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4. Het studiegebied omvat de duinen en een aantal aangrenzende 
polders tussen Dunkerque en Nieuwpoort



Slik & schorreSlik & schorre

Veen / TourbeVeen / Tourbe

Referentielandschap / Paysage de référence

- 2000 jaar / ans

6e – 9e eeuw / siècle



5. Referenties voor het natuurlijk landschap gaan terug tot de vorming 
ervan. Rond de IJzertijd en Romeinse tijd waren enkel de huidige oude 
duinen van Cabour/Ghyvelde gevormd. De polder bestond uit 
slikken/schorren of zoetwatermoerassen. Restanten van zandplaten uit 
de vroege Middeleeuwen zijn actueel nog in het landschap terug te 
vinden



15e – 17e eeuw / siècle

19e – 20e eeuw / siècle



6. Op het beeld uit de 15-17de eeuw zien we dat de jonge duinen in 
volle ontwikkeling zijn en het huidige landschap vorm krijgt. In de 19de-
20ste eeuw wordt het landschap sterk geürbaniseerd.



Masterplan: contexte et description du site de projet

Geomorphologie
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7. De landschapsgenese zien we samengevat in 
de geomorfologische kaart. We zien nog de 
oude duinen van Cabour/Ghyvelde, de 
‘middeloude’ duinen, het 
paraboolduinlandschap uit de 16de-18ste eeuw 
en de zeer recente duinvormen (voorbije 150 
jaar).
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8. de voorbije decennia kende het landschap binnen de duingebieden 
nog sterke veranderingen.



1
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9. we zien een sterke verstruweling tijdens de eerste decennia na de tweede wereldoorlog. 
Recenter zien we een verdergaande fixatie van de stuivende duinen

10. Deze trend is in alle deelgebieden van het studiegebied te zien



Végétation





11. De oorzaak van de vegetatieontwikkeling heeft vooral te maken 
met het wegvallen van het agrarisch gebruik van de duinen
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Masterplan: contexte et description du site de projet

Geomorphologie



13. De potenties worden in eerste instantie gedicteerd vanuit de 
geomorfologie. Ouderdom van het landschap reflecteert zich in 
kalkrijkdom van de bodem.



Hoogtekaart / carte d’élévation



14. Het reliëf bepaalt het microklimaat en de bodemvochtigheid

15. Kaart met gemiddelde stijghoogte van het grondwater



Nappe phreatique

NGF = TAW + 1,82 m 



Grondwatertafel onder maaiveld /

Niveau de la nappe sous sol



16. Geeft samen met het reliëf een beeld van de bodemvochtigheid. 
Een aantal zones zijn duidelijk verdroogd door waterwinning of 
gevolgen van urbanisatie

17. In gebieden met voormalig landbouwgebruik is het 
nutriëntengehalte van de bodem veelal op langere termijn limiterend 
voor natuurontwikkeling. Vooral de fosfaatvoorraad is daarbij van 
belang.



Nutrients - Phosphore

Sols naturelles: P-Olsen ~ 15 mg/kg  - P-Total ~ 150 mg/kg 

Duinzoom Oosthoek: P-Olsen ~ 100 mg/kg  - P-Total 500-850 mg/kg 



1. Historische achtergrond /  contexte historique

2. Ecologische potenties / potentiels écologiques

3. Actuele biodiversiteit / bilan du biodiversité

4. Ecologische verbinding / connectivité écologique

5. Besluit / Conclusion



Natura 2000 habitats



19, 20. Overzicht van de EU habitattypes. Struweel en duingrasland 
vormen de hoofdmoot van de habitats.



Masterplan: contexte et description
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2110 Dunes mobiles embryonnaires



2110 Dunes mobiles embryonnaires

Biestarwegras /  Chiendent à feuilles de Jonc

Fucellia spec.

(+ Chersodromia spec. + Coelopidae)

Bradycellus distinctusAtriplex laciniata

Talitrus saltator

Cakile maritima



22. Biestarwegras is de belangrijkste structuurvormende soort. Een 
aantal gespecialiseerde invertebraten zorgen voor de afbraak van 
organisch materiaal uit het vloedmerk



2120 Dunes blanches



2120 Dunes mobiles du cordon littoral

à Ammophila arenaria (dunes blanches)

Euphorbia paraliasEryngium maritimum Calystegia soldanella

Helm/Oyat Festuca
juncifolia



24. Helm is de belangrijkste soort in de stuivende duinen. Veel 
typische kustgebonden plantensoorten.

25. Ook verschillende heel kenmerkende paddestoelen waaronder 
duinstinkzwam

26. Verder verschillende typische invertebraten, gebonden aan helm of 
aan het typische microklimaat. Heivlinder en kuifleeuwerik zijn twee 
belangrijke doelsoorten.



Melanoleuca cinereifolia

Psathyrella ammophila

Peziza ammophila
Phallus hadriani

Hohenbuehelia culmicola



Aegialia arenaria

Dromius notatus

Otiorrhynchus atroapterus

Mythimna litoralis

Heivlinder / Agreste

Kuifleeuwerik / Cochevis huppé



2130 Dunes côtières fixées

à végétation herbacée (dunes grises)

(pelouses calcaires)



Diploschistes
muscorum

Oedipoda caerulescens -
Criquet turquoise

Asparagus prostratus

Cernuella virgata

2130 Dunes côtières fixées

à végétation herbacée (dunes grises)

Myrmica specioides

Bembix rostrata - Bembex à rostre

Tortella
flavovirens



28. Jonge stadia worden gedomineerd door mossen en zijn bijzonder 
interessant voor veel invertebraten.

29. maar ook fungi

30. De oudere graslanden hebben een zeer rijke maar minder 
specifieke flora en fauna. Tapuit is een belangrijke doelsoort maar 
helaas verdwenen als broedvogel door achteruitgang van de 
habitatkwaliteit.



Agaricus
devoniensis Tulostoma brumale

2130 Dunes côtières fixées

à végétation herbacée (dunes grises)

Clitocybe glareosa
Conocybe
dunensis



Thesium humifusum

Thuidium
abietinum

Graslanden / pelouses dunaires

Deilephila porcellus

Potentilla neumanniana

Tapuit / Traquet motteux



2130 Dunes côtières fixées

à végétation herbacée (dunes grises)

(pelouses decalcifiées)



31 Ook in de ontkalkte graslanden komen een aantal specifieke 
plantensoorten voor. Heel kenmerkend is de rijke begroeiing met 
korstmossen

32. Slechts op 1 plek staat nog struikhei (in westende). In Ghyvelde is 
de soort recent verdwenen.



2130 Dunes côtières fixées

à végétation herbacée (dunes grises)

(pelouses decalcifiées)

Teesdalia nudicaulis Vulpia bromoides Hypochaeris glabra

Cladonia portentosa Cetraria aculeata



2150 Dunes decalcifiées avec Calluna 
vulgaris

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Calluna_vulgaris_007.jpg


2190 Dépressions humides intradunales



Epipactis palustris

Carex trinervis

Parnassia palustris

2190 Dépressions humides 
intradunales

Juncus balticus

Anagallis tenella

http://www.biopix.eu/Species.asp?Searchtext=Carex%20trinervis&Category=Planter


35. Duinvalleien zijn floristisch bijzonder rijk. Drienervige zegge is een 
West-Europese kustendeem.

36. Ook specifieke mossoorten en invertebraten te vinden

37. we vinden twee bijlage II soorten in duinvalleimilieus: 
groenknolorchis en kruipend moerasscherm.



Campylium stellatum

Catinella arenaria

Dyschirius obscurus

2190 Dépressions humides intradunales

Preissia quadrata

IUCN Near threatened



Annex II



Zeggenkorfslak / Vertigo de Des Moulins

Vertigo moulinsiana (annex II)

1 mm



38. zeggenkorfslak komt voor in het Hannecartbos: eveneens bijlage 2

39. Vlaggenschipsoort voor de natte duinvalleien is de Europees beschermde rugstreeppad



Rugstreeppad / Crapaud calamite (annex IV)



2190 Dépressions humides - mares



40. Poelen vormen ene bijzonder deel van habitattype ‘natte 
duinvalleien‘

41. Met eveneens een bijzondere fauna en flora



Chara spec.

2190 Dépressions humides 
intradunales

Groenlandia densa

Potamogeton coloratus
Dryops griseus

2015: nouvelle éspèce pour la Belgique



Kamsalamander / 

Triton crêté (annex II)



42. waaronder de bijlage 2 soort kamsalamander



2170 Dunes à Salix repens ssp. argentea

(Salicion arenariae)



2170 Dunes à Salix repens ssp. argentea

(Salicion arenariae)

Pyrola rotundifolia Epipactis neerlandica Carlina vulgaris

Inocybe serotina



44. In de kruipwilgstruwelen vinden we veel typische fungi



2160 Dunes à Hippophae rhamnoides



2160 Dunes à Hippophae rhamnoides

Nachtegaal / 
Rossignol

Lonicera xylosteum

Geastrum spec.

Rosa spec.

R henkeri-schulzei

Horisme vitalbata



46. In de struwelen vinden we een hele reeks in Vlaanderen zeldzame 
struiken maar ook voor fungi, vogels, nachtvlinders en veel andere 
organismengroepen zijn het interessante biotopen

47. Voor de bijlage 2 soort nauwe korfslak vormen de struwelen een 
optimale biotoop

49. Bossen hebben een minder rijke en specifieke biodiversiteit maar 
we vinden er toch een aantal bijzondere soorten.



Nauwe korfslak / vertigo étroit

Vertigo angustior (annex II)



2180 Dunes boisées



2180 Dunes boisées des régions atlantique,

continentale et boréale

Balea heydenii

Vertigo pusilla

Rhodotus palmatus

Iris foetidissima

http://observations.be/fotonew/7/10638747.jpg
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Dunes embryonnaires



51. De embryonale duinen zijn van elkaar gescheiden door 
badplaatsen waar het vloedmerk wordt opgeruimd

52. Stuifduinen vertonen een sterke fixatietrend omwille van 
verschillende oorzaken, waaronder een gebrek aan connectiviteit voor 
verstuiving



- Fixation ! (urbanisation, N-déposition, climate change…)

- Connectivité pour les processus éoliens

Stuifduinen / dunes blanches



Perroquet <-> Westhoek



53. Heel frappant in dit verband is de barrière tussen duingebieden de 
Westhoek (B) en de Perroquet (F) waardoor verstuiving van zand wordt 
verhinderd.

54. Ook naar de randen van de duinen is er doorgaans geen 
mogelijkheid voor verstuiving







55. Op een paar uitzonderlijke plekken na: Oosthoekduinen in De 
Panne (56); Belvédère in koksijde (57) en Doornpanne in Koksijde (58)

Oosthoekduinen in De Panne (56); 



Oosthoek



Belvédère



Belvédère in koksijde (57)

Doornpanne in Koksijde (58)



Doornpanne



Duingrasland / Dunes grises

Habitat = sterk versnipperd  / 
fortement fragmenté



59. de duingraslanden zijn sterk versnipperd door urbanisatie maar 
ook door verstruweling en verbossing

60. veel duingraslandsoorten hebben slechts beperkte 
verbreidingsmogelijkheden, onder meer via myrmécochorie
(mierenverbreiding)



Veel graslandsoorten → geringe verbreidingscapaciteiten 

Espèces de pelouse → Capacité de distibution limité

Grote tijm / Thym de bergère

Gewone vleugeltjesbloem/ Polygala commun

Myrmécochorie



Duinviooltje / Pensée des dunes



61. Voorbeeld van een mierenverbreider is duinviooltje, een heel 
typische en kustgebonden mosduinsoort, waardplant van de kleine 
parelmoervlinder.

62. Op fijner schaalniveau is duidelijk dat mierenverbreiding over 
honderden meters gene optie is





Biotisch herstel  / restauration biologique

Begrazing / pâturage

Hooi transfer / transfer de foin



63. Biotisch herstel (inbrengen van soorten) is in dat geval wenselijk. 
Hiervoor kan begrazing ingeschakeld worden (passief) of kunnen zaden 
actief worden ingebracht (vb. met hooi).



Pannes humides



Plantensoorten van duinvalleien / Plantes des pannes humides

Stoffijne zaden / 
graines très fines

Langlevende bodem-zaadvoorraad / 
Banque de semences



65. Veel plantensoorten van duinvalleien beschikken over stoffijne 
zaden en kunnen gemakkelijk nieuwe gebieden koloniseren. Andere 
soorten (o.m. zegges, russen) beschikken dan weer over een 
langlevende bodemzaadvoorraad waardoor ze bij natuurontwikkeling 
vaak spontaan tevoorschijn komen.

66. De rugstreeppad is een vrij mobiel dier en wordt in het gehele 
studiegebeid gevonden. Uit genetisch onderzoek blijkt er nog een 
zekere connectiviteit tussen de gebieden maar een aantal gebieden 
liggen te geïsoleerd



Rugstreeppad / Crapaud calamite (annex IV)

Mobiliteit via strand-duin-polder  /

Mobilité via plage – dune - polder



Kamsalamander / Triton crêté  (annex II)

Beperkte mobiliteit / Mobilité limité



67. Kamsalamander is minder mobiel. De soort wordt iet meer 
waargenomen tussen De Panne en de IJzer. Verdere uitbreiding lijkt in 
het huidige landschap niet mogelijk

68. Tot slot vormt ook het open water een mogelijke corridor. Zo heeft 
de ringslang zich via de polderwaterlopen uitgebreid in Noord-
Frankrijk en werd al een waarneming van de soort verricht in de Lac de 
Teteghem (binnen het studiegebied)



Connectiviteit via water / Connectivité vers l’eau …

Ringslang /Couleuvre à collier 
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Mobilité

Habitatkwaliteit→ beheer

Qualité d’habitat→ gestion

Netwerk van habitats

Reseau d’habitat

Netwerk van gebieden

Reseau de sites



70. Concluderend moeten we connectiviteit zien op verschillende 
schaalniveau’s. Voor de minst mobiele organismen (zoals verschillende 
plantensoorten en invertebraten) is habitatkwaliteit van groot belang. 
Dit kan door een geschikt beheer worden bijgestuurd. Voor matig 
mobiele organismen (de eigenlijke doelsoorten hier) is een netwerk 
van habitats nodig. Dit is de focus hier! Nieuwe gebieden moeten 
opgekocht en ingericht worden om dit netwerk te vervolledigen (vb. 
poelen voor kamsalamander). Op grotere schaal zijn netwerken van 
gebieden van belang zoals het Natura 2000 netwerk of de regionale 
natuurnetwerken.


