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De Vlaamse kustduinen zijn elk jaar een trekpleister voor tienduizenden vakantiegangers. Wat de 
toerist echter van de duinen te zien krijgt, blijft meestal beperkt tot de stuivende zandmassa die 
het brute geweld van de zee trotseert. De begroeiing bestaat uit niet veel meer dan Helmgras, 
wat struweel en... takkebossen. 
Onze kustduinen hebben nochtans heel wat méér te bieden. Alleen is er een flinke portie geluk 
nodig om tussen de flatgebouwen , villawijken en kampeerdorpen nog wat 'echte' duinen te ont
dekken. Er is inderdaad reden tot pessimisme. De laatste restjes onvervalst duin gaan definitief 
verloren als niet vlug en doortastend wordt ingegrepen. 

Duinen 
of 

fortuinen? 

De goeie ouwe kust 

Tot omstreeks 1850 was het Belgische 
duinenlandschap nog vrij gaaf. Onmid
dellijk achter de zeereepduinen wissel
den moerassige laagten (duinpannen) 
af met stuivend helmduin. Er was veel 
open water en in de uitgestrekte duin
gebieden tussen Nieuwpoort en de 
Franse grens stroomden zelfs heuse wa
terloopjes. Tenslotte deinden de duinen 
zachtgolvend en breed uit over het pol
derland, de zogenaamde 'binnenduin
rand'. In de Westhoek en de Zwin
streek is deze zone gelegen op 1 à 2 
km afstand van de zee. 
Naast enkele grotere centra zoals 
Nieuwpoort en Oostende was er slechts 
weinig menselijke bewoning in de dui
nen. De bebouwing bleef beperkt tot 
verspreide, kleine vissershuisjes. Naast 
de inkomsten uit de kustvisserij leefden 
de vissersfamilies van wat bescheiden 
landbouw op de binnenduinrand. Rond 
de huisjes lagen kleine, schrale akker
tjes; de meesten hielden ook enkele 
schapen of koeien als melk- en vleesle-
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1. Het Zwin (Knokke-Heist), privaat 125 ha (voornamelijk schorre) 
2. Zwinbosjes + Het Zoute (Knokke-Heist), 60 ha + 66 ha 
3. Duinbos 'Oosthoek' (Knokke-Heist) , 20 ha 
4. Park 58 (Knokke-Heist), 24 ha 
5. De Fonteintjes (Zeebrugge), B.N.V.R. 12 ha 
6. De Kijkuit (De Haan), B.NVR. 16 ha 
7. Duinbos (De Haan), 28 ha 
8. Blutsijde (Klemskerke), 18 ha 
9. De Warandeduinen (Middelkerke) , B.N.V.R. 1 ha (totaal 5 ha) 

10. Schuddebeurze (Westende), 5 ha 
11. Vliegveld Militair Domein (Nieuwpoort), 10 ha 
12. Karthuiserduinen + Zeeberm + Similiduinen (Oostduinkerke-Nieuwpoort), 

35 ha + 94 ha + 29 ha 
13. Groenendijk - Monobloc + Bos van Hannecart (Oostduinkerke), 90 ha + 

30 ha 
14. Mariapark en Plaatsduinen (Oostduinkerke), 40 ha 
15. Doornpanne (Koksijde, Oostduinkerke) , 150 ha 
16. Hoge Blekker en omgeving (Koksijde) , 25 ha 
17. Houtsaegerduinen (De Panne), 90 ha 
18. Kerkepanne (Koksijde), 30 ha 
19. Oosthoek (De Panne), 50 ha 
20. Calmeynbos (De Panne), 74 ha 
21. De Westhoek (De Panne), staatsnatuurreservaat 340 ha 
22. Duingebiedje ten zuiden van de Oude Molen (Koksijde), 14 ha 
23. Garzebekeveld (Adinkerke), 91 ha 
24. Duinmoerasjes en omgeving (De Haan), 3 ha 

De namen in het vet zijn natuurreservaten. 

Voor de puzzelliefhebbers: de belangrijkste duingebieden aan onze Vlaamse kust. 

" agglomeratie 

~ Natuurreservaten B.N.V.R. 

• duingebieden 

e gedeeltelijk duingebied 

De flora en fauna van de duinen is bijzonder rijk aan soorten. In de oude, gestabiliseerde duinen is het fraaie Duinroosje (1) vaak aspectbepa/end: vooral ten zuiden 
van Nieuwpoort in de maanden mei en juni een feest voor het oog. Je moet op de knieën om de enorme soortenrijkdom te ontdekken die te danken is aan 
eeuwenlange extensieve begrazing. Deze beheersvorm geraakte echter in onbnJik en fraaie duingraslanden zijn dan ook erg zeldzaam. Op de foto (2) ondermeer: Geel 
walstro, Muizenaartje en Rolklaver. Vochtige duinpannen zijn er ook al niet veel meer. In het Westhoekreservaat vinden we nog enkele restanten (3). 

Als de duinpanne niet te veel met Duindoorn of 
ander struweel is dichtgegroeid, · ontbreekt Parnas
sia (4) vrijwel nooit. lijn er konijneholen in de 
buurt dan worden ideale broedmogelijkheden ge
boden aan de Bergeend (5). 
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verancier, een paard of een ezel, die 
men in de omgeving liet grazen. Lang
durige begrazing van het duingrasland 
belette de opslag van struweel en liet 
de ontwikkeling toe van een zeer geva
rieerde flora en fauna in nauwe verwe
venheid met de plaatselijke waterhuis
houding. 
Anno 1850 waren er nog geen verhar
de wegen. De Panne en De Haan 
moesten nog worden geboren, Bredene 
en Middelkerke waren rustige polder
dorpjes ... 

Een stad van 60 km 

Rond de eeuwwisseling brachten de 
Britten het kusttoerisme naar het vaste
land. Aan de Belgische kust maakte de 
primitieve landbouw definitief plaats 
voor een 'toeristische ontginning' die 
nog tot op heden doorgaat. Onze kust
lijn is nu een 60 kilometer lange onon
derbroken agglomeratie geworden, met 
grote en kleine wegen en immense 
kampeerdorpen aan de rand. Hier en 
daar overleefde een flard duin de 
stadskanker. Ideaal gelegen om toeris
ten een zonnige vakantie te beloven. 
Veel van het 'ongerepte' duin overleeft 
nu alleen nog in de toeristische folders. 
Andere duingebieden gingen door be
bossing verloren. Grote oppervlakten 
werden in het begin van deze eeuw 
met voornamelijk naaldhout beplant. 
Dit is ondermeer te Knokke en De 
Haan het geval. 
In 1902 gaat aan de Oostkust (Duin
bergen) de eerste waterwinning van 
start. Vanaf de Tweede Wereldoorlog 
wordt bijna de volledige duinstrook als 
een spons leeggewrongen. Het huidige 
waterpeil ligt nu ca 50 tot 100 cm lager 
dan vroeger het geval was : vochtige 
duinpannen, moerassen, vijvers en 
plassen drogen onherroepelijk uit. Door 
verhoogde mineralisatie (bij uitdroging 
komen meer voedingsstoffen beschik
baar voor de planten) verruigt de oor
spronkelijke vegetatie, duindoornstru
weel schiet overal op. Eén voor één 
moeten de kieskeurige en daardoor 
kwetsbare dieren en planten voorgoed 
wijken. Ook in natuurreservaten, want 
ontwatering en verruiging kennen geen 
grenzen. 
Dit is bijzonder jammer. Het Vlaamse 
duinlandschap heeft immers een unieke 
waarde vanwege de uitzonderlijke geo
grafische positie die het inneemt tussen 
de kalkarme duinen in Noord-Neder
land en de krijtrotsen van Noord-Frank
rijk. De bouwpromotoren gaan echter 
onverminderd door, nieuwe waterwin
ningsplannen liggen op tafel. .. 
Enkel : het Duinviooltje groeit nog 
steeds niet op beton ... 

Duinen .. . 
om (van) te houden 

kele succesjes tegen Goliath te behalen. 
Na langdurige acties kwam in 1957 
nochtans het eerste duinenreservaat tot 
stand. 340 ha werden toen door de 
staat aangekocht in De Panne : het 
'Westhoek' -reservaat. De natuurreserva
ten die volgden zijn helaas op één 
hand te tellen en bovendien zeer klein, 
sainen goed voor nauwelijks 20 ha. 
Het beheer ervan wordt verzekerd door 
Natuur- en Vogelreservaten. Enkele van 
de meest waardevolle duincomplexen 
die nog bestaan blijven echter nog 
steeds smachten naar een effectieve be
scherming. Groenendijk - Monobloc en 
het Hannecart-bos te Oostduinkerke en 
de Zwinbosjes te Knokke-Heist zijn het 
meest bekend. Op het kaartje vindt u 
de belangrijkste duingebieden van onze 
kust aangeduid. 
Tot de voornaamste bedreigingen van 
duingebieden behoort de steeds toene
mende verruiging. door gebrek aan be-

heer. Waardevolle graslanden en duin
pannen vergrijzen op die manier tot on
doordringbaar duindoornstruweel. Door 
het inrichten van sportieve werkdagen 
probeert ondermeer de Duinenwerk
groep van B.N.V.R hieraan op klein
schalige wijze te verhelpen. 

. Het gevaar loert echter ook van buiten
uit: verkaveling, waterwinning, aanleg 
van toeristische voorzieningen zoals 
golfterreinen of jachthavens, ruiters en 
motocrossers ... 
David moet voortdurend op zijn tellen 
passen. Hij zal nog heel hard moeten 
knokken om Goliath, het verloederings
spook van onze kustduinen, in het 
zand te doen bijten... 0 

Kris Decleer 
Legeweg 221 

8020 Oostkamp 

De Duinenwerkgroep van B.N.V.R.: 
jeugdelexir tegen de vergrijzing 

'Natuurreservaten' heeft juistgeteld 4 
reservaten langs de kust onder haar 
hoede. 
Maar tussen De Panne en Knokke, ge
kneld tussen de toeristische infrastruc
tuur, liggen nog tientallen stukjes duin. 
Het zijn de troetelkinderen van de Dui
nenwerkgroep. 
Langs heel de kust vecht de Duinen
werkgroep om de typische planten en 
dieren in hun leefmilieu voor het nage
slacht te behouden . .Van augustus tot 
april wordt er gemaaid, gezaagd, ge
kapt en geplagd. 
Vrijwilligers zijn de ziel van de Duinen
werkgroep, nieuwe enthousiastelingen 
worden met open armen verwelkomd. 
Daarnaast zoekt de werkgroep perma
nent welke gebieden nog in beheer 
kunnen genomen worden; tipgevers zijn 
altijd welkom. 
De kracht van de Duinenwerkgroep 
schuilt in het feit dat ze langs heel de 
kust werkt en hierdoor ervaring opdoet 
in de meest verscheiden situaties. Die 
kennis wordt door de medewerkers 
doorgegeven tijdens studiebezoeken 

Om de beheersplannen te optimaliseren 
moet er overal zoveel mogelijk informa
tie verzameld worden over flora en fau
na van de betrokken gebieden. Hiertoe 
stimuleert de Duinenwerkgroep het we
tenschappelijk onderzoek in duingebie
den. Verschillende publikaties over de 
Fonteintjes, de Kijkuit en duingebieden 
langs de westkust bewijzen dat de 
werkgroep ook hier zijn doelstellingen 
realiseert. 
Om u maximaal te laten genieten van 
uw verblijf aan de kust richten wij ook 
geleide excursies en voordrachtavonden 
in. De werkgroep start binnenkort met 
een eigen, driemaandelijks tijdschrift 
met een aantrekkelijke inhoud voor een 
breed publiek en waarin ook alle activi
teiten worden aangekondigd. Een jaara
bonnement kost 150 fr. (het eerste 
nummer verschijnt in december 1986). 
Vrijwilligers die actief willen meehelpen 
aan de verdere uitbouw van de werk
groep blijven steeds welkom. 0 

Luc Vanhercke 

waarop in één of meer duingebieden Wenst u mee te werken met de Duinenwerkgroep, 
de beheersmogelijkheden, -moeilijkhe- of op de hoogte gebracht te worden van onze acti-
den en -resultaten bediscussieerd wor- viteiten geef dan gerust een seintje op het volgend 
den. Bezoek aan buitenlandse gebieden adres: In de voortdurende strijd om het be- Duinenwerkgroep, Koninginnelaan 40, 8370 Blan-

houd en de bescherming van ons duin- is niet uitgesloten. kenberge, (Tel. 050141 .55.41) 
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