verschillen waren, kunnen we er van uit gaan dat de sprinkhanenfauna er spectaculair op vooruit 
gegaan is als gevolg van de veranderingen in vegetatiestructuur en dus van het gevoerde beheer. 
Toekomstige tellingen zullen hierover definitief uitsluitsel moeten geven. 
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8. Aanbevelingen voor het beheer 

8.1. Methodologie 

De ingrepen uitgevoerd in het kader van het natuurinrichtingsproject zijn in hoofdzaak gericht op 
het herstel van ecotooptypen van het open duinlandschap, namelijk duingrasland en lage 
duinvalleivegetaties. Bijkomende doelstellingen zijn het lokaal herstel van het historisch 
kleinschalig landbouwlandschap bestaande uit omwalde akkertjes met elzenhoutkanten en de 
aanleg of het herstel van poelen. De monitoring is dan ook in essentie gericht op het opvolgen van 
de kwaliteit van de duingraslanden en de duinvalleien met specifieke aandacht voor de zones 
waarin belangrijke inrichtingswerken werden uitgevoerd. De proefvlakken (permanente kwadraten) 
zijn dus niet representatief voor het hele duinlandschap. Het is belangrijk om dit in de 
eindevaluatie voor ogen te houden. De op heden enige gegevenslaag die gebiedsdekkende 
evaluatie toelaat is de detailkartering van aandachtssoorten. Voor een aantal vegetatietypen zoals 
bijvoorbeeld struwelen, bossen of mosduinen is het aantal aandachtssoorten echter zeer beperkt 
en is evaluatie (althans voorlopig) vooral een kwestie van best professional judgement.  

Binnen de monitoring van de natuurinrichting worden verschillende technieken gebruikt die in 
sterke mate complementaire informatie opleveren maar waarbij er ook voor elke methode 
specifieke tekortkomingen zijn. In deze fase van de monitoring zijn nog geen herhalingen 
uitgevoerd voor alle componenten. Zo ontbreekt een tweede vegetatiekaart, een essentieel 
gegeven om de globale veranderingen in het landschap te kunnen weergeven. De conclusies en 
aanbevelingen zijn gebaseerd op de tot nu toe ingezamelde gegevens en moeten dan ook als 
voorlopig worden beschouwd. De opmaak van een nieuwe vegetatie is gepland voor T5 (2013). 

De detailkartering van aandachtssoorten levert een geografisch gedetailleerde en min of meer 
homogene dataset op waaruit we de meest betrouwbare conclusies kunnen trekken. Nadeel is het 
geringe aantal gekarteerde soorten en dus de relatief geringe fijngevoeligheid voor het detecteren 
van veranderingen. De permanente kwadraten zijn in essentie bedoeld om deze lacune in te vullen. 
Nadeel hiervan is dan weer het arbeidsintensieve karakter en de daarmee samenhangende 
noodzaak om met een steekproef te gaan werken. De representativiteit van permanente kwadraten 
is echter zeer moeilijk te bepalen. Wat is immers de ‘populatie’ van de vegetatie? Hoe kunnen we 
hier een steekproefdesign opstellen? We moeten steeds voor ogen houden dat de waarde van 
permanente kwadraten vooral indicatief en in het beste geval hypothesevormend is. Voor een 
wetenschappelijke verklaring van de waargenomen fenomenen is experimenteel onderzoek nodig 
maar dit valt uiteraard buiten de opzet van deze monitoring. Een bijkomend probleem bij de 
permanente kwadraten is de moeilijkheid om bepaalde taxa vegetatief op naam te brengen, de 
subjectiviteit van het inschatten van bedekkingen en de ‘cultuurverschillen’ bij het maken van 
opnames. Met dit laatste bedoelen we bijvoorbeeld het inschatten van abundanties van 
pollenvormende of klonale soorten (r, p a of m?), de benadering van overhangende exemplaren 
(bomen of struiken), inschatting van hoogtes, … Dergelijke elementen zijn niet of moeilijk in 
veldprotocols te verwoorden. In het ideaal geval worden opnames door eenzelfde persoon 
uitgevoerd maar in de praktijk is dit veelal niet haalbaar. Het uitwisselen van veldervaring tussen 
verschillende veldwerkers is in ieder geval aangewezen. 

Bij poelen vormt de exacte afbakening van de opname een bron van onnauwkeurigheid omdat de 
grens van de watervegetatie jaar na jaar sterk kan verschuiven. Als vuistregel kunnen we stellen 
dat de grens bepaald wordt door het voorkomen van planten die obligaat aan het watermilieu 
gebonden zijn.   

 

8.2. Duingrasland 

Uit de aandachtssoortenkartering blijkt de (zeer) sterke achteruitgang van de botanische kwaliteit 
van de duingraslanden. Deze trend is vermoedelijk al geruime tijd aan de gang als gevolg van de 
sterke verstruweling en vergrassing van het gebied. Uit de pq’s blijkt dat de begrazing wel degelijk 
effect heeft op de vegetatieontwikkeling en in veel gevallen wordt een achteruitgang van 
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ruigtekruiden en verruigende grassen geconstateerd. Ook de sprinkhanentellingen wijzen 
vermoedelijk reeds op gunstige veranderingen in de vegetatiestructuur. Maar de eigenlijke 
ontwikkeling van duingrasland komt nog niet op gang. Uit ervaring in andere terreinen zoals de 
Westhoek is gebleken dat dit proces erg traag verloopt. Zeker vanuit een sterk gedegradeerde 
toestand  zoals in de Noordduinen zal het wellicht meer dan 10 jaar duren vooraleer de uitbreiding 
van aandachtssoorten goed op gang komt. De bodem lijkt tijdens een bepaalde overgangsfase 
bijzonder ongastvrij voor de vestiging van planten, een fenomeen waarbij hydrofobie van het 
humeuze substraat vermoedelijk een belangrijke rol speelt. Begrazing blijft hiervoor het 
aangewezen beheermiddel maar aanvullend relictbeheer is noodzakelijk om de allerlaatste 
populaties van bijvoorbeeld liggend bergvlas of kalkbedstro te behoeden voor lokaal uitsterven. Het 
betreft concreet maaien (met bosmaaier) van ruige vegetatie of struweelopslag rondom de 
groeiplaatsen van deze soorten.  

Betreding door zowel recreanten als grote grazers veroorzaakt een bijkomende druk op de 
schaarse graslandrelicten. Zeker de pionierduingraslanden en mosduinen, de optimale groeiplaats 
van respectievelijk bv. nachtsilene en duinviooltje hebben hier sterk onder te lijden. Dit uit zich dan 
ook in een sterke achteruitgang van deze soorten. Ezels zijn in dit opzicht het minst aangewezen 
type grazer omdat zij een relatief efficiënte spijsvertering hebben en daardoor meer ‘vrije tijd’ 
overhouden die ze onder meer gebruiken om te spelen en het nemen van zandbaden. Deze 
activiteiten zijn bijzonder destructief voor de fragiele mosduinen.  

In de ontboste delen werd geen enkel pq uitgezet zodat het moeilijk is om deze ingreep te 
evalueren.  

 

8.3. Duinvalleien 

De vegetatieontwikkeling in de duinvalleien is meer hoopgevend door het opduiken van 
verschillende aandachtssoorten in een vroeg stadium na de werken. Hoogst waarschijnlijk zijn de 
meeste soorten uit de zaadvoorraad opgedoken. Het betreft vooral russen en zeggen die bekend 
staan om hun lang levende zaden. Het blijft een grote uitdaging om deze biodiversiteit in stand te 
houden.  Daarbij is een goede opvolging van de populaties noodzakelijk. Voor stippelzegge is het 
aangewezen om zaden te verzamelen en ex-situ te bewaren en op te kweken. Deze soort is 
bijzonder zeldzaam en een kleine verandering in beheer of hydrologie kan het einde van de 
populatie betekenen. Opvolgen van de hydrologie van de duinvalleien is overigens ten stelligste 
aan te bevelen. Momenteel is het opmeten van de peilbuizen stopgezet. Voor het overgrote deel 
van het terrein is dit geen probleem maar voor de natte zones is het wenselijk de metingen te 
hervatten. In de meest interessante zone (het zuidwesten van de Fluithoek) zijn zelfs onvoldoende 
ondiepe buizen voorzien om de sterke ruimtelijke variatie in stijghoogte te kunnen vatten. Het is 
dan ook aangewezen in deze zone minstens 2 extra buizen te voorzien, één in de buurt van de 
rotonde en één op het einde van de Fluithoekweg en die samen met peilbuizen 3 en 4 regelmatig 
op te meten. In de panne achter de school kan peilbuis 2 met een datalogger worden uitgerust.   

De evolutie van de twee opgenomen poelen is gunstig. De poel in Fluithoek oost (NOD_002) blijkt 
goed te herstellen na tijdelijke problemen met eutrofiëring. Hier is voorlopig geen bijsturing van 
het huidige beheer nodig. 

 

8.4. Toekomstige landschap van de Noordduinen 

In de Noordduinen ontbreekt een component van het duinenlandschap, namelijk dynamische 
duinen. Stuifduin en helmvegetaties zijn bijzonder schaars, evenals kenmerkende soorten zoals 
heivlinder, kleine parelmoervlinder, duinviooltje, driedistel, graspieper, … Nochtans betreft het één 
van de meest karakteristieke biotooptypen en bijhorende levensgemeenschappen van het 
duinenlandschap. Herstel van deze habitattypes is zeker wenselijk, al zal dit binnen het gebied 
noodgedwongen op relatief kleine schaal moeten gebeuren.   
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Verder is de centrale beheervraag voor het gebied welke verdeling van open landschap (stuifduin, 
mosduin, duingrasland en duinvalleitjes met lage vegetatie) en opgaande vegetatie (struweel en 
bos) wenselijk is. Het is niet gemakkelijk om hier duidelijke doelen voor te formuleren. De optimale 
oppervlakte en configuratie van de open habitatvlekken is voor elke doelsoort verschillend. Voor 
dagvlinders bijvoorbeeld valt bij verder herstel van de duingraslanden in de eerste plaats een 
toename van bruin blauwtje te verwachten, evenals van meer algemene graslandsoorten zoals 
hooibeestje of bruin zandoogje. Voor kleine parelmoervlinder is wellicht een uitbreiding van de 
oppervlakte pionierduingrasland en mosduin noodzakelijk en moet de populatie duinviooltje 
uitbreiden. Verder zijn er natuurlijke ook beperkingen van middelen om elk gewenst einddoel op 
korte termijn te kunnen bereiken. Een meer pragmatische aanpak is de trends goed te blijven 
opvolgen aan de hand van karteringen van vegetatie en aandachtssoorten. Op basis van de huidige 
beheermaatregelen valt een verdere evolutie naar een meer open landschap te verwachten. Die 
uitbreiding is ook wenselijk om stabiele populaties van de kenmerkende soorten te laten 
ontwikkelen. Opvolging van dat proces moet toelaten om in de toekomst vast te stellen of die 
populaties effectief uitbreiden en zich stabiliseren. Indien nodig moet het beheer hiertoe worden 
bijgestuurd, bijvoorbeeld door extra ontginning van struweel.   

De uitbreiding van boomsoorten vormt daarbij een belangrijke uitdaging voor de toekomst. 
Momenteel wordt vooral gewone esdoorn als een probleemsoort aanzien maar ok gewone es en 
zomereik zijn op hun eigen tempo in volle expansie. Verbossing zal dus hoe dan ook in conflict 
komen met behoud of uitbreiding van open duinhabitats. Op langere termijn zal er zelfs een 
probleem opduiken van de struwelen die zullen geprangd worden tussen de bossen en de beheerde 
graslanden en valleien. Het is daarom van belang om relatief grote zones van het duinenlandschap 
nu reeds volledig bomenvrij te maken om op termijn onoverkomelijke beheeringrepen te 
voorkomen.  

Ten slotte is een belangrijke problematiek van de Noordduinen nog niet aan bod gekomen, 
namelijk de invasie van de exoot mahonia. Momenteel wordt reeds een aanzienlijke oppervlakte 
van het terrein door deze soort ingenomen en gezien de sterke uitbreidingsmogelijkheden van 
mahonia, zowel vegetatief als generatief, kan dit bij ongewijzigd beleid leiden tot een ecologische 
ramp voor het gebied. We kunnen voor dergelijke doemscenario’s bijvoorbeeld verwijzen naar de 
invasie van Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Ehrenburg et al. 
2008). Een mogelijke optie in de Noordduinen is een rigoureuze aanpak door machinaal 
verwijderen van mahonia, wat noodgedwongen inclusief de hele geïnvadeerde vegetatie zal moeten 
gebeuren. Concreet kan dit werk bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een kraan met kasseibak. 
Momenteel is er een sterke terughoudendheid voor dergelijke ingrijpende aanpak wegens de 
‘schade’ die zou worden aangericht. We moeten ons echter realiseren dat de potentiële schade van 
mahonia, als die monospecifieke haarden gaat vormen, minstens zo groot is en vooral permanent 
is. De machinale verwijdering daarentegen kan een hefboom zijn voor het her-dynamiseren van 
het landschap met de ontwikkeling van nieuwe stuifplekken, helmduintjes en duinvalleitjes.  
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Bijlage 1. Ellenberg-indicatorgetallen  

Indicatie voor licht 
  1 = volle schaduwplant 
  2 = volle schaduwplant / schaduwplant 
  3 = schaduwplant 
  4 = schaduwplant / half-schaduwplant 
  5 = half-schaduwplant 
  6 = half-schaduwplant / half-lichtplant 
  7 = half-lichtplant 
  8 = lichtplant 
  9 = volle lichtplant 
  X = indifferent 
  ? = onbekend volgens Ellenberg 
 
Indicatie voor vocht 
  1 = extreme droogte-indicator 
  2 = extreme droogte-indicator / droogte-indicator 
  3 = droogte-indicator 
  4 = droogte-indicator / droogte/vocht-indicator 
  5 = droogte / vocht-indicator 
  6 = droogte/vocht-indicator / vocht-indicator 
  7 = vocht-indicator 
  8 = vocht-indicator / nat-indicator 
  9 = nat-indicator 
  10 = waterplant, kenmerkend voor tijdelijk droogvallen bodems 
  11 = waterplant, bladeren in contact met de lucht 
  12 = onderwaterplant 
  X = indifferent 
  * = indicator voor wisselende grondwaterstand 
  = = inundatie indicator 
  ? = onbekend volgens Ellenberg 
 
 Indicatie voor zuurgraad 
  1 = sterk zure bodems 
  2 = sterk zure bodems / zure bodems 
  3 = zure bodems 
  4 = zure bodems / zwak zure bodems 
  5 = zwak zure bodems 
  6 = zwak zure tot zwak basische bodems 
  7 = zwak zure tot zwak basische bodems 
  8 = basische bodems; meestal op kalk 
  9 = sterk basische of kalkrijke bodems 
  X = indifferent 
  ? = onbekend volgens Ellenberg 
 
 Indicatie voor stikstof 
  1 = zeer stikstofarme bodems 
  2 = zeer stikstofarme bodems / stikstofarme bodems 
  3 = stikstofarme bodems 
  4 = stikstofarme bodems / matig stikstofrijke bodems 
  5 = matig stikstofrijke bodems 
  6 = matig stikstofrijke bodems / stikstofrijke bodems 
  7 = stikstofrijke bodems 
  8 = uitgesproken stikstofrijke bodems 
  9 = zeer uitgesproken stikstofrijke bodems 
  X = indifferent 
  ? = onbekend volgens Ellenberg 


