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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 Oosthoekduinen, ingesteld op 14 augustus 1999. In 2000 werd voor het gebied een 

projectrapport en vervolgens een projectuitvoeringsplan opgemaakt (VLM 200a en b). 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 de biotische toestand 7 jaar na de werken vast 

te leggen, de bekomen gegevens te bespreken en te vergelijken met de vorige opnamejaren.  

De uitvoering startte in het najaar van 2002 en werd beëindigd in het voorjaar van 2005. In dit 

gebied van in totaal 183 ha kan men verschillende deelgebieden onderscheiden : de Krakeelduinen 

(51,8 ha) grenzend aan NVR de Westhoek, het Calmeynbos aan weerszijden van de Kerkstraat 

(ongeveer 70 ha), de Oosthoekduinen ss (37 ha), het voormalige Argo (2.3 ha) en COC (1.9 ha) 

terrein en het duin-polder overgangsgebied (15.8 ha). 

De voornaamste ingrepen zijn: 

Krakeelduinen: verwijderen van de aangeplante populierendreven, verwijderen van agressieve 

plantensoorten zoals esdoorn en ontariopopulieren, herstellen van mosduinen door het verwijderen 

van opslag van abeel. Eerste werken 2003 

Oosthoekduinen ss: verwijderen van de aangeplante populierendreven, verwijderen van agressieve 

plantensoorten zoals esdoorn en ontariopopulieren, verwijderen van sleedoorn- en 

duindoorstruweel, verwijderen van dennenbosjes, aanpassen van de oevers van de vijver, instellen 

van een begrazing met ezels. najaar 2002 tot eind 2003 

Argo-terrein: verwijderen van abeel, populieren; najaar 2002 tot eind 2003 

COC-terrein: verwijderen van gebouwen, betonconstructies, inrichting van bunker voor 

vleermuizen, graven van een panne, verwijderen van sneeuwbes, abeel, populieren, introductie 

van begrazen door schapen. najaar 2004 tot voorjaar 2005 

Duin-polder overgang : op meest oostelijke perceel afgraven van de voedselrijke bovenlaag, 

herstel en aanleg van enkele poelen, aanbrengen van microreliëf (enkele laagtes en iets hogere 

zones), aanleg van paaiplaats, introductie van begrazen door paarden en runderen. Deze werken 

werden uitgevoerd van najaar 2002 tot voorjaar 2003. 

Om praktische redenen wordt 2010 voor het volledige NI project Oosthoekduinen, T7 genoemd. 
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2. Methodiek 

2.1. Vegetatiekartering 

Naar aanleiding van een ecologische studie in de Doornpanne (Kuijken et al. 1993) werd aan het 

Instituut voor Natuurbehoud een vegetatietypologie ontwikkeld voor de kartering van 

duinvegetaties (de code ‘Leten’). Deze typologie werd in de jaren daarop verder uitgewerkt en 

verfijnd, onder meer naar aanleiding van karteringen in de Westhoek, Houtsaegerduinen en Ter 

Yde maar is nog niet als een afgewerkt product naar buiten gebracht. Ook is een vorm van deze 

code gebruikt voor de kartering van de Oosthoekduinen-Krakeelduinen en de Noordduinen in het 

kader van de Natuurinrichtingsprojecten (VLM 2000, 2003).  

In het kader van PINK werd een nieuwe versie van de code ontwikkeld die tegemoet moet komen 

aan een aantal praktische problemen (Provoost et al. 2010). Zij werd reeds toegepast bij de 

kartering van de Westhoek, Houtsaegerduinen, D’Heye en de Baai van Heist. De oude code is 

ontwikkeld in een periode waarin GIS nog verre van algemeen goed was en kaarten vooral visueel 

werden geïnterpreteerd. Uitgangspunt was dat de vegetatie binnen elke gekarteerde ruimtelijke 

eenheden zo accuraat mogelijk beschreven werd, gebruik makend van een set codes die elementen 

in de vegetatie representeren. Het resultaat was vaak een lange, ingewikkelde code die veelal 

uniek was per patch (bv. B17p2u16). Dergelijke codes zijn binnen een GIS-databankomgeving 

ontzettend moeilijk te hanteren. De nood werd aangevoeld om te komen tot een beperktere set 

eenheden en een meer hiërarchische opbouw van de code. De kaart van de Oosthoek uit 2003 

maakt gebruik van meerdere velden voor het weergeven van de verschillende ecotooptypen en 

komt hier dus al een stuk aan tegemoet (figuur 2.1). Nadeel blijft dat de informatie verspreid is 

over een groot aantal velden (tot 9 ecotooptypen) en daardoor moeilijk in een databankomgeving 

kan worden geanalyseerd. Verder blijft de code beperkt voor het aanduiden van dominante soorten 

door het gebruik van cijfers. Dit werd aangepakt door aanpassing van de veldenstructuur. De 

nieuwe code steunt grotendeels op de ecologische kennis die ten grondslag ligt van de 

oorspronkelijke eenheden. Ook de betekenis van de hoofdcodes is niet veranderd. Het belangrijkste 

veld ‘code’ omvat de basiseenheid, gekozen uit een vaste set van enkele honderden codes (bv. 

ot=droge pioniervegetatie; t=mosduin; p=diverse struweeltypen, bp=loofbos met 

struweelondergroei, …). De codes worden gegroepeerd tot een beperkt aantal klassen. Verdere 

precisering van de types kan ingevuld worden in de velden ‘Dominant’ en ‘Sub’(dominant). Bij 

graslanden kan daar een vegetatietype worden ingevuld, bij struwelen, grasruigten, bossen, … de 

dominante en eventueel subdominante soort (figuur 2.1).  

 

        

Figuur 2.1  Weergave van de T-1 vegetatiekaart op de luchtfoto’s van 2002 (links) en 2008 (rechts). 

 

Voor het karteren op het terrein worden op foto-papier afdrukken van digitale luchtfoto’s gemaakt  

(schaal 1/1500). Daarop worden in het veld contouren afgebakend en codes genoteerd met fijne 
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alcoholstiftjes. De kleinste gekarteerde eenheid is relatief klein (ca. 10m²) maar is afhankelijk van 

het type vegetatie. Zo kunnen individuele bomen of struiken zoals meidoorns bijvoorbeeld 

gemakkelijker onderscheiden worden. Als basisfoto werd de rgb AGIV-beeld uit december 2008 

gebruikt (pixel=25 cm). Digitalisatie en verdere verwerking gebeurde in ArcGIS 9.3.  

Vergelijking met T-1:  

Gezien de nieuwe code grotendeels steunt op de oude, is relatief gemakkelijk een vertaling te 

maken. De codes van de kaart van 2002 (T-1) werden omgezet naar de nieuwe code. Vervolgens 

werd een overlay gemaakt (intersect) tussen beide kaarten en een kaart met deelgebieden (figuur 

2.2). Ook werd een tabel opgemaakt die de vertaling moet mogelijk maken tussen de 

‘doelsystemen’ (VLM 2010), ‘natuurtypen’ (Vandenbussche et al. 2002) en de eenheden op niveau 

‘klasse’ van de duinvegetatiekarteercode (Provoost et al. 2010). Verdere analyse (groeperen en 

vergelijken) gebeurde in Access. Daarbij werd ieder type verandering vertaald naar een bepaald 

proces zoals verbossing, regressie, fixatie, … 

 

 

Figuur 2.2. Deelgebieden gebruikt voor evaluatie van de vegetatie. 

 

2.2. Permanente kwadraten (PQ) 

Elf permanente kwadraten, doorgaans van 20x20 m² werden in 2010 opgenomen met een 

aangepaste Tansley-schaal (Demeulenaere et al. 2002, tabel 2.1). Zij werden ingevoerd in 

Turboveg for Windows 2.92. De resultaten worden vergeleken met opnames in T-1 en T2 die in 

dezelfde Turboveg-databank werden geïmporteerd. Hiervoor wordt gesteund op syntaxonomische 

identificatie op basis van de Vegetatie van Nederland via het programma ASSOCIA. Instellingen 

waren 0.5 voor ‘(Extra) weight for present species’; 0.4 voor ‘Power of qualitative index’ en 20 

voor ‘Maximum difference in distance for alternatives’. Er werd gebruik gemaakt van de PG-2005 

tabel. Verder werd ook het ‘natuurtype’ bepaald volgens Vandenbussche et al. (2002). 

Per PQ werden gemiddelde Ellenberg-indicatorwaarden berekend voor licht, vocht, zuurgraad en 

stikstof. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de applicatie binnen Turboveg. De resultaten worden 

grafisch weergegeven om de verschillende opnames gemakkelijk te kunnen vergelijken.      

Verder zijn ook bodemgegevens beschikbaar (bodemonderzoek uitgevoerd door VLM). Ten slotte 

wordt gebruik gemaakt van de grondwatergegevens uit WATINA. Enkel voor het peilbuizennetwerk 

in de Oosthoekduinen zijn gegevens beschikbaar (figuur 2.3). Voor het kwadraat opgenomen in de 

Krakeelduinen zijn grondwatergegevens niet relevant omdat vegetatie er grondwateronafhankelijk 

is. De peilbuizen in de Oosthoek zijn geïnstalleerd naar aanleiding van het natuurinrichtingsproject 
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en worden actueel verder opgemeten door ANB. Verschillende buizen zijn ondertussen in onbruik 

geraakt en een aantal nieuwe buizen werden geplaatst. Daarvan is echter nog geen nieuwe 

nauwkeurige plaats- en hoogtebepaling gebeurd. De bespreking van grondwaterstanden in de pq’s 

gebeurt dan ook op basis van nabijgelegen buizen en niet op basis van interpolaties. Bij de 

bespreking werden de bestaande fiches overgenomen (VLM 2010) en aangevuld met nieuwe 

gegevens. 

  

 

Figuur 2.3. Situering van pq’s en relevante peilbuizen in de Oosthoek (boven) en Krakeelduinen (onder). 
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Verschillende pq’s werden niet opgenomen in 2010 (figuur 2.3). Het betreft enerzijds vier pq’s van 

niet begraasd bos en struweel waar op de korte tijdspanne weinig verandering wordt verwacht (pq 

12, 13, 20 en 23). Drie pq’s binnen de duinzoom worden weggelaten omwille van hun 

heterogeniteit: pq1, 2 en 7. Ten slotte werden drie mosduin-pq’s niet opgenomen omwille van de 

geringe representatieviteit (pq8, gelegen aan een overbetreden en sterk beschaduwde toegang van 

de Oosthoekduinen), het volledig onderstuiven (pq 16) of de nabijheid van een gelijkaardig pq (17 

versus 18).  

Tabel 2.1. Aangepaste Tansley-schaal volgens Demeulenaere 2002. 

 

 

2.3. Perceelopnames Duinzoom Oosthoek 

Ieder perceel van de Duinzoom werd opgenomen met de Tansley-schaal (figuur 2.4). Van de 

perceelsranden werd een aparte opname gemaakt, conform de klassieke methodiek gebruikt voor 

perceelsopnames. Alle opnames werden onderworpen aan een TWINSPAN classificatie. 

 

Figuur 2.4. Perceelsnummering Duinzoom Oosthoek.  
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2.4. Detailkartering van aandachtssoorten 

Voor de detailkartering van aandachtssoorten (vaatplanten) werd 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 die 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 2.2). 

Tabel 2.2.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.  

In de Oosthoek-Krakeelduinen werd een detailkartering uitgevoerd door de VLM (Joy Laquière) in 

drie verschillende jaren: 2002 (T-1), 2005 (T2) en 2010 (T7). Samen met de vegetatiekartering 

werden ook in 2011 aandachtssoorten gekarteerd. Verder zijn losse waarnemingen beschikbaar 

voor verschillende jaren.  

Aandachtssoorten voor de duinen bij dagvlinders zijn kleine parelmoervlinder, heivlinder en 

sleedoornpage. Hun status binnen het gebied wordt besproken aan de hand van losse 

waarnemingen.  

 

2.5. Inventarisatie van poelen 

In het kader van PINK werden in 2007 reeds vegetatieopnames gemaakt van de poelen HOS_010, 

HOS_012 en HOS_006 (figuur 2.5). Ook door de VLM werden deze poelen opgenomen in 2007. 

Deze opnames werden opnieuw gemaakt in 2010 in het kader van deze opdracht en vergeleken 
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met de vorige. 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.  

 

 

Figuur 2.5. Poelen en ander open water in de Oosthoekduinen. De geïnventariseerde poelen zijn aangegeven in 

licht blauw.
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3. Vegetatiekartering  

3.1. Algemeen 

De vegetatie werd in kaart gebracht tijdens 9 veldwerkdagen in de periode juli-november 2011. De 

totale gekarteerde oppervlakte bedraagt 184 ha. Daarvan worden 63 ha ingenomen door het 

Calmeynbos en 14 ha door de graslanden van de duinzoom, 2 zones die weinig karteerinspanning 

vergden. De reële snelheid van karteren bedroeg dus 124ha/9 dagen of 12 ha/dag. Dit is een stuk 

hoger dan het gemiddelde van 6ha/dag dat bij de vegetatiekarteringen in het kader van PINK werd 

gehaald (Provoost et al. 2010, bijlage 2). Oorzaken hiervan zijn grotere ervaring, de geringere tijd 

nodig voor simultane detailkartering en de iets grotere polygonen. Ter vergelijking: in de 

Oosthoek/Krakeelduinen bedraagt de gemiddelde grootte van de polygonen 598 m² (exclusief 

duinzoom en Calmeynbos), tegenover 566m² voor de Westhoek en 488 m² voor de 

Houtsaegerduinen. In de Oosthoek/Krakeelduinen komen relatief meer homogene 

vegetatieeenheden voor, vooral mosduinen en bosaanplanten. 

Inhoudelijk zijn de kaarten uit 2002 en 2011 goed met elkaar te vergelijken omdat de gebruikte 

code grote gelijkenissen vertoont. De nieuwe code, uitgewerkt in Provoost et al. (2010), is immers 

van de oude duinvegetatiecode afgeleid. Wel is de detailgraad van de kartering enigszins 

verschillend. In totaal werden tijdens de recente kartering 1677 polygonen afgebakend. Bij de 

kartering in 2002 waren dit er 1066. Over het algemeen zijn in 2011 dus iets kleinere eenheden 

afgebakend en werd in 2002 meer in complexen gekarteerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 

afzonderlijke afbakening van individuele bomen of kleine groepen van struiken zoals in figuur 3.1 

wordt geïllustreerd. Dit heeft voor gevolg dat de vegetatiedynamiek zoals afgeleid uit de overlay 

van de kaarten kwantitatief hoger zal zijn dan in werkelijkheid. Maar het verschil zit vooral in 

geografische details waardoor het algemeen patroon vermoedelijk weinig wordt beïnvloed. In ieder 

geval heffen de fouten elkaar op bij het berekenen van de totale verandering.  

Toch werd geopteerd om de kaart van 2002 te verfijnen door een extra 115 herkenbare bomen of 

boomgroepen af te bakenen op basis van de luchtfoto’s uit 2002 (figuur 3.1). Voor het bepalen van 

de soort werd de recente kaart gebruikt. Bij andere vegetatietypen is dergelijke verfijning niet 

mogelijk omdat daarvoor terreincontrole nodig is. De kruidachtige vegetatie uit 2002 kan immers 

niet op basis van waarnemingen in 2011 worden gecodeerd. 

 

   

Figuur 3.1. Verschil in karteeraanpak in 2002 (links) en 2011 (midden) en aanpassing van de kaart van 2002 

(rechts).  

Tabel 3.1. geeft de vertaling weer tussen de ‘doelsystemen’ (VLM 2010), ‘natuurtypen’ 

(Vandenbussche et al. 2002) en de eenheden op niveau ‘klasse’ van de duinvegetatiekarteercode 

(Provoost et al. 2010). Deze drie systemen zijn grotendeels compatibel maar we achten toch een 

aantal kleine aanpassingen wenselijk. 1) De natuurtypen ‘storingsvegetatie’ en ‘kapvlakte’ worden 

normaal niet onderscheiden als ‘klasse’ maar kregen in de kaart toch een afzonderlijke aanduiding.  
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2) Een aantal extra klassen worden gebruikt: open en gefixeerd helmduin, natte ruigte, 

exotenstruweel en pad. Zij kunnen éénduidig naar de doelsystemen worden vertaald.  3) De 

natuurtypen ‘duinroosruigte’, ‘duinroosdwergstruweel’ en ‘vergraste duinroosvegetatie’ werden 

samengenomen als klasse ‘grasruigte/Duinroos’ gezien zij heel sterk verwant zijn, in de praktijk 

vaak moeilijk ondubbelzinnig kunnen onderscheiden worden en slechts heel kleine oppervlaktes 

beslaan. 4) Het onderscheid tussen de verschillende natuurtypen in de bossfeer is niet eenduidig 

en moeilijk in de praktijk te brengen. De twee hier gebruikte duinbostypen  ‘droog tot vochtig 

abelen-iepenbos’ en ‘mesofiel duinberkenbos’ hebben niet echt diagnostische soorten en kunnen in 

de praktijk moeilijk onderscheiden worden. Deze indeling kunnen we ook niet vertalen naar 

spontaan bos versus aanplant gezien de soms onduidelijke oorsprong van bossen en de geleidelijke 

overgang bij spontaan verjongende aanplanten. Daarom wordt geopteerd om enkel onderscheid te 

maken tussen loof- en naaldbos. Ons inziens is dit de ecologisch meest zinvolle benadering.  

 

Tabel 3.1. Vertaling tussen doelsystemen, natuurtypen en klassen volgens de karteercode duinvegetatie. 

Doelsysteem
Natuurtype                

(Vandenbussche et al. 2002)

Klasse  duinvegetatiecode 

(Provoost et al. 2010)

Vegetatieloos stuifduin en 
open zandbindervegetatie

Vegetatieloos stuifduin Onbegroeid

Vegetatieloos stuifduin en 
open zandbindervegetatie

Open zandbindervegetatie Schaarsbegroeid

Vegetatieloos stuifduin en 
open zandbindervegetatie

Open zandbindervegetatie Open helmduin

Vegetatieloos stuifduin en 
open zandbindervegetatie

Open zandbindervegetatie Gefixeerd helmduin

Mosduinen en 
pioniergraslanden

Kalkrijke mosduinen en 
pionierduingraslanden

Mosduin

Mosduinen en 
pioniergraslanden

Duinroos-mosduin Mosduin/Duinroos

Duingrasland
Droog tot vochtig kalkrijk 
duingrasland

Duingrasland

Duingrasland Pad

Duingrasland Vervilt duingrasland Duingrasland

Duingrasland Duinroos-duingrasland Duingrasland/Duinroos

Ruigte Ruigten en zomen Droge ruigte

Ruigte Ruigten en zomen Natte ruigte

Ruigte Dauwbraamvegetatie Dauwbraam

Ruigte
Vervilte monospecifieke 
graslandvegetaties

Grasruigte

Ruigte Duinroosruigte Grasruigte/Duinroos

Ruigte Vergraste duinroosvegetatie Grasruigte/Duinroos

Ruigte Duinroosdwergstruweel Grasruigte/Duinroos

Ruigte Kapvlakte Droge ruigte

Ruigte Storingsvegetatie Schaarsbegroeid

Struweel Kruipwilgstruweel Kruipwilg

Struweel Duindoornstruweel Duindoornstruweel

Struweel Vegetatief duindoornstruweel Duindoornstruweel

Struweel Aftakelend duindoornstruweel Duindoornstruweel

Struweel Liguster-duindoornstruweel Ligusterstruweel

Struweel Liguster-duindoornstruweel Duindoornstruweel

Struweel Gemengd struweel Overig struweel

Struweel - Exotenstruweel

Struweel
Vochtige tot natte 
wilgenstruwelen 

Overig struweel

Loofbos
Vochtige tot natte 
wilgenstruwelen 

Loofbos

Loofbos
Mesofiel duinberkenbos op 
kalkrijke bodem

Loofbos

Loofbos
Droog tot vochtig abelen- 
iepenbos op kalkhoudende bodem 

Loofbos

Loofbos Loofhoutaanplant Loofbos

Loofbos Calmeynbos Loofbos

Naaldbos Naaldhoutaanplant Naaldbos

Cultuurgrasland Cultuurgrasland

Antropogeen Antropogeen

Vijver Vijver Water  
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Figuur 3.2. Vegetatiekaart Oosthoek en Krakeelduinen 2002 (boven) en 2011 (onder). 
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3.2. Vegetatiedynamiek 

3.2.1. Algemeen 

De resultaten van de vegetatiekartering worden weergegeven in figuur 3.2. Voor een 

gedetailleerde versie van de kaarten verwijzen we naar de kaart in bijlage. Figuur 3.3 geeft de 

globale oppervlaktes weer van de verschillende vegetatietypen (‘doelsystemen’) in de twee 

onderscheiden periodes. Voor de concrete cijfers verwijzen we naar tabel 3.2. De 

vegetatiedynamiek uitgedrukt in processen zoals fixatie, verstruweling of regressie wordt 

weergegevens in figuur 3.4 en tabel 3.3. Voor een meer gedetailleerde evaluatie splitsen we het 

gebied op in deelzones (zie figuur 2.2) en toetsen we de vastgestelde veranderingen aan de 

natuurstreefbeelden zoals vastgelegd in het projectuitvoeringsplan (VLM 2000a, figuur 3.4). 

Hieronder geven we een overzicht van de vegetatiedynamiek per vegetatietype. 

 

Tabel 3.2. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in beide perioden. 
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17.09 11.40 3.67 1.88 1.13 0.19 1.57 0.27 0.40 0.10 0.74 0.40 4.04 3.26 0.08 0.12 4.85 4.81 0.60 0.37

Mosduinen en 
pioniergraslanden

3.90 10.76 0.68 3.34 1.09 1.99 1.37 2.43 0.07 0.21 0.01 0.13 0.11 1.67 0.20 0.47 0.22 0.35 0.14 0.17

Duingrasland 0.35 1.53 0.50 0.21 0.03 0.03 0.06 0.03 0.01 0.43 0.11 0.20 0.16 0.10

Ruigte 6.13 9.07 3.48 4.27 1.33 1.33 0.07 0.30 0.07 0.47 0.15 0.26 0.27 1.16 0.02 0.19 0.66 0.96 0.09 0.12

Struweel 33.88 36.17 13.50 17.43 7.20 6.56 1.02 0.92 0.38 0.20 0.90 0.84 7.18 6.45 0.21 0.69 3.13 2.40 0.35 0.69

Loofbos 94.01 87.51 9.46 3.37 3.70 4.17 5.31 5.50 41.12 41.02 19.35 19.82 5.24 4.51 1.08 0.34 4.14 4.54 4.60 4.23
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Antropogeen 1.57 1.28 0.09 0.08 0.15 0.15 0.77 0.70 0.16 0.11 0.10 0.01 0.15 0.05 0.02 0.13 0.19
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Figuur 3.3. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het hele 

gebied. 
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Tabel 3.3. Vegetatiedynamiek in de verschillende deelzones. 
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Ontbossing (loof) 6.43 0.91 0.44 0.59 0.30 1.77 0.47 0.61 0.76 12.27

Ontbossing (naald) 0.17 0.70 0.01 0.87

Struweelregressie 2.14 0.62 0.20 0.05 0.23 1.34 0.91 0.02 0.04 5.56

Regressie kruid 0.18 0.08 0.06 0.01 0.01 0.18 0.02 0.01 0.10 0.66

Mobilisatie 0.26 0.01 0.01 0.00 0.02 0.82 0.92 0.14 2.19

Fixatie 2.27 0.82 1.01 0.27 0.43 1.98 1.20 0.22 0.07 8.27

Graslandsuccessie 0.72 0.23 0.14 0.00 0.00 0.10 0.04 0.02 1.27

Verruiging 0.91 0.30 0.08 0.01 0.01 0.00 0.07 0.00 0.04 1.42

Verstruweling 1.10 0.69 0.19 0.02 0.07 0.27 0.38 0.06 0.08 2.86

Verbossing 0.68 1.43 0.64 0.42 0.33 0.91 0.63 0.28 0.02 5.34

Stabiel 16.18 9.49 7.37 40.83 20.31 10.32 8.57 4.70 0.74 118.50

Totaal 30.87 14.60 10.14 42.20 21.88 18.39 13.22 6.06 1.85 159.22  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4. Visie Natuurstreefbeelden (VLM 2000a). 
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Figuur 3.5. Vegetatiedynamiek in Oosthoek en Krakeelduinen op basis van de karteringen van 2002 en 2011. 

 

Bos 

De oppervlakte loofbos kende een netto afname van ca. 6,5 ha. Dit is nagenoeg uitsluitend te 

wijten aan de natuurinrichtingsmaatregelen. In totaal werden ruim 12 ha loofbos en 0,85 ha 

naaldbos ontgonnen. Dit betekent dus ook dat er lokaal verbossing optrad. In totaal betreft het een 

oppervlakte van ruim 5 ha. De belangrijkste soorten die daartoe bijdragen zijn gewone esdoorn 

(2,4 ha), Canadapopulier (0,8 ha) en gewone es (0,5 ha). Bij Canadapopulier en abelen betreft het 

bijna uitsluitend vegetatieve uitbreiding vanuit aanplanten. Esdoorn, es, berken en zomereik 

breiden zich uit via zaden die door wind of vogels (zomereik) worden verbreid en hebben dus 

geografisch een veel bredere impact. Figuren 3.6 en 3.7 geven de uitbreiding van esdoorn en es 
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weer op basis van de vegetatiekaarten. Deze kaarten vertonen wellicht onnauwkeurigheden omdat 

boomsoorten in bossen met meerdere dominante soorten niet afzonderlijk worden aangeduid. 

Dergelijke eenheden worden als ‘gemengd bos’ gekarteerd en hierin komen zowel esdoorn als es 

frequent voor. De figuren geven aan dat de uitbreiding van gewone es sterk verspreid gebeurde, 

zowel in de Krakeelduinen als de Oosthoek. De uitbreiding van gewone esdoorn gebeurde meer 

gelokaliseerd vanuit de bestaande kernen. Veel verspreid staande esdoorns zijn zowel in de 

Krakeelduinen als de Oosthoekduinen gekapt.  

 

 

 

 

Figuur 3.6. Gewone esdoorn in de Oosthoek/Krakeelduinen in 2002 (boven) en 2011 (onder). 
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Figuur 3.7. Gewone es in de Oosthoek/Krakeelduinen in 2002 (boven) en 2011 (onder). 

 

Struweel 

Hoewel de totale struweeloppervlakte globaal met ruim 2 ha  toeneemt, vertoont het struweel over 

een oppervlakte van ca. 5 ha ook regressie naar een kruidachtige vegetatie. Achteruitgang van 

struweel is ook deels te wijten aan de beheerwerken. In de Oosthoekduinen werd achter het 

zwembad en in het oosten van de begrazing respectievelijk ongeveer 2500 en 500 m² struweel 

ontgonnen ten behoeve van duingraslandontwikkeling. Sterfte stellen we vooral vast bij de 

kortlevende struiksoorten duindoorn en wilde liguster. Individuele scheuten (‘ramets’) van 

duindoorn of liguster leven gemiddeld niet langer dan 15 jaar waardoor er een grote turn-over is 

van individuele struiken in de vegetatie. Er lijkt geen beduidende relatie te zijn met begrazing; de 

regressie doet zich zowel binnen als buiten de begrazingsrasters voor. Ook bij andere soorten kan 

sterfte optreden door vraat of ziekte maar de kwantitatieve impact hiervan op de 
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vegetatiedynamiek is beperkt en heel lokaal. Aftakeling in duindoornstruweel of gemengd struweel 

beslaat een oppervlakte van ca. 4 ha. Aftakeling van ligusterstruweel doet zich voor over een 

oppervlakte van 0,9 ha. Dit is relatief gezien bijzonder veel gezien liguster in hooguit 10% van het 

struweel een rol speelt. Wilde liguster vertoont een dichte klonale groei en ook bij afsterven 

verdwijnt de hele kloon. Hierdoor kunnen op korte termijn vrij grote open plekken in het struweel 

ontstaan. Duindoorn vertoont eerder een geleidelijke vermindering van de vitaliteit en dus een 

graduele overgang van struweel naar open habitattypen. Bij openvallen van struweel gaat duinriet 

doorgaans domineren, eventueel samen met duinroos indien deze soort in het struweel aanwezig 

was. 

De toename van de struweeloppervlakte is onder meer ook te wijten aan de aanduiding als 

struweel van de populierenopslag in de Krakeelduinen, gezien deze opslag een hoogte bereikt van 

2 tot 3m. Dit betreft een zone van 3,4 ha. Ongeveer 80% van de verstruweling gaat ten koste van 

kaal zand of open vegetatie zoals mosduin, pionierduingrasland en ruderale pionierbegroeiing. De 

sterkste uitbreiding van duindoorn doet zich voor ter hoogte van de uitgebroken verharding langs 

de pompbatterijen in de Krakeelduinen. Maar in verhouding kende het duingrasland een veel 

sterkere verstruweling. Van de ca. 3500 m² die in 2002 als duingrasland werden gekarteerd, is 

bijna een derde verstruweeld. 

 

Stuifduin 

Fixatie van onbegroeid duin lijkt kwantitatief de belangrijkste trend in het open duinlandschap 

(tabel 3.2). We moeten er echter op wijzen dat de vaststelling van dit proces uiterst gevoelig is 

voor de interpretatie van vegetatietypen in het veld. Fixatie is namelijk de overgang van 

‘onbegroeid’ naar ‘schaars begroeid’ duin en de grens tussen beiden is moeilijk vast te leggen en 

daarenboven schaalafhankelijk. Bij aanduiding van kleinere polygonen kan een meer gedetailleerde 

opdeling gemaakt worden tussen beide typen, terwijl grotere eenheden al snel in de categorie 

‘onbegroeid’ terecht komen (zie figuur 3.8). Figuur 3.9 moeten we dan ook vooral relatief 

interpreteren. We zien dat fixatie relatief groter en mobilisatie duidelijk geringer is in de 

Krakeelduinen. Dit kan verklaard worden door de geringere betredingsdruk. In de Oosthoekduinen 

zien we een relatief grotere fixatie in het begraasde deel van het gebied wat wijst op een grotere 

betredingsdruk van recreatie dan van begrazing. Vooral in de buurt van het jeugdverblijfcentrum 

De Flipper is er inderdaad enkel nog kaal zand te vinden en geen halfgefixeerde duinen of 

mosduinen. De fixatie uit zich vooral in een toename van de oppervlakte mosduin van ongeveer 3 

naar 11 ha. 

  

Figuur 3.8. Proces ‘fixatie’ zoals afgeleid uit de vegetatiekaarten weergegeven op de luchtfoto’s van 2002 

(links) en 2010 (rechts). 
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Figuur 3.9. Fixatie van stuifduinen en mobilisatie in de verschillende deelgebieden op basis van een vergelijking 

tussen de vegetatiekaarten van 2002 en 2011. 

 

Duingrasland 

De ontwikkeling van duingrasland vergt bijzondere aandacht gezien het de belangrijkste 

doelstelling is van het (begrazings)beheer. Figuur 3.10 geeft de evolutie van verschillende 

vegetatietypen die hiermee verband houden. Goed ontwikkeld duingrasland is slechts zeer beperkt 

aanwezig in het gebied. De oppervlakte ervan is toegenomen van 0,36 naar 0,51 ha, een trend die 

zich voornamelijk situeert in het begrazingsblok van de Oosthoekduinen. Dit bevestigt dat 

begrazing een geschikt instrument is voor de ontwikkeling van duingrasland vanuit verruigde of 

vergraste vegetaties. Zoals hoger aangehaald is niet begrazing maar vooral het ouder worden van 

struweel verantwoordelijk voor het openvallen van struweel wat op zich resulteert in de 

ontwikkeling van deze (gras)ruigtes. In het noordoosten van het gebied, achter het gemeentelijk 

zwembad situeert zich een belangrijk graslandzone. Hier komen kleine vlekken goed ontwikkeld 

grasland voor met belangrijke populaties van kenmerkende duingraslandsoorten. De zones met 

ontgonnen struweel die worden gemaaid, zijn actueel nog grasruigtes met elementen van 

duingrasland. Binnen de begrazing is een snellere evolutie merkbaar van de ontstruweelde 

terreindelen naar duingrasland. 

 

3.2.2. Krakeelduinen-west 

Deelgebied Krakeelduinen-west is een dynamische zone; over ongeveer de helft van de 

oppervlakte heeft de vegetatie sterke veranderingen ondergaan. De belangrijkste trend is de 

afname van loofbos met ongeveer 6 ha door kappen van vooral abelen en populieren (figuur 3.11). 

Na een kapvlakte-fase evolueerden de meeste gekapte zones naar grasruigtes gedomineerd door 

duinriet of andere ruige vegetaties. In de recente centrale bosontginning is er sterke opslag die in 

het najaar van 2011 weer werd gekapt. De vegetatie kan er best als struweel worden omschreven, 

vanwaar de sterke toename van de oppervlakte struweel. Door het instellen van schapenbegrazing 

valt hier een geleidelijke evolutie naar duingrasland te verwachten maar het bedwingen van de 

opslag is hiervoor essentieel. De zone kende reeds een toename van duingrasland van ongeveer 

0,5 ha, wat de aanvang van deze trend illustreert. De dienstwegen langs de pompputten, waar 

populieren werden gekapt, kennen een sterke verstruweling door duindoorn.   

Verder kent de zone een relatief grote struweelregressie. Vaak betreft het liguster-

duindoornstruwelen. Ook in deze zones ontwikkelen zich in eerste instantie grasruigtes die bij 

begrazing verder kunnen evolueren naar duingrasland. Een laatste belangrijke trend in het 

deelgebied is de fixatie van niet of schaarsbegroeide terreindelen. Onder meer daardoor is de 

oppervlakte aan min of meer gesloten mosduin sterk toegenomen (van 3,9 naar 10,8 ha).  
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Figuur 3.10. Evolutie van duingrasland in Oosthoek en Krakeelduinen tussen 2002 (boven) en 2011 (onder). 

 

Het natuurstreefbeeld voor deze zone (VLM 2000b) was oorspronkelijk vooral op struweel en bos 

gericht. Door het openvallen van struweel met ontwikkeling van grazige vegetaties en de 

aanwezigheid van relatief grote oppervlakte aan waardevolle mosduinen en jonge duingraslanden, 

is het aangewezen om dit beeld bij te stellen en een belangrijke component aan open 

duinhabitattypes na streven. Ook de visie voor het centrale abelenbos is intussen bijgesteld en het 

bos werd gekapt. 
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Figuur 3.11. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Krakeelduinen-west’. 

 

3.2.3. Krakeelduinen-zuidwest 

In deelgebied Krakeelduinen-zuidwest is ongeveer 65% van de vegetatie stabiel gebleven op 

niveau van globale vegetatieklasse (figuur 3.12). De belangrijkste trend is de fixatie van open 

vegetatie met zandbinders naar mosduin. Dit resulteerde in een toename van de oppervlakte 

mosduin met bijna 1 ha. In de meest stabiele mosduinen zien we ook verdere successie naar 

duingrasland. Struweel kende een lichte afname door spontane aftakeling. Loofbos kende netto een 

lichte toename met ca. 0,5 ha. Dit komt vooral door een sterke uitbreiding van gewone esdoorn in 

het zuidwesten van deze zone (zie figuur 3.6). De afname van bos bedroeg 0,9 ha en is vooral te 

wijten aan het kappen van populieren en abelen. 

Ook in deze zone was het streefbeeld gericht op de ontwikkeling van (duindoorn)struweel (VLM 

2000b) maar noopt de diversiteit aan vegetatietypen en ontwikkelingen ons tot bijschaving van dit 

beeld. Zowel vanuit kappingen van loofhoutaanplanten, spontaan aftakelend struweel als stabiele 

mosduinen is er potentie voor de ontwikkeling van duingraslanden.  

 

Figuur 3.12. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Krakeelduinen-zuidwest’. 
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3.2.4. Krakeelduinen-zuidoost 

Deze deelzone is globaal relatief stabiel gebleven. De vegetatie kende duidelijke veranderingen 

over ongeveer een kwart van de oppervlakte. Ook hier is de belangrijkste trend de fixatie van open 

zandbindersvegetatie naar mosduin. Fixatie vond plaats over 10% van de oppervlakte van de 

deelzone. De oppervlakte mosduin nam met ruim een ha toe terwijl de oppervlakte stuifduin en 

zandbindersvegetatie met 1,3 ha afnam. Vanuit de mosduinen en gefixeerde helmduinen is ook 

een evolutie naar grasruigtes en dauwbraamvegetaties te zien. De oppervlakte ruigte nam toe van 

een onbeduidende 0,07 ha naar 0,3 ha. Bos kende volgens de GIS-overlay een beperkte netto 

uitbreiding met ca. 0,2 ha maar dit kan ook in belangrijke mate aan geografische karteerfout te 

wijten zijn. Wel is er een stuk reële afname van bos door kapping van populieren en abelen.  

 

Figuur 3.13. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Krakeelduinen-zuidoost’. 

In het natuurstreefbeeld staat de noordelijke zones als bos aangeduid en de zuidelijke zone als 

mozaïek aangeduid. De evolutie van het landschap voltrekt zich binnen de contouren van dit beeld 

maar op langere termijn kan de fixatie en successie vanuit mosduinen en graslanden voor een 

vervlakking van de vegetatie zorgen. De recente fixatie van stuifduinen en open 

zandbindervegetatie bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijke stabiele 

mosduinen waardoor er van dit vegetatietype de komende decennia wellicht nog vrij grote 

oppervlakten aanwezig zullen zijn. Maar op termijn evolueren de gestabiliseerde mosduinen zonder 

beheer niet naar soortenrijke duingraslanden maar naar (schijn)grasruigtes met zandzegge, rood 

zwenkgras en finaal vooral duinriet.  

3.2.5. Calmeynbos 

Binnen de deelzones die samen het Calmeynbos vormen, is er geen evolutie te zien op het niveau 

van vegetatieklasse. De vegetatiekaart geeft onvoldoende informatie op niveau van de 

plantengemeenschappen waardoor we er hier niet verder op in kunnen gaan. 

3.2.6. Oosthoekduinen-begrazing 

Binnen het ezelbegrazingsblok vertoont de vegetatie grote veranderingen, slechts 56% van de 

oppervlakte blijft stabiel op niveau van de vegetatieklasse (figuur 3.14). Fixatie is kwantitatief de 

belangrijkste trend maar hier willen we nogmaals wijzen op de onder 3.2.1. gemaakte opmerking 

over mogelijke impact van verschillen in karteeraanpak (zie figuur 3.8 die betrekking heeft op deze 

deelzone). De vegetatiekaarten geven de evolutie aan van onbegroeid naar schaarsbegroeid of 

mosduin over een oppervlakte van ruim een ha. In de realiteit is hier vermoedelijk voor een 

belangrijk deel geen sprake van fixatie. Opvallend is de relatief sterke mobilisatie in deze zone, 

zeker in vergelijking met de Krakeelduinen, wat wijst op een belangrijke impact van de grazers op 

de schaarsbegroeide terreindelen. Vooral in het zuidoosten van de begrazingszone is een grote 

stuifvlek ontstaan met een oppervlakte van ruim een ha. De begrazingszone kende een 
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achteruitgang van de totale oppervlakte bos van 6,7 naar 5,3 ha te wijten aan de kappingen van 

naald (0,67 ha) en loofhout (0,73 ha) in uitvoering van het natuurinrichtingsproject. Daarnaast is 

er ook sprake van uitbreiding van bos met 0,9 ha. Het betreft vooral gewone esdoorn (0,4 ha), 

Canadapopulier (0,2 ha), berken en gewone es (beiden 0,14 ha). Het struweel kent een netto 

achteruitgang van 1,3 ha. De ontstruweling ter hoogte van PQ14 (zie figuur 2.3) neemt daar 

slechts 500m² van in, dus de achteruitgang van het struweel is grotendeels te wijten aan spontane 

afbraak. Verstruweling is in het begrazingsblok beperkt. Uitbreiding van duindoorn komt vooral 

voor in de zuidelijke mosduinzone, in jonge landschappen met weinig humeuze bodems.  

 

 

Figuur 3.14. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Oosthoekduinen-begrazing’. 

 

Het natuurstreefbeeld voor deze zone (VLM 2000b) legt de nadruk op mosduin en duingrasland. 

We zien binnen de begrazing een gunstige evolutie met achteruitgang van bos en struweel ten 

voordele van ruigtes, mosduinen en duingraslanden. De ruigtes kunnen door begrazing op langere 

termijn ook naar graslanden evolueren. Er zijn echter ook minder gunstige tendensen die verdere 

opvolging vergen. Vooreerst is er sprake van sterke verbossing. Vooral de uitbreiding van gewone 

esdoorn vanuit de westelijke rand van de deelzone vormt een bedreiging voor zowel duingrasland 

als struweel. Verder veroorzaken de ezels ook degradatie van mosduinen waardoor er vrij grote 

onbegroeide plekken ontstaan. Dit is niet in overeenstemming met het natuurstreefbeeld voor deze 

zone maar kan wel tot ecologisch interessante verstuivingsprocessen aanleiding geven. Het is 

aangewezen om de natuurstreefbeelden in die zin aan te passen.   

3.2.7. Oosthoekduinen-COC 

Binnen het COC deelgebied (het voormalige militaire ‘Commando Operation Center’), hebben zich 

de grootste veranderingen voorgedaan. Slechts 40% van de vegetatie bleef stabiel op klasse-

niveau (figuur 3.15). Vooral het kappen van aanplanten van populieren en abelen was hiervoor 

verantwoordelijk. In belangrijke mate is hier struweel in de plaats gekomen door opslag vanuit de 

ondergroei en heropslag van gekapte bomen. Bij de open vegetaties kende vooral de oppervlakte 

aan mosduin en ruigte een sterke toename. Het duingrasland lijkt te zijn verdwenen. Dit heeft 

enerzijds met reële verstruweling van grasland te maken maar toch vooral met een andere 

interpretatie van de vegetatie. Wat in 2002 als grasland werd aangeduid, kreeg in 2011 eerder het 

etiket mosduin met graslandelementen.  

Actueel is het natuurstreefbeeld ‘mozaïek’ hier waargemaakt maar het is zeker aangewezen om de 

verstruweling in deze zone op te volgen en zo nodig bij te sturen. 
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Figuur 3.15. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Oosthoekduinen-COC. 

 

3.2.8. Oosthoekduinen-noord  

In deelzone Oosthoekduinen-noord is het totaalbeeld uit 2002 en 2011 sterk vergelijkbaar (figuur 

3.16) maar toch kende de vegetatie een sterke verandering over 45% van de oppervlakte. Dit 

betekent dat de processen in twee richtingen werkzaam zijn en de effecten elkaar grotendeels 

compenseren. Het bosaandeel is met 0,4 ha toegenomen. Ook hier gebeurt de bosuitbreiding 

vooral door gewone esdoorn (0,34 ha, figuur 3.6). Struweelregressie (0,9 ha) overtreft de 

verstruweling (0,4 ha) waardoor er een globale afname is van de oppervlakte struweel. Toch kent 

deze deelzone een relatief grote verstruweling, vooral met duindoorn (0,15 ha) maar ook sleedoorn 

(0,1 ha) en in mindere mate andere soorten. Het zijn vooral de verruigde en vergraste 

duingraslanden in het noordoosten van het gebied die verstruwelen. De ontstruwelingen ten 

behoeve van graslandherstel in deze zone (0,25 ha) vormen bijna een derde van de oppervlakte 

met struweelregressie. Fixatie en mobilisatie houden elkaar qua oppervlakte ook ongeveer in 

evenwicht maar dit betekent toch dat er zich over ruim 2 ha sterke veranderingen hebben 

voorgedaan in de stuifduinen, mosduinen en open zandbindersvegetaties.  

 

Figuur 3.16. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Oosthoekduinen-noord. 
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Het totaalbeeld past zowel in 2002 als 2011 volledig binnen het streefbeeld ‘mozaïek’ maar toch 

vergen verschillende processen aandacht vanuit het beheer. Ook hier vormt de verbossing met 

gewone esdoorn een potentieel probleem dat gezien het exponentieel verloop van dergelijke 

processen best in een vroeg stadium wordt aangepakt. In deelzone Oosthoek-noord situeert zich 

zowel in het westen als het noorden een brede randzone waarin veel volwassen esdoorns groeien 

en van waaruit zich een sterke uitbreiding voordoet. Verder zien we een verstruweling van de niet 

gemaaide graslanden in het noordoosten van de deelzone. Door het ontbreken van begrazing zijn 

de graslanden in deze zone afhankelijk van maaibeheer; het is dus wenselijk om het maaibeheer 

uit te breiden om verdere afname van het graslandareaal te stoppen. Ten slotte zien we een 

relatief grote dynamiek in de mosduinen. Binnen deze zone kunnen we die in hoofdzaak 

toeschrijven aan de recreatiedruk. Beperking van de toegankelijkheid van een aantal mosduinzones 

is aangewezen. Hiervoor werden reeds maatregelen genomen maar die zijn blijkbaar onvoldoende 

om de degradatie tegen te houden.  

3.2.9. Oosthoekduinen-zuid 

Deelzone ‘Oosthoek-zuid’ omvat vooral de beboste binnenduinrand (figuur 3.17). De belangrijkste 

verandering hier is de afname van de oppervlakte loofbos met 0,4 ha. Dit is vooral toe te schrijven 

aan het kappen van een strook populieren en abelen aan de binnenduinrand. Door de opslag van 

grauwe abeel wordt deze zone actueel het best als struweel getypeerd, wat de toename van dit 

vegetatietype binnen de deelzone verklaart. De ontbossing in de deelzone bedraagt 10% van de 

totale oppervlakte (0,6 ha) maar wordt deels gecompenseerd door bosuitbreiding, vooral door 

canadapopulier en in mindere mate door gewone esdoorn. Verder zien we net als in andere 

deelzones een fixatie van vegetatieloos stuifduin en open zandbindersvegetatie.  

De visie geeft is voor deze zone het natuurstreefbeeld ‘mozaïek’. We zien dit actueel gerealiseerd 

als bos met een beperkte oppervlakte aan open plekken. Zonder ingrijpen zullen die op relatief 

korte termijn verbossen, vooral door opslag van gewone esdoorn.  

 

 
Figuur 3.17. Oppervlaktes van de verschillende vegetatieklassen (‘doelsystemen’) in 2002 en 2011 voor het 

deelgebied ‘Oosthoekduinen-zuid. 

 

3.3. Conclusie 

GIS-analyse van de vegetatiekaarten maakt duidelijk dat het vergelijken van totale oppervlaktes 

van vegetatietypen uit twee perioden geen goede weergave vormt van de vegetatiedynamiek in 

een gebied. De totaalbeelden uit figuur 3.3 suggereren een verandering in de vegetatie over 

ongeveer 15% van de oppervlakte van het terrein. Als we de veranderingsprocessen afzonderlijk 

bekijken zoals in tabel 3.3, zien we dat de veranderingen veel groter zijn maar elkaar ten dele 
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compenseren. In het hele gebied heeft de vegetatie over ongeveer een kwart van de oppervlakte 

belangrijke veranderingen ondergaan. De stabiliteit van de boszones, waaronder het ca. 63 ha 

grote Calmeynbos, drijft het gemiddelde op. Op niveau van deelzones zien we dat de stabiel 

gebleven terreindelen tussen 40 en 80% van de oppervlakte beslaan.  Hieronder geven we de 

belangrijkste conclusies weer op vlak van veranderingen in vegetatiestructuur.   

1) De bosoppervlakte is netto met 6,5 ha afgenomen. Dit is te wijten aan de ontbossing van ruim 

12 ha loofbos en 0,85 ha naaldbos. Daartegenover staat een bosuitbreiding met ca. 5 ha., vooral 

door gewone esdoorn, Canadapopulier en gewone es. Het in stand houden van de oppervlaktes niet 

bos zullen dus in de toekomst verdere kappingen vergen. Bij Canadapopulier en abelen betreft het 

meestal welomlijnde bestanden die zich vooral vegetatief voortplanten. Kappingen van dergelijke 

bestanden vergen soms intensieve nabehandeling door hardnekkige opslag maar in principe 

kunnen zij relatief eenvoudig gecontroleerd worden. Bij es en vooral esdoorn ligt dat veel 

moeilijker gezien de sterke uitbreiding via door de wind verbreide zaden. Hoewel esdoorn een meer 

kwalijke reputatie heeft dan es, vertoont ook deze laatste een sterke uitbreiding in het gebied die 

zonder ingrijpen op termijn ten koste zal gaan van waardevolle open duinhabitats. Gezien het 

exponentieel verloop van dergelijke uitbreidingen moet ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium 

gebeuren om zeer hoge kosten te vermijden. Het is daarom wenselijk om zones in te stellen die zo 

goed als bomenvrij gehouden worden. Zeker de oostelijke bosranden, van waaruit zaden met de 

dominante westenwinden kunnen verbreiden, verdienen specifieke aandacht. 

2) Het struweel vertoont spontane regressie over een oppervlakte van ca. 4,7 ha. Dit is meer dan 

de verstruweling als we de opslag van abelen niet meerekenen. De regressie is te wijten aan het 

ouder worden van struweel en spontaan afsterven van vooral de kortlevende soorten wilde liguster 

en duindoorn. De opengevallen struwelen evolueren naar (gras)ruigtes die zich mits begrazing of 

maaien kunnen ontwikkelen naar duingrasland. Vooral in de begrazingszone zien we deze 

ontwikkeling inderdaad gebeuren. Verstruweling doet zich in absolute cijfers vooral voor in jonge 

landschappen met weinig humeuze bodems. Duindoorn, die in de verstruweling het voortouw 

neemt, is in staat om te groeien in zeer voedselarme pioniermilieus door stikstoffixatie in 

geassocieerde wortelknolletjes. In verhouding tot de oppervlakte gebeurt verstruweling echter 

vooral vanuit het duingrasland. Ongeveer een derde van de in 2002 als duingrasland gekarteerde 

zones zijn ondertussen verstruweeld. Het vrijwaren of verhogen van de oppervlakte duingrasland 

zal dus vermoedelijk extra ontstruweling vergen. Uit onderzoek in de westhoek en 

Houtsaegerduinen blijkt dat begrazing de uitbreiding van duindoorn kan stimuleren. Dit kan 

verklaard worden doordat de grazers duinriet wegvreten en deze soort is een belangrijke 

concurrent voor jonge duindoorns. Op basis van de beschikbare gegevens en terreinbezoek zien we 

dit fenomeen (nog?) niet of nauwelijks optreden in de Oosthoekduinen. 

3) Wat betreft oppervlakte lijkt fixatie van stuifduin en open zandbindersvegetatie het belangrijkste 

proces. Vermoedelijk speelt deze trend inderdaad een belangrijke rol maar zijn de cijfers weinig 

betrouwbaar door de methodologische verschillen in beide vegetatiekaarten. Wel kunnen we 

conclusies trekken uit de vergelijking tussen de verschillende zones. We zien dat fixatie relatief 

groter en mobilisatie duidelijk geringer is in de Krakeelduinen. Dit kan verklaard worden door de 

geringere betredingsdruk. In de Oosthoekduinen zien we een relatief grotere fixatie in het 

begraasde deel van het gebied wat wijst op een grotere betredingsdruk van recreatie dan van 

begrazing. In de recreatieve zones in de buurt van het jeugdverblijfcentrum De Flipper bijvoorbeeld 

is er inderdaad enkel nog kaal zand te vinden en geen halfgefixeerde duinen of mosduinen. In het 

zuidoosten van de begrazingsblok is er door degradatie van de vegetatie een onbegroeide zone 

ontstaan met een oppervlakte van ruim een hectare. Dit schept kansen voor mid-schalige 

verstuivingsprocessen die een ecologische verrijking kunnen betekenen voor het gebied.    

Doorgaans passen de veranderingen in de vegetatie binnen het vooropgestelde 

natuurstreefbeelden. De hierboven aangehaalde elementen geven ook aan welke processen 

specifieke aandacht vergen voor het beheer. In een aantal gevallen duiken nieuwe elementen op 

zoals het ontstaan van stuifplekken of het openvallen van struweel, waardoor bijschaving van de 

streefbeelden aangewezen is.  
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4. Vegetatieopnames PQ’s 

4.1. PQ 3 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), duin-polder overgang 

status:  Gewestplanbestemming: TRP-zone 

 Duinendecreet: beschermd duinengebied 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 395,80 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

31 26931,9146 199213,5213 4,2653 

32 26949,0782 199223,5399 4,2844 

33 26940,6562 199241,6539 4,3900 

34 26923,4369 199231,5760 4,3112 

 

� Landschap en bodem 

Afgevlakte duin-polderovergang. 

Belgische bodemkaart: Da: overgangsgronden, (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van het Vlaams Gewest sedert 2000 (22-9-2000, 20-11-2000). 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen 

Beheer: Afdeling Natuur, hooiweide; maaien en afvoeren; op moment van bodemopname was het 

terrein juist gemaaid, thv PQ lag er nog veel maaisel. Het perceel als bemest grasland herkenbaar 

op een luchtfoto van augustus 1994. 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- 12 juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- 30 juni 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 18 augustus 2010 (T+7): Sam Provoost & Simon Feys 

 

Beschrijving vegetatie: (T+7) Grazig voedselrijk grasland met fioringras, gestreepte witbol, kweek, 

Engels raaigras en ruw beemdgras. Belangrijke dicotylen zijn kruipende boterbloem en gewone 

paardenbloem. 
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Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 2: Ass. van Geknikte vossestaart; arme subass.                                               

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 3: Rompgem. van Grote vossestaart en Echte koekoeksbloem                                     

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

2010

2002

2005

 

Natuurtype: Niet opgenomen binnen de natuurtypen kustduinen. Binnen de graslandtypen 
aangeduid als rompgemeenschap  Poa trivialis-Lolium perenne [Plantaginetea majoris/Cynosurion 
cristati]. 
 

  

PQ3 2002 vanuit NO naar ZW hoek PQ3 2003 vanuit NO naar ZW hoek 

 

 

PQ3 2005 vanuit ZO naar NW hoek PQ3 2010 vanuit Z 
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Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

PQ 3
1
2
/0
7
/2
0
0
2

3
0
/0
6
/2
0
0
5

1
8
/0
8
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 95 0 100

Bedekking boomlaag (%) 0 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 0 0

Bedekking kruidlaag (%) 95 0 100

Bedekking moslaag (%) 0 0 0

Bedekking strooisel (%) 0 0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostis stolonifera Fioringras c cd
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart o
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. o
Carex hirta Ruige zegge fl
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r f
Cirsium arvense Akkerdistel aa aa o
Dactylis glomerata Kropaar s r o
Elymus repens Kweek r r ab
Glyceria fluitans Mannagras r
Holcus lanatus Gestreepte witbol db o aa
Lolium multiflorum Italiaans raaigras c
Lolium perenne Engels raaigras o c aa
Phleum pratense Timoteegras s.l. r
Poa trivialis Ruw beemdgras r ab
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r r o
Ranunculus repens Kruipende boterbloem aa aa aa
Rumex crispus Krulzuring r o
Rumex obtusifolius Ridderzuring r
Stellaria media Vogelmuur o
Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem aa db
Trifolium repens Witte klaver ab o o
Urtica dioica Grote brandnetel f aa

Aantal soorten 12 17 15  
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���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T0) 

Bodembeschrijving en bemonstering 27-8-2003 (geen enkele van de 4 bakens zijn terug te 

vinden, PQ approximatief terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 1 uur (hoge bewolking, droog) 

Kartering VLM Dad: overgangsgronden 

Geomorfologie duin-polder overgang: overgestoven poldergronden, 

proces van verstuiven actief tot volledige fixatie van de 

binnenduinrand 

Microreliëf geen 

Diepte grondwatertafel: niet opgemeten 

 

Humusprofiel: 

L: 1 cm, grasstengels; F: 0,5 cm; humustype: mull 

 

Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

A1 0-5 lemig zand  zv zf - -  

mengstaal 0-10 lemig zand 3,6     

A2 5-28 lemig zand  zv zf + - steenfragment 

B1 28-40 kleiig zand    +  

B2 40-50 kleiig zand    ++  

B3 50-60 kleiig zand    ++  

B4k 60-68 kleiig zand   + +++ pseudomycelium? 

2C 68-78 zand    ++  

3AC 78-110 zand   + ++  

4C 110-

120+ 

kleiig zand   + +++  

zv : zeer veel, zf : zeer fijne wortels (<1 mm), v: veel 

roest : - : afwezig; + : aanwezig 

kalk : - : geen reactie, + : reactie, ++ : sterke reactie, +++ zeer sterke reactie 

 

 

Variabiliteit tussen de boringen: 

boring 2: zwak hoorbare reactie met HCl vanaf 40 cm 
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boring 3:  zwak hoorbare reactie met HCl vanaf 40 cm 

boring 4: zwak hoorbare reactie met HCl vanaf 33 cm 

 

Analyseresultaten 2003:  

2003: 0-25 cm, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 6,0, pH KCl : 5,2; geen vrije kalk 

OC (W&Bl) : 1,8% (OM : 3,6%) ; Ntot : 0,217  %, C/N = 8 

tot P : 516 mg/kg; anorg P : 355 mg/kg; org P : 161 mg/kg; opneemb P : 200 mg/kg  

CEC : 13,6 cmol(+)/kg bodem; Ca : 9,3; Mg : 1,4; Na : <0,1; K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem);   

V = 79 % 

Textuur: 12% klei, 16% leem en 72% zand; textuurklasse: lemig zand 

 

Analyseresultaten 2009: 

0-25 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 6,1, pH KCl : 5,1;  

OC (W&Bl) : 2,4% (OM : 4,8%); Ntot : 0,222%; C/N = 11 

Tot P : 631 mg P/kg; anorg P : 417 mg P/kg; org P : 214 mg P/kg;  opneemb P : 226 -247 mg 

P/kg 

De oppervlaktehorizont is matig humeus. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-

gehalte is matig, het P-gehalte zeer hoog, het opneembaar P ligt binnen de streefzone voor 

landbouwbodems (weiland) en is te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel ligt op de overgangsgronden: de polderbodems zijn overgestoven met duinzand. Het 

profiel vertoont een opeenvolging van horizonten met verschillende texturen gaande van lemig 

zand tot kleiig zand en zand en lijkt verstoord te zijn. De oppervlaktehorizont is licht humeus (OM 

= 3,6% in bovenste 10 cm). Mogelijks is de bodem ooit geploegd geweest (0-28cm : A2 horizont 

waarin na omzetten tot grasland een A1 van 5 cm dik is ontwikkeld). Het profiel is onvoldoende 

gedraineerd (drainageklasse d). De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-gehalte is 

matig het totaal P-gehalte daarentegen is hoog (voor duinbodems), het opneembaar P ligt binnen 

de streefzone voor landbouwbodems en is te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. De 

CEC is tamelijk laag, de baseverzadiging bedraagt 79%. 

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend, er is een zeer zwakke tendens 
van toename van het OC-gehalte, totale P en opneembaar P, het N-gehalte is constant gebleven. 
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���� Hydrologie 

Relevante peilbuizen voor PQ3 zijn de koppels 63/363 en 64/364. De evolutie van de peilen in deze 

buizen wordt weergegeven in figuren 4.1. en 4.2. Vooral in het tweede koppel is er duidelijk sprake 

van kwel; de stijghoogte in de diepe buis 364 is gemiddeld 18 cm hoger dan in de ondiepe buis 64. 

Figuur 4.3 geeft dit stijghoogteverschil weer, uitgemiddeld per kwartaal. Daaruit blijkt dat er een 

duidelijk seizoenale variatie zit in de kweldruk. In de winter is de druk gemiddeld 12 cm en in de 

zomer 23 cm. Dit kan vermoedelijk worden verklaard doordat het Langgeleed in de zomer relatief 

minder draineert dan in de winter en dus voor een relatief hogere druk zorgt in de diepere lagen. 

In het koppel 63/363, gelegen tegen de duin-polderovergang, is er geen kweldruk meer. Het 

stijghoogteverschil is gemiddeld 6 cm lager in de diepe buis waardoor er sprake is van infiltratie. Er 

is ook nog amper een seizoenale fluctuatie van het stijghoogteverschil te bespeuren.  

PQ3 is dus onderhevig aan een sterk fluctuerende bodemvochtigheid. In de winter staat het 

grondwater tot tegen het maaiveld terwijl het in de zomer tot bijna anderhalve meter diep kan 

wegzakken. De gemiddelde jaarfluctuaties bedragen ongeveer een meter in peilbuis 63 en 1,1m in 

peilbuis 64. 
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Figuur 4.1. Absolute grondwaterpeilen in peilbuizen 63 (ondiep) en 363 (diep). 

 

 

Figuur 4.2. Absolute grondwaterpeilen in peilbuizen 64 (ondiep) en 364 (diep) met hoogteligging van pq’s 3, 4, 

5 en 6. 

 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 35 

 

Figuur 4.3. gemiddeld stijghoogteverschil tussen diepe en ondiepe peilbuis 64 en 364 (kweldruk) per kwartaal. 

���� Bespreking 

Ondanks het beheer van maaien en nabegrazing dat al bijna 10 jaar wordt gevoerd, is de vegetatie 

van pq3 over die tijdspanne vermoedelijk relatief weinig veranderd. Een duidelijke trend is de 

toename van dicotylen (gewone hoornbloem, krulzuring, gewone paardenbloem en scherpe 

boterbloem). Vermoedelijk nemen deze dicotylen hun plaats in het grasland weer in na jaren van 

herbicidengebruik (dicotylendoders). Het is minder gemakkelijk om de trends in de grassen te 

bespreken gezien het inschatten van de abundanties binnen dergelijke grote pq’s ontzettend 

moeilijk is. Zo zijn bijvoorbeeld het opduiken van Italiaans raaigras (c) in 2005 en het ontbreken 

van fioringras in 2002 vermoedelijk geen weergave van reële trend maar illustraties van dit 

inschattingsprobleem. In vegetatieve toestand kunnen de minder abundante grassoorten 

gemakkelijk over het hoofd worden gezien.   

In de drie opnames wordt de vegetatie door ASSOCIA als rompgemeenschap (fioringras/gestreepte 

witbol en Engels raaigras/ruw beemdgras en engels Raaigras) of arme subassociatie beschouwd. 

Het betreft een voedselrijk graslandtype, in overeenstemming met de resultaten van de 

bodemanalyses. Zowel gehaltes aan stikstof als fosfor liggen in de streefzone voor 

landbouwbodems en zijn dus te hoog voor de ontwikkeling van soortenrijke mesotrofe graslanden. 

Ook de vaststelling dat nutriëntengehaltes in de 6 jaar tussen de verschillende staalnames amper 

zijn veranderd, wordt weerspiegeld in de stagnatie van de vegetatie. Ondanks het feit dat de 

bodem periodiek nat is, lijken freatofyten zich niet te kunnen vestigen of stand te houden 

(mannagras). Ontwikkelen van hogere natuurwaarden ter hoogte van pq3 zal meer drastische 

ingrepen vergen dan de huidige beheervorm van hooien met nabegrazing. In de conclusies van dit 

rapport komen we daar op terug.  

 

4.2. PQ 4 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), duin-polder overgang 

status :  Gewestplanbestemming: TRP-zone 

  Duinendecreet: beschermd duinengebied 

 

 

 

 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 36 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 401,73 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

41 26764,2939 199133,2166 4,3976 

42 26752,8325 199149,3954 4,4321 

43 26736,6142 199137,8174 4,4112 

44 26746,0652 199121,4932 4,3987 

 

� Landschap en bodem 

Afgevlakte duingronden 

Belgische bodemkaart: C2 : geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond (Oostduinkerke 35,E, 

1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van het Vlaams Gewest sedert 2000 (22-9-2000, 20-11-2000). 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen 

Beheer: Afdeling Natuur, hooiweide. Het perceel als akker herkenbaar op een luchtfoto van 

augustus 1994. 

 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- juni 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 18 augustus 2010 (T+7): Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie: (T+7) grazig voedselrijk grasland met dominantie van gestreepte witbol. 

Overige belangrijke grassen zijn fioringras en ruw beemdgras. Abundante dicotylen zijn witte 

klaver, kruipende boterbloem, ridderzuring en gewone paardenbloem.   

Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

Syntaxon 2: Ass. van Geknikte vossestaart; arme subass.                                               

Syntaxon 3: Ass. van Engels raaigras en Grote weegbree; typische subass.                              

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 3: Ass. van Geknikte vossestaart; arme subass.                                               

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

2002

2005

2010

 

Natuurtype: Niet opgenomen binnen de natuurtypen kustduinen. Binnen de graslandtypen 
aangeduid als rompgemeenschap  Poa trivialis-Lolium perenne [Plantaginetea majoris/Cynosurion 
cristati]. 
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Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

 
 

PQ4 2002 vanuit NO naar ZW hoek PQ 2002 vanuit NO hoek naar ZW 

 
 

PQ4 2005 vanuit ZO naar NW hoek PQ4 2010 vanuit Z 
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PQ 4

1
2
/0
7
/2
0
0
2

3
0
/0
6
/2
0
0
5

1
8
/0
8
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 95 0 100

Bedekking boomlaag (%) 0 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 0 0

Bedekking kruidlaag (%) 95 63 100

Bedekking moslaag (%) 0 0 0

Bedekking strooisel (%) 0 0 0

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostis stolonifera Fioringras ab aa
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart f o
Alopecurus pratensis Grote vossestaart r
Arctium minus Kleine klit s s
Arrhenatherum elatius Glanshaver r
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. c r
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem r o
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem o s
Cirsium arvense Akkerdistel o f
Cirsium vulgare Speerdistel r s
Echinochloa crus-galli Hanepoot r
Elymus repens Kweek r
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal s
Galium aparine Kleefkruid r
Glechoma hederacea Hondsdraf ol
Holcus lanatus Gestreepte witbol ab c db
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand s
Lolium multiflorum Italiaans raaigras o
Lolium perenne Engels raaigras db c f
Plantago lanceolata Smalle weegbree r
Plantago major Grote weegbree s.l. o r
Poa annua Straatgras c o
Poa trivialis Ruw beemdgras ab f ab
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r o
Ranunculus repens Kruipende boterbloem f ab ab
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r
Rubus fruticosus agg. Gewone braam s
Rumex obtusifolius Ridderzuring c o ab
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. o
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r o s
Stellaria media Vogelmuur r
Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem r ab
Trifolium repens Witte klaver ab ab cd
Urtica dioica Grote brandnetel r o o
Veronica arvensis Veldereprijs o

Aantal soorten 18 26 19  

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T0) 

 

Bodembeschrijving en bemonstering 11-9-2003 (geen enkele van de 4 bakens zijn terug te 

vinden, PQ approximatief terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 1 uur (hoge bewolking, droog) 
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Kartering VLM C2d : geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond 

Geomorfologie sterk vervlakte duingronden 

Microreliëf vlak 

Diepte grondwatertafel >120 cm MV 

 

Humusprofiel: 

LFH ontbreken, humustype: mull 

Profielopbouw : putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

A1 0-7 zand  zv zf  -  

mengstaal 0-20  4,1     

A2 7-68 zand  m zf wortel - baksteenfragm 

rond 30 cm 

AC1 68-74 zand  geen  (+)  

AC2 74-84 zand  geen  -  

C 84-120 zand  geen aanwezig +  

zv : zeer veel, m : matig, zf : zeer fijne wortels (<1 mm)  

kalk : - : geen reactie, (+) : zwakke reactie (hoorbaar), + : reactie 

 

Analyseresultaten 2003:  

0-20 cm, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 5,4, pH KCl : 4,4; geen vrije kalk 

OM (branden) : 4,1% (OC : 2,1%) ; Ntot : 0,165  %, C/N = 12 

tot P : 595 mg/kg; anorg P : 414 mg/kg; org P : 181 mg/kg; opneemb P : 221 mg/kg  

CEC : 9,4 cmol(+)/kg bodem; Ca : 4,6; Mg : 0,7; Na : 0,1;  K : 0,2 (in cmol(+)/kg bodem);  V = 

60 % 

 

Analyseresultaten 2009: 

0-20 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 5,7, pH KCl : 4,4 

OM (branden) : 4,7% (OC : 2,4%); Ntot : 0,155%; C/N = 15 

Tot P : 593 mg P/kg; anorg P : 407 mg P/kg; org P : 186 mg P/kg;  opneemb P : 267 -251 mg 

P/kg 
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De oppervlaktehorizont is matig humeus. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-

gehalte is laag, het P-gehalte hoog, het opneembaar P ligt binnen de streefzone voor 

landbouwbodems (weiland) en is te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties.  

 

Evaluatie: 

Het profiel ligt op diep ontkalkte geëgaliseerde duingronden. Het moedermateriaal is zand. De 

humeuze bodem (OM-gehalte = 4,1%) reikt tot 68 cm diep. Het profiel is matig tot onvoldoende 

gedraineerd (drainageklasse c tot d). De pH van de oppervlaktehorizont is matig zuur. Het N-

gehalte is laag, het totaal P-gehalte is hoog (voor duinbodems) en het opneembaar P ligt binnen de 

streefzone voor landbouwbodems (Boon et al., 2009) wat te hoog is voor de ontwikkeling van 

schrale vegetatie. De bodem bevat quasi geen klei, de CEC is grotendeels te wijten aan het gehalte 

aan OM. De CEC is laag, de baseverzadiging bedraagt 60%.  

De analyseresultaten van 2003 en 2009 zijn sterk gelijklopend. 
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���� Hydrologie 

Er zijn geen peilbuizen gelegen in de omgeving van pq4. De grondwaterpeilen zijn vermoedelijk 

een tiental cm lager dan bij pq3 omdat de watertafel een licht dalende gradiënt vertoont in 

westelijke richting. Deze bemerking indachtig kunnen we de hydrologische situatie ter hoogte van 

pq4 inschatten op basis van figuren 4.1. en 4.2. PQ4 is 10cm hoger gelegen dan pq3 en samen 

met de vermoedelijk ca. 10cm lagere absolute waterstand betekent dit een beduidend droger 

milieu. Er werden dan ook nog helemaal geen freatofyten waargenomen.   

 

���� Bespreking 

PQ4 is sterk vergelijkbaar met pq3, zowel qua vegetatie als bodem. Enkel de hydrologie verschilt: 

pq4 is beduidend droger. Ook de trends lopen parallel (toename van dicotylen). Belangrijke 

verschillen zijn de veel hogere abundantie van ridderzuring en witte klaver en het ontbreken van 
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ruige zegge in pq 4. Mogelijks heeft het verschil in voorgeschiedenis hiermee te maken. Het 

perceel waarin PQ3 gelegen is, was in 1994 in gebruik als bemest grasland (vermoedelijk hooiland) 

terwijl het perceel van pq4 als akker in gebruik was. 

 

4.3. PQ 5 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), duin-polder overgang 

status: Gewestplanbestemming: TRP-zone 

 Duinendecreet: beschermd duinengebied 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 394,62 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

51 26694,8048 198942,8615 3,9488 

52 26704,8143 198925,6506 3,9975 

53 26687,3585 198915,7486 3,9021 

54 26677,5984 198932,5517 3,9138 

 

� Landschap en bodem 

Duinzoom 

Belgische bodemkaart: zuidelijk deel van het proefvlak Da : overgangsgronden, noordelijk deel van 

het proefvlak W1: overdekte waddengronden, zware klei tot klei, tussen 60 en 130 cm diepte 

rustend op Atlantische wadsedimenten (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van het Vlaams Gewest sedert 2000 (22-9-2000, 20-11-2000). 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen 

Beheer: Afdeling Natuur, extensieve weide 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- augustus 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 19 augustus 2010 (T+7): Sam Provoost & Simon Feys 

-  

Beschrijving vegetatie:  

(T+2) In 2005 productief weiland (Shetland- pony’s en Schotse hooglandrunderen). Vegetatie is 

gedomineerd door gestreepte witbol met veel bijmenging fioringras en kropaar, daartussen ook 

vlekken met glanshaver. Als dicotylen veel kruipende boterbloem. Hoogte tot 70 cm.  
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(T+7) In 2010 grazig, productief weiland gedomineerd door verschillende grassoorten: fioringras, 

glanshaver, kropaar, kweek, gestreepte witbol en Engels raaigras. Belangrijkste dicotylen zijn 

kruipende boterbloem, akkerdistel, gewone paardenbloem en witte klaver.  

Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Ass. van Geknikte vossestaart; arme subass.                                               

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Kweek                                                                 

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

2010

2002

2005

 

Natuurtype: Niet opgenomen binnen de natuurtypen kustduinen. Binnen de graslandtypen 
aangeduid als rompgemeenschap  Poa trivialis-Lolium perenne . 
 

  

PQ5 2002, zicht van NO naar ZW PQ5 2005, zicht van NO naar ZW 

 

PQ5 2010 vanuit Z 
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Ellenberg indicatorwaarden: 

 

 

 

PQ 5

0
7
/1
2
/2
0
0
2

2
4
/0
8
/2
0
0
5

1
9
/0
8
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 99 100

Bedekking boomlaag (%) 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 0

Bedekking kruidlaag (%) 99 100

Bedekking moslaag (%) 0 1

Bedekking strooisel (%) 0 10

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostis stolonifera Fioringras db aa aa
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart ab
Arrhenatherum elatius Glanshaver f aa aa
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos s
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. f
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem o
Cirsium arvense Akkerdistel r o f
Dactylis glomerata Kropaar o f ab
Elymus repens Kweek o aa
Holcus lanatus Gestreepte witbol db db aa
Lolium perenne Engels raaigras aa o ab
Plantago major Grote weegbree s.l. o
Poa trivialis Ruw beemdgras f
Polygonum aviculare Varkensgras s
Ranunculus acris Scherpe boterbloem o
Ranunculus repens Kruipende boterbloem aa f aa
Rumex crispus Krulzuring s
Rumex obtusifolius Ridderzuring s s r
Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem r f
Trifolium repens Witte klaver r o ab
Urtica dioica Grote brandnetel r r r
Aantal soorten 14 13 16  
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���� Bodem  

Algemene informatie over het terreinwerk (T0) 

Bodembeschrijving en bemonstering 27-8-2003 (geen enkele van de 4 bakens zijn terug te 

vinden, PQ approximatief terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 1 uur (hoge bewolking, droog) 

Kartering VLM W1d: overdekte waddengronden  

Microreliëf sterk vervlakt 

Oppervlaktekenmerk moeilijk te zien door te hoge vegetatie 

Diepte grondwatertafel >120 cm MV 

 

Humusprofiel: 

geen L, F, H; wortelmat < 0.5 cm; humustype: mull 

 

Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

A1 0-50 zandleem  zv zf  -  

mengstaal 0-20 zandleem 4,8     

C1 50-80 klei  w zf aanwezig -/+ 

(65cm) 

Baksteenfragm 

rond 30 cm 

2C 80-90 klei/zand 

banden? 

 zw zf  (+)  

3C 90-120 zand  geen aanwezig +  

4C 120-125 kleiig zand  geen  +  

zv : zeer veel, w : weinig, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels (<1 mm)  

kalk : - : geen reactie, (+) : zwakke reactie (hoorbaar), + : reactie 

 

Analyseresultaten 2003: 

0-20 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 5,4, pH KCl : 4,4; geen vrije kalk 

OC (W&Bl) : 2,4% (OM : 4,8%) ; Ntot : 0,241  %, C/N = 10 

tot P : 828 mg/kg; anorg P : 603 mg/kg; org P : 224 mg/kg; opneemb P : 356 mg/kg 

CEC : 18,9 (in cmol(+)/kg bodem;  Ca : 9,0; Mg : 2,3; Na : 0,1; K : 0,3 (in cmol(+)/kg bodem); 

V = 61,9 % 
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Textuur : klei : 16%, leem : 22%, zand : 61%; textuurklasse : zandleem 

 

Analyseresultaten 2009: 

0-20 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 5,7, pH KCl : 4,5;  

OC (W&Bl) : 2,5% (OM : 5,0%) 

Tot P : 849 mg P/kg; anorg P : 620 mg P/kg; org P : 229 mg P/kg;  opneemb P : 351 mg P/kg 

De resultaten van de stikstofanalyse werden niet betrouwbaar geacht en daarom werd een nieuwe 

analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gelijklopend voor alle variabelen uitgezonderd voor 

stikstof. eze blijkt dat de  

pH H2O : 5.2; pH KCl : 4.6;  

OC (W&B) : 2.3%; Ntot (Kjeldahl): 0.23% 

Tot P : 794.9 mg P/kg; P AL : 254 mg P/kg; P Olsen : 107.6 mg P/kg 

Evaluatie: 

De oppervlaktehorizont is matig humeus. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-

gehalte is zeer laag, het P-gehalte zeer hoog, het opneembaar P is tamelijk hoog voor 

landbouwbodems (weiland) en dus veel  te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. Het 

profiel ligt op overdekte waddensedimenten. De textuur is zandleem. De humeuze bodem reikt tot 

50 cm diep. Het profiel is onvoldoende gedraineerd (drainageklasse d). De pH van de 

oppervlaktehorizont is matig zuur. Het N-gehalte is matig, het totaal P-gehalte (voor duinbodems) 

is extreem hoog in de bovenste 20 cm, het opneembaar P is zelfs tamelijk hoog voor 

landbouwbodems (Boon et al., 2009). Door de aanwezigheid van een belangrijke kleifractie is de 

CEC matig, de baseverzadiging bedraagt 62%.  

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend. 
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���� Hydrologie 

De dichtstbijzijnde peilbuizen zijn peilbuiskoppel 61/361 en peilbuis 92 (figuur 2.3). Deze 

peilbuizen liggen in het westelijk deel van de TRP zone. Oorspronkelijk bevonden zich daar 2 

koppels: 60/360 langs de binnenduinrand en 61/361, ongeveer halverwege duinrand en 

Langgeleed. Peilbuis 60 is verdwenen op 30/6/2002, 61 en 361 verdwenen respectievelijk op 

23/9/2002 en 12/8/2002. De eerste metingen van 61 worden weergegeven in figuur 4.4. Ter 

hoogte van 61/361 is peilbuis 91 geplaatst. Peilbuis 92, tegenaan het Langgeleed, vervangt 62 en 

werd geplaatst op 8/11/2004. Voor de peilbuizen 91 en 92 zijn geen TAW hoogtes beschikbaar 

zodat de gegevens enkel kunnen voorgesteld worden in diepte van de grondwatertafel ten opzichte 

van het maaiveld (figuur 4.5). 

De waterstanden in beide buizen van het koppel 61/361 verlopen zeer gelijkmatig(figuur 4.5). Er is 

dus geen duidelijke kweldruk aanwezig maar we kunnen ook niet van een echt infiltratiegebied 

spreken zoals meer centraal in het duin.  Het peil in ondiepe peilbuis 91 schommelt tussen ca. 60 

en 110 cm op jaarbasis. In natte jaren komt het peil tot ca. 30 cm onder maaiveld, in droge jaren 

blijft het water ook ’s winters tot 70 cm diep. Zomerpeilen situeren zich 1 tot 1,3m onder het 

maaiveld. Ondanks de nabijheid vertonen buizen 91 en 92 een sterk verschillend patroon (figuur 

4.6). Mogelijks meten zij de druk in verschillende lagen gezien de aanwezigheid van ondiepe 

kleilagen. We zouden verder ook verwachten dat het Langgeleed een dempende werking heeft op 

de amplitudes van peilbuis 92 gezien de relatieve stabiliteit van het Langgeleedpeil (figuur 4.6). Dit 

is echter niet het geval, wat ook een indicatie kan zijn van het geringe hydrologische contact 

tussen de lagen waarin de peilbuis meet en het oppervlaktewater in het geleed. 

Gezien de afstand tussen de peilbuizen en pq5 en het ontbreken van nauwkeurige inmetingen van 

de recente buizen, kunnen we de hydrologische condities maar bij benadering omschrijven. Op 

basis van peilverloop in peilbuis 61 kunnen we aannemen dat het waterpeil ter hoogte van het pq 

fluctueert van ongeveer maaiveldhoogte (in natte winters) tot ruim een meter onder maaiveld in 

droge zomers (figuur 4.4). Deze condities zijn ongeveer vergelijkbaar met pq3. 

 

Figuur 4.4. Absolute grondwaterstand in peilbuis 61 en hoogteligging pq5. 
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Figuur 4.5. Relatieve grondwaterstand in peilbuis 61 (ondiep) en 361 (diep). 

 

 

Figuur 4.6. Relatieve grondwaterstanden in peilbuizen 91 en 92. 
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Figuur 4.7. Absolute waterstand in het Langgeleed ter hoogte van peilschaal 66. 

 

���� Bespreking 

De vegetatie in pq5 is dat van een soortenarm bemest grasland en is sterk vergelijkbaar met dat in 

pq’s 3 en 4. Ook hier wordt een toename van de dicotylen vastgesteld, met name gewone 

hoornbloem en akkerdistel, maar dit is minder uitgesproken dan in pq3. Een opvallende trend is de 

sterke toename van witte klaver. Mogelijks hangt die samen met een (lichte) afname van 

beschikbaar stikstof in de bodem. Klavers zijn immers in staat zelf stikstof uit de lucht te fixeren en 

daarmee relatief onafhankelijk van de stikstofgehaltes in de bodem. Zelfs indien de afname van 

stikstof reëel is, kunnen we moeilijk van verschraling spreken gezien de zeer hoge fosfaatgehaltes. 

Stikstof is niet echt een sterk limiterende factor gezien er een hoge hoeveelheid wordt aangevoerd 

via atmosferische depositie.  

 

4.4. PQ 6 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), duin-polder overgang 

status:  Gewestplanbestemming: TRP-zone 

 Duinendecreet: beschermd duinengebied 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 392,08 m²) 
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hoekpunt X Y Z (m TAW) 

61 26831,9847 199087,5712 3,8439 

62 26824,1355 199105,4633 3,9119 

63 26842,1948 199113,7149 4,0016 

64 26850,2208 199095,4542 3,9296 

 

� Landschap en bodem 

Duinzoom 

Belgische bodemkaart: Da : overgangsgronden, zand op variërende diepte rustend op 

polderafzettingen (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van het Vlaams Gewest sedert 2000 (22-9-2000, 20-11-2000). 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen 

Beheer: Afdeling Natuur, extensieve begrazing. Perceel in 1994 als akker in gebruik. 

 

���� Vegetatie 

Opnames:  

- juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- augustus 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 18 augustus 2010 (T+7): Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie:  

(T+2) Weiland begraasd door paarden en Schotse hooglandrunderen. Homogeen proefvlak, 

vegetatie gedomineerd door gestreepte witbol en witte klaver mede aspectbepalend zijn akker- en 

speerdistel. Tussen witbol haarden met Engels raaigras en ruw beemdgras en lokaal wat fioringras. 

Overige opvallende dicotylen zijn hopklaver, dubbelkelk, brosse melkdistel en grote weegbree. 

(T+7) Soortenarm productief weiland gedomineerd door verschillende grassoorten: fioringras, 

gestreepte witbol, Engels raaigras en ruw beemdgras.  

 

Typering vegetatie 

Syntaxon 1: Ass. van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia; subass. met Viltige bastardwederik   

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Ass. van Engels raaigras en Grote weegbree; typische subass.                              

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Akkerdistel                                                           

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Fioringras                                                            

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras                                      

Syntaxon 3: Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras                                  

2002

2005

2010
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Natuurtype: Niet opgenomen binnen de natuurtypen kustduinen. Binnen de graslandtypen 
aangeduid als rompgemeenschap  Poa trivialis-Lolium perenne [Plantaginetea majoris/Cynosurion 
cristati]. 
 

Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

 
 

PQ6 2002 van NO naar ZW hoek PQ6 2010 vanuit Z 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 51 

PQ 6

1
2
/0
7
/2
0
0
2

2
4
/0
8
/2
0
0
5

1
8
/0
8
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 65 99 100

Bedekking boomlaag (%) 2 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 0 0

Bedekking kruidlaag (%) 63 99 100

Bedekking moslaag (%) 0 0 0

Bedekking strooisel (%) 0 0 10

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostis stolonifera Fioringras f f cd
Anagallis arvensis ssp. arvensis Rood guichelheil r
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. r
Cirsium arvense Akkerdistel r f ab
Cirsium vulgare Speerdistel o
Dactylis glomerata Kropaar f
Elymus repens Kweek r f
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje o
Epilobium species Basterdwederik (G) r
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik s. o
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem r s
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw s
Holcus lanatus Gestreepte witbol f c aa
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi s
Juncus articulatus Zomprus r
Juncus bufonius Greppelrus o
Juncus effusus Pitrus r s
Juncus inflexus Zeegroene rus r s
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand r
Lolium perenne Engels raaigras f o cd
Lolium x hybridum Italiaans x Engels raaigras ab
Matricaria maritima Reukeloze kamille o r
Matricaria recutita Echte kamille o
Medicago lupulina Hopklaver o f
Picris echioides Dubbelkelk o
Plantago major Grote weegbree s.l. db f o
Poa annua Straatgras o
Poa trivialis Ruw beemdgras ab aa
Polygonum amphibium Veenwortel s
Polygonum aviculare Varkensgras s
Polygonum hydropiper Waterpeper aa
Polygonum persicaria Perzikkruid r
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes s r
Ranunculus repens Kruipende boterbloem aa o aa
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem o
Salix cinerea Grauwe wilg r
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s
Sonchus asper Gekroesde melkdistel o o
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel r
Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem r o f
Trifolium repens Witte klaver f aa cd
Urtica dioica Grote brandnetel r
Aantal soorten 25 27 18  
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���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T1 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering 11-9-2003 (geen enkele van de 4 bakens zijn terug te 

vinden, PQ approximatief terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 1 uur hoge bewolking, droog 

Kartering VLM W1d : zware klei tot klei, tussen 60 en 130 cm diepte 

rustend op atlantische wadsedimenten 

Geomorfologie duinzoom, sterk vervlakt 

Microreliëf vlak 

Diepte grondwatertafel >120 cm MV 

 

Humusprofiel: geen L, F, H; lokaal L < 0.5 cm, humustype : mull 

 

Profielopbouw : putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

Ap 0-15 lemig zand  zv zf  -  

mengstaal 0-15 lemig zand 2,8     

B 15-60 zandige 

klei 

 geen  -  

C1 60-90 klei  zw zf aanwezig - Baksteen, 

keramiek 

C2 90-105 klei  m zf  -  

2C 105-120 zand  geen aanwezig +  

zv : zeer veel, m : matig veel, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels (<1 mm)  

kalk : - : geen reactie, + : reactie 
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Analyseresultaten 2003:  

0-15 cm, bestaande uit 4 substalen bemonsterd  

pH H2O : 7,1, pH KCl : 6,2; geen vrije kalk 

OC (W&Bl) : 1,4% (OM : 2,8%) ; Ntot : 0,162  %, C/N = 9 

tot P : 579 mg/kg; anorg P : 472 mg/kg; org P : 106 mg/kg; opneemb P : 327 mg/kg  

CEC : 14,6 cmol(+)/kg bodem; Ca : 12,0; Mg : 1,0; Na : 0,1;  K : 0,5 (in cmol(+)/kg bodem);   

V = 93,2 %  

Textuur : klei : 13%, leem : 17%, zand : 70%; textuurklasse : lemig zand 

 

Analyseresultaten 2009:  

0-15 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen  

pH H2O : 6,5, pH KCl : 5,5;  

OC (W&Bl) : 2,3% (OM : 4,6%); resultaten voor stikstof worden niet weerhouden (cfr. PQ 5) 

Tot P : 662 mg P/kg; anorg P : 499 mg P/kg; org P : 163 mg P/kg;  opneemb P : 308 mg P/kg 

De oppervlaktehorizont is matig humeus. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-

gehalte is zeer laag, het P-gehalte zeer hoog, het opneembaar P is tamelijk hoog voor 

landbouwbodems (weiland) en dus veel  te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het bovenste deel van het profiel bestaat uit lemig zand, hieronder komt klei voor, vanaf 105 cm 

terug zand. De oppervlaktehorizont is licht humeus (OM gehalte = 2,8 % in de bovenste 15 cm). 

Het profiel is onvoldoende gedraineerd (drainageklasse d). De pH van de oppervlaktehorizont is 

neutraal. Het N-gehalte is laag, het totaal P-gehalte (voor duinbodems) is hoog, het opneembaar P 

is tamelijk hoog voor landbouwbodems, dus te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

De CEC is tamelijk laag, de baseverzadiging bedraagt 93%.  



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 54 

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend. 

���� Hydrologie 

Er bevinden zich geen peilbuizen in de onmiddellijke omgeving van pq6. Het peilbuizenkoppel 
64/364 is op 120 m verwijderd en daarmee het meest representatief op het vlak van 
schommelingen (figuur 4.2). Voor de absolute stijghoogtes is deze afstand echter te ver. Volgens 
figuur 4.2. zou pq6 bijna elk jaar onder water komen en dit strookt niet met de realiteit.  

���� Bespreking 

De vegetatie van pq6 is sterk vergelijkbaar met die van de overge pq’s uit de duinzoom maar in 

tegenstelling tot de andere proefvlakken is het soortenaantal hier sterk gedaald. Bij de dicotylen 

nemen akkerdistel, gewone paardenbloem en witte klaver duidelijk toe. Mogelijks hangt die laatste 

trend samen met een lichte afname van beschikbaar stikstof in de bodem (stikstoflimitatie in een 

voedselrijk systeem). Verder is de toename van gestreepte witbol vermoedelijk reëel omdat dit 

gras gemakkelijk wordt onderscheiden.  

4.5. PQ 10 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss., achter zwembad 

status:  Gewestplanbestemming : Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976) 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 464,15 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

101 26791,2213 199530,7303 7,8410 

102 26814,3292 199515,5459 6,9188 

103 26801,8159 199500,8424 7,1985 

104 26784,6447 199511,6675 7,4591 

� Landschap en bodem 

Zachte duinhelling gericht naar het zuiden 

Belgische bodemkaart: A0 : hoge duinen, al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 

35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: ontstruweling van vnl. sleedoorn in noordelijk deel van de PQ, in zuidelijk deel van vnl. 

duindoorn, najaar 2002 

Beheer: maaien om verstruweling tegen te gaan en duingrasland te herstellen 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- 19 juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- 5 juli 2005 (T+2): Joy Laquière 
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- 15 juli 2010 (T+7) : Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving: (T+7) Grasruigte gedomineerd door duinroosje, duinriet en glanshaver. Een aantal 

soorten zoals sleedoorn, zwaluwtong en heggenrank verwijzen nog naar de voorgeschiedenis als 

struweel. Anderzijds zijn ook een aantal graslandsoorten aanwezig zoals geel walstro, duizendblad 

en gewone veldbies. De mosbedekking bedraagt ongeveer 30% en wordt vooral gekenmerkt door 

rondbladig boogsterrenmos en gewoon dikkopmos.  

Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Ass. van Raketten en Kompassla; subass. met Bleke klaproos                                

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            

Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                        

Syntaxon 3: Ass. van Raketten en Kompassla; subass. met Bleke klaproos                                

Syntaxon 1: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            

Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                        

Syntaxon 3: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Smalle weegbree                                        

2002

2005

2010

 

Natuurtype: Duinroosdwergstruweel (in de drie periodes). 
 
Ellenberg-indicatorwaarden: 
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PQ 10

1
9
/0
7
/2
0
0
2

0
5
/0
7
/2
0
0
5

1
5
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 0 98 99

Bedekking boomlaag (%) 0 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 1 0

Bedekking kruidlaag (%) 0 93 80

Bedekking moslaag (%) 0 1 30

Bedekking strooisel (%) 0 3 30

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn s r
Achillea millefolium Gewoon duizendblad o r r
Alliaria petiolata Look-zonder-look r
Ammophila arenaria Helm s
Anthriscus sylvestris Fluitekruid r
Arrhenatherum elatius Glanshaver f c aa
Artemisia vulgaris Bijvoet s s
Avenula pubescens Zachte haver r
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos r
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos f
Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. r s
Bromus sterilis IJle dravik r
Bryonia cretica ssp. dioica Heggerank r o s
Calamagrostis epigejos Duinriet f c aa
Carex arenaria Zandzegge f
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem r r
Chelidonium majus Stinkende gouwe o
Crepis capillaris Klein streepzaad s r
Dactylis glomerata Kropaar r
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool s
Elymus repens Kweek o
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal o
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos r
Festuca arundinacea Rietzwenkgras r
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. r r
Galium aparine Kleefkruid o
Galium verum Geel walstro o o r
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw r o
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid r s
Hippophae rhamnoides Duindoorn da o
Holcus lanatus Gestreepte witbol s
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid s ol
Lathyrus pratensis Veldlathyrus s
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand r
Luzula campestris Gewone veldbies r
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje r s
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje o
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem o
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos cd
Plantago lanceolata Smalle weegbree r r
Poa pratensis Veldbeemdgras s o
Poa trivialis Ruw beemdgras f
Polygonum convolvulus Zwaluwtong s
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r
Prunus spinosa Sleedoorn s r f
Ribes rubrum Aalbes s
Rosa pimpinellifolia Duinroosje aa c db
Rubus caesius Dauwbraam o o r
Salix caprea Boswilg s
Salix cinerea Grauwe wilg s
Salix repens Kruipwilg r
Saponaria officinalis Zeepkruid r o
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s o
Senecio sylvaticus Boskruiskruid r
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem r o f
Thalictrum minus ssp. dunense Duinruit o o r
Thymus pulegioides Grote tijm s
Urtica dioica Grote brandnetel f r
Veronica arvensis Veldereprijs o
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs o r
Vicia cracca Vogelwikke s
Aantal soorten 37 35 29  
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PQ10 2002 PQ10 2005 

 

 

PQ10 2010 vanuit Z  

 

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T1 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering 12-9-2003 (1 baken teruggevonden, PQ approximatief 

terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 2 uur 

Kartering VLM B1 : droge duingrond 

Geomorfologie kleine panne met twee kleine depressies 

Microreliëf golvend, concave en convexe hellingen 

Diepte grondwatertafel >120 cm MV 

 

Humusprofiel 

Dikte van de L varieert van 0 tot 3 cm, dikte van de H van 0 tot 3 cm : zandmull tot mullmoder 
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Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

L H 3,5/1-0       

A1 0-1,5 zand  zv zf  -/+  

A2 1,5-10 zand  zv zf   -/+  

mengstaal 0-10  5,4     

 0-10  6,0     

 0-10  10,8     

AC 10-20 zand  zv zf  +  

C1 20-60 zand  aanwezig aanwez

ig 

+  

C2 60-80 zand   geen +  

C3 80-85 zand   geen +  

C4 85-120 zand   aanwez

ig 

+  

zv : zeer veel, zf : zeer fijne wortels; kalk : + : reactie 

 

opmerkingen 

humusprofiel en ontkalkingsdiepte variëren binnen de PQ.  
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Analyseresultaten 2003:  

0-10 cm, rugpositie, ontkalkt, bestaande uit 4 substalen bemonsterd  

pH H2O : 5,7, pH KCl : 4,9;  

OM (branden) : 5,4% (OC : 2,7%) ; Ntot : 0,218%, C/N = 12 
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tot P : 214 mg/kg; anorg P : 111 mg/kg; org P : 103 mg/kg; opneemb P : 40 mg/kg  

CEC : 11,4 cmol(+)/kg bodem; Ca : 8,7; Mg : 0,9; Na : <0,1;  K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem);   

V = 85,1 % 

 

0-10 cm, depressie positie, niet ontkalkt, bestaande uit 4 substalen bemonsterd  

pH H2O : 6,6, pH KCl : 6,2;  

OM (branden) : 6,0% (OC : 3,0%) ; Ntot : 0,223%, C/N = 13 

tot P : 239 mg/kg; anorg P : 115 mg/kg; org P : 124 mg/kg  

CEC : 10,3 cmol(+)/kg bodem; Ca : 16,3; Mg : 0,6; Na : <0,1;  K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem);   

V >100 % 

 

0-5 cm, gekapt sleedoorn (14b), bestaande uit 4 substalen bemonsterd  

pH H2O : 4,7, pH KCl : 3,7;  

OM (branden) : 10,8% (OC : 5,4%) ; Ntot : 0,382%, C/N = 14 

tot P : 197 mg/kg; anorg P : 67 mg/kg; org P :131 mg/kg  

CEC : 16,7 cmol(+)/kg bodem; Ca : 7,3; Mg : 0,7; Na : <0,1;  K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem);   

V = 48,5 % 

Analyseresultaten 2009:  

0-5 cm, gekapt sleedoorn (14b) mengstaal bestaande uit 4 substalen 
pH H2O : 6,0, pH KCl : 5,1;  
OM (branden) : 7,9% (OC : 4,0%); Ntot : 0,281%; C/N = 14 
Tot P : 199 mg P/kg; anorg P : 92 mg P/kg; org P : 107 mg P/kg;  opneemb P : 32 mg P/kg 
 
In 2003 zijn, wegens de variabiliteit van het terrein 3 stalen genomen : één op de rugpositie, één 
in de depressiepositie en één op het deel met gekapt sleedoorn struweel. De PQ is opnieuw 
uitgezet en verkleind tot 10x10 m. Het staal van 2009 is op het deel met gekapt sleedoorn 
struweel hernomen. 
De oppervlaktehorizont is matig humeus. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak zuur. Het N-
gehalte is matig, het P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag voor landbouwbodems 
(weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 
 

Evaluatie: 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand en is droog. De bodemontwikkeling is nogal 

variabel naargelang de landschapspositie en vegetatie. 

Op de rugpositie bedraagt de A-horizont ongeveer 10 cm die ontkalkt is, eronder bevindt zich een 

AC-horizont (overgangshorizont). De bodem is matig zuur, het OM-gehalte is matig, het N-gehalte 

en totale P-gehalte zijn matig, het opneembaar P is zeer laag voor landbouwbodems (Boon et al., 

2009). De CEC wordt enkel bepaald door het gehalte aan OM en is laag, de baseverzadiging 

bedraagt 85%. 

In de depressie positie bestaat het profiel uit een donkergrijze tot bruine humeuze horizont 10 cm 

dik, waaronder een lichtbruinere horizont voorkomt. De bodem is weinig ontkalkt tegenaan het 

oppervlak. De pH is neutraal, het OM-gehalte, het N-gehalte, het totaal P-gehalte zijn matig. De 
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CEC wordt enkel bepaald door het gehalte aan OM en is laag, de baseverzadiging bedraagt meer 

dan 100%. 

Onder het gekapt sleedoorn is de A-horizont zo’n 5 cm dik. Deze horizont is ontkalkt. Lokaal kan 
onder de A- een E-horizont of een bruingrijze overgangshorizont (A3) voorkomen. De pH is matig 
zuur. Het gehalte aan OM is hoog, het N-gehalte is matig, het totale P-gehalte is matig. De CEC 
wordt enkel bepaald door het gehalte aan OM en is matig omdat het OM-gehalte hoog is, de 
baseverzadiging bedraagt 49%.  
 
Vergelijking 2003 – 2009 : de analyseresultaten vertonen een daling van het OM-gehalte en een 
stijging van de pH. Het N-gehalte is afgenomen, het P-gehalte is vergelijkbaar met de waarden 
voor 2003.  
 

���� Hydrologie 

Peilbuis 88 is op ongeveer 10m van het centrum van pq10 gelegen. De peilen schommelen tussen 

0,7 en 2m onder maaiveld (figuur 4.8). De vegetatie heeft daardoor een beperkte invloed van het 

grondwater, enkel diepwortelende soorten kunnen temporeel van extra vochtigheid profiteren. 

 

Figuur 4.8. Relatieve grondwaterstand in peilbuizen 88. 

���� Bespreking 

Ter hoogte van het proefvlak werd in 2002 struweel ontgonnen ten behoeve van de ontwikkeling 

van duingrasland. Hierdoor is er een (evidente) achteruitgang van struiken (met name duindoorn) 

en ook van struweelbegeleidende soorten zoals grote brandnetel, kleefkruid en stinkende gouwe. 

Duidelijk vooruitgegaan zijn de soorten die actueel de vegetatiestructuur bepalen: duinroosje, 

glanshaver en duinriet. Ook storingsoorten als avondkoekoeksbloem, grote zandkool, Canadese 

fijnstraal en gestreepte witbol doken op of gingen vooruit. Graslandsoorten zijn nog niet in 

uitbreiding. Zij stonden reeds relictueel in het ontgonnen struweel (duizendblad, geel walstro, rood 

zwenkgras, …). De enige bijzondere soort uit het pq, namelijk grote tijm is zelfs verdwenen na de 

ontstruweling. Deze soort komt wel vrij frequent voor in de nabijheid van het proefvlak en breidt 

zich lokaal ook uit. In de syntaxonomische karakterisatie zien we een geleidelijke verschuiving van 

struweel, over ruigte naar duingrasland bij het tweede en derde syntaxon, wat aangeeft dat een 

gunstige ontwikkeling optreedt. De Ellenberg-indicatorgetallen geven vooral een daling aan van het 

reactiegetal (zuurgraad). Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door de achteruitgang van typische 

soorten van kalkrijke struwelen.  
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4.6. PQ 11 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss. 

status: Gewestplanbestemming: Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976) 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 396 m²) 

 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

111 26697,0556 199475,2568 12,3879 

112 26699,1482 199459,7092 10,4242 

113 26675,5254 199451,4826 8,9211 

114 26672,6888 199467,2766 11,3906 

 

� Landschap en bodem 

Langgerekte duinhelling gericht naar het westen 

Belgische bodemkaart: A0 : hoge duinen, al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 

35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 (Geldhof, 1994) 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen, enkel geleiden recreatie buiten de PQ 

Beheer: verminderen betreden 

���� Vegetatie 

Opnames 

- 24 juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- 4 juli 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 15 juli 2010 (T+7): Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie:  

(T+2) Oostelijke deel proefvlak (ca. 3m) bestaat uit een mosduinvegetatie van vnl. groot 

duinsterretje. Overig deel proefvlak heeft een zeer ijle, maar homogene begroeiing van vnl. 

zandzegge en kleverige (duin)reigersbek. 

(T+7) Open mosduin en pionierduingrasland.  De totale bedekking is 25% en bestaat vooral uit 

mossen (groot duinsterretje). Abundante vaatplanten zijn zandzegge en kleverige reigersbek maar 

de totale kruidlaag bedekt slechts 4%.  
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Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; subass. met Kromhals                                                    

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 1: Kegelsilene-ass.; subass. met Buntgras                                                    

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 3: Kegelsilene-ass.; arme subass.                                                            

2005

2010

2002

 

Natuurtype: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met zanddoddegras en groot 
duinsterretje (in de drie periodes). 
 
 

PQ 11

2
4
/0
7
/2
0
0
2

0
4
/0
7
/2
0
0
5

1
5
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 47 40 25

Bedekking boomlaag (%) 0 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 1 0

Bedekking kruidlaag (%) 40 20 4

Bedekking moslaag (%) 8 20 22

Bedekking strooisel (%) 0 0 1

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Ammophila arenaria Helm r o
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos r
Calamagrostis epigejos Duinriet r
Carex arenaria Zandzegge aa aa ab
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem r f r
Cladonia rangiformis Vals rendiermos s
Corynephorus canescens Buntgras r f
Crepis capillaris Klein streepzaad ab o
Cynoglossum officinale Veldhondstong s
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool s
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek f aa ab
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos r
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. ab ab
Hippophae rhamnoides Duindoorn r r
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid r s
Koeleria albescens Smal fakkelgras s
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand r
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje r
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem s s s
Phleum arenarium Zanddoddegras o ab r
Rosa pimpinellifolia Duinroosje s s
Sedum acre Muurpeper r s
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s
Thalictrum minus ssp. dunense Duinruit s r
Tortula calcicolens Klein duinsterretje r
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje o aa aa
Viola curtisii Duinviooltje o r
Aantal soorten 15 24 10  
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Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

 

 
 

PQ11 2002 PQ11 2005 

 

PQ11 2010 vanuit Z 
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���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T1 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering 12-9-2003 (2 bakens zijn nog aanwezig, PQ 

approximatief terug uitgezet door afstappen) 

Duur terreinwerk 1 uur 

Kartering VLM A0 : hoge duinen, al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 

35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

Geomorfologie duinhelling, georiënteerd naar het westen 

Microreliëf aan de voet van de helling, 1 depressie met klein talud 

Fauna latrineplekken konijn 

Diepte grondwatertafel >120 cm MV 

 

Humusprofiel: 

L : < 1 mm : enkele dode grasbladeren van zandzegge : (zandmull) 

 

Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  % * %   

C1 0-0,5 zand    + korst 

mengstaal 0-3  0,5     

C2 0,5-+ zand    +  

kalk : + : reactie HCl 

 

OHD11
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Analyseresultaten 2003: 

0-3 cm, bestaande uit 4 substalen bemonsterd in het ijl begroeide gedeelte met zandzegge 
pH H2O : 7,9, pH KCl : 7,7; 

OM (branden) : 0,5% (OC : 0,3%) ; Ntot : 0,013%, C/N = 19 
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tot P : 173 mg/kg; anorg P : 150 mg/kg; org P : 23 mg/kg; opneemb P : 70 mg/kg  

CEC : 0,8 cmol(+)/kg bodem; Ca : 8,1; Mg : 0,2; Na : <0,1;  K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem);  

V >100 % 

 

Analyseresultaten 2009: 

0-3 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 8,1, pH KCl : 7,8;  

OM (branden) : 0,7% (OC : 0,3%); Ntot : 0,016%; C/N = 22 

Tot P : 152 mg P/kg; anorg P : 140 mg P/kg; org P : 12 mg P/kg;  opneemb P : 77 - 66 mg P/kg 

Het OM-gehalte van de oppervlaktehorizont is zeer laag. De pH van de oppervlaktehorizont is 

basisch. Het N-gehalte is zeer laag, het P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand. Het profiel is zeer droog. De bodemontwikkeling is 

erg beperkt. Onder de mosbegroeiing is er enkel de aanwezigheid van een dun korstje (0,5 cm) 

met een geringe humusaccumulatie elders komt kaal zand voor. 

De pH is basisch, vrije kalk is aanwezig. N-gehalte is zeer laag, totale P-gehalte is voor 

duinbodems laag, het opneembaar P is zeer laag voor landbouwbodems (Boon et al., 2009). 

Vermits de bodem quasi geen OM en geen klei bevat is de CEC eveneens extreem laag. De 

baseverzadiging is meer dan 100%.  

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend  

���� Hydrologie 

De PQ ligt op een duinrug, de vegetatie is volledig grondwateronafhankelijk. 

���� Bespreking 

De vegetatie van PQ 11 is sterk gewijzigd sedert 2002. Er is sprake van duidelijke regressie. De 

totale bedekking is afgenomen van ca. 50 tot 25 % en de kruidlaag zelfs van 40 naar 4%. De 

moslaag is daarentegen toegenomen van 8 tot 22%. Ook het soortenaantal is erop 

achteruitgegaan, van 24 soorten in 2005 naar 10 in 2010. De eerste opname (2002) was 

eigenaardig genoeg soortenarmer (15 soorten) dan die uit 2005. In de ellenberg-getallen uit zich 

deze evolutie in een daling van vocht- en stikstofgetal (verschraling). Ook zijn een aantal 

bijzondere soorten verdwenen. Het betreft buntgras, smal fakkelgras en duinviooltje. Vermoedelijk 

ligt de betreding door recreanten aan de oorzaak van deze evolutie.   

 

4.7. PQ 14 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss. 

status:  Gewestplanbestemming : Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976) 
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coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 315,26 m²)  

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

141 26684,8750 199359,8522 8,2428 

142 26702,7277 199366,7598 7,0772 

143 26681,0561 199376,9972 8,3439 

144 26692,8235 199385,1915 7,4531 

 

� Landschap en bodem 

Duinen 

Belgische bodemkaart: B1 : droge duingrond (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 (Geldhof 1994) 

� Inrichting en beheer 

inrichtingswerken: deel kappen struweel, najaar 2002, opstellen begrazingsblok najaar 2003, 

introductie ezels maart 2004 

huidig bodemgebruik en beheer: begrazing 

���� Vegetatie 

Opnames:  

- 25 juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- 17 augustus 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 15 juli 2010 (T+7): (kleiner PQ 14b) Sam Provoost & Simon Feys 

Beschrijving vegetatie (T+2): Sleedoornstruweel met ijle ondergroei van gestreepte witbol, 

dauwbraam, klein streepzaad, gewone ereprijs en jacobskruiskruid ook veel dood takhout en 

strooisel in de ondergroei. Verjonging van vnl. sleedoorn en wollige sneeuwbal en in mindere mate 

van meidoorn en esdoorn. Moslaag bestaat vnl. uit rondbladig sterremos. Doorheen proefvlak loopt 

een klein deel van een pad (open zand). 

(T+7) Mosrijk pioniergrasland op humeuze bodem. Moslaag bedekt 75%, de kruidlaag slechts 30. 

De belangrijkste mossoorten zijn gewoon gaffeltandmos en groot laddermos. In de kruidlaag zijn 

vooral duinroosje, zandzegge en veldbeemdgras aanwezig. Het graslandelement wordt 

vertegenwoordigd door geel walstro, duizendblad, gewone vleugeltjesbloem en ruige scheefkelk.  

Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                 

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                 

Syntaxon 1: Duin-Paardebloem-ass.; typische subass.                                                   

Syntaxon 2: Rompgemeenschap van Duinroosje                                                            

Syntaxon 3: Duin-Paardebloem-ass.; subass. met Bosaardbei                                             

2010*

2002

2005
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Natuurtype: (Matig) kalkrijke struwelen met duindoorn en wilde liguster (PQ 14 in 2002 en 2005). 
Duinroosdwergstruweel voor PQ14b in 2011. 
 

 

  

PQ14 2002 PQ14 2005  

 

PQ14b 2010 vanuit Z 
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PQ 14
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Totale bedekking (%) 95 97

Bedekking boomlaag (%) 0 0

Bedekking struiklaag (%) 95 0

Bedekking kruidlaag (%) 45 30

Bedekking moslaag (%) 20 75

Bedekking strooisel (%) 30 15

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r r
Achillea millefolium Gewoon duizendblad s r
Agrostis species Struisgras (G) s
Aira praecox Vroege haver s
Alliaria petiolata Look-zonder-look o
Ammophila arenaria Helm s
Anchusa officinalis Gewone ossetong s
Arabis hirsuta Ruige scheefkelk s.l. s
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r
Arrhenatherum elatius Glanshaver r
Avenula pubescens Zachte haver s
Bryum argenteum Zilvermos r
Calamagrostis epigejos Duinriet s
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje o
Cardamine hirsuta Kleine veldkers r
Carex arenaria Zandzegge r r f
Carlina vulgaris Driedistel s
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem f r r
Cirsium vulgare Speerdistel s s
Cladonia species f
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein f
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s r o
Crepis capillaris Klein streepzaad f f o
Cynoglossum officinale Veldhondstong r o
Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos aa
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren s
Epilobium species Basterdwederik (G) s
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal s
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos o f
Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts s s
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. s
Galium aparine Kleefkruid o
Galium verum Geel walstro s s ol
Geranium molle Zachte ooievaarsbek o
Geranium robertianum Robertskruid o o
Geum urbanum Geel nagelkruid r
Glechoma hederacea Hondsdraf o s
Hieracium pilosella Muizeoor r
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid s
Hippophae rhamnoides Duindoorn r s
Holcus lanatus Gestreepte witbol ab aa
Homalothecium lutescens Smaragdmos r s
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Duinklauwtjesmos r
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid s o
Ligustrum vulgare Wilde liguster s s
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje f r
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem r s
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos c r
Poa pratensis Veldbeemdgras f
Poa trivialis Ruw beemdgras ab r
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem s s s
Populus x canadensis-kl Canadapopulier r
Prunus spinosa Sleedoorn da da f
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos r db
Rosa canina Hondsroos r s
Rosa pimpinellifolia Duinroosje r o cd
Rosa rubiginosa Egelantier r
Rubus caesius Dauwbraam o o s
Salix repens Kruipwilg r
Sedum acre Muurpeper s r
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. o o
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem r
Solanum dulcamara Bitterzoet s o
Sonchus asper Gekroesde melkdistel s
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel s
Thalictrum minus ssp. dunense Duinruit s
Torilis japonica Heggedoornzaad s
Tortula calcicolens Klein duinsterretje s
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje s
Urtica dioica Grote brandnetel f r
Veronica arvensis Veldereprijs r
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs ab f r
Veronica officinalis Mannetjesereprijs s o r
Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke s.s. s
Aantal soorten 48 34 36  
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Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

 

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T0/1 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering: 8/10/2003 (3 van de 4 bakens blijven over) 

Duur terreinwerk: 1 uur 

Kartering VLM: B1: droge duingrond 

Geomorfologie: duinruggen met hellingen en tussenin liggende depressie 

Microreliëf: golvend 

Erosie en sedimentatie: kalkrijk zand aan het oppervlak teruggebracht 

Fauna: konijnen (hol) 

Antropogene invloed: afval, recreatie (betreding) 

ter hoogte van het gekapt struweel liggen er restanten 

van dood hout 

Diepte grondwatertafel: >125 cm MV 

Vlakbij de PQ werd sleedoorn ontstruweeld. In dit gedeelte werd ook een bemonstering uitgevoerd. 

 

PQ 14 – sleedoorn struweel 

Humusprofiel 

S: 0-0,5 cm; L : 0-1,5 cm : mull 

 

Profielopbouw – sleedoorn struweel helling: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk 
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 (cm MV)  % * %  

L/S 1,5/0-0 zand     

A1/H+E1 0-3/6 zand  v/zv zf  -, (+) of 

+ 

A2 3/6-

10/17 

zand  v/zv zf  + 

mengstaal 0-10 helling sleedoorn 7,9    

mengstaal 0-10 depressie sleedoorn 10,6    

mengstaal 0-10 ontstruweeld sleedoorn 5,6    

AC 7/10- zand  zw zf  + 

2AC -80 zand  geen  + 

2C 60-90 zand   aanwezig + 

3AC 90-110 zand    + 

3C 110-

125+ 

zand    + 

zv : zeer veel, v : veel, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels 

kalk : - : geen reactie, (+) : hoorbare reactie, + : reactie HCl 

 

Het westelijk deel van PQ 14 is door de inrichtingswerken ontstruweeld. Hier werd een afzonderlijk 

bodemstaal genomen. Het resterende deel van de PQ wordt gekenmerkt door een variabiliteit door 

verschillen in topografie. 
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Analyseresultaten 2003: 

PQ 14 sleedoorn struweel: A1+A2 : 0-10 cm : sleedoorn hellingen (putjes 1-2-4, 3 stalen) 

pH H2O : 6,1, pH KCl : 5,5; 

OM (branden): 7,9% (OC : 4,0%) ; Ntot : 0,260%, C/N = 15 

tot P : 234 mg/kg; anorg P : 20 mg/kg; org P : 214 mg/kg; opneemb P : 47 mg/kg  

CEC : 13,9 cmol(+)/kg bodem; Ca : 20,9; Mg : 1.2; Na : 0,1; K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V >100 % 

 

A1+A2 : 0-10 cm: sleedoorn depressie (putje 3, 1 staal) 

pH H2O : 5,5, pH KCl : 4,9; 

OM (branden): 10,6% (OC : 5,3%) ; Ntot : 0,354%, C/N = 15 

tot P : 225 mg/kg; anorg P : 81 mg/kg; org P : 144 mg/kg; opneemb P : 23 mg/kg 

CEC : 19,6 cmol(+)/kg bodem; Ca : 15,2; Mg : 1,3; Na : 0,1; K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V = 85,2 % 

 

Analyseresultaten 2009: 

PQ14 – helling, 0-10 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 6,1, pH KCl : 5,3;  

OM (branden) : 12,0% (OC : 6,0%); Ntot : 0,362%; C/N = 17 

Tot P : 264 mg P/kg; anorg P : 107 mg P/kg; org P : 157 mg P/kg;  opneemb P :  49 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is hoog. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak 

zuur. Het N-gehalte is matig, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

PQ14 – ontstruweeld, nieuwe PQ van 5x5 m, 0-10 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 5,7, pH KCl : 5,0;  

OM (branden) : 6,2% (OC : 3,1%); Ntot : 0,212%; C/N = 15 

Tot P : 178 mg P/kg; anorg P : 83 mg P/kg; org P : 94 mg P/kg;  opneemb P :  45 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is matig. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak 

zuur. Het N-gehalte is matig, het P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel wordt gekenmerkt door een dunne donkergrijze A/H+E horizont met peper en zout 

morfologie. Hieronder komen een grijze overgangshorizont, een begraven horizont en het 
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moedermateriaal voor. In de depressie is de A/H+E beter ontwikkeld (tot 15 cm dik). Het profiel is 

droog. 

De bodem op de helling is slechts heel oppervlakkig ontkalkt, in de depressie tot 15 cm diep. De pH 

van de bodem op de helling is zwak zuur, in de depressie zwak zuur tot matig zuur. Het OM-

gehalte is matig (helling) tot hoog (depressie), het N-gehalte matig, het totaal P-gehalte matig en 

het opneembaar P is zeer laag althans voor landbouwbodems (Boon et al., 2009). De CEC wordt 

hier bepaald door het gehalte aan OM vermits de bodem geen klei bevat en is laag tot matig. De 

baseverzadiging op de helling bedraagt meer dan 100% (wat overeenstemt met de 

terreinwaarnemingen en minder met de pH-meting), in de depressie 85%. 

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend, het OM- en N-gehalte zijn 

toegenomen, C/N is zeer weinig toegenomen. 

 

PQ 14b – ontstruweeld sleedoorn 

Humusprofiel 

Opgerakelde zone na ontstruweling 

 

Profielopbouw 

S L : 3/0-0 cm, A : 0-3/5 cm, A2 : 3/5-10/14 cm, C : 10/14+ cm 

Analyseresultaten 2003: 

PQ14bis ontstruweeld sleedoorn : A1+A2 : 0-10 cm (mengmonster uit 4 bodemstalen) 

pH H2O : 5,5, pH KCl : 4,7; 

OM (branden) : 5,6% (OC : 2,8%) ; Ntot : 0,232%, C/N = 12 

tot P : 176 mg/kg; anorg P : 80 mg/kg; org P : 96 mg/kg; opneemb P : 37 mg/kg  

CEC : 8,4 cmol(+)/kg bodem; Ca : 8,0; Mg : 0,4; Na : <0,1; K : 0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V >100 % 

 

Analyseresultaten 2009: 

PQ14 – ontstruweeld, nieuwe PQ van 5x5 m, 0-10 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 5,7, pH KCl : 5,0;  

OM (branden) : 6,2% (OC : 3,1%); Ntot : 0,212%; C/N = 15 

Tot P : 178 mg P/kg; anorg P : 83 mg P/kg; org P : 94 mg P/kg;  opneemb P :  45 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is matig. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak 

zuur. Het N-gehalte is matig, het P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

Evaluatie: 

Het profiel wordt gekenmerkt door een dunne donkergrijze A/H+E horizont met peper en zout 

morfologie. Hieronder liggen een grijze overgangshorizont en het moedermateriaal. Het profiel is 

droog. 
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De bodem is ontkalkt tot een diepte tussen 4 en 10 cm. De pH is zwak tot matig zuur. Het OM-, N- 

en totaal P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag althans voor landbouwbodems (Boon et 

al., 2009). De CEC wordt hier bepaald door het gehalte aan OM vermits de bodem geen klei bevat 

en is laag. De baseverzadiging bedraagt meer dan 100% (waarschijnlijk omdat het staal genomen 

is tussen 0-10 cm en de ontkalkingsgrens door het bodemstaal loopt). 

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend 

���� Hydrologie 

De dichtst gelegen peilbuizen is het koppel 57 (ondiep) en 357 (diep) en bevindt zich nabij PQ15 

(figuur 4.5). De meetreeks voor peilbuis 57 is onvolledig. Het grondwaterpeil er schommelt tussen 

5 m TAW en 6,30 m TAW. Ter hoogte van PQ 14 betekent dit dat het grondwater minstens 

anderhalve meter onder gemiddeld maaiveld blijft. We kunnen dit proefvlak dan ook als 

grondwateronafhankelijk beschouwen. 

De stijghoogte in de diepe peilbuis ligt gemiddeld 124 cm lager dan in de diepe peilbuis wat wijst 

op een wegzijgen van het neerslagwater (infiltratie). 

 

Figuur 4.5. Absolute grondwaterpeilen in peilbuizen 57 (ondiep) en 357 (diep) en hoogteligging pq’s 14 en 15. 

 

���� Bespreking 

PQ 14b is ontstruweeld in 2002. De opname wijkt dan ook sterk af van de struweelopnames van 

pq14. Zij kunnen als referentie gelden. Verschillende soorten van duingraslanden zijn nieuw 

opgedoken of vooruit gegaan. Het betreft duizendblad, ruige scheefkelk, rood zwenkgras, geel 

walstro, muizenoor en veldbeemdgras. Ook het aantal en de bedekking van (korst)mossen ging er 

op vooruit. Nieuwe soorten zijn onder meer zilvermos, duinklauwtjesmos, klein en groot 

duinsterretje. Grijs kronkelsteeltje en gewoon gaffeltandmos wijzen op oppervlakkige 

bodemontkalking. Dit komt ook tot uiting in de evolutie van het reactiegetal. Gewone 

vleugeltjesbloem en ruige scheefkelk zijn twee aandachtssoorten voor de duinen. De ontwikkeling 

van droog duingrasland uit zich in een daling van stikstof en in mindere mate vochtgetal. Het 

lichtgetal neemt toe. 
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4.8. PQ 15 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss., achter zwembad 

status: Gewestplanbestemming : Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976) 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 461,90m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

151 26621,7645 199387,0368 7,0428 

152 26609,7998 199401,0925 7,6158 

153 26618,7433 199417,6418 7,3325 

154 26638,6311 199414,8012 6,7236 

 

� Landschap en bodem 

Duinen 

Belgische bodemkaart : B1 : droge duingrond (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: opstellen begrazingsblok najaar 2003, introductie ezels maart 2004 

Beheer: begrazing 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- 23 juli 2002 (T-1):  Sam Provoost en Joy Laquière  

- 5 juli 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 15 juli 2010 (T+7) : Sam Provoost, Simon Feys & Ward Vercruysse 

Beschrijving vegetatie (T+2): Opengevallen kruipwilg tot gemengd struweel in panne. In 

opengevallen kruipwilgstruweel met jonge scheuten kruipwilg, veel leverkruid, teunisbloem en glad 

parelzaad. Opengevallen struweel is omringd door een hoogopstaand gemengd struweel van vnl. 

liguster en kruipwilg. In mindere mate ook duindoorn en wilde kardinaalsmuts. 

(T+7) Open gemengd struweel. De vegetatie is zeer soortenrijk (80 soorten) doordat verschillende 

elementen aanwezig zijn. Structuurbepalend zijn naast de struiken (wilde liguster, sleedoorn, 

duindoorn, kruipwilg, …) vooral soorten van ruigten (koninginnenkruid, hondsdraf, duinriet, 

veldhondstong, …). Zowel soorten van duinvalleien (watermunt, echte wederik, grote kattenstaart) 

als droge duingraslanden (geel walstro, duizendblad, grote tijm) zijn vertegenwoordigd. De 

moslaag is vrij goed ontwikkeld en wordt gedomineerd door gewoon dikkopmos en rondbladig 

boogsterrenmos.  
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Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Meidoorn-Berkenbos; typische subass.                                                      

Syntaxon 1: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 2: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 3: Meidoorn-Berkenbos; typische subass.                                                      

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                 

2002

2005

2010

 

Natuurtype: (Matig) kalkrijke struwelen met duindoorn en wilde liguster (in de drie periodes). 
 

  

PQ15 2002 PQ15 2005 

 

PQ15 2002 
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PQ 15

2
3
/0
7
/2
0
0
2

0
5
/0
7
/2
0
0
5

1
5
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 100 98
Bedekking boomlaag (%) 0 0
Bedekking struiklaag (%) 60 20
Bedekking kruidlaag (%) 50 40
Bedekking moslaag (%) 17 50
Bedekking strooisel (%) 0 15

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn s s
Achillea millefolium Gewoon duizendblad s r ol
Alliaria petiolata Look-zonder-look o o o
Anchusa arvensis Kromhals s s
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r
Arrhenatherum elatius Glanshaver ab ab fl
Avenula pubescens Zachte haver o
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos c o aa
Bryonia cretica ssp. dioica Heggerank s r o
Calamagrostis epigejos Duinriet o ab
Cardamine hirsuta Kleine veldkers o
Carex arenaria Zandzegge fl
Carex hirta Ruige zegge fl
Carex trinervis Drienervige zegge s
Centaurea jacea Knoopkruid r o fl
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid s
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem fl
Chelidonium majus Stinkende gouwe r o r
Cirsium arvense Akkerdistel o o f
Cirsium palustre Kale jonker o o r
Cirsium vulgare Speerdistel s r
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein o r fl
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s s
Crepis capillaris Klein streepzaad r f
Cynoglossum officinale Veldhondstong s o ab
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren s s
Equisetum arvense Heermoes s r
Erodium cicutarium ssp. dunense Duinreigersbek s
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek ol
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid aa aa ab
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos r
Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts r r r
Festuca arundinacea Rietzwenkgras r s
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. r ab
Fraxinus excelsior-sl Gewone es s
Galium aparine Kleefkruid ab o r
Galium uliginosum Ruw walstro o o ol
Galium verum Geel walstro s r
Geranium molle Zachte ooievaarsbek s
Geranium robertianum Robertskruid f
Glechoma hederacea Hondsdraf o f ab
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw r r
Hippophae rhamnoides Duindoorn r r o
Holcus lanatus Gestreepte witbol o f ab
Homalothecium lutescens Smaragdmos s
Hypericum perforatum Sint-Janskruid s r
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid s
Lathyrus pratensis Veldlathyrus s
Ligustrum vulgare Wilde liguster o aa
Ligustrum vulgare-sl Wilde liguster aa
Lithospermum officinale Glad parelzaad o o f
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos r s
Luzula campestris Gewone veldbies r
Lysimachia vulgaris Grote wederik r
Lythrum salicaria Grote kattestaart r s
Mentha aquatica Watermunt o o ol
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje o o o
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem o f
Ophioglossum vulgatum Addertong o r
Pastinaca sativa Gewone pastinaak s
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos ab o aa
Poa pratensis Veldbeemdgras ab
Poa trivialis Ruw beemdgras f ol
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem s s
Polygonum convolvulus Zwaluwtong s
Potentilla reptans Vijfvingerkruid o o ab
Prunus spinosa Sleedoorn s s o
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos aa
Ranunculus acris Scherpe boterbloem s s
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r
Ribes rubrum Aalbes s s
Rosa canina Hondsroos s s s
Rosa pimpinellifolia Duinroosje r r o
Rubus caesius Dauwbraam f o o
Rubus fruticosus agg. Gewone braam s
Salix repens Kruipwilg aa o
Sambucus nigra Gewone vlier r s
Sambucus nigra (dood) Gewone vlier (dood) r
Sedum acre Muurpeper s
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s
Senecio sylvaticus Boskruiskruid s s
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem r s
Solanum dulcamara Bitterzoet o o s
Stellaria media Vogelmuur f o r
Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem r
Thalictrum minus ssp. dunense Duinruit r s
Thymus pulegioides Grote tijm s
Torilis japonica Heggedoornzaad s
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje r
Trifolium repens Witte klaver ol
Urtica dioica Grote brandnetel ab o f
Veronica arvensis Veldereprijs ab
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs o fl
Veronica officinalis Mannetjesereprijs r
Vicia cracca Vogelwikke f o o
Viola hirta Ruig viooltje s o fl
Aantal soorten 50 57 80  

Ellenberg-indicatorwaarden: 
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���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T0 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering: 8-10-2003 (geen enkele baken meer over, PQ 

approximatief uitgezet) 

Duur terreinwerk: 1 uur (licht bewolkt) 

Kartering VLM: B1 : droge duingrond aan de randen, B2 : middelmatige 

vochtige duingrond in depressie 

Geomorfologie: panne omringd door duinrug 

Diepte grondwatertafel: >200 cm vanaf MV 

 

Humusprofiel 

S : 0-0,5 cm; L : 1,5-6/9 cm; H : 0-0,5 cm : mull tot mullmoder 

 

Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk 

 (cm MV)  % * %  

SLF 6/9-0 zand     

mengstaal 0-10  10,2    

A1/H+E 0-1/2,5 zand  zv/m zf f  - 

A2/H+E 1 /2,5-12/15 zand  aanwezig  + 

AC 12/15-45 zand  aanwezig  + 

C 45-50 zand  aanwezig  + 

2AC 50-90 zand  aanwezig  + 
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3A 90-110 zand  aanwezig  + 

3C 110-120 zand    + 

4A 120-125 zand   geen + 

zv : zeer veel, m : matig veel, zf : zeer fijne, fijne wortels 

kalk : + : reactie HCl 

 

Variabiliteit binnen de PQ : 

Door vegetatie: grote variabiliteit in humustypes (niet volledig gekarakteriseerd) 

In ontkalkingsdiepte 

OHD15
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

d
ie

p
te

 (
cm

)

LFS A1 A2 AC C

2AC 3A 3C 4A
 

Analyseresultaten 2003: 

0-10 cm, A1+A2, bestaande uit 4 substalen bemonsterd vnl. in de depressie 

pH H2O : 6,1, pH KCl : 5,7;  

OM (branden) : 10,2% (OC : 5,1%) ; Ntot : 0,397%, C/N = 13 

tot P : 312 mg/kg; anorg P : 61 mg/kg; org P : 251 mg/kg; opneemb P : 66 mg/kg 

CEC : 18,2 cmol(+)/kg bodem; Ca : 17,8; Mg : 1,4; Na : <0,1; K : 0,2 (in cmol(+)/kg bodem); 

V > 100 % 

 

Analyseresultaten 2009: 

0-10 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 6,0, pH KCl : 5,3;  
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OM (branden) : 12,0% (OC : 6,0%); Ntot : 0,432%; C/N = 14 

Tot P : 335 mg P/kg; anorg P : 138 mg P/kg; org P : 197 mg P/kg;  opneemb P : 50 mg P/kg 

 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is hoog. De pH van de oppervlaktehorizont is zwak 

zuur. Het N-gehalte is matig, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel bestaat uit een dunne A1-horizont, een A2- en een grijze overgangshorizont (AC) en het 

kalkijk geelbruin zand (moedermateriaal). Binnen het profiel komen verschillende begraven 

horizonten voor. Het profiel is droog. De ontkalkingsgrens is variabel: tussen de 9 en 19 cm diep. 

De bodem is zwak zuur. Het OM-gehalte is hoog, het N- en het P-gehalte matig, het opneembaar P 

is zeer laag althans voor landbouwdoeleinden (Boon et al., 2009). De CEC is matig en wordt 

bepaald door het gehalte aan OM vermits de bodem geen klei bevat.  

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend, uitgezonderd een zeer lichte 

toename in OM en N, C/N is ongeveer constant gebleven.  

 

���� Hydrologie 

Het peilbuiskoppel 57/357 is gelegen vlak naast het PQ (figuur 4.5). In de ondiepe buis schommelt 

het grondwater tussen 5 en 6,3 m TAW. Het laagste hoekpunt van PQ 15 is gelegen op 6,7 m, wat 

betekent dat het grondwaterpeil er in natte winters tot ca. 40 cm onder maaiveld komt en in droge 

zomers wegzakt tot ruim anderhalve meter. Dit is een droog regime voor een duinpanne. 

Vermoedelijk is de pannevloer in de loop der jaren verhoogd door instuivend zand en wellicht is 

ook een algemene verdroging opgetreden sedert de vorming van de panne (meer dan 100 jaar 

geleden).  

���� Bespreking 

De vegetatiestructuur in pq 15 is gewijzigd door het openvallen van het struweel. In 2005 bedroeg 
de struweelbedekking nog 60%, in 2010 was dit nog 40. Hierdoor en dankzij de begrazing hebben 
talrijke kruidachtige soorten zich kunnen vestigen en uitbreiden. De soortenrijkdom dankt het 
proefvlak ook aan de hoogteligging. De laagste delen vertonen kenmerken van een vochtige panne 
terwijl de hoogste delen duidelijk droog zijn. Aan de noordrand van de pq is er instuivend zand. Dit 
is te zien in de profielontwikkeling met een begraven horizont (3A) en iets humeuzere laag (2AC). 
De input van vers, kalkrijk zand heeft eveneens een potentieel verrijkend effect op de 
vegetatiesamenstelling (groot duinsterretje en kleverige reigersbek bijvoorbeeld). 
Het openvallen van struweel uit zich in de achteruitgang van struiken (kruipwilg, gewone vlier, 

eenstijlige meidoorn) en typische struweelbegeleiders als grote brandnetel, kleefkruid en 

dauwbraam. Vooral soorten van ruigten en storingsvegetaties kenden een opmars: duinriet, 

gestreepte witbol, akkerdistel, veldhondstong, grote teunisbloem en glad parelzaad. Maar ook het 

duingraslandelement versterkt. Duizendblad, knoopkruid, zandzegge, geel walstro, gewone ereprijs 

en ruig viooltje gingen er duidelijk op  vooruit. Het proefvlak omvat 6 aandachtssoorten uit sterk 

verschillende ecotoopgroepen. Het zijn Drienervige zegge, addertong, gewone vleugeltjesbloem, 

grote tijm, glad parelzaad en ruig viooltje. De laatste twee soorten gaan er duidelijk op vooruit 

terwijl de overige vermoedelijk min of meer stabiel blijven.   
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4.9. PQ 18 

� Landschap en bodem 

gemeente : De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss. 

status :  Gewestplanbestemming : Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-

1976)  

coördinaten PQ : Lambert 72 coördinaten (opp. 373,22m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

181 26515,5158 199048,5451 16,8879 

182 26496,5161 199046,2174 13,5482 

183 26497,3506 199026,5585 11,6235 

184 26516,8044 199029,6820 14,9452 

 

� Landschap en bodem 

Duinen 

Belgische bodemkaart: A0 : hoge duinen, al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 

35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: opstellen begrazingsblok najaar 2003, introductie ezels maart 2004 

Beheer: opgenomen binnen begrazingsblok 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- 22 juli 2002 ((T-1): Marc Leten en Joy Laquière 

- 4 juli 2005 (T+2) : Joy Laquière 

- 27 juli 2010 (T+7) : Sam Provoost & Simon Feys  

 

Beschrijving vegetatie 

(T-1) juni 2004 i.p.v. 2002: relatief homogeen proefvlak bestaande uit een mosduinvegetatie van 

duinklauwtjesmos, groot duinsterretje, jacobskruiskruid, helm en duinreigersbek (mossen worden 

verdrongen door verstikkende strooisellaag) afgewisseld met stukken ‘open zand’ met zandzegge. 

Binnen proefvlak 2 kiemplanten esdoorns en 1 vlier. 

(T+7) Open mosduin en pionierduingrasland (22% totale bedekking). Mos (groot duinsterretje) 

neemt het grootste deel van de bedekking voor haar rekening. Abundante kruiden (met lage 

bedekking) zijn zandzegge, muurpeper, klein streepzaad en kleverige reigersbek.  
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Typering vegetatie 

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

2002

2005

2010

 

Natuurtype: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met zanddoddengras en groot 
duinsterretje (in de drie periodes). 
 

PQ18 2002 van ZW naar NO PQ18 2003 van W naar O 

 
 

PQ18 2005 van W naar O PQ18 2010 vanuit Z 
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PQ 18

2
2
/0
7
/2
0
0
2

0
4
/0
7
/2
0
0
5

2
7
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 0 22

Bedekking boomlaag (%) 0 0

Bedekking struiklaag (%) 1 0

Bedekking kruidlaag (%) 30 2

Bedekking moslaag (%) 50 20

Bedekking strooisel (%) 2 1

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus-kl Gewone esdoorn r r r
Aira praecox Vroege haver r r
Ammophila arenaria Helm aa aa
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras o o
Anthriscus caucalis Fijne kervel s
Arenaria serpyllifolia Zandmuur o
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos o ab
Bryum argenteum Zilvermos r
Calamagrostis epigejos Duinriet o r
Carex arenaria Zandzegge ab aa ab
Carlina vulgaris Driedistel r f
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem s
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem o f o
Ceratodon purpureus Purpersteeltje r
Cladonia foliacea Elandgeweimos o o r
Cladonia furcata Gevorkt o ab
Cladonia species r
Corynephorus canescens Buntgras r
Crepis capillaris Klein streepzaad o o ab
Cynoglossum officinale Veldhondstong r o o
Dicranum scoparium Gewoon r
Erodium cicutarium ssp. dunense Duinreigersbek s
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek f aa ab
Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos o
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. o s r
Fraxinus excelsior Gewone es s
Galium verum Geel walstro o o fl
Geranium molle Zachte ooievaarsbek r s
Holcus lanatus Gestreepte witbol r r
Homalothecium lutescens Smaragdmos o o r
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Duinklauwtjesmos aa aa f
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid o o r
Koeleria albescens Smal fakkelgras r r
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand f f s
Lithospermum officinale Glad parelzaad s o
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij- o o
Peltigera species Leermos (G) o r r
Phleum arenarium Zanddoddegras f s
Poa pratensis Veldbeemdgras o o s
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem r
Rhynchostegium megapolita Duin-snavelmos o
Rubus caesius Dauwbraam s
Sambucus nigra Gewone vlier s s
Sambucus nigra-sl Gewone vlier s
Saxifraga tridactylites Kandelaartje r
Sedum acre Muurpeper f f ab
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. f aa o
Tortella flavovirens Duin-kronkelbladmos s
Tortula calcicolens Klein duinsterretje o r
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje aa c aa
Trifolium dubium Kleine klaver s
Veronica arvensis Veldereprijs o o
Veronica officinalis Mannetjesereprijs o o ol
Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke s.s. s
Aantal soorten 37 45 27  
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Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

 

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T0 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonsterin: 10-10-2003 (slechts 1 baken is over (in ZO hoek), positie 

PQ is approximatief uitgezet volgens intekening luchtfoto) 

Duur terreinwerk: 45 minuten (bewolkt, veel wind) 

Kartering VLM: A0: hoge duinen, al of niet gefixeerd 

Geomorfologie: hoge duinrug, helling naar het westen 

Microreliëf: golvend 

Erosie en sedimentatie: herverdeling van kalkrijk zand door konijnen 

Fauna: konijnenactiviteit : hol, graafjes, konijnenkeutels 

Antropogene invloed: betreding, betonblok 

Diepte grondwatertafel: >200 cm vanaf MV 

 

Humusprofiel: L, S < 1,2 cm : (zandmull) 
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Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk opmerking

en 

 (cm MV)  % * %   

LS 1,2/0,2-

0 

      

A 0-5/6 zand  zv zf rhizoïden  +  

mengstaal 0-5  3,2     

Cbi 5/6-15 zand  v zf rhizoïden  +  

C 15-22+ zand  zw zf  +  

v : veel, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels 

kalk : + : reactie HCl 

OHD18
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Analyseresultaten 2003 

0-5 cm, enkel de stukken met vegetatie werden bemonsterd, de kale stukken niet; A/AC/Bbi 

bestaande uit 4 mengmonsters 

pH H2O : 7,7, pH KCl : 7,2; vrije kalk : 1,6% 

OM (branden) : 3,2% (OC : 1,6%) ; Ntot : 0,113%, C/N = 14 

tot P : 233 mg/kg; anorg P : 174 mg/kg; org P : 59 mg/kg; opneemb P : 70 mg/kg 

CEC : 4,0 cmol(+)/kg bodem; Ca : 10,0; Mg : 0,2; Na : 0,1; K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V > 100 % 

Analyseresultaten 2009 

0-5 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 
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pH H2O : 7,7, pH KCl : 6,9;  

OM (branden) : 2,3% (OC : 1,1%); Ntot : 0,090%; C/N = 13 

Tot P : 229 mg P/kg; anorg P : 174 mg P/kg; org P : 55 mg P/kg;  opneemb P : 93 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is laag. De pH van de oppervlaktehorizont is basisch. 

Het N-gehalte is zeer laag, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand. Het profiel is zeer droog. De bodemontwikkeling is 

erg beperkt. De oppervlaktehorizont (onder begroeide stukken) bestaat uit een humeuze (3,2% 

OM tussen 0-5 cm) horizont met talrijke rhizoïden van de mosbegroeiing. De 

kationenuitwisselingscapaciteit is uiterst laag door het laag gehalte aan OM en de afwezigheid van 

klei. De baseverzadiging is meer dan 100%. 

De pH is basisch, vrije kalk is aanwezig. Het N-gehalte is laag, het totaal P-gehalte (voor 

duinbodems) is matig, het opneembaar P is voor landbouwbodems zeer laag (Boon et al., 2009). 

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend, uitgezonderd een lichte 

afname in OM-gehalte en lichte toename in opneembaar P.  

 

���� Hydrologie 

De PQ ligt op een duinrug, de vegetatie is volledig grondwateronafhankelijk. 

 

���� Bespreking 

De vegetatie van PQ 18 vertoont net zoals die van pq 11 een duidelijke regressie. De bedekking 

van de kruidlaag nam af van 30 naar 2% tussen 2005 en 2010. Hier nam ook de moslaag af (van 

50 naar 20%). De soortenrijkdom verminderde spectaculair van 45 soorten in 2005 naar 27 in 

2010. Soorten die goed standhouden zijn zandzegge, klein streepzaad, kleverige reigersbek en 

muurpeper. Ook hier is betreding door de grazers (ezels) vermoedelijk de oorzaak. Het proefvlak 

ligt in een uithoek van het begrazingsblok en wordt vermoedelijk amper door recreanten bezocht. 

 

4.10. PQ 19 

� Locatie 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Vlaams natuurreservaat Duinzoom 

Oosthoek (ministerieel besluit 23-7-2001), Oosthoekduinen ss. 

status: Gewestplanbestemming : Natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976) 
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coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 346,83m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

191 26456,6332 199374,6042 7,2073 

192 26431,4850 199361,1094 7,4039 

193 26439,3772 199379,8944 8,7483 

194 26447,7452 199356,8019 6,8489 

 

� Landschap en bodem 

Duinen 

Belgische bodemkaart: A0 : hoge duinen, al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 

35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: opstellen begrazingsblok najaar 2003, introductie ezels maart 2004 

Beheer: exoten bestrijding, opgenomen binnen begrazingsblok 

���� Vegetatie 

Opnames:  

- 22 juli 2002 (T-1):  Marc Leten en Joy Laquière 

- 18 augustus 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 15 juli 2010 (T+7): Sam Provoost, Simon Feys & Ward Vercruysse 

Oppervlakte PQ:  

Karteerder: (T-1), (T+2) 

 

Bedekking: 

T-1:Struiklaag: 85 tot 90% ; Kruidlaag: 15% 

T+2:Boomlaag: <1%; Struiklaag: 96%; Kruidlaag (incl. duinroosje): 55%; Moslaag: 15% 

 

Beschrijving vegetatie 

(T-1) 2004 i.p.v. 2002 Relatief homogeen proefvlak bestaande uit een gemengd struweel van vnl. 

sleedoorn afgewisseld met wat duindoorn en occasioneel verspreid wilde kardinaalsmuts. Oostelijke 

en zuidelijke rand zeer veel duinroosje. Midden in PQ één esdoorn en één grote meidoorn in 

zuidoostelijke rand. 

(T+2) Dicht struweel met een aantal open plekken waar duinroosje aspectbepalend is. Struweel is 

gedomineerd door sleedoorn daartussen verspreid duindoorn en wilde kardinaalsmuts. Ondergroei 

bestaat vnl. uit duinroosje, grote brandnetel, dauwbraam en als grassen vnl. ruw beemdgras, 
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glanshaver en gestreepte witbol. Meer open stukken gedomineerd door duinroosje, veel gewone 

ereprijs, geel walstro, jacobskruiskruid, klein streepzaad en lokaal vleugeltjesbloem, glad parelzaad 

(!), geel walstro en vijfvingerkruid. Als moslaag vnl. groot laddermos en verspreid rondbladig 

sterremos met fijn laddermos. 

(T+7) Open sleedoornstruweel met duindoorn als belangrijk bijkomend element in de struiklaag. 

De sleedoorn is kwijnend door vraat of een infectie: de struiklaag bedekt nog slechts 15%. In de 

kruidlaag domineren duinroos, zandzegge, gestreepte witbol en jacobskruiskruid. Bedekking van de 

kruidlaag is ca. 50%. De moslaag bedekt 10% en wordt gedomineerd door fijn en groot laddermos. 

 

Typering vegetatie: 

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                 

Syntaxon 1: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 2: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 3: Associatie van Parelzaad en Salomonszegel                                                 

Syntaxon 1: Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn                                          

Syntaxon 2: Ass. van Duindoorn en Liguster; typische subass.                                          

Syntaxon 3: Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein                                            

2002

2005

2010

 

Natuurtype: (Matig) kalkrijke struwelen met duindoorn en wilde liguster (in de drie periodes). 
 

Ellenberg-indicatorwaarden: 
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PQ 19

2
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Totale bedekking (%) 0 98

Bedekking boomlaag (%) 1 1

Bedekking struiklaag (%) 85 96 15

Bedekking kruidlaag (%) 15 55 50

Bedekking moslaag (%) 15 75

Bedekking strooisel (%) 0 10

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn s s

Achillea millefolium Gewoon duizendblad o

Alliaria petiolata Look-zonder-look o o fl

Arenaria serpyllifolia Zandmuur s

Arrhenatherum elatius Glanshaver ab ab r

Asparagus officinalis ssp. officinalis Tuinasperge s s

Avenula pubescens Zachte haver f f

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos c f

Bryonia cretica ssp. dioica Heggerank o r r

Calamagrostis epigejos Duinriet o o

Cardamine hirsuta Kleine veldkers r

Carex arenaria Zandzegge ab o ab

Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem o o o

Chelidonium majus Stinkende gouwe o

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s s r

Crepis capillaris Klein streepzaad s f o

Cynoglossum officinale Veldhondstong s o f

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren s

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren s

Elymus repens Kweek o

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik s

Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos f cd

Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts aa aa o

Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. f

Fraxinus excelsior-bl Gewone es s

Galium aparine Kleefkruid f s o

Galium mollugo Glad walstro o s

Galium verum Geel walstro o f r

Geranium molle Zachte ooievaarsbek s r

Geranium robertianum Robertskruid o ol

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid o

Hippophae rhamnoides Duindoorn aa aa aa

Holcus lanatus Gestreepte witbol ab ab ab

Homalothecium lutescens Smaragdmos o o

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid f

Ligustrum vulgare Wilde liguster r r

Lithospermum officinale Glad parelzaad r o

Luzula campestris Gewone veldbies ol

Moehringia trinervia Drienerfmuur r r

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje o r o

Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos c f

Poa pratensis Veldbeemdgras f o o

Poa trivialis Ruw beemdgras ab ab f

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem s o

Polygonum convolvulus Zwaluwtong s s

Potentilla reptans Vijfvingerkruid o f r

Prunus spinosa Sleedoorn c c cd

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos o aa cd

Ribes uva-crispa Kruisbes s

Rosa canina Hondsroos s

Rosa pimpinellifolia Duinroosje aa aa aa

Rubus caesius Dauwbraam aa aa o

Sambucus nigra-sl Gewone vlier s

Sedum acre Muurpeper s

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. o ab

Senecio sylvaticus Boskruiskruid o

Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem r

Solanum dulcamara Bitterzoet s r

Sonchus species Melkdistel (G) s

Stellaria media Vogelmuur s r

Taraxacum sectio Erythrosperma Zandpaardebloem s

Taraxacum sectio Vulgaria Gewone paardebloem s

Thalictrum minus ssp. dunense Duinruit s

Torilis japonica Heggedoornzaad s s

Urtica dioica Grote brandnetel aa aa r

Verbascum thapsus Koningskaars r f

Veronica arvensis Veldereprijs o

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs s f s

Vicia sativa ssp. nigra Smalle wikke s.s. s

Aantal soorten 41 48 46  
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PQ19 2003 van ZW naar NO PQ19 2005 van ZW naar NO 

 

PQ19 2010 vanuit Z 

 

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk T0 situatie 

Bodembeschrijving en bemonstering: 8-10-2003 (3 bakens werden terug gevonden) 

Duur terreinwerk: 1 uur 10 minuten (licht bewolkt met af en toe zon) 

Kartering VLM: B1 : droge duingrond 

Geomorfologie: deel van duinpanne met ruggen en depressies 

Microreliëf: golvend 

Antropogene invloed: recreatie 

Diepte grondwatertafel: > 125 cm vanaf MV 

 

Humusprofiel: L, S < 2 cm : mull 
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Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM Wortels*  roest kalk 

 (cm MV)  %  %  

S L 2/1-0      

A1+A2/H+E 0-7/14 zand  mv/zv zf  -, + vanaf 3/14 

cm 

mengstaal 0-10  10,5    

mengstaal 0-10  8,3    

C1 7/14-30 zand  aanwezig  + 

C2 30-125+ zand    + 

* mv : matig veel, zv : zeer veel, zf : zeer fijne wortels 

kalk : + : reactie HCl 
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Analyseresultaten 2003 

profiel 1: 

A1+A2 (indien aanwezig): 0-10 cm : 3 mengmonsters dieper ontkalkt: putjes 1, 2 en 4 

pH H2O : 5,9, pH KCl : 5,3; 

OM (branden) : 10,5% (OC : 5,3%) ; Ntot : 0,389%, C/N = 14 

tot P : 321 mg/kg; anorg P : 142 mg/kg; org P : 179 mg/kg; opneemb P : 50 mg/kg  

CEC : 16,3 cmol(+)/kg bodem; Ca : 14,5; Mg : 1,4; Na : <0.1;  K : 0,2 (in cmol(+)/kg bodem); 

V = 99,4 % 
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profiel 2: 

A1+A2 : 0-10 : minder diep ontkalkt : putje 3 

pH H2O : 6,5, pH KCl : 6,0;  

OM (branden) : 8,3% (OC : 4,2%) ; Ntot : 0,804%, C/N = 5 

tot P : 262 mg/kg; anorg P : 128 mg/kg; org P : 134 mg/kg; opneemb P : 66 mg/kg  

CEC : 13,0 cmol(+)/kg bodem; Ca : 13,5; Mg : 1,2; Na : <0.1; K : 0,2 (in cmol(+)/kg bodem);   

V > 100 % 

Analyseresultaten 2009 

In 2003 werden door de variabiliteit binnen de PQ, twee locaties bemonsterd : de ene locatie was 

hierbij duidelijk dieper ontkalkt dan de tweede. In 2009 werd er doorheen de PQ geen verschil 

meer gevonden tussen min of meer diep ontkalkte plaatsen. Er werden 2 stalen geanalyseerd. 

1ste staal : 0-10 cm 

pH H2O : 6,6, pH KCl : 5,9;  

OM (branden) : 7,7% (OC : 3,8%); Ntot : 0,276%; C/N = 14 

Tot P : 273 mg P/kg; anorg P : 125 mg P/kg; org P : 148 mg P/kg;  opneemb P : 33 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is matig. De pH van de oppervlaktehorizont is neutraal. 

Het N-gehalte is matig, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

2de staal : 

pH H2O : 6,5, pH KCl : 5,9;  

OM (branden) : 5,6% (OC : 2,8%); Ntot : 0,197%; C/N = 14 

Tot P : 210 mg P/kg; anorg P : 99 mg P/kg; org P : 111 mg P/kg;  opneemb P : 74 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is matig. De pH van de oppervlaktehorizont is neutraal. 

Het N-gehalte is laag, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is zeer laag voor landbouwbodems 

(weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

De PQ vertoont bodemkundig een grote variabiliteit door het reliëf en de vegetatie. 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand. Het profiel is droog. De oppervlaktehorizont 

bestaat uit een humeuze donkergrijze tot grijze horizont (7 tot 14 cm dik) op kalkrijk bleekgeel 

zand. De ontkalkingsdiepte varieert tussen de 3 en 14 cm. Er zijn twee locaties bemonsterd : een 

dieper en een minder diep ontkalkt profiel. 

De pH is zwak zuur (profiel 1) tot neutraal (profiel 2). Het OM-gehalte is hoog (profiel 1) tot matig 

(profiel 2), het N-gehalte is matig (profiel 1) en hoog (profiel 2), het totaal P-gehalte is matig 

(beide profielen), het opneembaar P is zeer laag (beide profielen) althans voor landbouwbodems 

(Boon et al., 2009). 

De CEC wordt bepaald door het gehalte aan OM en is matig of laag. De baseverzadiging 

bedraagtmeer dan 100% ondanks de iets diepere ontkalking in profiel 1.  
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Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend met uitzondering van het OM-

gehalte dat is afgenomen. Eén staal had in 2003 een abnormaal hoog N-gehalte en dit is in 2009 

sterk gedaald en bereikt meer normale waarden, totale P is lichtjes afgenomen, opneembaar P is 

min of meer hetzelfde gebleven. 

���� Hydrologie 

Het koppel peilbuizen 56 (ondiep) en 356 (diep) bevindt zich tamelijk centraal in de centrale panne 

in de Oosthoekduinen. Het peil van de ondiepe peilbuis schommelt over meerdere jaren tussen ca. 

4.3 en 5.7 m TAW. PQ 19 bevindt zich echter op ca. 7,5m TAW waardoor de vegetatie als volledig 

grondwateronafhankelijk kan beschouwd worden. Het peil van de diepe peilbuis ligt gemiddeld zo’n 

57 cm lager dan in de ondiepe peilbuis wat wijst op een wegzijgen van het water in dit deel van het 

duingebied (infiltratie). 

 

Figuur 4.6. Absolute grondwaterstanden in peilbuizen 56 (ondiep) en 356 (diep) en hoogteligging pq’s19 en 21. 

���� Bespreking 

De vegetatie van PQ 19 is die van een aftakelend struweel. De struweelbedekking is tussen 2005 

en 2010 afgenomen van 96 tot 15%. De moslaag is sterk toegenomen, de kruidlaag niet. Toch 

vertoont de samenstelling van de vegetatie relatief grote stabiliteit. Belangrijke verschuivingen zijn 

een toename van de mossen groot en fijn laddermos, een afname van struweelbegeleiders 

dauwbraam, grote brandnetel en kleefkruid en een toename van storingsindicatoren 

jacobskruiskruid, koningskaars en veldhondstong. Koningskaars kan na spontaan openvallen of 

kunstmatig verwijderen van struweel soms massaal opduiken uit de zaadvoorraad en na een 

kortstondig verblijf weer verdwijnen (cfr. Westhoek). Vermoedelijk profiteert de soort hier van 

toegenomen licht in combinatie met een open kruidlaag. De Ellenberg-getallen blijven relatief 

stabiel en ook de bodemanalyses wijzen op weinig verandering. Toch staat dit proefvlak wellicht 

grote veranderingen te wachten als het struweel effectief afsterft. Momenteel heeft de begrazing 

nog geen merkbare impact gehad maar bij het openvallen van het struweel wordt de kruidlaag 

aantrekkelijker (duinriet) én meer toegankelijk voor de grazers. Hierdoor kan zich op enkele jaren 

tijd een graslandstructuur ontwikkelen.  
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4.11. PQ 21 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Calmeynbos 

status: Gewestplanbestemming : natuurgebied (gewestplan Veurne –Westkust KB 6-12-1976), 

Oosthoekduinen ss. 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 406,63 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

211 26244,9521 199231,4275 5.39 

212 26226,9067 199239,9489 5.46 

213 26237,2274 199257,3089 5.47 

214 26255,3615 199249,8912 5.41 

 

� Landschap en bodem 

Duinen - geëgaliseerd 

Belgische bodemkaart: Ao : hoge duinen al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35, E, 1950, De Panne 

35,W, 1961); 

� Eigendom 

Eigendom van de gemeente De Panne sedert 1973 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: kappen van het dennenbestand (najaar 2003), opstellen begrazingsblok najaar 2003, 

introductie ezels maart 2004 

Beheer: gedeelte opgenomen in begrazingsblok: herstel duingrasland en struweel, gedeelte buiten 

begrazingsblok ondergaat een omvormingsbeheer van naald- naar loofhout 

���� Vegetatie 

Opnames: 

- 19 mei 2003 (T-1): Joy Laquière 

- 18 augustus 2005 (T+2): Joy Laquière 

- 27 juli 2010 (T+7): Sam Provoost, Simon Feys & Ward Vercruysse 

 

Beschrijving vegetatie 

(T-1) Bos gedomineerd door zwarte den. In de onderlaag vlier (tot 6 m hoog) en gewone esdoorn 

(tot 3 m hoog). Bodem bedekt met veel strooisel (dennennaalden) en kiemplanten van esdoorn en 

varens.  

(T+2) Kapvlakte, zeer ijl begroeid, grootste deel van de PQ bestaat uit open zand. De ijle kruidlaag 

wordt bepaald door bingelkruid met daartussen verspreid doornappel en rood guichelheil. 

(T+7) Pioniervegetatie op droge gestoorde duinbodem. Abundante soorten zijn duinriet, 

zandhoornbloem, kleverige reigersbek, tengere vetmuur en jacobskruiskruid. Er zijn elementen van 

grasland en mosduin aanwezig (geel walstro, bleek dikkopmos, veldbeemdgras, zanddoddengras) 
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maar ook nitrofiele en ruderalen soorten zijn nog goed vertegenwoordigd (rood guichelheil, ruige 

zegge, hondsdraf, bitterzoet). 

Typering vegetatie 

Syntaxon 1: Associatie van Duindoorn en Vlier                                                         

Syntaxon 2: Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein                                            

Syntaxon 3: Associatie van Bronskleurige bosbraam                                                     

Syntaxon 1: Tuinbingelkruid-associatie                                                                

Syntaxon 2: Muurvaren-associatie                                                                      

Syntaxon 3: Hanepoot-ass.; arme subass.                                                               

Syntaxon 1: Slangekruid-ass.; subass. met Kromhals                                                    

Syntaxon 2: Slangekruid-ass.; typische subass.                                                        

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

2005

2010

2003

 

Natuurtype: Niet opgenomen in de natuurtypen kustduinen.  
 

 

  

PQ21 2004 PQ21 2005 

 

PQ21 2010 
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PQ 21

1
9
/0
5
/2
0
0
2

1
8
/0
8
/2
0
0
5

2
7
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 12 25
Bedekking boomlaag (%) 0 0
Bedekking struiklaag (%) 0 0
Bedekking kruidlaag (%) 12 15
Bedekking moslaag (%) 0 21
Bedekking strooisel (%) 0 10
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn aa
Acer pseudoplatanus-kl Gewone esdoorn o
Agrostis stolonifera Fioringras f
Anagallis arvensis ssp. arvensis Rood guichelheil o
Arenaria serpyllifolia Zandmuur o
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos r
Calamagrostis epigejos Duinriet ab
Carex arenaria Zandzegge f
Carex hirta Ruige zegge ab
Cerastium fontanum s.l. Gewone hoornbloem s
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem ab
Ceratodon purpureus Purpersteeltje o
Cirsium arvense Akkerdistel s
Crepis capillaris Klein streepzaad o
Cynoglossum officinale Veldhondstong o
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal s
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek aa
Galium verum Geel walstro s
Glechoma hederacea Hondsdraf r
Holcus lanatus Gestreepte witbol f
Homalothecium lutescens Smaragdmos r
Mercurialis annua Tuinbingelkruid aa
Moehringia trinervia Drienerfmuur r
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje o
Oenothera species Teunisbloem (G) s
Phleum arenarium Zanddoddegras s
Poa pratensis Veldbeemdgras o
Populus canescens Grauwe abeel o
Potentilla reptans Vijfvingerkruid s
Rubus caesius Dauwbraam o
Sagina apetala Tengere vetmuur ab
Sagina procumbens Liggende vetmuur r
Sambucus nigra Gewone vlier aa
Saponaria officinalis Zeepkruid r
Sedum acre Muurpeper r
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s ab
Solanum dulcamara Bitterzoet s
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje f
Urtica dioica Grote brandnetel o o
Veronica arvensis Veldereprijs r
Vulpia species Langbaardgras (G) s
Aantal soorten 6 3 35  

 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 96 

Ellenberg-indicatorwaarden: 

 

���� Bodem  

Algemene informatie over het terreinwerk (T-1 situatie) 

Bodembeschrijving en bemonstering: 27-8-2003 (slechts 2 van de 4 bakens zijn terug te 

vinden) 

Duur terreinwerk: 1.5 uur (hoge bewolking, droog) 

Kartering VLM: C1: geëgaliseerde droge duingrond; bodemserie volgens 

de bodemkaart klopt niet voor het gedeelte waarop het 

dennenbestand gelegen is vermits dit perceel relatief laag 

gelegen is en afgevlakt lijkt 

Geomorfologie: sterk vervlakt 

Fauna: konijn, op enkele plaatsen sterk uitgegraven 

konijnenholen 

Antropogene invloed: in het bestand zelf weinig antropogene invloed door het 

dichte bestand 

Diepte grondwatertafel: >125 cm vanaf MV 

 

Humusprofiel 

F dominant: Moder 
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Profielopbouw : putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 

horizont diepte textuur OM wortels*  roest kalk opmerkingen 

 (cm MV)  %  %   

L F H 7/4-0       

H+E 0-3/6 zand  zv zf geen -  

mengstaal 0-5  5,0     

Bbi 3/6-27 zand  m zf geen +  

mengstaal 10-27  1,6     

BC 27-47 zand  zw  geen +  

C 47-75+ zand   geen +  

* zv : zeer veel, m : matig veel, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels 

kalk : - : geen reactie, + : reactie HCl 

OHD21
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L F H+E B bi
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Analyseresultaten 2003 

0-5 cm, H+E, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 4,8, pH KCl : 3,8; 

OM (branden) : 5,0% (OC : 2,5%) ; Ntot : 0,167%, C/N = 15 

tot P : 317 mg/kg; anorg P : 222 mg/kg; org P : 95 mg/kg; opneemb P : 133 mg/kg 

CEC : 5,5 cmol(+)/kg bodem; Ca : 2,5; Mg : 0,2; Na : <0,1;  K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V = 49,1 % 
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10-27 cm, Bbi, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 6,9, pH KCl : 6,5; 

OM (branden) : 1,6% (OC : 0,8%) ; Ntot : 0,075%, C/N = 11 

tot P : 387 mg/kg; anorg P : 336 mg/kg; org P : 51 mg/kg  

CEC : 3,6 cmol(+)/kg bodem; Ca : 15,6; Mg : 0,3; Na : <0,1; K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem));   

V > 100 % 

 

Analyseresultaten 2009 

Humusprofiel : geen 

Bodemprofiel (2/10/2009) : 

A1 : 0-9 cm : droog, bruingrijs zand, zeer veel zeer fijne wortels, horizontaal en schijn 

georiënteerd, HF+, Ca+  

A2  : 9-30 cm : droog tot licht vochtig grijsbruin zand, bruingrijs zand, los, weinig zeer fijne schuin 

georiënteerde wortels, HF-, Ca+ 

C : 30-90 cm : licht vochtig, grijsgeel zand, los, geen wortels, HF-, Ca+ 

2A : 90-100 cm : licht bruingrijs zand, Ca(+) – begraven horizont 

2AC : 100-120+ cm : geelgrijs zand, Ca+ 

 

0-5 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 7,3, pH KCl : 6,9; reactie met HCl (vrije kalk) 

OM (branden) : 2,4% (OC : 1,2%); Ntot : 0,084%; C/N = 14 

Tot P : 384 mg P/kg; anorg P : 324 mg P/kg; org P : 60 mg P/kg;  opneemb P : 220 - 211 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is laag. De pH van de oppervlaktehorizont is basisch. 

Het N-gehalte is zeer laag, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is binnen de streefzone voor 

landbouwbodems (weiland) en dus hier te hoog voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. 

 

Evaluatie: 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand. Het profiel is droog. De PQ ligt onder een 

dennenbestand. Het profiel heeft een donkergrijze humeuze oppervlakte horizont met peper en 

zout morfologie. Hieronder komt een zeer droge sterk doorwortelde biologisch actieve laag voor en 

een overgangshorizont naar het kalkrijke bleekgele duinzand. 

De H+E oppervlaktehorizont is ontkalkt, de pH is matig zuur. De onderliggende Bbi horizont 

(biologisch actieve laag) is neutraal. Het gehalte aan OM is matig in de H+E en laag in de Bbi, het 

N-gehalte is laag (in de H+E) tot zeer laag (Bbi). Het totaal P-gehalte is matig, het opneembaar P 

is tamelijk laag (H+E) of zeer laag (Bbi) voor landbouwdoeleinden (Boon et al., 2009). De 

kationenuitwisselingscapaciteit is zeer laag door het laag gehalte aan OM en de afwezigheid van 

klei. 
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Vergelijking 2003 – 2009 : in 2003 werd de H+E tussen 0-5 en de B.bi tussen 10-27 cm diepte 

geanalyseerd. De PQ werd verlegd naar het gedeelte van het bos dat gekapt werd, en waar 

stronken en strooisellaag verwijderd werden. In 2009 is de bovenste 0-5 cm bemonsterd. In 

theorie zou dit moeten overeen komen met de oorspronkelijke A-horizont. Toch kan men er van uit 

gaan dat tijdens de werken de bodem verstoring heeft ondergaan en een vergelijking met de 

oorspronkelijke A-horizont niet eenduidig is. Met de oorspronkelijke A-horizont is het gehalte aan 

OM en N sterk gedaald, de resultaten voor totale P zijn vergelijkbaar voor 2003 en 2009. De 

resultaten zijn meer vergelijkbaar met de resultaten van de B.bi horizont van 2003 voor pH, N-

gehalte, totale en opneembaar P. 

���� Hydrologie 

PQ 21 is gelegen op ca. 100 m ten westen van het peilbuiskoppel 56 (ondiep) en de diepe buis 356 

(figuur 4.6). Daaruit blijkt dat het grondwater ter hoogte van het proefvlak tot ca. 2m onder 

maaiveld kan wegzakken in droge zomers maar in natte winters (2000/2001 bijvoorbeeld) het 

maaiveld kan benaderen. Er valt dus wel degelijk een (beperkte) invloed van het grondwater op de 

vegetatieontwikkeling te verwachten. Peilbuizen 51 en 54 geven een lagere waterstand aan (figuur 

4.7). Bij  peilbuis 51 is dit te verklaren doordat deze buis dichter tegen de waterwinning gelegen is. 

Peilbuis  54 ligt dan weer meer naar de polder toe, wat in termen van grondwaterstroming 

‘stroomafwaarts’ ligt van peilbuis 56.    

 

 

Figuur 4.7. Absolute grondwaterstanden in peilbuizen 51 en 54 en hoogteligging pq21. 

���� Bespreking 

De vegetatieontwikkeling in PQ 21 komt geleidelijk op gang. Het proefvlak evolueerde van 

nagenoeg vegetatieloos in 2005 naar een ca. 25% bedekt proefvlak in 2010. Het soortenaantal 

steeg daarbij van 3 naar 35. Een belangrijk deel van de vegetatie wijst nog steeds op storing 

(duinriet, ruige zegge, tengere vetmuur, gestreepte witbol, …) maar ook het mosduin- en 

duingraslandelement komt tot ontwikkeling. Kenmerkende mosduinsoorten zijn onder meer groot 

duinsterretje, zandhoornbloem, kleverige reigersbek en zanddoddengras. Eerste 

duingraslandelementen zijn geel walstro, smaragdmos en veldbeemdgras. De bodemgesteldheid is 

vergelijkbaar met die van het mosduin uit pq18 wat betreft organisch materiaal en (hier sterk aan 

gecorreleerd) totaal stikstofgehalte. Belangrijk verschil is het fosfaatgehalte, dat stukken hoger ligt 

in pq21 (384 ten opzichte van 229 mg/kg totaal P in pq18). Dit verklaart het sterk ruderaal 

karakter van de vegetatie. Het is onduidelijk hoe snel duingraslandontwikkeling hier zal optreden 

en welk type hier te verwachten valt.   
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 4.12. PQ 22 

gemeente: De Panne, West-Vlaanderen, NI Oosthoekduinen, Krakeelduinen 

status: Gewestplanbestemming : natuurgebied en waterwinningsgebied (gewestplan Veurne 

Westkust KB 6-12-1976), Krakeelduinen 

coördinaten PQ: Lambert 72 coördinaten (opp. 397,99 m²) 

hoekpunt X Y Z (m TAW) 

221 25289,5709 198695,1356 11,8366 

222 25309,0640 198699,2822 12,0486 

223 25312,9801 198679,8818 13,1341 

224 25293,3925 198675,4912 12,4658 

 

� Landschap en bodem 

Duinen – duinrug 

Belgische bodemkaart: Ao : hoge duinen al of niet gefixeerd (Oostduinkerke 35,E, 1950, De Panne 

35,W, 1961) 

� Eigendom 

Eigendom van de IWVA 

� Inrichting en beheer 

Inrichting: geen 

Beheer: geen, ontmoedigen betreden 

���� Vegetatie 

Opnames:  

- 24 juli 2002 (T-1): Joy Laquière 

- 6 juli 2006 (T+2): Joy Laquière 

- 27 juli 2010 (T+7): Sam Provoost, Simon Feys & ward Vercruysse 

Beschrijving vegetatie 

(T-1): mosduinvegetatie met voormalig pad dat doorheen PQ loopt. Voormalig pad bestaat uit open 

zand met zandzegge. Zuidelijk deel relatief gesloten mosduinvegetatie met slechts enkel kleine 

onbegroeide vlekken. De mosduinvegetatie bestaat vnl. uit duinklauwtjesmos, gevorkt 

heidestaartje, groot duinsterretje en zandzegge en occasioneel wat helm. Noordelijke helft omvat 3 

zones met een kale tot zeer ijl begroeide duinsterretje-zandzegge vegetatie. Overig deel bestaat 

uit duinsterretjesmos, purpersteeltje, kleverig reigersbek, zandzegge en verspreid wat helm. 

(T+2) relatief gesloten mosduinvegetatie (centraal een onbegroeide vlek en in de noordelijke helft 

is mostapijt ijler begroeid). De dominerende mossen in de noordelijke helft zijn groot 

duinsterretjesmos en purpersteeltje, in de zuidelijke helft vnl. rendiermossen met 

duinklauwtjesmos, groot duinsterretje en purpersteeltje en zuid-oostelijke hoek een vlek met veel 

zwenkgras. Tussen mosvegetatie veel bijmenging van kleverige reigersbek, zandhoornbloem, klein 

streepzaad, zanddoddegras en zandmuur. Evenredig verspreid over PQ toefen helm, 
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jacobskruiskruid en gewone ossetong (aspectbepalend). Tussen mosvegetatie en op de plekken 

open zand zeer veel zandzegge. 

(T+7) Relatief gesloten mosduin (totale bedekking 75%) met een rijke mosduinflora en elementen 

van duingrasland (geel en glad walstro). Er werden 2010 (korst)mossoorten waargenomen, 

waaronder aandachtssoorten als duinkronkelbladmos en grijze bisschopsmuts.  

Typering vegetatie 

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 2: Kegelsilene-ass.; arme subass.                                                            

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 2: Duinsterretjes-ass.; subass. met Bleek dikkopmos                                          

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

Syntaxon 1: Duinsterretjes-ass.; typische subass.                                                     

Syntaxon 2: Kegelsilene-ass.; subass. met Echt bitterkruid                                            

Syntaxon 3: Duinsterretjes-ass.; subass. met korstmossen                                              

2002

2005

2010

 

Natuurtype: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden met zanddoddengras en groot 
duinsterretje (in de drie periodes). 
 

Ellenberg-indicatorwaarden: 
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PQ 22

2
4
/0
7
/2
0
0
2

0
6
/0
7
/2
0
0
5

2
7
/0
7
/2
0
1
0

Totale bedekking (%) 85 75
Bedekking boomlaag (%) 0 0
Bedekking struiklaag (%) 0 0
Bedekking kruidlaag (%) 20 4
Bedekking moslaag (%) 75 75
Bedekking strooisel (%) 0 1

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Ammophila arenaria Helm ab ab fl
Anchusa arvensis Kromhals r s
Anchusa officinalis Gewone ossetong s o f
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r f
Bryum species Knikmos (G) o
Calamagrostis epigejos Duinriet r
Carex arenaria Zandzegge ab aa ab
Cerastium diffusum Scheve hoornbloem r o
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem f ab f
Ceratodon purpureus Purpersteeltje o ab aa
Cladonia rangiformis Vals rendiermos f aa cd
Cladonia species r o
Crepis capillaris Klein streepzaad ab f ab
Cynoglossum officinale Veldhondstong r r o
Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos s
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal r
Erodium glutinosum Kleverige reigersbek ab ab
Festuca juncifolia Duinzwenkgras ab
Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. o o
Galium mollugo Glad walstro s
Galium verum Geel walstro r
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid s
Hippophae rhamnoides Duindoorn s s s
Homalothecium lutescens Smaragdmos s
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Duinklauwtjesmos f ab aa
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid o r f
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand r s
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje r
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje s
Peltigera species Leermos (G) s
Phleum arenarium Zanddoddegras ab f f
Racomitrium canescens Grijze bisschopsmuts s
Rubus caesius Dauwbraam s s
Salix repens Kruipwilg s s
Saxifraga tridactylites Kandelaartje o
Sedum acre Muurpeper f o
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. o f ab
Tortella flavovirens Duin-kronkelbladmos r r
Tortula calcicolens Klein duinsterretje o o
Tortula ruralis var. ruraliformis Groot duinsterretje aa aa cd
Veronica arvensis Veldereprijs o r
Aantal soorten 25 29 31  
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PQ22 2003 PQ22 22/8/2006 

 

PQ22 2010 vanuit Z 

���� Bodem 

Algemene informatie over het terreinwerk (T-1 situatie 

Bodembeschrijving en bemonstering: 9-10-2003 (3 bakens zijn nog aanwezig) 

Duur terreinwerk: 1 uur hoge bewolking, droog 

Kartering VLM: Ao : hoge duinen al of niet gefixeerd 

Geomorfologie: helling van duinrug gericht naar het noorden 

Microreliëf: licht golvend 

Antropogene invloed: lichte betreding langs enkele paden die door PQ lopen 

Diepte grondwatertafel: >200 cm vanaf MV 

 

Humusprofiel: S< 2 cm : (zandmull) 

 

Profielopbouw: putje tot 20 cm diepte, dieper met boring 
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horizont diepte textuur OM wortels  roest kalk 

 (cm MV)  % * %  

S 2/0-0 zand    + 

AC 0-0,5/1 zand    + 

mengstaal 0-1  2,0    

mengstaal 1-4  1,1    

Cbi 0,5/1-9/11 zand  zv zf rhizoïden geen + 

C 9/11-25+ zand  zw zf geen + 

v : veel, zw : zeer weinig, zf : zeer fijne wortels 

kalk : + : reactie HCl 
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Analyseresultaten 2003 

0-1 cm, AC, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 7,6, pH KCl : 7,2; CaCO3 : 1% 

OM (W&Bl) : 2,0% (OC : 1,0%) ; Ntot : 0,074%, C/N = 14 

tot P :192 mg/kg; anorg P : 153 mg/kg; org P : 38 mg/kg; opneemb P : 68 mg/kg 

CEC : 2,7 cmol(+)/kg bodem; Ca : 7,6; Mg : 0,2; Na : 0,1;  K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V > 100 % 

 

1-4 cm, C, bestaande uit 4 substalen bemonsterd 

pH H2O : 8,1, pH KCl : 7,8; CaCO3 : 2,8% 

OM (W&Bl) : 1,1% (OC : 0,6%) ; Ntot : 0,057%, C/N = 10 

tot P : 179 mg/kg; anorg P : 156 mg/kg; org P : 23 mg/kg; opneemb P : 60 mg/kg 

CEC : 1,4 cmol(+)/kg bodem; Ca : 10,3; Mg : 0,2; Na : 0,1; K : <0,1 (in cmol(+)/kg bodem); 

V > 100 % 
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Analyseresultaten 2009 

0-1 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 7,8 

OM (branden) : 2,1% (OC : 1,1%); Ntot : 0,071%; C/N = 15 

Tot P : 208 mg P/kg; anorg P : 160 mg P/kg; org P : 48 mg P/kg;  opneemb P : 80 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is laag. De pH van de oppervlaktehorizont is basisch. 

Het N-gehalte is zeer laag, het P-gehalte is matig, het opneembaar P is laag voor landbouwbodems 

(weiland) en waarschijnlijk toch voldoende laag voor de ontwikkeling van schrale vegetaties er 

rekening mee houdend dat dit een analyseresultaat is voor de bovenste 1 cm van de bodem. 

1-4 cm, mengstaal bestaande uit 4 substalen 

pH H2O : 8,0   

OM (branden) : 1,0% (OC : 0,5%); Ntot : 0,055%; C/N = 9 

Tot P : 180 mg P/kg; anorg P : 159 mg P/kg; org P : 21 mg P/kg;  opneemb P : 68 mg P/kg 

De OM-gehalte van  de oppervlaktehorizont is zeer laag. De pH van de oppervlaktehorizont is 

basisch. Het N-gehalte is zeer laag, het P-gehalte is laag, het opneembaar P is zeer laag voor 

landbouwbodems (weiland) en hier voldoende laag  voor de ontwikkeling van schrale vegetaties  

 

Evaluatie: 

Het profiel heeft als moedermateriaal duinzand. De bodemontwikkeling is erg beperkt. De 

oppervlaktehorizont bestaat uit een zeer licht humeuze (2% tussen 0-1 cm en 1.1% tussen 1-4 

cm) horizont met talrijke rhizoïden van de mosbegroeiing. 

Het profiel is niet ontkalkt, de pH is basisch. Het OM-gehalte is laag, het N-gehalte zeer laag, het 

P-gehalte laag en het opneembaar P tamelijk zeer laag voor landbouwbodems (Boon el al., 2009). 

De kationenuitwisselingscapaciteit is uiterst laag door het laag gehalte aan OM en de afwezigheid 

van klei.  

Vergelijking 2003 – 2009 : analyseresultaten zijn sterk gelijklopend.  

 

���� Hydrologie 

De PQ ligt op een duinrug, de vegetatie is volledig grondwateronafhankelijk. 

���� Bespreking 

De vegetatie van PQ 22 is relatief stabiel gebleven, zowel qua structuur als qua 

soortensamenstelling. Belangrijke evoluties zijn de afname van helm en vermoedelijk daardoor ook 

van de totale bedekking van de kruidlaag. De mosvegetatie wordt stabieler (vestiging van gewoon 

gaffeltandmos, grijze bisschopsmuts en leermos) en er zijn ook indicaties dat 

duingraslandontwikkelinng op gang komt. Dit leiden we af uit de toegenomen bedekking van rood 

zwenkgras (duinzwenkgras) en gewoon biggenkruid en de vestiging van geel en glad walstro. 
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4.13 Conclusie 

1) Mosduin en stuifduin 

In het kader van deze opdracht werden drie mosduin-pq’s opgenomen. Proefvlakken 11 en 22 

liggen buiten de begrazingszone, pq18 erbinnen. De mosduinopnames van de Oosthoek (11 en 18) 

zijn sterk gedegradeerd, zowel wat betreft vegetatiestructuur als soortensamenstelling. De 

vegetatie is veel opener geworden en het soortenaantal is sterk afgenomen. De meeste bijzondere 

soorten zoals driedistel, buntgras, smal fakkelgras en duinviooltje zijn er achteruitgegaan of 

verdwenen. Deze laatste soort verdient als waardplant van kleine parelmoervlinder bijzondere 

aandacht (zie flora). Het is duidelijk dat de proefvlakken te sterk betreden worden, enerzijds door 

recreanten (pq11) en anderzijds door grote grazers (pq18). Het mosduin in de Krakeelduinen 

wordt zelden door recreanten en niet door grote grazers bezocht en vertoont dan ook een 

tegenovergestelde trend van vastlegging en successie. Hierdoor ontstaat op die plek een 

soortenrijk mosduin met beginnende duingraslandontwikkeling.  

De evolutie van de pq’s in de Oosthoekduinen is in tegenspraak met de veranderingen de op basis 

van de vegetatiekaarten wordt vastgesteld. Deze kaarten suggereren eerder een trend van fixatie. 

Dit illustreert de methodologische problemen die hoger werden aangehaald (3.2.1). Op het terrein 

en ook in de pq’s zien we wel degelijk een evolutie naar een meer open vegetatie en een afname 

van het soortenaantal. PQ 16, die niet werd opgenomen in het kader van deze opdracht, evolueert 

zelfs naar een compleet onbegroeide stuifplek.  

2) Duingrasland en struweel 

Binnen deze opdracht werden slechts twee struweel pq’s opgenomen. De evolutie binnen deze 

proefvlakken kan dus niet representatief worden beschouwd voor het struweel in haar totaliteit. De 

twee opgenomen proefvlakken (15 en 19) zijn gelegen binnen het begrazingsblok. In beide 

gevallen is er sprake van afsterven en openvallen van struweel. Dit is een algemene tendens in 

veel duingebieden. Het duindoorn-ligusterstruweel heeft een leeftijd bereikt waarop ofwel verdere 

successie naar andere struweeltypes of bos optreedt ofwel aftakeling. Opengevallen struweel kan 

bij begrazing verder evolueren naar duingrasland en in pq15 zijn er ook aanwijzingen dat dit 

effectief gebeurt. Hier zien we een toename van duingraslandsoorten als duizendblad, geel walstro, 

knoopkruid en gewone ereprijs.  Zonder begrazing treedt na openvallen van struweel doorgaans 

een fase op die gedomineerd wordt door duinriet maar bij begrazing wordt deze soort sterk 

aangevreten zodat zij niet tot dominantie komt. Bij pq 19 is het openvallen zichtbaar in de 

vegetatiestructuur maar dit heeft nog niet geleid tot veranderingen in soortensamenstellling. De 

veranderingen in beide pq’s zijn illustratief voor de trend die ook uit de vegetatiekaarten valt af te 

leiden. Deze laatste lenen zich tot een meer kwantitatieve en geografische interpretatie van het 

proces, de pq’s geven meer gedetailleerde kwalitatieve informatie op niveau van de 

plantengemeenschap.   

Bij pq 10 en 14b werd het struweel ontgonnen ten behoeve van duingraslandontwikkeling. In het 

gemaaide proefvlak 10 zien we vooral de ontwikkeling van een storingsvegetatie met sterke 

dominantie van grassen (voornamelijk duinriet). PQ 14 wordt begraasd en vertoont een positieve 

ontwikkeling in de richting van duingrasland. Verschillende duingraslandsoorten zoals gewoon 

duizendblad, ruige scheefkelk, geel walstro en muizenoor zijn in het proefvlak verschenen of er op 

vooruit gegaan.  

3) Bos 

In het kader van deze opdracht werden geen bos pq’s opgenomen. De vegetatieontwikkeling in de 

bossen gebeurt ook dermate langzaam dat frequente opname van de pq’s hier weinig zinvol is. PQ 

21 volgt de ontwikkelingen op ter hoogte van een ontgonnen naaldbos. De strooisellaag werd er 

verwijderd waardoor en de uitgangssituatie er uit nagenoeg vegetatieloos zand bestond. Uit de 

bodemanalyses blijkt dat de fosforgehalten relatief hoog zijn en daardoor ontwikkelt zich een 

ruderale vegetatie met soorten als ruige zegge, tengere vetmuur en gestreepte witbol. Toch wijzen 

een aantal soorten zoals geel walstro, smaragdmos en veldbeemdgras op beginnende 

duingraslandontwikkeling. Het is echter onduidelijk hoe snel de vegetatieontwikkeling er zal 

verlopen en welk type op termijn te verwachten valt gezien het relatief hoge fosforgehalte.  
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De ontwikkelingen in pq21 zijn vermoedelijk niet representatief voor andere ontboste terreindelen 

omdat het hier specifiek over gekapt naaldbos gaat op voormalige genivelleerde duinakkertjes. Ook 

is de betredingsdruk groot gezien de zone geheel open is en naast een wandelpad ligt. In andere 

ontboste terreindelen is er vaak opslag van abelen, populieren of esdoorns of uitbreiding van 

struiken vanuit aangrenzend struweel. Op die plekken zijn totaal andere ontwikkelingen te 

verwachten.  

4) Graslanden van de duinzoom 

In de vier proefvlakken die opgenomen worden in de duinzoom vertoont de vegetatie relatief 

weinig verandering, ondanks de bijna 10 jaar lange beheerinspanningen voor verschraling. 

Bodemanalyses tonen aan dat de fosforgehaltes niet of nauwelijks zijn afgenomen tussen 2003 en 

2009. Wel wordt in pq’s 5 en 6 een afname van stikstof waargenomen. In die twee proefvlakken 

neemt ook de bedekking van witte klaver spectaculair toe. De klavers wijzen vermoedelijk op 

stikstoflimitatie, maar dan wel in voedselrijke omstandigheden (hoge fosfaatgehalten). Maar ook 

het beheer kan eventueel een rol spelen. PQ 4 en 6 worden begraasd terwijl 3 en 4 gelegen zijn in 

een hooiweide. Dit zou eventueel het verschil in klaverbedekking of –trend kunnen verklaren. Het 

feit dat in deze laatste pq’s geen afname van de stikstofgehalten vertonen, lijkt dan weer moeilijker 

te rijmen met het hooiweidebeheer.  

Ten slotte is het aandeel aan dicotylen toegenomen. Het betreft vooral banale soorten als gewone 

hoornbloem, akkerdistel en gewone paardenbloem. Vermoedelijk is dit minstens ten dele te wijten 

aan het stopzetten van herbicidengebruik (dicotylendoders).  
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5. Perceelsopnames van Duinzoom Oosthoek 

5.1. TWINSPAN analyse 

Gezien er maar één reeks met vegetatie-opnames van de percelen voorhanden is, beperken we 

ons hier grotendeels tot een beschrijving van de actuele toestand en het proberen verklaren van de 

waargenomen patronen. Daartoe werd een TWINSPAN classificatie uitgevoerd op alle opnames, 

zowel van percelen als van perceelsranden. Dit kunnen we doen omdat de soortenaantallen van 

alle opnames van dezelfde grootte-orde zijn.  

In verhouding tot de oppervlakte zijn de perceelsranden echter veel soortenrijker. Als we voor de 

randopnames een breedte van 7m beschouwen, is de oppervlakte ervan gemiddeld 3x kleiner dan 

die van de percelen zelf. De soortenaantallen zijn gemiddeld 1,4x groter. Per oppervlakte-eenheid 

betekent dit dat de randen gemiddeld 4x soortenrijker zijn dan de percelen. Globaal is er ook een 

sterke correlatie tussen oppervlakte van het perceel of lengte van de rand en soortenrijkdom 

(figuur 5.1). Opvallend soortenrijkere percelen zijn 4 en 11; soortenarmer zijn 1, 2 en 10. Een 

verklaring hiervoor is niet voor de hand liggend.  

   

Figuur 5.1. Relatie tussen oppervlakte (l) / omtrek (r) en soortenaantal van percelen (l) /perceelsranden (r). 

 

In de TWINSPAN-classificatie worden randen en percelen al bij de eerste opdeling gescheiden 

(figuur 5.1, 5.4 en 5.5). Kenmerkend voor de randen zijn soorten van nitrofiele ruigten en zomen 

zoals koninginnenkruid, ijle dravik, dagkoekoeksbloem en witte dovenetel; soorten van moerassen 

en natte ruigten zoals wolfspoot, moeraswalstro, rode waterereprijs en harig wilgenroosje en iets 

meer kieskeurige graslandsoorten zoals pinksterbloem en duizendblad. De percelen zelf worden 

gedifferentieerd door banale graslandsoorten zoals Engels raaigras, ruw beemdgras, zachte dravik, 

witte klaver, gewone paardenbloem en grote vossenstaart en pioniersoorten zoals veldereprijs en 

kluwenhoornbloem.  

Er kunnen binnen de percelen drie groepen worden onderscheiden. Een eerste groep omvat de 

meer soortenrijke graslanden (gemiddeld 54 soorten). Vertegenwoordigers zijn het afgeplagde 

perceel 16, het naburige zandige perceel 15 en, eveneens zandig, perceel 11 (figuur 5.4). In dit 

laatste geval wordt een deel van de soortenrijkdom ook verklaard door de opgehoogde terreindelen 

die droger en schraler zijn. De groep heeft een beduidend lagere Ellenberg-indicatorscore voor 

vocht en in mindere mate stikstof en zuurgraad (figuur 5.3). Kenmerkende soorten zijn 

duizendblad, zachte ooievaarsbek en Canadese fijnstraal. Perceel 16 is het rijkste perceel van de 

duinzoom (58 soorten) en omvat bijzonderheden (aandachtssoorten) als gestreepte klaver en 

onderaardse klaver. De aanwezigheid van dergelijke droogte- en zuurminnende soorten verklaart 

het lagere reactiegetal van de groep.  

Groep 2 omvat de graslanden in het noorden van de duinzoom die als hooiweide beheerd worden. 

Het betreft percelen 1 t.e.m. 8 met uitzondering van perceel 7. Kenmerkende soorten zijn grote 

vossenstaart, veldzuring, Italiaans raaigras en gewone paardenbloem. Het is de meest 

soortenarme groep (gemiddeld 35 soorten) maar het verschil met groep 3 is niet significant. Het 

reactiegetal is groter dan bij groep 1 maar lager dan in groep 3 en de groepen van de 

perceelsranden. Vocht en stikstofgetal vallen in de middenmoot.  
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De laatste groep perceelsopnames omvat de (nagenoeg) jaarrond begraasde weilanden in het 

zuiden van het gebied, aangevuld met perceel 7 (hooiweide) en de rand van perceel 10, dat met 

31 soorten tot de 2 meest soortenarme perceelsranden behoort. Globaal is het soortenaantal 

vergelijkbaar met dat van groep 2 (gemiddeld 37 soorten)  en ook indicatorwaarden voor vocht en 

stikstof zijn vergelijkbaar. Enkel het reactiegetal ligt iets hoger. Kenmerkend  zijn akkerdistel en 

rietgras en soorten van tredplekken zoals grote weegbree en straatgras. 

Een eerste groep van perceelsranden (groep 4) omvat de meer soortenrijke opnames (gemiddeld 

64 soorten) en wordt gedifferentieerd door ringelwikke, jacobskruiskruid, grote weegbree, 

heermoes, kruipwilg en slibbladige ooievaarsbek. Deze soortenlijst suggereert niet onmiddellijk een 

ecologische verklaring en dit valt ook niet te verwachten gezien de interne heterogeniteit van de 

randen. De groep wordt vooral onderscheiden op basis van de lengte van de randen (gemiddeld 

477m, figuur 5.5). Dit is significant groter dan de gemiddelde lengte van de randopnames die in 

groepen 5 en 6 terechtkomen (297m, t-test p=0,0011).  

Het onderscheid tussen groepen 5 en 6 hangt vooral samen met de af- dan wel aanwezigheid van 

vochtminnende soorten heelblaadjes, oeverzegge, lidrus, gele lis en veenwortel. Dit wordt ook 

weerspiegeld in het hogere vochtgetal bij groep 6. Reactiegetal en stikstofindicatie zijn voor beide 

groepen gelijkaardig. 

 

Figuur 5.2. Boomstructuur van de TWINSPAN-classificatie 
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Figuur 5.3. Karakteristieken van de TWINSPAN-groepen. Indicatorwaarden per opname op basis van 

gemiddelde Ellenberg-getallen gewogen volgens bedekkingspercentage, hier verder uitgemiddeld per 

TWINSPAN-groep.  

 

 

Figuur 5.4. TWINSPAN classificatie van de percelen bovenop de Bodemkaart van België. 
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Figuur 5.5. TWINSPAN classificatie van de perceelsranden bovenop de Bodemkaart van België. 

 

Er lijkt geen duidelijke relatie te zijn met de bodemkaart (figuren 5.4 en 5.5) en recente 

voorgeschiedenis van de percelen. De meeste percelen waren in 1994 in gebruik als bemest 

hooiland. Vandaar wellicht de abundantie van Italiaans raaigras in de vegetatie. Enkele percelen 4, 

7, 10, 13 en 14 zijn op de luchtfoto van augustus 1994 als akker herkenbaar. Enkel op percelen 8, 

5 en 16 zijn grazers herkenbaar. Vermoedelijk heeft inzaaien en bemesten de vegetatie van alle 

percelen sterk doen convergeren. 

5.2. Conclusies 

De vegetatie van nagenoeg alle percelen in de duinzoom moet als soortenarme rompgemeenschap 

bestempeld worden. Volgens de typologie van Biologische Waarderingskaart krijgen zij code hp, 

soortenarm permanent cultuurgrasland (Vriens et al. 2011). Enkel in percelen 16 en in mindere 

mate 15 zijn er elementen van zure struisgrasvegetaties te herkennen zoals schapenzuring en 

gewoon struisgras. In termen van bwk zouden deze percelen kunnen bestempeld worden als slecht 

ontwikkeld (perceel 16) of met elementen van (perceel 15) het type ha, struisgrasvegetatie op 

zure bodem. In de typologie van Demolder et al. (2003) betreft het graslanden van het 

Schapenzuring-type. De opgehoogde delen van perceel 11 zijn iets rijker aan elementen van 

glanshavergraslanden (met name duizendblad en glanshaver) maar dit volstaat niet om het perceel 

een ander type toe te kennen.  

Op basis van BWK of de vegetatiekaart van Econnection (in VLM 2000a) zien we weinig 

veranderingen in de graslanden. Wel zijn een aantal akkers naar graslanden omgezet. Qua 

soortensamenstelling zijn zij actueel niet meer te onderscheiden. De enige drastische verandering 

is te wijten aan het afplaggen van perceel 16. De vegetatie die zich hier ontwikkelt is sterk 

verschillend van die op de andere percelen en herbergt reeds de aandachtssoorten gestreepte en 

onderaardse klaver.  

Verder komen een aantal interessante plantensoorten voor in de greppels en poelen (zie ook 

hoofdstuk 7). Het betreft onder meer beekpunge, zeegroene zegge en veldrus. Kleine watereppe, 

dwergzegge en stijve (‘vierrijige’) ogentroost werden in de recente kartering niet meer 

teruggevonden (zie VLM 2010). 
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6. Vegetatieopname poelen 

6.1. Algemeen 

Drie poelen werden onderzocht in het kader van deze opdracht: HOS_006, HOS_010 en HOS_012. 

Er zijn drie opnames van iedere poel beschikbaar: 21 of 25 juli 2007 (INBO - Jo Packet); 25 juli 

2007 (VLM – Joy Laquière) en 2 juli 2010 (INBO - Jo Packet). De opname gemaakt door de VLM 

wordt in de opnametabel grijs gekleurd weergegeven omdat hier water- en oevervegetatie 

afzonderlijk zijn opgenomen. In de INBO-opnames daarentegen wordt één opname gemaakt 

waarin alle aan de poel gebonden soorten worden meegenomen. Dit vergt enige aandacht bij de 

interpretatie.   

In bijlage 3 worden de analyseresultaten weergegeven van waterstalen genomen door de VLM in 

de drie onderzochte poelen. Deze cijfers kunnen we vergelijken met de analyseresultaten van 4 

referentiepoelen uit de Westhoek en Houtsaegerduinen die model kunnen staan voor goed 

ontwikkelde duinpoelen volgens de typologie van Denys (2009). Deze waarden zijn het resultaat 

van metingen die van begin april tot eind september zijn verricht (zomerhalfjaargemiddelde). 

Metingen van oktober kunnen er dus niet mee worden vergeleken. Een vergelijking met eenmalige 

metingen binnen deze periode is ook weinig betrouwbaar.  

6.2. HOS_006 

Er wordt een opvallende stijging in het aantal soorten waargenomen. Ook de bedekking van 

helofieten (emerse vegetatie) neemt toe. De bedekking van kranswieren daarentegen vertoont een 

sterke daling, nl. van 70 naar 30 %. De PVI stijgt dan weer van 35 naar 75 %. Verder is er ook een 

verschuiving van Chara globularis als dominante soort in 2007, naar grof hoornblad in de 

vegetatieopname van 2010. 

In 2007 was de poel nog in een pionierfase, met Chara globularis als dominante soort. In 2010 is 

de successie verder gevorderd waarbij het soortenaantal bijna verdubbeld is. Voornamelijk het 

aantal emerse soorten is sterk toegenomen. Het niet-wortelende en snelgroeiende grof hoornblad 

is in 2010 de dominante ondergedoken soort. Het kranswier Chara globularis is daarbij gedeeltelijk 

weggeconcurreerd. De toename van grof hoornblad en de sterke stijging van de PVI wijzen op een 

relatief hoge trofiegraad van de waterkolom. Wellicht was er na het herstel nog steeds sprake van 

een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten in de sliblaag. Ook kan de kleilaag die in de bodem van de 

poel wordt aangesneden hiermee te maken hebben. In dergelijke omstandigheden is de groeiwijze 

van hoornblad een voordeel. Uiteindelijk kan dit resulteren in een monospecifieke ondergedoken 

vegetatie met enkel deze soort.  

Uit de analyseresultaten (bijlage 3) blijkt dat de totale fosforgehalten gemeten op 2 juni 2010 

dubbel zo hoog is als de detectielimiet van referentiepoelen (60 t.o.v. 30 µg/l). Dit is ook een lichte 

overschrijding van de norm uit het ‘Ontwerpbesluit aangaande de vaststelling van 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater’. Dit betekent dat 

de kans dat het systeem af te rekenen krijgt met eutrofiëringsverschijnselen verhoogt. Hoe verder 

van de norm hoe groter de kans. In het geval van HOS_006 zorgt de lichte overschrijding reeds 

voor draadalgen en dominantie van eutrofe soorten als gedoornd hoornblad.  

De vervanging van kranswier door grof hoornblad suggereert een verminderde stabiliteit van de 

sliblaag in de poel. Anderzijds staat grof hoornblad bekend vanwege een groeiremmende invloed 

op fytoplankton en cyanobacteriën en bevordert het de bezinking van zwevend materiaal. In een 

relatief klein volume kan dit niet onbelangrijk zijn. Poelen met veel hoornblad zijn dan ook vaak 

helder, maar blijven soortenarm. Zichtwaarnemingen doen vermoeden dat een aanzienlijk 

visbestand in de poel aanwezig is. Het risico dat bodemwoelende vissen aan de overgang naar een 

troebele toestand zullen bijdragen is reëel, maar de samenstelling van het visbestand is 

onvoldoende gekend om dit in te schatten. Naast rietvoorn en baars is er vermoedelijk ook snoek 

aanwezig. Maatregelen om het visbestand onder controle te houden (eventueel het uitzetten van 

jonge snoekjes) kunnen aangewezen zijn. Het is evenmin uitgesloten dat de hoeveelheid hoornblad 

dermate groot wordt dat de zuurstofhuishouding in het gedrang komt en de vispopulatie hier 

indirect door wordt beïnvloed.  De evolutie van de poel lijkt veeleer ongunstig te zijn. 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 113 

Verder wordt de poel ook beschaduwd vanuit de aanpalende bossen en wordt de watervegetatie 

ongetwijfeld negatief beïnvloed door bladval. Het is daarom wenselijk om een grotere zone rond de 

poel open te maken. 

 

HOS_006
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Bedekking totaal (%) 90 85
Bedekking struiklaag (%)   -   -
Bedekking kruidlaag (%) 85 80
Bedekking moslaag (%) 1   -
Bedekking algenlaag (%) 15 30
Bedekking submerse vegetatie (%) 90 80
Bedekking emerse vegetatie (%) 1 10
Bedekking drijfbladeren (%) 1 1
Bedekking kranswieren (%) 70 30
Pvi 35 75
Betreding 3 4
Kroos 1 1
Helderheid 1,00 1
Sliblaag 0,00 0,00
Diepte 2 2
Aantal soorten 13 21
Agrostis stolonifera . o . o Fioringras
Alisma plantago-aquatica f . o o Grote waterweegbree
Callitriche platycapra . . s . Gewoon sterrekroos
Carex hirta f . f f Ruige zegge
Ceratophyllum demersum a . . d Grof hoornblad
Ceratophyllum submersum . . o . Fijn hoornblad
Chara globularis d . . a
Chara major . . . r
Chara vulgaris var. papillata . . . f
Draadwier spec. f . f a
Eleocharis palustris a . la f Waterbies
Epilobium hirsutum o . o . Harig wilgeroosje
Epilobium parviflorum . . f . Viltige basterdwederik
Equisetum palustre o . of . Lidrus
Juncus articulatus o o . o Zomprus
Juncus bufonius . o . . Greppelrus
Lemna minor f . ro o Klein kroos
Lemna trisulca . . . f Puntkroos
Lycopus europaeus . . o o Wolfspoot
Marchantia polymorpha . . lf . Parapluutjesmos
Phragmites australis . . ro o Riet
Plantago major . o . . Grote weegbree
Populus alba/canescens . s . o Witte/Grauwe abeel
Ranunculus aquatilis . . o f Fijne waterranonkel
Ranunculus repens . of . o Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus . . . r Blaartrekkende boterbloem
Ranunculus trichophyllus f . . a Kleine waterranonkel
Rumex conglomeratus f . f . Kluwenzuring
Rumex maritimus . . s . Goudzuring
Sambucus nigra . s . . Gewone vlier
Samolus valerandi . . . r Waterpunge
Solanum dulcamara . s . . Bitterzoet
Typha latifolia f . lf o Grote lisdodde
Urtica dioica . r . . Grote brandnetel
Veronica catenata . . r . Rode waterereprijs
Aantal soorten 13 9 18 21
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Voor de werken (n�Z) Voor de werken (westelijke oever) 

  

Onmiddellijk na de werken 2006 

 

Figuur 6.1a. De toestand van HOS_006 voor de werken, onmiddellijk na de werken in en 2006 

(VLM 2010). 
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Figuur 6.1b. De toestand van HOS_006 in 2007 (boven) en 2010 (onder). De opgeharkte planten zijn louter 

Chara globularis. 
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6.3. HOS_010 

Het aantal soorten in de poel is sterk gedaald. Het betreft vooral helofyten, maar ook kroos is in 

2010 volledig uit de poel verdwenen. Er wordt ook een daling in totale bedekkingsgraad 

vastgesteld. In 2010 is riet de dominante soort, terwijl liesgras dominant was in 2007. 

Er is een successie opgetreden van liesgrasdominantie naar een vegetatie met overwegend riet. 

Riet wortelt dieper dan liesgras en heeft een bredere ecologische amplitude. Door beschaduwing 

kan het liesgras onderdrukken. Een omgekeerde evolutie kan echter eveneens optreden. We 

vermoeden dat de omstandigheden in de zomermaanden (peilfluctuatie) hier beslissend zijn om de 

balans in het voordeel van riet te laten omslaan. Vermits deze poel niet gelegen is in een 

begrazingsblok zal deze successie zich allicht verder zetten.  

 

 

 

Figuur 6.2 HOS_010 met liesgras in 2007 (boven, VLM en midden, INBO) en met riet in 2010 (onder, INBO). 
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HOS_010
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Bedekking totaal (%) 60 45
Bedekking struiklaag (%)   -   -
Bedekking kruidlaag (%) 60 45
Bedekking moslaag (%)   -   -
Bedekking algenlaag (%) 1   -
Bedekking submerse vegetatie (%) 1 0
Bedekking emerse vegetatie (%) 60 45
Bedekking drijfbladeren (%) 10 1
Bedekking kranswieren (%)   -   -
Pvi 1 0
Betreding  - -
Kroos 30 0
Helderheid 0,60 0,00
Sliblaag 0,25 0,25
Diepte 1,20 1,20
Aantal soorten 21 11
Agrostis stolonifera . . r . Fioringras
Alisma plantago-aquatica f . o . Grote waterweegbree
Alnus glutinosa r . o . Zwarte els
Calamagrostis epigejos . . ro . Duinriet
Callitriche species (breed) f . . . Sterrekroos sp.
Carex flacca . . . o Zeegroene zegge
Carex hirta f . lf . Ruige zegge
Draadwier spec. f . ro .
Echinogloa crus-galli . s . . Hanepoot
Epilobium hirsutum . r . . Harig wilgeroosje
Epilobium tetragonum . . o . Kantige basterdwederik
Equisetum arvense . . . o Heermoes
Equisetum palustre o . f o Lidrus
Galium palustre o . lf o Moeraswalstro
Glyceria maxima d . la f Liesgras
Juncus articulatus o . o . Zomprus
Juncus bufonius . . of . Greppelrus
Juncus effusus . . of . Pitrus
Juncus inflexus o . f . Zeegroene rus
Lemna minor f . a . Klein kroos
Lemna minuta a . . . Dwergkroos
Lemna trisulca o . . . Puntkroos
Lycopus europaeus o . r . Wolfspoot
Lythrum salicaria . s . . Grote kattestaart
Matricaria recutita . o . . Echte kamille
Phalaris arundinacea f . lf . Rietgras
Phragmites australis . . f d Riet
Polygonum amphibium f . o f Veenwortel
Ranunculus repens . . r . Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus o . . . Blaartrekkende boterbloem
Rosa canina s.l. . s . . Hondsroos
Rumex conglomeratus . . f . Kluwenzuring
Rumex obtusifolius . . r . Ridderzuring
Salix alba f . of f Schietwilg
Salix cinerea . . o o Grauwe wilg
Salix repens o o . . Kruipwilg
Scirpus maritimus . . r . Heen
Solanum dulcamara . . . o Bitterzoet
Sonchus asper . o . . Gekroesde melkdistel
Sparganium erectum f . . . Grote egelskop
Trifolium repens . . o . Witte klaver
Typha latifolia a . la f Grote lisdodde
Urtica dioica . . r . Grote brandnetel
Veronica beccabunga . . s . Beekpunge

Aantal soorten 21 7 29 11
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De totaal fosfor-concentratie in HOS_010 ligt dermate hoog dat hier geen goede ecologische 

toestand mag verwacht worden. De hoge concentraties zijn wellicht het gevolg van een P-

verzadiging van de omliggende percelen door historisch landbouwgebruik. Op basis van Kjeldahl N 

mag verwacht worden dat ook de N-concentraties te hoog zijn om een goede toestand te bereiken 

(zie meting 2 juni 2010). Wellicht is hierbij een opstapeling van organisch materiaal en uitspoeling 

van de omliggende terreinen de oorzaak. 

 

6.4. HOS_012 

De totale bedekking is met 30% toegenomen maar het aantal soorten is sterk verminderd. Vele 

soorten die occasioneel aanwezig waren in 2007, zijn verdwenen in 2010. Riet is zowel in 2007 als 

2010 de dominante soort. Er is nog steeds nauwelijks submerse vegetatie aanwezig. 

Deze situatie is gelijkaardig aan deze in poel HOS10 waar eveneens een voedselrijke kleibodem 

aanwezig is. Ook hier is riet de dominante soort en verdwijnen er door de uitbreiding van het riet 

heel wat lager blijvende helofieten. Naar verwachting zal dit riet het open water snel volledig 

innemen.  

De analyseresultaten zijn sterk vergelijkbaar met HOS_010, al kunnen door de ligging op klei 

hogere achtergrondwaarden worden verwacht.  

 

 

 

 

Figuur 6.3. HOS_012 in 2007 (boven) en 2010.  
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HOS_012
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Bedekking totaal (%) 45 75
Bedekking struiklaag (%)   - 5
Bedekking kruidlaag (%) 45 70
Bedekking moslaag (%)   -   -
Bedekking algenlaag (%) 3   -
Bedekking submerse vegetatie (%) 1 1
Bedekking emerse vegetatie (%) 45 75
Bedekking drijfbladeren (%) 1   -
Bedekking kranswieren (%)   -   -
Pvi 5 0
Betreding  -  -
Kroos 1   -
Helderheid 1,00 0,00
Sliblaag 0,30 0,3
Diepte 0,70 0,7
Agrostis stolonifera f o . . Fioringras
Alisma plantago-aquatica o . ro r Grote waterweegbree
Alnus glutinosa . . lf . Zwarte els
Arrhenaterum elatius . f . . Glanshaver
Callitriche species (breed) f . . . Sterrekroos sp.
Carex cuprina r . . . Valse voszegge
Carex hirta o . lf f Ruige zegge
Carex paniculata . . . r Pluimzegge
Carex pseudocyperus o . r r Hoge cyperzegge
Cirsium arvense . . r . Akkerdistel
Draadwier spec. f . f .
Epilobium tetragonum . . lf . Kantige basterdwederik
Equisetum palustre f . f f Lidrus
Galium palustre f . o f Moeraswalstro
Holcus lanatus . f . . Gestreepte witbol
Juncus articulatus o . . . Zomprus
Juncus bufonius . lf . . Greppelrus
Juncus inflexus o . f . Zeegroene rus
Lemna minor f . f . Klein kroos
Lemna trisulca f . f f Puntkroos
Lycopus europaeus . . o . Wolfspoot
Lythrum salicaria . . r . Grote kattestaart
Phalaris arundinacea o . lf . Rietgras
Phragmites australis d . a d Riet
Polygonum amphibium . . o . Veenwortel
Pulicaria dysenterica . . r . Heelblaadjes
Ranunculus repens o o . . Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus r . . . Blaartrekkende boterbloem
Rorippa microphylla o . . . Slanke waterkers
Rumex conglomeratus . . lf . Kluwenzuring
Salix alba o . f f Schietwilg
Salix cinerea o . o o Grauwe wilg
Stellaria media . r . . Gewone vogelmuur
Urtica dioica . . r . Grote brandnetel
Aantal soorten 20 6 22 10
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7. Detailkartering van aandachtssoorten 

7.1. Algemeen 

In totaal zijn ongeveer 750 punten en 50 vlakjes met aandachtssoorten van vaatplanten 

gekarteerd binnen  de Oosthoek en Krakeelduinen. Dit zijn de zogenaamde ‘ruwe data’. In tabel 

7.1 worden deze gegevens samengevat in een raster met hokken van 50x50 m² (zie methodiek 

2.4). Een ‘record’ slaat hier op een hok waarin een bepaalde soort werd waargenomen. In totaal 

betreft het ongeveer 600 dergelijke waarnemingen verspreid over 12 jaren. De verdere analyse 

gebeurt op basis van deze gegevens. Het is duidelijk dat er pieken zijn in de inventarisatie-

inspanning, vooral door de VLM karteerrondes. Om de impact van niet gekarteerde (maar wel 

aanwezige) individuen op de trendanalyse zo beperkt mogelijk te houden, wordt de gegevens 

samengenomen over 2 perioden: 1998-2005 en 2006-2010. Zij werden zo gekozen om een 

optimale inventarisatiegraad te bekomen voor beide perioden. Voor alle rastercellen van 50x50m² 

werd per periode de maximale abundantie per soort behouden. Hierdoor kan voor mobiele, 

bijvoorbeeld windverbreidende  soorten als donderkruid een zeker accumulatie-effect optreden 

maar gezien het grote aantal langlevende en traag verbreidende aandachtsssoorten wordt 

aangenomen dat dit slechts een zeer beperkte vertekening van de trends met zich meebrengt.   

Over de hele periode werden 34 aandachtssoorten gevonden in het gebied. Hieronder worden 

trends, ecologie en relatie met het beheer per soort besproken. 

Tabel 7.1. Aantallen records (waarnemingen van een soort binnen een 50x50m²-hok) per jaar. 

JAAR Records

1998 1

1999 43

2001 1

2002 75

2003 18

2004 3

2005 64

2006 29

2007 17

2008 10

2009 7

2010 68  

 

7.2. Bespreking per soort 

Soorten van duingrasland: 

Gewone agrimonie werd in het studiegebied voor het eerst gevonden in 2010, meer bepaald op 

twee nabijgelegen locaties aan de binnenduinrand van de Krakeelduinen. Het is een soort van 

droge tot vochtige, kalkhoudende graslanden en zomen die in Vlaanderen vaak in soortenrijke 

bermen of op dijken wordt aangetroffen. In de zure zandstreken is de soort zeer zeldzaam. Het 

opduiken in de Krakeelduinen houdt vermoedelijk geen verband met de natuurinrichtingswerken 

gezien op die locatie geen specifieke ingrepen plaatsvonden. Mogelijk is er wel een relatie met de 

uitbreiding van de soort in het aanpalende Westhoekreservaat. 

Ruige scheefkelk werd in 1999 op 2 locaties aangetroffen in de Oosthoekduinen. Gedurende bijna 

10 jaar werd deze soort niet meer gezien maar in 2011 werd zij op 8 plaatsen gevonden. De soort 

is duidelijk in uitbreiding. Ruige scheefkelk is een soort van voedselarme graslanden en zomen op 

kalkrijke bodem. In Vlaanderen is het een zeer zeldzame soort die vooral in de duinen wordt 

aangetroffen en daarnaast sporadisch op kalkhellingen of kunstmatige kalkrijke standplaatsen. In 

de duinen heeft de soort een voorkeur voor pioniersituaties op droge, humeuze bodems. Het is 

vaak één van de eerste aandachtssoorten die opduikt bij graslandontwikkeling na spontaan 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 121 

openvallen of kunstmatige verwijdering van struweel. Ook in de Houtsaegerduinen doet de soort 

het goed. Figuur 7.1. 

Liggende asperge werd in 2008 gekarteerd in het COC domein. Vermoedelijk is de soort er bij 

eerdere inventarisatie over het hoofd gezien. Liggende asperge is een West-Europees kustendeem 

en komt voor in mosduinen, open duingraslanden en op kliffen. Daarmee is het één van de 

belangrijkste aandachtssoorten voor onze mosduinen. Recent werd door Kay et al. (2001) 

aangetoond dat het taxon effectief de status van soort verdient en daarmee duidelijk kan 

onderscheiden worden van de tuinasperge A. officinalis. In Vlaanderen is liggende asperge 

grotendeels beperkt tot de duinen van Middelkerke en de Houtsaegerduinen. De groeiplaats in de 

Oosthoekduinen verdient dan ook specifieke aandacht. 

Eén exemplaar van bevertjes werd aangetroffen in bij de eerste VLM-karteerronde in 2002. 

Nadien werd de soort niet meer teruggevonden. Bevertjes komt voor in verschillende typen schraal 

grasland, van droog tot vochtig en van alkalisch tot neutraal. Ook in goed ontwikkelde droge maar 

vooral vochtige duingraslanden wordt de soort aangetroffen, al is de soort behoorlijk zeldzaam aan 

de kust. Hervestiging van de soort in de Oosthoekduinen is niet vanzelfsprekend gezien de relatief 

beperkte verbreidingscapaciteiten. De dichtstbijgelegen bronpopulatie bevindt zich in het ‘Romeins 

kamp’, in het noordwesten van de Westhoek. In de Houtsaegerduinen is de soort recent niet meer 

teruggevonden. 

Gewone bermzegge werd in 2010 gevonden in het meest oostelijke, afgeplagde perceel van de 

duinzoom Oosthoek. Het betreft een beperkt aantal planten. Het is een soort van grazige 

standplaatsen die vooral in bermen wordt aangetroffen. In Vlaanderen is de soort vrij zeldzaam. In 

de Oosthoek is bermzegge opgedoken door het plaggen van het perceel.  

Geel zonneroosje is bekend van 2 locaties binnen de Oosthoekduinen s.s., één binnen de 

Krakeelduinen en een vierde groeiplaats in het ARGO domein. Deze laatste deelzone werd echter 

niet systematisch bezocht tijdens de VLM-karteringen. De soort houdt in minder of meerdere mate 

stand op al deze locaties. Geel zonneroosje is een typische kalkgraslandsoort die in Vlaanderen 

beperkt is tot de duingraslanden aan de kust en de kalkgraslanden van de Sint-Pietersberg. In de 

begraasde delen van de Oosthoek kent de soort vermoedelijk een lokale uitbreiding. Begrazing is 

immers hét aangewezen beheer voor geel zonneroosje. Onderzoek heeft aangetoond dat de 

kieming zelfs bevorderd wordt door passage door het verteringsstelsel van grote grazers. In de 

Krakeelduinen is de toestand minder gunstig. Het ene exemplaar verkeert er in kwijnende 

toestand. Op het ARGO terrein houdt geel zonneroosje goed stand. Figuur 7.4. 

Eén rozet van bokkenorchis werd in 2011 ontdekt in de Oosthoekduinen. Het is een soort van 

droge kalkrijke graslanden en zomen die in Vlaanderen vooral in de duinen te vinden is. Tot recent 

bevond de enige standvastige groeiplaats zich in en rond de golf van De Haan maar actueel kent de 

soort ook een uitbreiding aan de Westkust. Mogelijk speelt de klimaatopwarming hierbij een rol. 

Walstrobremraap werd gekarteerd in het COC domein, op twee overige locaties in de 

Oosthoekduinen en op nog twee plaatsen aan de binnenduinrand van de Krakeelduinen. Buiten het 

COC domein houdt ze in de Oosthoekduinen nog slecht op één locatie stand en ook in de 

Krakeelduinen is zij op één locatie recent niet meer teruggevonden. De schijnbare vooruitgang 

(tabel 7.2) is dus volledig toe te schrijven aan de vindplaatsen in het COC-domein die enkel in de 

recente periode bezocht zijn. Walstrobremraap is in Vlaanderen nagenoeg beperkt tot de 

duingraslanden. De soort heeft een voorkeur voor jonge graslanden met een geringe 

bodemontwikkeling waarin geel walstro domineert. Meestal ontwikkelen deze vegetaties zich uit 

stabiele mosduinen. Dergelijke graslanden zijn echter gevoelig voor betreding. Een hoge 

begrazingsdruk is dus nefast voor walstrobremraap. Figuur 7.7 

Blauwe bremraap werd in 1998 gevonden langs het Artistenpad, ten zuiden van het kerkhof 

maar is ondertussen verdwenen door intensivering van het grasland. De soort parasiteert op 

duizendblad en groeit in matig voedselrijke graslanden op droge basische bodem. Binnen 

Vlaanderen is blauwe bremraap nagenoeg beperkt tot de kust. In de Oosthoekduinen zijn er goede 

potenties voor de soort, met name op de schralere (wellicht de geplagde) zandige percelen van de 

duinzoom. Godfried Warreyn karteerde in 2008 een aantal exemplaren op een terreintje aan de 
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Landbouwersstraat, gelegen een paar honderd meter ten oosten van de Oosthoekduinen. Dit is een 

mogelijke bronpopulatie voor de Oosthoek.   

Het is onduidelijk welke trend gewone vleugeltjesbloem vertoont. Volgens tabel 7.2 is het aantal 

50x50 m² hokken waarbinnen de soort werd gevonden, afgenomen van 24 naar 19. Uit een 

detailinterpretatie van de verspreidingskaart zien we inderdaad dat de soort op verschillende 

plaatsen recent niet meer werd waargenomen. Daartegenover staat dat de soort zich op de 

ontstruweelde plekken uitbreidt. Vleugeltjesbloemen zijn lastig in kaart te brengen als zij niet 

bloeien wat eventueel een deel van het ‘verdwijnen’ en ‘verschijnen’ van groeiplaatsen kan 

verklaren. Zo zijn de ‘nieuwe’ groeiplaatsen in de Krakeelduinen eerder  vermoedelijk over het 

hoofd gezien. Gewone vleugeltjesbloem is globaal genomen één van de eerste soorten die zich 

vestigen bij de ontwikkeling van duingraslanden uit ontgonnen struweel of ruigten. De soort heeft 

immers een vrij brede ecologische amplitude en is vooral zeldzaam omwille van haar 

fosfaatgevoeligheid. In Vlaanderen is de soort daarmee ook kwetsbaar. Met uitzondering van de 

Westkust is ze er zeer zeldzaam. In de Oosthoekduinen valt een verdere uitbreiding te verwachten 

onder invloed van begrazing en maaien van de duigraslanden. Figuur 7.8. 

Grote ratelaar is recent opgedoken in de duinzoom. Tijdens de perceelsinventarisaties in 2011 

werden beperkte populaties waargenomen in de randen van percelen 11 en 13 (figuur 2.4). Ook 

centraal in percelen 9 en 11 werden enkele exemplaren gevonden. Grote ratelaar is een 

halfparasiet op grassen en groeit in diverse typen, matig vochtige tot natte voedselarme 

graslanden. De soort is vaak aspectbepalend in gehooide schraallanden en kende in Vlaanderen 

een zeer sterke achteruitgang. Recent doet de soort het weer beter in de beheerde 

natuurgebieden. Aan de kust heeft grote ratelaar zich spectaculair uitgebreid door het sterk 

toegenomen maaibeheer en het daarmee gepaard gaand vervoer van zaden. Voor het VNR ‘Duinen 

en Bossen van De Panne’ bijvoorbeeld, is het een recente aanwinst maar ze is er reeds over een 

oppervlakte van vele hectaren te vinden. Zowel voedselrijkdom als beheer (vroeg maaien) 

verhinderen een sterke uitbreiding van ratelaar in de duinzoom maar wellicht bieden de randen wel 

uitbreidingsmogelijkheden.    

Nachtsilene vertoont een negatieve trend, zowel in aantal hokken als in populatiegrootte. De 

soort houdt binnen de Oosthoekduinen nog stand in het noorden van het gebied en binnen het COC 

domein. Nachtsilene is een kalkgraslandsoort die in Vlaanderen nagenoeg beperkt is tot de 

kustduinen. De soort groeit optimaal in droge jonge duingraslanden en verdwijnt relatief snel bij 

vergrassing. Gezien de meerderheid van de groeiplaatsen zich buiten de begrazingsblokken 

bevinden, kan de achteruitgang niet aan de begrazing gerelateerd worden. Veel groeiplaatsen 

situeerden zich aan de rand van vlekken open zand, waar een geleidelijke overgang te vinden was 

van kaal zand, over mosduin naar grasland en struweelzoom. Overbetreding heeft die ecotonen 

grotendeels vernietigd. Actueel grenzen de zandvlaktes rechtstreeks aan struweel of bos. In het 

gemaaide terreindeel achter het zwembad doet nachtsilene het lokaal zeer goed. Binnen het 

begrazingsblok wordt momenteel nog niet echt uitbreiding vastgesteld. Figuur 7.9. 

Liggend bergvlas is vermoedelijk uit het gebied verdwenen. De soort was gekend van twee 

groeiplaatsen, een kleine en een relatief grote. Op de eerste plek is liggend bergvlas voor het laatst 

gezien in 2002, op de tweede in 2005. Gericht zoeken op deze plekken in 2011 heeft niets 

opgeleverd. 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. In Vlaanderen komt de soort enkel aan de kust voor, 

bijna uitsluitend de Westkust. Achteruitgang van de soort in de Oosthoek heeft te maken met 

vergrassing en verstruweling. Begrazing is in principe een goede beheervorm maar is voor deze 

soort te laat gekomen. Hervestiging is niet evident gezien de moeilijke verbreiding. Figuur 7.10. 

Het aantal groeiplaatsen van grote tijm is sterk afgenomen, vooral vóór 2003. De 

abundantieschatting is niet precies genoeg om uitspraken over de totale populatiegrootte toe te 

laten. Ook is vermoedelijk verwarring opgetreden tussen inschatten van aantallen individuen en, 

zoals voor grote tijm eigenlijk de bedoeling is, inschatting van de oppervlakte. Grote tijm is een 

soort van schraal grasland, overwegend op kalkrijke bodems. In Vlaanderen is de soort zeldzaam 

en achteruitgaand. Enkel aan de Grensmaas en de kust houdt de soort goed stand. Grote tijm is 
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een van de meest algemene karakteristieke duingraslandsoorten en de trend vormt dan ook een 

goede indicator voor de ontwikkeling van de graslanden. Vooral op de gemaaide graslanden achter 

het zwembad doet de soort het goed. Binnen het begrazingsblok is het aantal groeiplaatsen actueel 

zeer beperkt en zal herstel van de populatie wellicht lang duren. Het is van belang de soort op de 

bestaande groeiplaatsen niet te laten verdwijnen. Hiervoor is gericht relictbeheer noodzakelijk. 

Figuur 7.11. 

Gestreepte klaver komt voor in het zandige, afgeplagde perceel 16 in het westen van het gebied. 

De waarnemingen concentreren zich in het meest schrale stuk, ten zuiden van de centrale zandplek 

en is dus duidelijk gerelateerd aan de natuurinrichtingswerken. Het is een typische 

vertegenwoordiger van de ’klavertjesgraslanden’ waarin onder meer ook draadklaver en 

onderaardse klaver worden waargenomen. Het zijn matig voedselrijke, ontkalkte graslanden die 

worden beweid en vooral te vinden zijn in de ontkalkte duinen van D’Heye, Schuddebeurze en 

Cabour-Garzebekeveld. Maar de soort groeit ook op de zandige opduikingen aan de zwarte Hoek, in 

sterk gelijkaardige omstandigheden als in de duinzoom.  

Onderaardse klaver werd bij de kartering van de duinzoom in 2011 op twee locaties 

waargenomen in perceel 16. Het is net zoals gestreepte klaver bij ons een typische soort voor de 

’klavertjesgraslanden’. In Vlaanderen is de soort bekend van de kust maar ook van zandige 

terreinen met en lichte kalkaanrijking in het Brugse. Zowel wat betreft verspreiding als ecologie 

komt de soort sterk overeen met gestreepte klaver, al lijkt deze laatste toch een voorkeur te 

hebben voor schralere omstandigheden. In dit ene perceel 16 valt wellicht een verdere uitbreiding 

te verwachten dank zij het afplaggen. 

Hondsviooltje is de voorbije 10 jaar op 5 plaatsen in de Oosthoekduinen gekarteerd. Drie daarvan 

dateren van 2010 of later en op twee locaties is de soort tijdens de meest recente bezoeken niet 

teruggevonden. In de Krakeelduinen is een nieuwe en tevens de enige groeiplaats ontdekt in 2011. 

Dit kan wijzen op het efemeer relatiefkortstondig voorkomen van de soort ofwel op de geringe 

trefkans in het veld. Hondsviooltje is een kwetsbare soort in Vlaanderen. In de duinen wordt zij 

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 het gebied zijn de meeste groeiplaatsen met kruipwilg geassocieerd. Er lijkt niet onmiddellijk 

een relatie met het beheer. Groeiplaatsen lijken te komen en gaan en zijn zowel binnen als buiten 

het begrazingsblok gelegen. Figuur 7.12. 

Ruig viooltje is gekend van twee locaties in de Oosthoekduinen. Op de meest westelijke 

groeiplaats werd recent één individu teruggevonden maar op de oostelijke heeft de soort zich 

weten uit te breiden. In de Krakeelduinen werd ruig viooltje in 2011 op drie voorheen onbekende 

groeiplaatsen gevonden. In Vlaanderen is ruig viooltje zeer zeldzaam en alleen in de duinen van de 

Panne en de Voerstreek komen grote populaties voor. Het lijkt er op dat de soort zich in De Panne 

geleidelijk oostwaarts uitbreidt. Alle groeiplaatsen in de Krakeelduinen, Oosthoekduinen en 

Houtsaegerduinen zijn pas recent ontdekt. Evenals glad parelzaad kan ruig viooltje sterk reageren 

op spontaan opengevallen of machinaal ontgonnen struweel of bos. Wellicht is dus een verdere 

uitbreiding van de soort te verwachten. Figuur 7.15. 

Soorten van mosduin en (ruderale) pioniermilieus: 

In 2011 werd een kleine populatie knikkende distel ontdekt in een open struweel in de 

Krakeelduinen. Het betrof een tiental exemplaren. Het is een soort van droge, kalkrijke ruigten die 

het in regionale context relatief goed doet aan de Westkust. De belangrijkste populatie bevindt zich 

rond het Koekuithof in het Garzebekeveld. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat dit de 

bronpopulatie vormt voor de groeiplaats in de Krakeelduinen. Gezien de standplaats is er geen 

relatie met de natuurinrichting. 

Een grote populatie tengere distel bevindt zich op en rond het terrein van de Flipper. Dit terrein 

werd bij eerdere VLM-karteringen niet bezocht vanwaar de ogenschijnlijke vooruitgang van de 

soort in tabel 7.2. Toch is ook al één exemplaar binnen de Oosthoekduinen gevonden (2008). De 

soort wordt echter vooral in (sub)urbane milieus aangetroffen waardoor het te betwijfelen valt of er 
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echt uitbreiding komt tot centraal de duinen. In Vlaanderen is tengere distel zo goed als beperkt 

tot de duinen. 

Driedistel is een kortlevende soort die vrij grote populatieschommelingen vertoont. Over een 

langere periode is er duidelijk sprake van een positieve trend. Er is wel een groot verschil tussen 

de deelgebieden. In de Oosthoek is de soort in 2010-2011 maar op één locatie meer aangetroffen 

terwijl zij het in de Krakeelduinen net goed doet. Binnen Vlaanderen wordt driedistel vooral aan de 

kust en aan de Grensmaas aangetroffen. Aan de kust groeit de soort 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 Westhoek doet driedistel het dan ook bijzonder goed op het gefixeerde loopduin. 

Dit verklaart wellicht in belangrijke mate de toename in de Krakeelduinen. De achteruitgang in de 

Oosthoek kan te maken hebben met de grotere afstand tot de Westhoek (en het tussenliggende 

Calmeynbos) maar vermoedelijk ook met het feit dat het optimaal biotoop niet goed is ontwikkeld. 

De gefixeerde helmduinen zijn er immers sterk gedegradeerd door overbetreding, zowel door 

recreanten als door grote grazers.  Figuur 7.2. 

Van zandblauwtje zijn recent drie groeiplaatsen bekend, 1 in het noordoosten van de Oosthoek 

en 2 in het zuiden van het COC-domein. De soort is al langer (>10 jaar) bekend van deze locatie 

(med. Sam Provoost).  Het is een kenmerkende soort voor ontkalkte mosduinen (vb. D’Heye) die in 

de jonge duinen wijst op een zekere leeftijd van het landschap. Binnen Vlaanderen is de soort 

relatief algemeen in de zure zandstreken. Overbetreding van de mosduinen vormt een belangrijk 

knelpunt voor deze soort.  

De populatie van duinviooltje vertoont net zoals bij driedistel een grillig verloop. Globaal is de 

soort sterk achteruit gegaan. Het aantal 50x50m² hokken daalde van 25 naar 16 maar ook de 

lokale populatiegrootte daalde (figuur 7.13) In de Krakeelduinen is er bij de kartering in 2011 

slechts één (!) exemplaar meer gevonden. Ook in de Oosthoek is de soort sterk achteruitgegaan in 

de drie zones waar zij te vinden was. Wel zijn enkele nieuwe groeiplaatsen met enkele individuen 

opgedoken zowel in als net buiten het ezelbegrazingsblok. Duinviooltje is onder de vaatplanten de 

belangrijkste aandachtssoort voor mosduinen en in deze habitat naast liggende asperge 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. De sterke 

achteruitgang van de soort vergt dan ook bijzondere aandacht. Vermoedelijk is de oorzaak van de 

trend verschillend in de Krakeelduinen en de Oosthoekduinen. In dit eerste gebied lijkt vooral de 

uitbreiding van het bos de belangrijkste populatie te hebben gedecimeerd. In de Oosthoek vormt 

vooral de overbetreding van de mosduinen  een knelpunt. Figuur 7.13 en 7.14. 

Soorten van struweel/zoom: 

In 2011 werd één groeiplaats van zwartsteel ontdekt in een struweel op een noordhelling in de 

Oosthoekduinen. In Vlaanderen is deze soort zeer zeldzaam en nagenoeg beperkt tot muren. Zo 

groeit zwartsteel ook op een oude muur aan de kerk in de Zeelaan van De Panne. 

Tongvaren werd in 2011 gevonden in struweel op een steile noordhelling in het oosten van de 

Oosthoek. In Vlaanderen is de soort vooral gekend als relatief algemene bewoner van oude muren, 

kades, water- en rioolputten, … De terrestrische groeiplaatsen in duinbossen en –struwelen vormen 

de meer natuurlijke standplaats van de soort in Vlaanderen en zijn daarom interessant om in kaart 

te brengen. Door het verbossen en verstruwelen van het duinlandschap is de soort aan de kust in 

uitbreiding. Het verschijnen in de Oosthoek is niet gerelateerd aan de natuurinrichtingswerken.   

Donderkruid vertoont een spectaculaire opmars in het gebied, vooral in de Krakeelduinen. De 

nabijheid van de Westhoek zal daarbij een belangrijke rol spelen gezien de soort daar spectaculair 

toeneemt en donderkruid een windverbreider is. Ook in andere duingebieden zoals de 

Houtsaegerduinen is donderkruid aan een opmars bezig. Binnen Vlaanderen is de soort vooral 

bekend van de (west)kust, de voerstreek en de zuidoostelijke leemstreek. Elders is ze zeer 

zeldzaam. 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. De opmars in de Westhoek heeft vooral te 
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maken met de sterke toename van potentiele habitat op het gefixeerd loopduin. Maar ook de 

algemene senescentie van struwelen creëert geschikte groeiplaatsen. Binnen de Oosthoek-

Krakeelduinen is er dus niet zozeer een relatie met de natuurinrichting maar vooral met de 

spontane evolutie van de vegetatie en de biogeografische context. Figuur 7.5. 

Hartgespan wordt aangetroffen op een aantal locaties in het noordoosten van de Oosthoek. De 

soort kende recent een lichte vooruitgang. Hartgespan is een cultuurvolger die vermoedelijk door 

de mens in onze streken werd binnengebracht. De soort komt verspreid over het land voor maar is 

overal zeldzaam. In de duinen groeit hartgespan vooral op ruderale plaatsen en in bossen. 

Vermoedelijk kan de soort profiteren van de lichte ruderalisatie die door begrazing wordt 

teweeggebracht. 

Glad parelzaad is onmiskenbaar in opmars, niet alleen in de Oosthoekduinen maar ook in andere 

gebieden aan de westkust. De soort profiteert enerzijds van de natuurontwikkelingswerken 

(ontstruwelen en ontbossen) maar anderzijds vermoedelijk ook van het ouder worden en lokaal 

spontaan openvallen van struweel. In de Oosthoek-Krakeelduinen is het aantal vindplaatsen 

nagenoeg verdrievoudigd. Elders in Vlaanderen is glad parelzaad zeer zeldzaam en in België 

vertoont de soort het typisch drieledig verspreidingspatroon van een kalksoort: kust, Maasdistrict 

en Lotharingen. De soort groeit er in zomen en struwelen. Figuur 7.6. 

Wild kattenkruid is een soort die aan de kust van slechts twee recente groeiplaatsen bekend is: 

de Krakeelduinen en de Doornpanne. In de Krakeelduinen-Oosthoekduinen breidt de soort zich uit. 

In 2011 werd kattenkruid in zes 50x50 m² hokken gevonden, voor het eerst ook in de 

Oosthoekduinen zelf. Wild kattenkruid is een soort van droge stikstofrijke ruigten en bosranden die 

ondanks de relatieve banaliteit van deze biotooptypen in Vlaanderen bijzonder zeldzaam is. Er is 

geen duidelijke relatie met de natuurinrichtingswerken.  

  

Wild kattenkruid (l) en knikkende distel (r) in de Krakeelduinen. 

 

Gewone addertong is recent van één plek in de Oosthoekduinen gekend. De soort lijkt er de 

voorbije 10 jaar stand te houden. Bij het opnemen van PQ 15 in 2010 werden ca. 20 exemplaren 

geteld. In Vlaanderen is gewone addertong en zeldzame soort die vooral in voedselarme, vochtige 

tot natte graslanden gevonden wordt. De groeiplaatsen in de duinen wijzen op een bredere 
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ecologische amplitude. In de Oosthoekduinen bijvoorbeeld, groeit de soort in de rand van een 

struweel. Voorlopig is er geen relatie met de natuurinrichtingswerken.   

Groot glaskruid werd recent op een aantal plaatsen in het Calmeynbos gevonden. Het is in 

Vlaanderen een zeldzame soort die vermoedelijk licht toeneemt. Onze streken liggen aan de 

westelijke rand van het areaal. Midden in dit areaal groeit de soort vooral in bosranden. Bij ons valt 

de verspreiding vaak samen met historische sites, waar de soort in ruige biotopen voorkomt. In de 

duinen lijkt de soort wel de natuurlijke standplaatsvoorkeur te respecteren.   

Soorten van vochtige duinvalleien: 

Kleine watereppe werd in 2010 door Marc Leten gevonden in de duinzoom, in het slootje tussen 

percelen 14 en 17 (figuur 2.4). In het kustduingebied (en andere gebieden zonder stromend 

oppervlaktewater) indicatief voor kwel en daarom vaak aan de binnenduinrand te vinden. 

Drienervige zegge is op slechts één plaats in de Oosthoek waargenomen (PQ15). 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. 

Uitbreiding valt er vanuit de huidige groeiplaats niet te verwachten gezien er geen jonge 

duinvalleien in de omgeving voorkomen of worden gevormd. 

Paddenrus is opgedoken in poel HOS_015 in het COC domein. Van de soort is bekend dat de 

zaden lang kiemkrachtig kunnen blijven. In Vlaanderen is paddenrus een zeldzame soort van 

alkalische natte hooilanden. De (westkust)duinen vormen een belangrijke stronghold. De soort 

groeit er in relatief jonge tot oude kalkrijke duinvalleien. 

Veldrus is opgedoken aan de oevers van poel HOS_009 in de duinzoom van de Oosthoek. Ook 

deze soort vormt een langlevende bodemzaadvoorraad. Veldrus is vrij algemeen in het oosten van 

Vlaanderen maar geldt in de duinen als een goede indicator van goed ontwikkelde oude vochtige 

hooilanden (blauwgrasland-element).    

Tabel 7.2. Veranderingen in de populaties van aandachtssoorten binnen de Oosthoek-Krakeelduinen 

WetenschappelijkeNaam 1998-2005 2006-2011 1998-2005 2006-2011 NederlandseNaam

Agrimonia eupatoria L. 2 2-5 Gewone agrimonie
Arabis hirsuta (L.) Scop. 2 8 2-5 5-25 Ruige scheefkelk

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dum.) Corb. 1 2-5 Liggende asperge

Asplenium adiantum-nigrum L. 1 1 Zwartsteel
Asplenium scolopendrium L. 1 2-5 Tongvaren

Briza media L. 1 1 Bevertjes
Carduus nutans L. 2 5-25 Knikkende distel

Carduus tenuiflorus Curt. 6 50-500 Tengere distel

Carex spicata Huds. 1 2-5 Gewone bermzegge
Carlina vulgaris L. 14 22 50-500 25-50 Driedistel

Erigeron acer L. 7 50-500 Scherpe fijnstraal
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 4 4 5-25 50-500 Geel zonneroosje

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 1 1 Bokkeorchis

Inula conyzae (Griesselich) Meikle 1 19 2-5 50-500 Donderkruid
Jasione montana L. 3 5-25 Zandblauwtje

Juncus subnodulosus Schrank 1 1 Padderus
Leonurus cardiaca L. 1 3 5-25 25-50 Hartgespan

Lithospermum officinale L. 10 27 50-500 500-5000 Glad parelzaad
Nepeta cataria L. 6 25-50 Wild kattekruid

Ophioglossum vulgatum L. 1 1 5-25 2-5 Gewone addertong

Orobanche caryophyllacea Smith 4 6 2-5 5-25 Walstrobremraap
Orobanche purpurea Jacq. 1 1 5-25 5-25 Blauwe bremraap

Polygala vulgaris L. 24 19 50-500 50-500 Gewone vleugeltjesbloem
Silene nutans L. 16 11 50-500 50-500 Nachtsilene

Thesium humifusum DC. 3 25-50 Liggend bergvlas

Thymus pulegioides L. 21 14 50-500 50-500 Grote tijm
Viola canina L. 3 4 5-25 2-5 Hondsviooltje

Viola curtisii E. Forster 25 16 50-500 50-500 Duinviooltje
Viola hirta L. 2 6 5-25 500-5000 Ruig viooltje

# Hokken 50x50m² Populatiegrootte
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Figuur 7.1. Trend in de verspreiding van ruige scheefkelk in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.2. Trend in de verspreiding van driedistel in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.3. Trend in de verspreiding van scherpe fijnstraal in de Oosthoek- Krakeelduinen. 
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Figuur 7.4. Trend in de verspreiding van geel zonneroosje in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.5. Trend in de verspreiding van donderkruid in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.6. Trend in de verspreiding van glad parelzaad in de Oosthoek- Krakeelduinen. 
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Figuur 7.7. Trend in de verspreiding van walstrobremraap in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.8.. Trend in de verspreiding van gewone vleugeltjesbloem in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.9. Trend in de verspreiding van nachtsilene in de Oosthoek- Krakeelduinen. 
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Figuur 7.10. Trend in de verspreiding van liggend bergvlas in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.11. Trend in de verspreiding van grote tijm in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.12. Trend in de verspreiding van hondsviooltje in de Oosthoek- Krakeelduinen. 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 131 

 

Figuur 7.13. Trend in de verspreiding van duinviooltje in de Oosthoek- Krakeelduinen. 

 

Figuur 7.14. Trend in de verspreiding van duinviooltje in de Oosthoek- Krakeelduinen (detail). 

 

Figuur 7.15. Trend in de verspreiding van ruig viooltje in de Oosthoek- Krakeelduinen. 



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 132 

 

 

 

Figuur 7.16. Verspreiding van zeldzame aandachtssoorten in de Oosthoek- en Krakeelduinen (1998-2010). 
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7.4. Conclusie vaatplanten 

De meeste soorten van stabiele graslanden zijn achteruitgegaan: nachtsilene, liggend bergvlas, 

grote tijm, walstrobremraap, … Deze trend is al geruime tijd aan de gang door het verruigen en 

verstruwelen van de duinen. De natuurinrichtingsmaatregelen hebben deze tendens (nog) niet 

kunnen keren, hiervoor verloopt de ontwikkeling van graslanden te traag. Wel zijn er een aantal 

positieve tendensen zichtbaar bij soorten die in de eerste ontwikkelingsstadia van duingraslanden 

opduiken zoals ruige scheefkelk, ruig viooltje of gewone vleugeltjesbloem.  

In het gebied kunnen we 5 grasland-hotspots onderscheiden op basis van de waarnemingen van de 

voorbije 10 jaar (figuur 7.16). Vier zijn er gelegen in de Oosthoekduinen. Locatie 1 achter het 

zwembad is botanisch de meest rijke plek van het gebied. De meeste soorten doen het er ook vrij 

goed door de inrichting en het gevoerde beheer (ontstruweling en maaien). Voor nachtsilene is het 

de belangrijkste groeiplaats in het gebied. Op locatie 2 worden de meeste relicten begraasd en 

werd een zone ontstruweeld. De graslandontwikkeling komt er geleidelijk aan op gang. Toch is in 

deze zone aanvullend relictbeheer (kappen en maaien) gewenst rond de groeiplaatsen van o.m. 

geel zonneroosje en grote tijm. Hierdoor kunnen de graslandsoorten grotere lokale populaties 

opbouwen van waaruit de rest van het terrein kan gekoloniseerd worden. Ook op hotspot 3 is 

vanuit dezelfde doelstelling bijkomende ontstruweling en (tijdelijk!) gericht maaibeheer wenselijk. 

Ter hoogte van hotspot 4 zijn de meeste soorten sterk achteruitgegaan of verdwenen. Het was 

bijvoorbeeld een van de laatste groeiplaatsen van liggend bergvlas. Actueel is deze zone enerzijds 

vergrast en anderzijds overbetreden. Het is weinig zinvol om in deze zone bijkomende 

inspanningen te leveren voor de ontwikkeling van duingrasland. In de Krakeelduinen ten slotte 

bevindt zich één klein vlekje duingrasland waar een aantal kenmerkende soorten samen 

voorkomen: geel zonneroosje, grote tijm, gewone agrimonie en kleine pimpernel (hotspot 5). De 

vegetatie wordt gedomineerd door duinroos en is sterk vergrast en verstruweeld. Het is absoluut 

aangewezen om in de zone rond deze groeiplaats ca. 200 m² struweel te verwijderen en er een 

maaibeheer te voeren tot de soorten zich van daaruit spontaan weer kunnen uitbreiden in de zich 

ontwikkelende graslanden aan de binnenduinrand.      

 

 

Figuur 7.16. Hotspots van duingraslandsoorten in de Oosthoekduinen. 
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Er zijn weinig vaatplanten onder de aandachtssoorten voor mosduinen. Duinviooltje, zandblauwtje 

en liggende asperge zijn er drie die ook in de Oosthoekduinen-Krakeelduinen voorkomen. 

Duinviooltje is sterk achteruitgegaan en is zeker in de Krakeelduinen een kritische soort geworden. 

De sterke betreding van de mosduinen is de belangrijkste oorzaak van deze trend in de 

Oosthoekduinen. In de Krakeelduinen is de belangrijkste groeiplaats van de soort verdwenen door 

uitbreiding van de rand van het Calmeynbos.      

De struwelen vertonen veelal sporen van aftakeling waardoor er veel open plekken ontstaan. Dit 

komt zeker ten goede aan de typische flora van struweelranden zoals donderkruid en glad 

parelzaad. Ook wild kattenkruid en hartgespan, twee soorten van nitrofiele ruigten, profiteren 

wellicht van deze evolutie. 

De flora van vochtige duinvalleien is net zoals de biotoop zelf bijzonder slecht ontwikkeld in het 

gebied. Bij de natuurinrichtingswerken zijn paddenrus en veldrus opgedoken aan de rand van 

poelen. Het betreft telkens maar 1 kloon.  

 

7.5. Dagvlinders 

Analoog met de kartering vaatplanten werden tijdens het veldwerk ook aandachtssoorten (Rode 

lijst-soorten) van dagvlinders gekarteerd. Het betreft concreet kleine parelmoervlinder en 

heivlinder. Bruin blauwtje stond weliswaar als ‘Kwetsbaar’ aangeduid op de vorige Vlaamse Rode 

lijst (Maes & Van Dyck 1995) maar kende recent een vooruitgang waardoor de soort deze status 

verloor (Maes et al. 2011). 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 maar uit 

waarnemingen.be blijkt dat er recent meerdere waarnemingen zijn verspreid over het gebied. 

Andere bijzonderheden die recent werden waargenomen zijn grote vos (een waarneming uit de 

Oosthoek van Diederik D’Hert in april 2011) en keizersmantel (één waarneming aan de rand van 

het Calmeynbos in de Krakeelduinen van Toon Verbruggen in oktober 2011).  

 

Figuur 7.17. Waarnemingen van kleine parelmoervlinder en heivlinder in de Oosthoek-Krakeelduinen (2002-

2011).  



 
www.inbo.be Monitoring Natuurinrichting Oosthoekduinen 135 

Figuur 7.17 geeft een overzicht van alle recente waarnemingen van heivlinder en kleine 

parelmoervlinder op basis van eigen waarnemingen, gegevens uit eerdere rapportages over de 

natuurinrichting en losse waarnemingen van PINK en vrijwilligers (uit waarnemingen.be). Op basis 

hiervan is het onmogelijk om trends te bepalen gezien het niet-systematisch karakter van de 

gegevensverwerving en de sterke jaarlijkse fluctuaties van vlinderpopulaties. De kaart geeft wel 

een algemeen beeld van de locaties waar de soorten vaak werden waargenomen. 

Voor heivlinder zijn vooral de Krakeelduinen van belang. De mosduinen zijn er goed ontwikkeld en 

de soort vindt er geschikte plekken voor ei-afzet (op verschillende soorten grassen). In de 

Oosthoekduinen zijn er vooral oudere waarnemingen van heivlinder (voor 2006). In 

waarnemingen.be bijvoorbeeld zijn er voor deze soort in de Oosthoek geen waarnemingen 

voorhanden. Door overbetreding is er recent vermoedelijk te veel rustverstoring en te weinig 

optimale habitat aanwezig voor de heivlinders.    

Kleine parelmoervlinder wordt zowel in de Krakeelduinen als in de Oosthoek relatief vaak 

aangetroffen. Hoewel in de Krakeelduinen vermoedelijk een beter ontwikkeld biotoop aanwezig is, 

vormt de schaarste van duinviooltje er een belangrijk knelpunt. Deze soort vormt in de duinen 

immers de belangrijkste waardplant voor kleine parelmoervlinder. In de Oosthoekduinen zijn wel 

nog duinviooltjes aanwezig en de waarnemingen van kleine parelmoervlinder komen vrij goed 

overeenkomen met de groeiplaatsen van de viooltjes. 
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8. Aanbevelingen voor het beheer 

8.1. Duinzoom 

De graslanden van de duinzoom Oosthoek zijn bijna zonder uitzondering voedselrijk en soortenarm 

ondanks het al bijna 10 jaar volgehouden verschralingsbeheer. In totaal werden in de percelen en 

perceelsranden 124 plantensoorten gevonden maar het betreft in hoofdzaak zeer algemene 

soorten, doorgaans van voedselrijke standplaatsen. Het afgeplagde/afgegraven perceel 16, in het 

oosten van het gebied vormt de enige uitzondering. Hier is een (ontkalkt) duingrasland in 

ontwikkeling met soorten als gestreepte klaver, onderaardse klaver, lathyruswikke, 

knolboterbloem, … Verder worden enkel in de randen of op vergraven terreindelen sporadisch meer 

bijzondere soorten aangetroffen zoals grote ratelaar, beekpunge of zeegroene zegge. Het beheer 

(hooiweide versus permanent begraasd) veroorzaakt een lichte differentiatie in de vegetatie maar 

eveneens met algemene soorten als grote vossenstaart of akkerdistel.  

De herhaalde bodemanalyses ter hoogte van de permanente kwadraten toont aan dat de oorzaak 

van de hoge voedselrijkdom moet gezocht worden in de fosforgehaltes. Op alle vier de 

bemonsteringsplaatsen is de fosforconcentratie niet of nauwelijks gedaald tussen 2003 en 2009. De 

concentraties zijn ook bijzonder hoog voor de ontwikkeling van soortenrijke hooilanden (500-850 

mg/kg totaal P). Ook stikstof is weinig veranderd. Enkel in pq2 (perceel 16) werd een afname van 

het stikstofgehalte vastgesteld (med. Carole Ampe, VLM) maar dit is vrij evident gezien het 

verwijderen van de organische toplaag. Een sterke toename van de bedekking van witte klaver in 

een aantal proefvlakken wijst mogelijks op een stikstof-gelimiteerd systeem (bij hoge 

voedselrijkdom). Klavers zijn net als andere leguminosen immers in staat om via stikstoffixatie uit 

de lucht nitraat te produceren.  

Het huidige beheer lijkt niet in staat om binnen een termijn van 10 jaar enige verschraling in de 

graslanden teweeg te brengen. Om op redelijke termijn zicht te krijgen op een ecologische 

kwaliteitsverbetering van de graslanden zal dus moeten uitgekeken worden naar alternatieven. 

Daarvoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt. 

1) Afplaggen is een drastische maatregel maar de opname van perceel 16 geeft aan dat het zeer 

effectief is voor de ontwikkeling van een schrale vegetatie. In principe zouden zowel zandige als 

kleiige percelen kunnen geplagd worden maar de resultaten zullen het meest spectaculair zijn in de 

zandige terreindelen. Ook kan het geplagde materiaal gemakkelijk als teelaarde worden afgevoerd, 

wat veel kosten effectiever is dan het afvoeren van kleigrond. Bij dieper plaggen of effectief 

uitgraven kan de maaiveldverlaging ook leiden tot een vernatting, wat op zich een grotere 

diversiteit in de vegetatie zou teweegbrengen. Dit gaat dan weer gepaard met een veel groter 

grondverzet. Afplaggen vergt een gerichte voorstudie naar de diepte waarop de fosfaatvoorraad 

zich bevindt en naar referentiewaarden waarnaar moet worden gestreefd.   

2) Diep-ploegen is vermoedelijk een geschikte methode om een meer voedselarme bodem aan de 

oppervlakte te krijgen. Daarbij wordt de bodemgelaagdheid omgekeerd en komt de voedselrijke 

toplaag onder het opgeploegde bodemmateriaal te liggen (zie foto). Dit is een relatief goedkope 

methode maar het is onduidelijk of de bedolven voedingsstoffen daarmee effectief niet meer 

beschikbaar zijn voor de vegetatie. Jones et al (2010) beschrijven een diep-ploeg experiment (‘top 

soil inversion’) in een duingebied in Noord-Wales maar concentreren zich op organisch materiaal en 

stikstof. Zij stellen vast dat de organische laag 40 tot 50 cm onder het zand bedolven raakt en 

omgekeerd materiaal van 50 tot 80 cm diep aan de oppervlakte brengt. In een experiment in de 

heide stellen Davis et al. (2011) na diep-ploegen aanvankelijk een sterke reductie van nutriënten 

vast maar na een periode van 31 maanden zijn zowel stikstof als fosforgehalten weer fors 

toegenomen. Uiteindelijk wordt er toch een reductie van de totale fosforgehalten van ruim 50% 

mee bekomen. 
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Diep-ploegen of ‘top soil inversion’ (Jones et al. 2010) 

3) Fosfaatgehaltes in de bodem kunnen ook verlaagd worden door ‘uitmijnen’  (Timmermans et al. 

2010). Daarbij wordt een bepaald gewas, bijvoorbeeld een gras/klavermengsel bemest met kali en 

nitraat en regelmatig gemaaid (verschillende maaisneden/jaar). De bemesting zorgt voor een 

hogere productie en dus hogere afvoer van fosfaat. Op die manier kan op jaarbasis 80-110 kg 

fosfaat per hectare worden afgevoerd. Timmermans et al. (2010) stellen een formule voor om op 

basis van totaal en beschikbaar P de uitmijningstijd te berekenen. Toegepast op de bodemstalen 

van de duinzoom zou dit neerkomen op een periode van 20 tot 30 jaar.  

Het strekt in zeer sterk tot aanbeveling om de verschillende scenario’s meer in detail te 

onderzoeken en de voor- en nadelen tegenover elkaar af te wegen en ook te confronteren met 

andere factoren zoals archaeologisch of geomorfologisch patrimoniaal belang. Dit gebeurt bij 

voorkeur samen met concrete veldexperimenten. Indien hetzelfde beheer verder wordt gevoerd zal 

de duinzoom wellicht nog vele decennia uit soortenarme graslanden bestaan met zeer geringe 

natuurwaarde. De keuze bestaat vooral uit een afweging tussen tijd en kost. Het uitmijnen is 

relatief goedkoop en verzekert dat de de P-gehaltes in de bodem na zekere tijd effectief afnemen. 

Maar dit vergt wellicht een proces dat vele jaren kan duren. Afplaggen of afgraven is zeer effectief 

maar duur.  

Een totaal ander scenario omvat een aanpassing van het natuurstreefbeeld waarbij (delen van) de 

duinzoom worden bebost of uitgegraven tot moerassen. Dit laatste zou veel meer aansluiten bij 

een natuurlijke situatie en ook de specifieke soorten van de duin-polderovergangsgebied ten goede 

komen (Cosyns et al. 2010). Ook bij bebossing zal het fosforprobleem de ontwikkeling van een 

interessante bosflora nog heel lang in de weg staan en is de te boeken natuurwinst op middellange 

termijn vermoedelijk relatief gering. Moerasontwikkeling vergt dan weer grootschalige vergraving.  

8.2. Herstel van duingrasland  

De duingraslanden zijn in de Oosthoek-Krakeelduinen zeer sterk gedegradeerd. Het is onduidelijk 

welke oppervlakte dit habitattype historisch heeft ingenomen. Op de luchtfoto’s uit WO1 zien we in 

het gebied veel kaal zand en buiten de aanplantingszone van het Calmeynbos vermoedelijk 

ongeveer een tiental ha gefixeerd duingrasland. Verstruweling, verruiging en overrecreatie hebben 

geleid tot de huidige situatie waarin slechts ongeveer 0,5 ha duingrasland zijn overgebleven. Deze 

evolutie moet gepaard zijn gegaan met een sterke afname van de populaties van kenmerkende 

soorten. Inrichting en beheer van de Oosthoekduinen zijn daarom onder meer gericht op het 

herstel van duingraslanden. Uit de evolutie van de vegetatie zien we een heel lichte toename van 

de oppervlakte aan duingrasland, enerzijds  door ontstruweling maar anderzijds door spontane 

ontwikkeling vanuit openvallend struweel. Dit laatste resulteerde in de toename van de oppervlakte 

aan grasruigte met ca. 1 ha. Grazers spelen hierop in en kunnen vanuit de vooral door duinriet 

gedomineerde grasruigtes een duingraslandstructuur tot ontwikkeling laten komen. Deze evolutie 

is in het gebied aan de gang maar verloopt vrij traag. Nauwgezette opvolging van dit proces is 

aangewezen. De ervaring in de Westhoek en Houtsaegerduinen leert dat in de zones waar duinriet 
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wordt weggevreten vaak een verjonging van duindoorn optreedt. Duinriet fungeert immers als 

concurrent voor de jonge duindoorns en belemmert de uitbreiding ervan. Indien daardoor niet de 

gewenste uitbreiding van duingrasland optreedt, is gericht maaibeheer van jonge duindoorn 

aangewezen (zomermaaien). Vooral in de zones met relicten van duingrasland is het vrijwaren van 

duindoorninvasie noodzakelijk. Hier is het aangewezen om lokaal te gaan ontstruwelen om de 

restpopulaties van aandachtssoorten uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Concreet doelen we op 

drie grasland-hotspots, aangeduid in figuur 7.16. In de Oosthoekduinen betreft het de locaties 2 en 

3, in de Krakeelduinen locatie 5 (foto). Deze laatste locatie vormt de enige groeiplaats van 

duingraslandsoorten (geel zonneroosje, grote tijm, gewone agrimonie en kleine pimpernel) in de 

Krakeelduinen en verdient dus zeker aandacht op relatief korte termijn. 

 

Graslandrelict in de Krakeelduinen (figuur 7.16 nr 5). 

8.3. Stuifduin en mosduin 

De mosduinen in de Oosthoekduinen zijn zwaar gedegradeerd door overbetreding. In de 

Krakeelduinen, waar de betredingsdruk merkelijk kleiner is, zien we inderdaad goed ontwikkelde, 

mosduinen met soorten als grijze bisschopsmuts, duinkronkelbladmos, hakig krokelbladmos, klein 

leermos, … Betreding wordt enerzijds veroorzaakt door recreanten maar anderzijds ook door de 

ezels. Binnen de speelzones van de Oosthoek zal het bijzonder moeilijk zijn om mosduinen van 

betreding te vrijwaren. De mosduinzone in het noordoosten van het gebied wordt actueel 

beschermd via geleiding van de wandelaars door lage draden. Het is zeker wenselijk dit systeem 

goed te onderhouden. Maar de belangrijkste potenties voor mosduinen ligt in het zuidwesten van 

de Oosthoek, in de zone naast het kerkhof. Hier zijn vooral de ezels verantwoordelijk voor de 

overbetreding. Het is daarom wenselijk om deze grazers te vervangen door schapen. Het 

uitrasteren van mosduinen kan op korte termijn voor herstel zorgen maar zal op langere termijn 

leiden tot volledige fixatie en vergrassing. het is daarom aangewezen om eerst de 

schapenbegrazing te evalueren alvorens verder wordt uitgerasterd. Verder worden de overgebleven 

dennenbestandjes best gekapt. De actuele waarde ervan is bijzoder gering en in de ondergroei 

schieten esdoorns massaal op die de aanpalende mosduinen koloniseren. Op de gekapte 

dennenbestanden kan zich relatief snel mosduin ontwikkelen, zeker als die er al door omringd 

waren.   

Maar een component die weinig of niet wordt belicht is het actief stuivend duin. Kaal zand is in het 

gebied vooral gerelateerd aan overbetreding en leidt niet noodzakelijk tot verstuiving en 

ontwikkeling van helmduinen. Nochtans zijn er in het gebied potenties voor klein- tot midschalige 

verstuivingsdynamiek. Centraal in de Oosthoek ontstond een vrij grote vegetatieloze zone door een 
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combinatie van overrecreatie, het kappen van dennenaanplanten en betredingsdruk door ezels 

(figuur 8.1). Deze vlek nagenoeg kaal zand is gelegen tegen de duinrug in het zuiden van het 

gebied en is geëxponeerd aan de dominante westenwinden. Deze situatie vormt een ideaal 

uitgangspunt voor het op gang brengen van verstuiving. Hiervoor moet alle vegetatie in de zone 

worden verwijderd maar dit betreft slechts een paar honderd m². Dit zou kunnen leiden tot de 

ontwikkeling van stuivende (helm-)duinen. De vorming van jonge duinvalleien is onwaarschijnlijk 

maar in principe niet onmogelijk. Hiervoor zou een uitstuiving van ongeveer 3m moeten gebeuren; 

het laagste punt van de zandvlek ligt nu nog op ca. 7,5 m TAW. Dit biotooptype ontbreekt 

momenteel in het gebied en zou dus een aanzienlijke ecologische aanwinst betekenen. De ervaring 

met stuifduinen in binnen- en buitenland leert ons echter dat zij de voorbije decennia geneigd zijn 

om te gaan fixeren. Hierdoor zijn stuivende duinen stilaan een sterk bedreigde landschapsvorm. 

Het op gang brengen en houden van de verstuiving zal dus vermoedelijk blijvende aandacht vergen 

van de beheerder.  

 

Figuur 8.1. Mogelijkheid voor de ontwikkeling van een stuifduin in de Oosthoek. 

 

8.4. Verstruweling en verbossing 

Los van de opslag van abelen en populieren na bosontginning zien we zowel in de Oosthoekduinen 

als Krakeelduinen een netto afname van de oppervlakte struweel. Lokaal stellen we ook 

verstruweling vast, vooral in open pioniervegetaties met humusarme bodems. Duindoorn blijft de 

belangrijkste factor in de verstruweling. Binnen de recent verstruweelde zones neemt deze soort 

met voorsprong de grootste oppervlakte voor haar rekening (1,7 ha). Bij sleedoorn, die vooral bij 

secundaire verstruweling een rol speelt, betreft het slechts 1200 m². Maar globaal wordt het 

struweel rijper. Dit uit zich een verandering van de soortensamenstelling met een uitbreiding van 

soorten als eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts en sleedoorn ten koste van de pioniers duindoorn 

en wilde liguster. Lokaal is er ook aftakeling van de pionierstruwelen. Deze evolutie hebben we 

reeds onder graslandontwikkeling aangehaald. Het ‘rijpen’ van het struweel vormt een verrijking 

van de biodiversiteit. Recent is het aantal struweelsoorten fors toegenomen en daaronder bevinden 

zich enkele bijzondere soorten zoals wegendoorn, rode kamperfolie en diverse rozen.  

Maar deze evolutie is moeilijk los te koppelen van de verdere ontwikkeling van struweel richting 

bos. Zowel in de Krakeelduinen als de Oosthoekduinen zelf zien we een sterke uitbreiding van 

vooral esdoorn, es en berken. Solitaire bomen zorgen voor een structuurverrijking van het 

landschap maar gezien het exponentieel karakter van soortenexpansies dreigen (zaad)bomen in de 

toekomst alomtegenwoordig te zijn in het landschap. Gezien het actief natuurbeheer gericht is op 

de ontwikkeling van graslanden, dreigen struwelen daarmee (op langere termijn) volledig uit de 
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boot te vallen. Het is daarom nu al wenselijk om preventief een aantal zones volledig bomenvrij te 

houden. Er zijn reeds grote inspanningen geleverd om esdoorns te verwijderen maar de evolutie op 

basis van de vegetatiekaart toont aan dat de soort zich sterk blijft uitbreiden en dat dus verdere 

actie noodzakelijk is. Vooral de oostrand van de bossen met esdoorn verdienen daarbij aandacht 

omdat zaden van daaruit met de dominante westenwinden worden meegevoerd. In de 

Oosthoekduinen is het aangewezen om aan de oostelijke rand van het Calmeynbos en ter hoogte 

van de Flipper een bufferstrook van ca. 50m te voorzien waar esdoorn systematisch wordt 

bestreden zodat zich alvast geen verdere uitbreiding van de zaadbomen kan voordoen. In de 

Krakeelduinen vergen vooral de zuidoostelijke en noordoostelijke randzones een actieve 

esdoornbestrijding gezien de aanpalende zaadbronnen.   

 

8.5. Poelen 

De meeste poelen situeren zich in de duinzoom. In het duingebied is er eigenlijk maar één poel 

aanwezig, nameljk HOS_006 of ‘de vijver’. HOS_015 in het COC domein is weliswaar tijdelijk 

waterhoudend maar is de naam poel eigenlijk niet echt waard. Na de herinrichting van de vijver 

heeft er zich aanvankelijk een kranswierenrijke pioniervegetatie gevestigd maar die lijkt nu weer 

verdrongen te worden door vegetatie met gedoornd hoornblad, die een hogere voedselrijkdom 

indiceert. Wellicht beperkt de kleilaag onder de poel de ontwikkelingsmogelijkheden van de poel als 

klassieke voedselarme duinpoel maar dit betekent niet dat er zich geen andere waardevol 

poeltuype kan ontwikkelen. We is het aangewezen om daarbij extra nutriënteninput onder de vorm 

van bladval maximaal te beletten. Dit kan door een grotere zone rond de poel te ontbossen. Ook 

zullen schapen wellicht minder eutrofiëring veroorzaken dan ezels.   

De ontwikkelingsmogelijkheden van de poelen in de duinzoom zijn gelimiteerd door de hoge 

voedselrijkdom in het gebied maar dat belet niet dat zij een belangrijke natuurwaarde kunnen 

hebben. We denken bijvoorbeeld aan de belangrijke populaties van kamsalamander en  

rugstreeppad in het gebied. Het is zeker wenselijk om in de duinzoom nog minstens één grote poel 

aan te leggen (min. 10x20 m²) die geschikt is als voorplantingsplaats voor amfibieën maar ook een 

optimale biotoop vormt voor libellen. Uit een analyse van de libellengegevens uit PINK (Provoost et 

al. 2010) is gebleken dat libellenrijke poelen bij voorkeur een minimale oppervlakte hebben van 

200m². De noordwestelijke zone van perceel 12 lijkt ons hier het best voor geschikt gezien de 

geringe hoogteligging. De hogere trofiegraad in het gebied betekent een snellere 

vegetatieontwikkeling en dus nood aan frequenter ruimen en openmaken van de oevers indien niet 

wordt begraasd.  

8.6. Duinvalleien 

De potenties voor duinvalleiontwikkeling zijn gering door de geomorfologie en de waterwinning in 

het Calmeynbos. Een mogelijke locatie voor de ontwikkeling van een duinvalleimilieu is de 

omgeving van pq 21 gezien de geringe actuele natuurwaarde en de nivellering van het terrein. 

Actueel is dit weinig zinvol omdat er vermoedelijk nog invloed is van de waterwinning maar in de 

toekomst kan het wel een optie zijn die de diversiteit in het gebied sterk zou verhogen en de 

connectiviteit tussen de duingebieden voor een aantal duinvalleiorganismen zou kunnen verhogen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Vegetatiekaart 1/2500 

Bijlage 2. (digitaal). Code PINK-vegetatiekartering (Provoost et al. 2010) 

Bijlage 3a. Analyseresultaten van het oppervlaktewater in drie poelen (gegevens VLM) 
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pH 8,07 9.36 8.4 8.5 8.2 8,92 7.66 7.32 7.5 7.5 8,26 7.76 7.38 7.2 6.9
EC mg/l 1060 109 254 920 460 462 1100 362 283
EC µS/cm 1980 185 150 256 187 1730 773 253 693 667 2050 610 168 585 483
T (°C) 18.3 14.5 17.2 15.4 17.3 14 18.7 14.6 17.7 14 16.1 12.9
pH Sörsensen 8,0 8.61 8.1 8.4 8.8 8,0 7.86 6.94 7.6 7.4 8,1 7.88 6.92 7.4 7.4
EC µS/cm 3880 230 241 270 179 3520 858 453 723 661 4160 745 297 586 551
BOD mg O2/l 7 <3 <3 3.7 2.4 <5 11 12 44 3.3 7 8 7 51 4.5
COD mg O2/l 104 29.6 20.6 58 324 67 69 329 83
zwevende 
stoffen

mg/l 223 79 8 3 18.2 4,6 26 120 324 45 24,0 126 42 112 52.4

nitriet mg NO2/l <0,07 <0,01 <0.07 <0.07 <0,07 <0,01 <0.07 <0.07 0,1 <0,01 <0.07 <0.07
nitraat mg NO3/l 0,09 <0.44 <0,1 <1.19 <1.19 0,13 <0.44 <0,1 <1.19 <1.19 0,44 <0.44 <0,1 <1.19 <1.19
NH4 mg N/l <0,25 <0,2 <0.15 <0.15 <0,25 0.23 <0.15 0.259 0,5 <0,2 <0.15 <0.15
ortho-fosfaat µg P/l 204² <100 <100 <62³ <62³ 744² 940 680 1346.4³ 691.8³ 1600² 580 1170 1044.3³ 1630.6³
P totaal µg/l 60 <20 2070 910 3210 2000
Kjeld N mg N/l 0.7 <0.7 18 1.7 11.5 2.5

T
er

re
in

La
bo

ra
to

riu
m

HOS_006 HOS_010 HOS_012

 

Bijlage 3b. Wateranalyses in enkele referentie-duinpoelen (gegevens INBO)  

pH EC (25°C) O2 O2 COD Kj-N tot N tot P PO4-P NO2-N NO3-N NH4-N

pH-eenh µS/cm mg/l % mg O2/l mg N/l mg N/l mg P/l mg P/l mg N/l mg N/l mg N/l

veld veld veld veld Hach destructie berekend destructie IC/skalar IC/skalar IC/skalar IC/skalar

HOS_002 mediaan 8.2 467 18.0 204.0 50 1.7 2.0 0.03 0.02 0.05 0.05 0.04

WES_030 mediaan 9.0 323 14.5 146.8 84 1.8 1.8 0.03 0.01 0.01 0.05 0.10

WES_031 mediaan 8.5 300 12.4 121.1 53 1.2 1.2 0.03 0.01 0.01 0.05 0.10

WES_029 mediaan 7.6 354 8.8 100.3 62 1.7 1.7 0.03 0.01 0.01 0.10 0.10

mediaan 8.3 339 13.5 134 58 1.7 1.8 0.03 0.01 0.01 0.05 0.10

gemiddelde 8.3 361 13.4 143 62.2 1.6 1.7 0.03 0.01 0.02 0.06 0.09  

Bijlage 4a. (digitaal). Volledige opnames van de percelen en randen van de duinzoom. 

Bijlage 4b. (digitaal). TWINSPAN-tabel van de percelen en randen van de duinzoom. 

 

 

 

 


