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Voorwoord
Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht aan de Hogeschool Van
Hall Larenstein. De afstudeerrichting van de deeltijdopleiding “Bos- en natuurbeheer” is
“Natuur- en landschapstechniek”. De externe opdrachtgever is Puur water en natuur (PWN),
Waterleidingsbedrijf Noord-Holland. De afstudeeropdracht bestaat uit het onderzoeken van
de effecten van beheeringrepen op mienten en binnenduingraslanden in het Noordhollands
Duinreservaat (NHD).
PWN heeft de afgelopen jaren diverse beheeringrepen in de binnenduinrand tussen Bakkum
en Egmond aan Zee uitgevoerd. Het doel van deze opdracht is te onderzoeken welke
invloed de ingrepen op de vegetatie van mienten en binnenduingraslanden hebben gehad.
De basis voor dit onderzoek vormen 2 vegetatiekarteringen uit de jaren 1982-’85 en 2007/08.
Het resultaat van dit onderzoek ligt hier voor u beschreven in dit rapport.
Dit rapport was zonder de volgende personen, die mij in deze periode hebben gesteund, niet
tot stand gekomen.
Mijn dank gaat uit naar Hedwig van Loon, mijn intern begeleidster van Larenstein. Haar
snelle reacties op vragen en voorlopige concepten en haar waardevolle advies hebben mij
vaak geholpen. Hubert Kivit, mijn extern begeleider van PWN heeft ondanks drukke
werkdagen altijd de tijd genomen, om dingen te bespreken en door te nemen, ook al was het
van te voren vaak niet gepland.
Privé gaat mijn dank uit naar Mieke, Christine, Anja (die vaak de germansimen hebben
verwijderd) en mijn familie en vrienden in Duitsland.
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Samenvatting
De binnenduingraslanden van het Noordhollands Duinreservaat liggen tussen Egmond en
Bakkum en worden beheerd door waterleidingsbedrijf PWN. Het gebied kenmerkt zich
voornamelijk door lage duintjes, de zogenaamde kopjesduinen, plaatselijk aangeduid als
nollen. Daar tussenin liggen kleine valleien, die hun karakteristiek uiterlijk waarschijnlijk te
danken hebben aan een eeuwenlang gebruik als duinweide. Deze zone tussen hoge duinen
en lage polders bestaat, behalve uit duingraslanden en weilanden, uit hooilanden,
tuinbouwgronden, recent verlaten bollengronden en blekerijen. Door de hoge kweldruk vanuit
het aangrenzende duin was er altijd voldoende water aanwezig. De zogenaamde duinbeken
of duinrellen (afvoersloten) voorkwamen in de winter wateroverlast. In de negentiende eeuw
kwamen ook bierbrouwerijen voor.
Het lokale gebruik heeft gezorgd voor gevarieerde groeiomstandigheden en kenmerkende
vegetaties van de graslanden in de binnenduinrand. De natuur- en landschapswaarden zijn
natinoaal en internationaal gezien van groot belang. De meest waardevolle
plantengemeenschappen van dit halfnatuurlijk duinlandschap behoren bij de
kalkrijke/kalkhoudende, droge binnenduingraslanden (met o.a. Kegelsilene en Wondklavere
behorend bij de zeedorpenvegeaties) en natte duinvalleien ( met o.a. Knopbies en
Zeegroene Zegge). Het onderzoek zoomt dan ook voornamelijk in op gemeenschappen van
deze vegetaties.
Van oorsprong was deze overgangszone veel breder, maar is door de toenemende
cultuurdruk steeds smaller geworden. Door polderpeilverlaging, duinbebossing,
duinvastlegging en grondwaterwinning daalden de grondwaterstanden. Ter compensatie
werden de duinlandjes steeds dieper uitgegraven. De vegetatie van deze landjes is door
groot gebruik aan bestrijdingsmiddelen sterk gestoord. De lage konijnenstand, het stoppen
van traditionele beweiding en atmosferische depositie leiden tot vergrassing, verstruiking en
verbossing van de graslanden en de duinvalleien.
PWN heeft in de afgelopen decennia groot- en kleinschalig in het gebied ingegrepen. Herstel
van de natuurlijke hydrologische situatie, het verwijderen van de landbouw in het gebied,
plaggen, maaien, opslag verwijderen en vooral begrazing zijn de meest relevante ingrepen
de afgelopen jaren geweest.
Met behulp van vegetatiekarteringen uit 1982-’85 en 2007/08 en diens bewerkingen met de
programma`s SynBioSys en ArcGIS zijn de ontwikkelingen van de vegetatie van mienten en
binnenduingraslanden geanalyseerd.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek na de effecten van deze ingrepen zijn de
volgende:




Het oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is achteruitgegaan;
zeedorpenvegetaties zijn minder vertegenwoordigt dan in 1982-’85.
De natte duinvalleivegetaties zijn qua oppervlakte flink vooruit gegaan.
De Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies neemt bijna 20 ha
meer in beslag dan in 1982-’85.
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1. Inleiding
Het Noordhollands Duinreservaat (NHD)1 omvat het duingebied vanaf het Noordzeekanaal
bij Wijk aan Zee tot aan de noordgrens van de gemeente Bergen. Het gebied is met een
oppervlakte van circa 5.300 ha een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van het
vasteland van Noord-Holland en vormt de ruggengraat van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS)2 in deze provincie. De natuur- en landschapswaarden zijn, zowel nationaal als
internationaal gezien van groot belang. Er zijn circa 60% van alle Nederlandse
plantensoorten en ongeveer de helft van alle Nederlandse broedvogels vertegenwoordigd.
Van alle soorten die in het gebied voorkomen staan er circa 200 op de landelijke Rode
Lijsten van met uitsterven bedreigde dieren en planten.
Het gehele NHD is vanwege zijn grote biologische diversiteit aangewezen als Natura 2000gebied. De belangrijkste wet- en regelgevingen zijn te vinden in het Natuurbeschermingswet
en de Flora- en Faunawet. Deze wetten sluiten aan bij de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn. Het NHD valt onder de Habitatrichtlijn; deze is bedoeld om de biodiversiteit in
de Europese Unie in stand te houden (Natura 2000)3.
De Habitatrichtlijn heeft in het NHD betrekking op de volgende habitattypen:
Code
H2120
H2130
H2140
H2160
H2170
H2180
H2190
H7210

Habitattype 4
Witte Duinen
Grijze duinen
Duinheiden met Kraaihei
Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen
Duinbossen
Vochtige Duinvalleien
Galigaanmoerassen

Sinds 1934 wordt het gebied beheerd door PWN Waterleidingsbdedrijf Noordholland
(PWN)5. De provincie heeft PWN het beheer van deze gebieden opgedragen, om voor de
volgende drie hoofddoelstellingen te zorgen:
● Betrouwbare en veilige drinkwatervoorziening
● Beheer van het duingebied als natuurgebied
● Passende vormen van recreatie.
In de Beheernota 2003-2012 wordt aangegeven hoe deze beheeropdrachten worden
ingevuld. De hoofdlijnen van deze nota worden in verschillende Gebiedsplannen stap voor
stap uitgewerkt. Voor deze periode geldt het Gebiedsplan Noordhollands Duinreservaat
2009-2012.
In dit rapport wordt alleen ingezoomd op de hoofddoelstelling “Beheer van het duingebied als
natuurgebied”, omdat het natuurbeleid in het kader van deze opdracht het meest relevant is.
Sinds PWN het reservaat beheert zijn er een aantal inrichtings– en beheermaatregelen in het

1

In het vervolg wordt de afkorting NHD gehanteerd.
Voor meer informatie over de EHS zie bijlage 1: Beleid en wetgeving.
3
Voor meer informatie over Natura 2000 zie bijlage 1: Beleid en wetgeving.
4
Voor nader uitleg over instandhoudingdoelen zie bijlage 1: Beleid en wetgeving.
5
In het vervolg wordt de afkorting PWN gehanteerd.
2
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kader van het natuurbeleid genomen. De belangrijkste doelen zijn het terug brengen van de
natte natuur en het tegengaan van vergrassing in het open duin.
In de Beheernota is aangegeven dat:
“PWN in het grootste deel van het NHD kiest voor een ecosysteemgerichte aanpak en een
zo natuurlijk mogelijke manier van beheren. Dit wil zeggen dat we natuurlijke processen weer
de ruimte geven en zo nodig weer opstarten. Hiertoe bevorderen we verstuiving, vernatting,
omvorming van naaldbossen en passen zo nodig begrazing van grote grazers toe. Rond
oude zeedorpen en duindorpen, waar dankzij het vroegere agrarische gebruik waardevolle
begroeiingen voorkomen, kiezen we voor behoud of herstel van waardevolle patronen door
begrazing, kleinschalig gebruik van landjes en – op enkele plaatsen – voor vrije toegang tot
het gebied buiten de paden.”
De basisgedachte voor de periode van 2009-2012 is: “Ruimte geven aan natuurlijke
processen”, om de ontwikkeling van het natuurlijke duinecosysteem te bevorderen en de
achteruitgang van soortenrijkdom, diversiteit en versnelde successie tegen te gaan. Op
lange termijn zal een duinecosysteem ontstaan dat zichzelf in stand kan houden en een
grote diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen herbergt (beheer is dan nog wel
noodzakelijk, maar in minder grote omvang). De belangrijkste maatregelen om deze doelen
te bereiken zijn de volgende:6
● Evalueren en uitbreiden begrazing
● Openen van open duin
● Grootschalige verstuiving activeren
● Doorgaan met valleiherstelprojecten
● Bosbeheer
● Heidebeheer
● Exotenbestrijding
In het NHD komt tussen Egmond aan Zee en Bakkum nog een vrij brede binnenduinrand
voor. Deze duinzoom is vanouds sterk door de mens beinvloed en vormt daardoor
landschappelijk een overgangszone van het duingebied naar de polder. Door een rijke
schakering aan beheersvormen in dit gebied, is een gevarieerd landschap ontstaan, waarin
veel verschillende plantengemeenschappen met een bijzondere ecologische kwaliteit
voorkomen.7
PWN heeft de laatste 40 jaar het beheer van de binnenduinrand geëxtensiveerd, waarbiij
uiteindelijk de meeste agrarische gronden uit de pacht zijn genomen en op veel plekken
natuurontwikkelingsprojecten en natuurbeheer zijn toegepast.
In dit project wordt onderzocht, wat de effecten van de maatregelen op de vegetatie van de
graslanden van de binnenduinrand zijn geweest. Het projectgebied is 480 ha groot en omvat
11 terreinen, die in de analyse afzonderlijk van elkaar worden beschouwd. Aan het begin van
het project zijn deze in overleg met 2 medewerkers van PWN gekozen, omdat ze allemaal
waardevolle vegetatie van mienten en binnenduingraslanden herbergen.8 De belangrijkste
habitattypen voor de vegetatie van mienten en binnenduingraslanden zijn Grijze duinen
(H2130) en vochtige duinvalleien (H2190).
6

In hoofdstuk 2 is verder ingezoomd op maatregelen, die voor het projectgebied het meest van belang zijn.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de karakteristieke eigenschappen van de binnenduinrand en de
vegetatie van mienten en binnenduingraslanden.
8
Voor de ligging van deze terreinen wordt verwezen naar de overzichtskaart op blz. 14.
7
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1.1. Probleembeschrijving
Binnen het Noord-Hollands Duinreservaat zijn een aantal knelpunten gesignaleerd die de
natuurontwikkeling met betrekking tot het realiseren van de gestelde natuurdoelen in de weg
staan. Deze knelpunten hebben allemaal invloed op de ontwikkeling van de
binnenduingraslanden in het projectgebied.






Verdroging in het hele gebied.
o Verdwijnen van aan basenrijke kwel gebonden vegetaties.
Belangrijke indicatorsoorten zijn o.a. Knopbies (Schoenus nigricans),
Parnassia (Parnassia palustris) en Moeraswespenorchis (Epipactris
palustris).
o Verdwijnen van vegetaties van natte duinvalleien.
o Verhoogde afbraak van organisch materiaal (eutrofiering).
Ontbreken van de natuurlijke dynamiek.
o Versnelde ontwikkeling van ruimtelijke patronen (successiestadia).
Dit leidt tot verruiging (vergrassing, verstruiking en verbossing).
o Verminderde kalkaanvoer leidt tot verzuring.
Het leefgebied van pioniervegetaties verdwijnt.
Eutrofiering (door atmosferische depositie en verrijking van het grondwater).
o Versterkt de verruiging door vermesting van de bodem.
o Versterkt het proces van de verzuring.

Aan deze knelpunten liggen verschillende oorzaken ten grondslag:
Waterwinning, grondwaterstandverlaging en bemesting ten behoeve van land- en tuinbouw
(vooral bollenteelt) in achterliggende polders hebben de duinzoom aangetast en geleid tot
verdroging. De natuurlijke basenrijke kwel en de waterkwaliteit zijn afgenomen. Dit is een
van de oorzaken van de verhoogde afbraak van organisch materiaal (eutrofiering).
Verder wordt de eutrofiering en verzuring begunstigd door atmosferische depositie [aanvoer
van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer, zoals stikstofverbindingen (NOx) en
Ammoniak (NH3)].
Door de lage konijnenstand (tweede konijnencrisis als gevolg van het VHS-virus) is de
natuurlijke begrazing sterk afgenomen. Dit leidt tot een lagere dynamiek in het duingebied,
omdat konijnen door het kort houden van de vegetatie en door hun graafactiviteiten de
randvoorwaarden creëren voor duinmobiliteit en handhaving van soortenrijke
vegetatiestadia. Verder heeft het stoppen van traditionele beweiding het proces van de
versnelde successie bevorderd. Ook de kustverdediging en het tegen gaan van verstuiving
door helmbeplanting staan de natuurlijke dynamiek in de weg.
Deze ongewenste processen kunnen worden vertraagd (of teruggedraaid) door doelgericht
beheer. Een belangrijke maatregel is begrazing. Er worden verschillende
begrazingsmethoden in het projectgebied toegepast. Schotse Hooglanders, schapen en
geiten worden ingezet, om het proces van successie en vergrassing te vertragen en/of terug
te draaien. Tegelijkertijd wordt aangenomen, dat grote grazers de konijnen faciliteren en het
aantal daardoor weer toeneemt. Verdere aanvullende maatregelen naast beweiding zijn
plaggen, kappen, maaien + afvoeren en het verwijderen van exoten.
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1.2. Probleemstelling en onderzoeksvraag
Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag wat de effecten van de inrichtings- en
beheermaatregelen in de periode van 1982-2008 in het projectgebied zijn geweest. Hierbij
wordt ingezoomd op de vegetatie (op het niveau van structuur en plantengemeenschappen)
en de terreincondities van mienten en binnenduingraslanden. Dit onderzoek wordt per terrein
uitgevoerd. Komen de resultaten van het tot nu toe uitgevoerde beheer overeen met de door
het PWN geformuleerde natuurdoelen? Deze resultaten worden geanalyseerd en
geëvalueerd en zo nodig dienen het beheer en de maatregelen te worden aangepast.
Hiertoe zullen een aantal vragen beantwoord moeten worden:
● Wat is het beleidsdoel, m.a.w. welke (natuur)doelen waren/worden binnen de te
onderzoeken terreinen beoogd?
● Welke vegetatie- en bodemprocessen hebben zich afgespeeld:
o In welke mate zijn de terreincondities (vocht, trofie en zuurgraad), afgeleid van de
plantengemeenschappen, van de onderzochte terreinen verandert?
o Hoe is de successie in vegetatiestructuur binnen de onderzochte terreinen verlopen?
o Hoe is de vegetatiesamenstelling van de plantengemeenschappen behorend bij de
mienten en binnenduingraslanden verandert?
o Is er een trend binnen het hele onderzoeksgebied voor alle drie procesparameters
(terreincondities, vegetatiestructuur, plantengemeenschappen) af te leiden?
● In hoeverre komen de resultaten overeen met de (natuur)doelen van PWN?
● Dienen het beheer en de maatregelen bijgesteld te worden, zo ja, wat zijn
mogelijke oplossingen?

1.3. Doelstelling van het rapport
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de plantengemeenschappen van mienten en
binnenduingraslanden in het projectgebied. In dit rapport worden de effecten van de
inrichtings- en beheermaatregelen in de periode van 1982-2008 op 11 verschillende
terreinen onderzocht (De Mient, Doornvlak, Koningsbosch, Lepstukken, Limiet, NoordBakkum, Vennewater, Vlakkeveld, Vogelwater, Westert en Wolfsveld).9
Verder beoogt het rapport bestaande gegevens te verwerken zodat hier effectiever gebruik
van kan worden gemaakt bij beheerevaluaties. De informatie en analyse uit dit onderzoek
kan door PWN worden gebruikt voor de interpretatie van het tot nu toe gevolgde beheer in
het NHD.

1.4. Methode en werkwijze
Voor de realisatie van het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende
informatiebronnen. De basis voor de beoordeling van de vegetatieontwikkelingen zijn
vegetatiegegevens afkomstig van PWN. In 1982-‘85 en 2007/08 zijn in het NHD
vegetatiekarteringen uitgevoerd. De vegetatiekartering van 1982-‘85 is uitgevoerd door

9

Voor de ligging van de onderzoeksterreinen zie bijlage 2.1: Ligging onderzoeksterreinen in Noord‐Holland en
bijlage 2.2: Ligging onderzoeksterreinen in het Noordhollands Duinreservaat.
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B.W.J.M. Kruijsen. De vegetatiekartering van 2007/08 is uitgevoerd door EGG consult
(Ecologengroep Groningen). Voor een vergelijking zijn deze twee bestanden bewerkt.
In de GIS-bestanden van 1982-‘85 ontbreekt gedeeltelijk informatie over de abiotische
factoren vocht, zuurgraad en trofie. Op basis van de omschrijving van de toen aanwezige
plantengemeenschappen, de classificatie naar Westhoff en Den Held (1975) die gedeeltelijk
in de legenda is opgenomen en met behulp van het programma SynBioSys zijn deze
bestanden aangevuld. Verder worden de terreincondities voorzien van Ellenberg-waardes,
om in ArcGis een vergelijking met 2007/08 te kunnen maken.
Bij de kartering van 2007/08 zijn de terreincondities niet opgenomen in de GIS-bestanden.
Deze
worden
met
behulp
van
de
ecologische
omschrijvingen
van
de
plantengemeenschappen en met behulp van SynBioSys aangevuld en tevens voorzien van
Ellenberg-waardes.
De karteerders hebben verschillende typologieën gebruikt. In 1982-’85 zijn in totaal 105
lokale typen onderscheiden, in 2007/08 310 typen. Voor een vergelijking op het niveau van
plantengemeenschappen zijn de typologieën van 1982-‘85 voorzien van de typologie van
2007/08. Dit is gebeurd met behulp van:
o
o
o
o
o

Omschrijvingen van de plantengemeenschappen van 1982-‘85 en 2007/08.
De classificatie naar Westhoff en Den Held (1975) die gedeeltelijk in de legenda van
1982-‘85 is opgenomen.
De syntaxonomische indeling volgens Schaminée et al. (1996) die (voor zover
mogelijk) is opgenomen in de vegetatiekartering van 2007/08.
De synoptische tabellen van 1982-’85.
Het programma SynBioSys.

De analyse van de ontwikkeling van de plantengemeenschappen is dus uitgevoerd met
behulp van de vegetatietypologie van 2007/08. Het projectgebied is relatief groot; vandaar
dat er gekozen is voor een analyse op basis van gemeenschappen; met de lokaal
onderscheiden vormen is geen rekening gehouden.
Vervolgens is met behulp van deze bewerkingen de analyse uitgevoerd. Voor elk periode
(1982-‘85 en 2007/08) zijn in ArcGIS 5 kaarten van het hele onderzoeksgebied aangemaakt.
De volgende onderwerpen zijn hierbij behandeld:
o
o
o
o
o

Vegetatiestructuur
Plantengemeenschappen
Vocht
Zuurgraad
Trofie

De kaarten met de terreincondities vocht, zuurgraad en trofie zijn per onderwerp met behulp
van ArcGis en de tool intersect aan elkaar gekoppeld, om uitspraken te kunnen doen over
mogelijke veranderingen en ontwikkelingen (vernatting/verdroging, afname/toename pH,
verrijking/verarming) in de tijd. Het verschil is met behulp van een query uitgerekend.
Voorbeeld voor vocht:
Een bepaald vegetatievlak in 1982-‘85 heeft een waarde van 3 = droog.
Hetzelfde vlak heeft in 2007/08 een waarde van 7 = vochtig.
Op de gekoppelde vochtkaart is dit vlak terug te vinden onder vernatting.
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Daarna is de analyse op terreinniveau uitgevoerd. De inleiding van elk analysegedeelte
bevat een omschrijving van het terrein en diens geschiedenis. Vervolgens worden de
natuurdoelen van PWN voor het gebied samengevat en wordt aangegeven welke inrichtingsen beheermaatregelen zijn genomen.
Daarna wordt aan de hand van tabellen ingegaan op de ontwikkelingen van de
vegetatiestructuur en de ontwikkeling van de plantengemeenschappen (incl. oppervlakte)
van 1982-2008. Hierbij wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de waardevolle
graslanden.10 Voor de volledigheid is in de bijlage een tabel opgenomen met de ontwikkeling
van de andere in het terrein voorkomende plantengemeenschappen. Ook de ontwikkelingen
van de terreincondities vocht, zuurgraad en trofie van 1982-2008 zijn als kaarten opgenomen
in de bijlage.11 De resultaten hiervan worden in de daarop volgende discussie meegenomen,
waarin besproken wordt welke processen plaats hebben gevonden en hoe deze te verklaren
zijn. Zijn het autonome processen en/of het gevolg van het beheer? Afsluitend volgen
conclusies en aanbevelingen. Hoe is de ontwikkeling van het hele gebied? Zijn de
doelstellingen (gedeeltelijk) gehaald? Wat zijn mogelijke beheersuggesties voor het
toekomstige beheer?12
Op basis van de analyse en aanvullende gegevens van PWN m.b.t. beheer kan een
uitspraak worden gedaan over de ontwikkelingen van de terreinen van 1982-2008, wat de
effecten van het tot nu toe gevoerde beheer zijn geweest en of de doelstelling is gehaald.
Na deze analyse te hebben uitgevoerd volgt in een apart hoofdstuk een eindconclusie. Deze
dient antwoord te geven op de vraag, welke algemene uitspraken gedaan kunnen worden
over de effecten van het beheer van PWN op het hele onderzoeksgebied. Afhankelijk van de
uitkomsten van de analyse worden algemene aanbevelingen gedaan over het toekomstige
beheer.

1.5. Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt een gebiedsbeschrijving van het projectgebied gegeven. Hierin
wordt eerst ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het NHD, de abiotiek en de invloed
van de mens op het gebied. Dan volgt een definitie van mienten en binnenduingraslanden.
De belangrijkste aspecten, zoals landschap, processen en natuurwaarden worden toegelicht.
De natuurdoelen voor het NHD die van toepassing zijn voor het projectgebied worden
uitgebreid behandeld en de al genomen maatregelen genoemd en verklaard.
Hoofdstuk drie vormt het gedeelte van de analyse en de eruit voortvloeiende resultaten.
Hierin wordt per onderzoeksterrein ingegaan op de natuurdoelen en maatregelen van PWN,
de verandering van de terreincondities, de ontwikkeling van de vegetatiestructuur en van de
plantengemeenschappen van mienten en binnenduingraslanden binnen de afgelopen 25
jaar. Dan volgt een discussie of de natuurdoelen van PWN zijn gehaald, wat de effecten van
de tot nu toe genomen maatregelen zijn geweest en welke processen plaats hebben
gevonden. Afsluitend volgen conclusies en aanbevelingen voor toekomstig beheer voor het
besproken terrein.
In het laatste hoofdstuk worden algemene conclusies en aanbevelingen besproken. Aan het
eind van het rapport is een lijst van figuren en de literatuurlijst terug te vinden. De bijlage met
Gis-kaarten e.d. is apart bijgevoegd.

10

Een specifieke omschrijving van deze graslanden is terug te vinden in hoofdstuk 2.
Overzichtskaarten zijn te vinden in Bijlage 2‐9. Kaarten per terrein in Bijlage 10‐20.
12
Door de grootte van het projectgebied zijn de aanbevelingen per terrein algemeen; een gedetailleerd
beheeradvies zou een volgende stap kunnen zijn.
11
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2. Het projectgebied
In het volgende hoofdstuk wordt eerst kort het NHD gekarakteriseerd. Hierbij wordt ingegaan
op de topgrafische ligging, de belangrijkste gegevens van de ontstaansgeschiedenis en de
invloeden van de mens op het gebied. Vervolgens wordt ingezoomd op de bijzondere
eigenschappen en kwaliteiten van mienten en binnenduingraslanden en de maatregelen die
voor deze vegetatie van toepassing zijn.

2.1. Het Noordhollands Duinreservaat
Het NHD strekt zich uit vanaf Wijk aan Zee tot aan de Schoorlse Duinen. Het is ongeveer 20
kilometer lang en 2,5 kilometer breed met een oppervlakte van meer dan 5300 hectare. Het
is een gebied met een brede scala aan verschillende dier- en plantensoorten.13 Deze
diversiteit is te danken aan de hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en het menselijk gebruik in
het verleden.
Noordhollands
Duinreservaat

Figuur 2.1: Ligging van het NHD in Nederland

Fig. 2.1: Ligging van het NHD in Nederland.

De terreinen binnen het NHD die worden geanalyseerd zijn in totaal 480 ha groot en
herbergen allemaal waardevolle vegetatie van mienten en binnenduingraslanden.
13

Voor nader uitleg zie hoofdstuk 1: Inleiding, blz. 7‐8.
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Figuur 2.2: Liging van de onderzoeksterreinen binnen het NHD.

2.1.1. Fysische geografie en landschapsecologie
Het Nederlandse kustlandschap is geologisch gezien nog erg jong (ongeveer 1000 jaar oud).
Onder invloed van transgressies en regressies (dalingen en stijgingen) van de Noordzee is
het landschap in het Holoceen gevormd. Door de wisselwerkingen van getijden en klimaat
met plaatselijke terreincondities is een zeer dynamisch landschap met een grote
heterogeniteit aan vormen en afzettingen ontstaan.
In samenstelling van het moedermateriaal (en dus ook bodemvormende processen), kan het
kustgebied in twee landschappen worden verdeeld, die een duidelijk verschil in
mineralogisch samenstelling vertonen. Dit is het gevolg van de bijzondere geologische
ontstaanswijze van het NHD in een ondiepe binnenzee (rond 4.500 jaar geleden).14 De
scheiding van deze twee gebieden bevindt zich ongeveer ter hoogte van Bergen en hangt
samen met de verschillende herkomst van het duinzand. Het belangrijkste verschil is het
gehalte aan carbonaat (kalkgehalte). Het gedeelte ten zuiden van Bergen vertoont een
kalkgehalte van 3-12%, in het Waddengebied is het meestal lager dan 1,5%.
De verschillen in bodemsamenstelling hebben een grote invloed op de duinflora. Het
kustgebied wordt op basis van de fysische geografie in twee floradistricten onderverdeeld:
Het waddendistrict en het Renodunal District. Het NHD ligt in het Renodunaal district en
bevat de kalkrijkere duinen met veel plantensoorten van kalkminnende standplaatsen.
Vegetatietypen van kalkrijke duingraslandvegetaties, zoals de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene hebben hier hun zwaartepunt.
De meeste duinen kennen naast de indeling op basis van het kalkgehalte een zonering van
west naar oost (zeereep, kalkrijk buitenduin, kalkrijk middenduin, kalkrijk binnenduin,

14

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het standaardwerk van Pannekoek & Van Straaten
(1992).
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binnenduinrand). De ouderdom neemt hierbij gaande van de zee naar het binnenland steeds
verder toe. De bodems, die meer landinwaarts liggen, zijn dus meestaal ouder, humusrijker
en in sterkere mate ontkalkt. Deze bodemontwikkeling is in het NHD bijna niet terug te
vinden. Hiervoor zijn meerderde oorzaken aan te wijzen. Een overvloed aan grof schelpgruis,
de late sluiting van het zeegat en grootschalige duinverplaatsingen in het midden- en
binnenduin tot in de 19e eeuw.15
Vele processen hebben dus een invloed op het duingebied. Naast de landschapsecologische
processen op groot schaalniveau (aanwas/afslag kustvlakten, ontstaan nieuwe duinreeksen,
vorming primaire duinvalleien) spelen ook op kleinere schaal een aantal processen. Een
belangrijk proces is de hydrologie in het duinmassief. Een rol speelt hier infiltratie in het
centrale duinmassief en ermee samenhangende kwel in de binnen- en buitenduinrand.

Figuur 2.3: Schematische doorsnede van een binnenduinrand met de stromingsrichting van het grondwater (ten
Haaf & Bakker 1986). Duinzoom = binnenduinrand.

Op kleinere schaal zijn lokale hydrologische en landschapsecologische systemen van
belang, zoals het functioneren van kwelinfiltratievalleien en het ontstaan van secundaire
uitstuivingsvalleien.
2.1.2. Occupatie
Over de eerste bewoning, het beheer en gebruik van het NHD is veel bekend. Het voert
binnen het kader van deze evaluatie te ver, om tot in detail in te gaan op deze geschiedenis.
In het volgende worden daarom alleen de belangrijkste periodes genoemd, die een grote
invloed hebben gehad op de kustduinen.

15

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het standaardwerk van Pannekoek & Van Straaten
(1992) en naar H.J.A. Berendsen (2001).
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De periode tot het einde van de 18e eeuw:
Op verschillende plaatsen van de strandwallen in Noord-Holland zijn resten van
bewoningsgeschiedenis terug te vinden, die dateren uit de tijd van 450 v. Chr. tot en met de
Romeinse tijd (0-250 in dit gebied) (Pons & Wiggers 1959-´60). Oude nederzettingen
(`essen`) die vergelijkbaar zijn met esdorpen waren er vermoedelijk al in de 4e – 7e eeuw (zie
ook Doing 1962-´63). Deze dorpen waren in de 10e eeuw de uitgangspunten voor de eerste
grote ontginningen en bedijkingen, nog wel beperkt tot het strandwallengebied (zie ook De
Cock 1965). De volgende menselijke ingrepen hebben een invloed uitgeoefend op het
duingebied: zoden slaan (mestvoorziening en bewoning), ruigte halen (hooi als voedsel en
voor rustplekken van het vee, brandstof), vee weiden, bleekindustrie (langs binnenduinrand),
waterlevering (voor bevolking en voor papier fabricage en de bierbereiding) (zie ook Jelles
1968).
De grote ontginningen vanaf het einde van de 18e eeuw:
In de periode na 1795 gingen de ontginningen en de landbouwexploitatie voort. Jhr. Mr. D.T.
Gevers van Endegeest heeft met zijn verhandeling van 1824 grote invloed gehad op de
ontwikkelingen. Hij beschouwt het graven van vaarten voor de afwatering tot midden in de
duinvalleien als middel voor de ontginning van 700 ha duingebied (valleien). Het grootste
gedeelte van de ontgonnen gronden werd gebruikt als veeweide, een klein gedeelte werd
gebruikt voor de akkerbouw. Na 1880 is de landbouw achteruitgegaan en de
schapenhouderij geheel beëindigt. Reden hiervoor zou de afzanding tussen 1870 en 1890
aan de binnenduinrand geweest kunnen zijn. Boerderijen die zich wél konden handhaven,
lagen allemaal aan de rand van het duin.
Naast het vormen van het gebied voor de drinkwatervoorziening (1920) zijn de belangrijkste
onderwerpen in het beheer de komende jaren recreatie, bosbeheer, wildbeheer en de
duinbeveiliging en duinverzorging.
Uit het voorafgaande wordt duidelijk, dat het natuur- en landschapsbeeld door vele eeuwen
heen sterk door de mens is beïnvloed. Het huidig beheer heeft daarom ook vaak het
vroegere gebruik, vooral beweiding, als referentiebeeld. Landschappen zoals behorend bij
binnenduingraslanden, zijn ontstaan en tot stand gebracht door toedoen van de mens.

2.2. Mienten en binnenduingraslanden
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de bijzondere eigenschappen en kwaliteiten van
mienten en binnenduingraslanden. De standplaats van deze graslanden is te vinden in de
binnenduinrand. De binnenduinrand is de graduele overgang tussen de duinen en het
polderland. Binnenduinranden bevatten sterke gradiënten in vocht en trofie; de hoger
gelegen voedselarme droge duin gaat over in het lager gelegen, kwelgevoede en
voedselrijkere achterland (ten Haaf & Bakker, 1986). Het kwelwater in de duinzoom wordt via
natuurlijke afstromingvlakten of door van mensen gegraven gangen (“rellen”) afgevoerd. De
glooiende overgang van de binnenduinen naar de polder zorgt ervoor dat het grondwater
slechts weinig of niet boven het maaiveld kan komen, terwijl anderzijds de voortdurende
kwelflux vanuit het duinmassief ervoor zorgt dat het grondwater ook niet diep wegzakt in
droge perioden [ten Haaf & Bakker, 1986 (zie ook fig. 2.3)].
Intacte binnenduinranden hebben dus een relatief constante grondwaterstand. Aanwezige
afstromingsystemen worden gevoed door opkwellend, sterk gebufferd en voedselarm zoet
grondwater. Dit overgangsgebied van duin naar polder vormt in zijn natuurlijke vorm
bijzonder rijke biotopen. Deze omstandigheden bieden de ideale standplaats voor de
waardevolle vegetatie van mienten en binnenduingraslanden.
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2.2.1. Het landschap
De binnenduingraslanden liggen in het oostelijk gedeelte van het NHD aan de
binnenduinrand, tussen Egmond en Bakkum.16 Deze zone tussen hoge duinen en lage
polders bestaat voornamelijk uit duingraslanden en weilanden, en verder uit hooilanden,
tuinbouwgronden en recent verlaten bollengronden. Van oorsprong was deze
overgangszone veel breder, maar is door de toenemende cultuurdruk steeds smaller
geworden. Het landschap bestaat overwegend uit lage duintjes, de zogenaamde
kopjesduinen (plaatselijk aangeduid als nollen). Ertussenin liggen kleine valleien, die hun
karakteristieke uiterlijk waarschijnlijk te danken hebben aan een eeuwenlang gebruik als
duinweide. Door de begrazing met paarden en koeien (jongvee) ontstaan kleine plekken kaal
zand die tot verstuiving kunnen leiden. In de binnenduinrand is weinig zand aanwezig en het
grondwater komt dicht aan het oppervlak. Daardoor blijven de verstuivingen beperkt in
omvang.
Dit soort beweide terreinen aan de binnenduinrand worden ook wel mienten of vroongronden
genoemd. Deze historische benaming betekent “gemeenschappelijk weidegrond” en wordt in
het Kennemerland vanoudsher gebruikt voor de binnenduingraslanden. Het
Mientenlandschap is de “agrarische tegenhanger” van het zeedorpenlandschap. De
bijzondere levensgemeenschap is hier ontstaan door eeuwenlang duingebruik van echte
boeren.
De twee termen mienten en binnenduingraslanden worden vaak door elkaar gebruikt. In dit
rapport worden hiermee grazige vegetaties bedoeld, los van het grondgebruik/beheer, die al
eeuwenlang door boeren in gebruik zijn.
In de zeventiende en achttiende eeuw werd het volgende grondgebruik toegepast: Er waren
kleine bouwlandjes, elzenhakhoutbosjes en boomgaarden. Een andere belangrijke invloed
hadden de blekerijen. Door de hoge kweldruk vanuit het aangrenzende duin was er altijd
voldoende water aanwezig. De zogenaamde duinbeken of duinrellen (afvoersloten)
voorkwamen in de winter wateroverlast. In de negentiende eeuw kwamen ook
bierbrouwerijen voor. Een andere groeiende vorm van grondgebruik was de veeteelt en de
bollenteelt. Door polderpeilverlaging, duinbebossing, duinvastlegging en grondwaterwinning
daalden de grondwaterstanden. Ter compensatie werden de duinlandjes steeds dieper
uitgegraven. De vegetatie van deze landjes is door groot gebruik aan bestrijdingsmiddelen
sterk verstoord.

16

Een aantal van de terreinen in het onderzoeksgebied valt buiten deze zone, maar herbergt waardevolle
vegetatie van mienten en wordt daarom mee genomen in de analyse.
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2.2.2. Natuurwaarden
De binnenduingraslanden kunnen op basis van hun ecologische standplaats worden
onderverdeeld in verschillende typen. De belangrijkste verschillen zijn hierbij kalkgehalte en
vochtvoorziening.








Droge, ontkalkte, schrale en beweide duinstruisgraslanden:
Kenmerkende soorten zijn hier o.a. Grijze Bisschopsmuts en korstmossen.
Droge, kalkrijke, matig voedselrijke en beweide graslanden:
Deze lijken op de zeedorpenvegetaties. Kenmerkende soorten zijn o.a. Wondklaver,
Kegelsilene en Oorsilene.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vochtige, schrale aan basenrijke kwel gebonden graslanden:
Deze vertegenwoordigen de duinblauwgraslanden en vormen een gradiënt naar de
knopbies-vegetaties. Kenmerkende soorten zijn hier o.a. Blauwe zegge, Tormentil en
Pijpestrootje.
Natte, basenrijke, matig voedselrijke hooilanden:
Deze vertegenwoordigen de dotterbloemhooilanden met veel orchideeën.
Kenmerkende soorten zijn hier o.a. Echte koekoeksbloem en Grote ratelaar.
Vochtige-natte, schrale aan basenrijke kwel gebonden hooilanden in duinvalleien:
Kenmerkende soorten zijn hier o.a. Knopbies, Zeegroene zegge en
Moeraswespenorchis

2.2.3. Kwetsbaarheid
Er zijn een aantal knelpunten in het gebied. Grondwaterstanddaling in de jaren zeventig door
bebossing met naaldbos, duinvastlegging en grondwaterwinning heeft geleid tot verdroging
van bijna alle vochtige duinvalleien. Deze valleien en afgezande delen worden vaak gevoed
door sterke kwel vanuit het hoger gelegen middenduin. Door de menselijke ingrepen zijn veel
valleien aan de binnenduinrand verdroogd of onderhevig aan grote schommelingen in de
grondwaterstand. Een gevolg hiervan was het verdwijnen van de waardevolle Knopbiesvegetatie. Omdat de afvoersystemen geen afvoerende functie meer hadden werden ze
volgestort met puin en bollenafval. Ook polderpeilverlaging en de versnelde afvoer van
neerslag uit het aangrenzende bloembollengebied hebben invloed op de natuurlijke
waterhuishouding. Het staken van beweiding heeft geleid tot het dichtgroeien van de
vegetatie.17
2.2.4. Kenmerkende plantengemeenschappen
In de vegetatiekartering van EGG consult worden de volgende hoofdgroepen gehanteerd,
die kenmerkende plantengemeenschappen van mienten en binnenduingraslanden bevatten:
● Kalkrijke duinvalleien (plantengemeenschappen F 1-9)
● Kalkarme duingraslanden (plantengemeenschappen H 1-3)
● Kalkrijke duingraslanden ( plantengemeenschappen H 4-12)
● Duingraslanden rompgemeenschappen ( plantengemeenschappen I 2-7)
● Vochtige tot droge graslanden (plantengemeenschappen K 1-6)

17

Voor meer informatie over knelpunten in het NHD die invloed hebben op de binnenduingraslanden wordt
verwezen naar hoofdstuk 1.1.: Probleembeschrijving, blz. 8.
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In de analyse zijn ook de volgende twee hoofdgroepen van de graslanden opgenomen. Deze
herbergen geen waardevolle vegetaties, maar worden meegenomen in de analyse, om een
volledig beeld van de vegetatieontwikkeling en trends van de graslanden te krijgen.
● Voedselrijke graslanden (plantengemeenschappen L 1-5)
● Voedselrijke pioniergemeenschappen en overstromingsgraslanden (M1-6)
In de analyse wordt ook ingegaan op de andere hoofdgroepen van de aanwezige vegetatie,
zoals bv. duindoornstruwelen, om ook hier een volledig beeld te kunnen krijgen van de
ontwikkelingen van de terreinen.18
2.2.5. Beheer en maatregelen
Om de grondwaterstand en kweldruk in de binnenduinrand te herstellen en zo de rellen weer
te laten stromen, zijn er in de laatste beheersperiode een aantal maatregelen genomen. De
grondwaterwinning is in dit terreingedeelte bijna geheel gestaakt Het gevolg is een geringe,
maar toch belangrijke stijging van 20 cm. De rellen zijn met een schoningsprogramma en het
aanbrengen van dammen redelijk hersteld.
Om de oorspronkelijke situatie helemaal te herstellen is nog veel inspanning nodig.
Structurele verhoging van de grondwaterstand (o.a. ten behoeve van de Knopbiesvegetatie), omvorming van naald- naar duinbos en het bevorderen van de natuurlijke
dynamiek met als gevolg verstuiving zijn nodig, om een bijdrage te kunnen leveren aan een
volledig herstel van permanent stromende duinrellen.
Aanvullend kan in de valleitjes kleinschalig worden geplagd of gemaaid, om waardevolle
pioniersvegetaties te behouden.
Voor het openhouden van de vegetatie t.b.v. de droge kalkarme en kalkrijke duingraslanden
is extensieve begrazing doorgaans de juiste beheersvorm. Indien nodig zal er af en toe
worden gemaaid om verbossing te voorkomen. Het openhouden van de kalkrijkere
duingraslanden door middel van kappen kan worden toegepast als het noodzakelijk is.
Maatregelen
In het volgende wordt nader ingegaan op de subdoelen van de in het Gebiedsplan NHD
2009-2012 genoemde natuurdoelstelling “Ruimte geven aan natuurlijke processen”, die voor
de binnenduinrand van belang zijn. Per subdoel wordt kort samengevat wat de redenen van
toepassing zijn, welke maatregelen al genomen zijn en welke maatregelen in de komende
planperiode tot 2012 zullen worden genomen.19 In het analysegedeelte worden verschillende
maatregelen per terrein genoemd. Deze worden dan niet nader toegelicht; voor nadere
informatie wordt verwezen naar dit hoofdstuk.
● Evalueren en uitbreiden begrazing
Ongeveer tweederde van het NHD is in de laatste decennia in begrazing genomen. Sinds
het begin van deze eeuw nam het weiden van vee in het duin geleidelijk af. Daardoor gaat
het soortenrijke en lage duingrasland over in struweel of ruiger en soortenarmer
duingrasland met o.a. duinriet.
Het doel van begrazing is het verhogen van de dynamiek en diversiteit van de natuur en het
open houden van het landschap. Door het kaaltrappen ontstaan stuifplekken en
bemestingsverschillen zorgen voor verschillende voedingsmilieus. Verder wordt door vraat

18
19

Tabellen met gemeenschappen van de overige vegetatie per terrein zijn opgenomen in bijlage 10‐20.
De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit het “Gebiedsplan Noordhollands Duinreservaat 2009‐2012”.
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vergrassing tegengegaan. Konijnen speelden vroeger een belangrijke rol bij het korthouden
van de vegetatie. Door de lage konijnenstand (tweede konijnencrisis als gevolg van het VHSvirus) is de begrazing sterk afgenomen. In het noordelijke deel van het NHD zijn twee grote
eenheden van integrale begrazing gecreëerd met Schotse Hooglanders (1 GVE), Exmoor
pony’s (0,5 GVE), Shetland pony’s (0,5 GVE) en Konikpaarden (1 GVE). Vanwege het
behoud van het bijzondere paardenbloemgraslanden wordt in het zuidelijke deel van het
NHD gekozen voor begrazing met schapen. In het onderzoeksterrein Vogelwater is gekozen
voor de Noordhollandse Landgeit.
Voor het deel van het NHD tussen Bakkum en Egmond aan Zee (behalve 2 terreinen valt het
projectgebied hieronder) is gekozen voor integrale begrazing. De grazerdichtheid bedraagt 6
GVE´s/100 ha. 1 GVE staat ongeveer gelijk aan 450 kg.
● Openen van open duin
Het open duin groeit vergeleken met de natuurlijke successie van het duinlandschap te snel
met grassen en houtsoorten dicht. De oorzaken zijn te vinden in het vastleggen van het duin
met helm en bossen en het aanbrengen van voedingsstoffen ten behoeve van de landbouw
of door neerslag. Verder heeft ook de al eerder genoemde lage konijnenstand een invloed. In
2008 is in 8 ha open duin middelhoog en hoog struweel verwijderd. Verhouting lijkt het
grootste probleem voor de habitats van Grijze en Witte duinen en vochtige duinvalleien te
zijn. Vandaar dat er voor het onthouten van het NHD een masterplan wordt gemaakt, om het
nabeheer goed te kunnen toepassen.
● Grootschalige verstuiving activeren
Meer dynamiek in het duingebied en meer stuifplekken zijn een belangrijke voorwaarde voor
het ontstaan van waardevolle duinen, bijvoorbeeld pioniersvegetaties als gevolg van
dieractiviteit. Sinds 1998 is in de zeereep dynamisch zeereepbeheer ingezet. In de
binnenduinrand wordt gestreefd naar kleinschalige verstuiving, bv. door grote grazers.
● Doorgaan met valleiherstelprojecten
Het NHD vertoont betreffende de waterhuishouding een aantal knelpunten. De afgelopen
decennia is de duinwaterwinning verminderd en de infiltratiegebieden geoptimaliseerd.
Sindsdien is het duin vernat en binnen de laatste 15 jaar zijn 20 natuurherstelprojecten
gerealiseerd in vernatte duinvalleien (met als gevolg kenmerkende plantensoorten zoals
Moeraswespenorchis en Parnassia). Er zijn 7 ha vochtig duinvallei hersteld, 3 poelen
aangelegd en de verdroging van het NHD is voor 60% opgeheven. In de volgende
planperiode zullen 4 grote en enkele kleinere projecten met potenties voor valleiherstel
gerealiseerd worden.
● Exotenbestrijding
Er komen in het NHD vele exoten (“…een uitheemse soort…die Nederland niet op eigen
kracht kan bereiken…”)20 voor. Een invasieve soort (een zich snel uitbreidende soort op
groeiplaatsen van duineigen soorten) is de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Deze
bedreigt voornamelijk het open duin en speciaal het Grijze duin. Oppervlakkig verzuurde en
verruigde vegetaties vormen de ideale standplaats voor de prunus. Dit gaat ten koste van de
duingraslanden. Tot nu toe uitgevoerde maatregelen zijn zaadbomen te vellen en de
overblijvende stobben in te smeren met glysofaat (chemisch bestrijdingsmiddel). Verder
wordt op 3 plekken geitenbegrazing toegepast. Andere exoten die worden bestreden zijn
Japanse duizendknoop en Perzische berenklauw. Dit beheer wordt ook in de komende
planperiode toegepast.
20

Informatie afkomstig uit “Beleidnota invasieve exoten”, LNV 2007.
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3. Analyse en resultaten
In dit hoofdstuk volgt de analyse per terrein. De volgende onderwerpen worden behandeld:
1. Topografische ligging van het terrein in het onderzoeksgebied. Dit wordt aangegeven
m.b.v. een luchtfoto en een GIS-kaart.
2. De natuurdoelstelling voor het terrein van PWN.
3. Eenmalige (inrichtings-)maatregelen en instandhoudingbeheer.
4. Voor elk terrein zijn 2 excel-tabellen opgenomen. Tabel 1 bevat de ontwikkeling van
de vegetatiestructuur en tabel 2 de ontwikkelingen van de graslanden.
5. Beschouwing van de vegetatieontwikkeling.
6. Conclusies en aanbevelingen.
Het moet worden vermeld, dat de beheerslegger van PWN niet volledig is ingevuld. Vaak
konden in de verslagen en aantekeningen geen tijdstippen over de ingrepen terug worden
gevonden en ook over het vervolgbeheer ontbreekt informatie. De laatste genoteerde
doelstellingen, met uitzondering van drie terreinen, zijn uit de jaren ´90. De ontbrekende
informatie is waar mogelijk aangevuld door boswachters en door medewerkers van PWN,
afdeling Natuur & Recreatie. Deze informatie betreft vooral ingrepen van de laatste jaren.
Daarom kan de hoeveelheid (detail-)informatie per terrein verschillen.
Bij de eenmalige (inrichtings-)maatregelen en het instandhoudingbeheer wordt alleen
ingegaan op de interne maatregelen. De in het NHD extern getroffen maatregelen, zoals
peilverhoging in de omgeving, worden niet bij elk terrein afzonderlijk genoemd. Deze
ingrepen hebben vooral m.b.t. de waterhuishouding invloed gehad op het hele projectgebied
in de binnenduinrand. De verdroging is met 60% opgeheven en de invloed van meststoffen is
minder geworden.21
De GIS-kaarten met de plantengemeenschappen en de ontwikkelingen van de
terreincondities per terrein (en alle overzichtskaarten) zijn terug te vinden in de bijlage22. De
resultaten hiervan worden in de discussie meegenomen. Voor de volledigheid is in de bijlage
een tabel opgenomen met de ontwikkelingen van de andere plantengemeenschappen. De
informatie voor dit hoofdstuk is afkomstig uit eerder genoemde bewerkingen in ArcGIS.23
Bij de beschouwing van de vegetatieontwikkeling wordt eerst ingegaan op een aantal
opvallende aspecten en veranderingen in de structuur. Bij een tweede benadering wordt
gekeken naar de ontwikkeling van de graslanden. Nader ingezoomd is hierbij op 3
hoofdgroepen, die vanuit alle beheerdoelen in het NHD van belang zijn:
1. de kalkrijke droge duingraslanden: deze vertegenwoordigen de kalkrijke droge
binnenduingraslanden (H4-H5, H7-H9) en de kalkrijke droge binnenduingraslanden
met zeedorpenkarakter (H6 en H10).
2. de natte duinvalleivegetaties (F-serie).
3. een waardevolle rompgemeenschap van de binnenduingraslanden: de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3).

21

Voor meer informatie over de externe maatregelen en diens gevolgen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2.5.:
Beheer en maatregelen.
22
Overzichtskaarten zijn te vinden in Bijlage 2‐9. Kaarten per terrein in Bijlage 10‐20.
23
Voor meer informatie over bewerkingen in ArcGis wordt verwezen naar hoofdstuk 1.4.: Methode en
werkwijze.
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De aangetroffen gemeenschappen uit deze hoofdgroepen worden nader onderzocht. Hierbij
worden met behulp van de vegetatiekaarten van 1982-’85 en 2007/08 de ontwikkelingen en
veranderingen van het terrein naar voren gehaald. Welke processen hebben plaats
gevonden en hoe zijn deze te verklaren? Zijn het autonome processen en/of het gevolg van
het beheer?
Afsluitend volgen conclusies en aanbevelingen. Hoe is de ontwikkeling van het hele terrein?
Zijn de doelstellingen (gedeeltelijk) gehaald? Wat zijn mogelijke beheersuggesties voor het
toekomstige beheer? Deze zijn algemeen geformuleerd, vanwege de omvang van het
onderzoeksgebied. Voor een gedetailleerd beheeradvies per terrein zou nog verder
ingezoomd moeten worden op de lokale dominantie binnen de gemeenschappen.
De keuze voor de volgorde van de terreinen is gemaakt op basis van hun topografische
ligging in het onderzoeksgebied; het begint met het meest noordelijk gelegen terrein (De
Westert) en eindigt met het meest zuidelijk gelegen terrein (Limiet).
Hieronder wordt van alle aangetroffen gemeenschappen in het onderzoeksgebied uit de drie
eerder genoemde hoofdgroepen een korte omschrijving gegeven. De belangrijkste
kenmerken, de syntaxonomie volgens Schaminée et al. (1996) met de landelijke typologie en
de ecologie worden hierin samengevat.
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Kalkrijke droge duingraslanden:

Fig. 3.1.: Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuleum ruraliformis). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) bestaat uit een vrij open tot gesloten,
soortenarme ondiep wortelende pioniervegetatie met een goed ontwikkelde moslaag en begroeiing
van lage kruiden en grassen. De gemeenschap komt overeen met de door Schaminée et al. (1996)
onderscheiden Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuleum ruraliformis). Het is een ontwikkelingsstadium in de successie van droge, kalkrijke dan wel kalkhoudende duinen, op nog licht stuivende
delen, waar nog weinig bodemvorming heeft plaats gevonden.

Fig. 3.2.: Duin-paardebloemassociatie (Taraxo-Galietum veri). Bron: SynBioSys.

De Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) bestaat uit een
schrale, min of meer gesloten en matig soortenrijke tot soortenrijke, (laag) productieve en korte
duingraslandvegetatie. De gemeenschap representeert in het NHD de Duin-paardebloemassociatie
(Taraxo-Galietum veri) en komt voor op droge tot matig vochtige, kalkrijke tot kalkhoudende, zwak tot
matig humeuze zandgrond. De kalk is vaak door opvallend grof schelpgruis aanwezig. Meestal wordt
de gemeenschap in stand gehouden door lichte overstuiving en begrazing door konijnen. Begrazing
met runderen kan bij gebrek aan dynamiek worden ingezet, maar de gemeenschap is ook gevoelig
voor te sterke betreding en vergraving. Bij nietsdoen en de afwezigheid van begrazing gaat deze
gemeenschap over in duindoornstruweel.

Fig. 3.3: Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem (Botrychio-Polygaletum). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7) bestaat uit een laag productief, heischraal
grasland met een open en ijle vegetatiestructuur. De gemeenschap is te beschouwen als fragmentaire
vorm van de associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem (Botrychio-Polygaletum), die tot het verbond der
heischrale graslanden (Nardo-Galion saxatilis) gerekend wordt. Het milieu is matig zuur, voedselarm
en droog. In de duinen is deze gemeenschap gebonden aan beweiding en /of betreding en wordt
aangetroffen op plaatsen die door konijnen kort en open worden gehouden.
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Fig. 3.4: Duin-Struisgras-associatie (Festuco-Galietum veri). Bron: SynBioSys.

De Gem. Van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) bestaat uit een laag tot matig
productief duingrasland met een gesloten, kruidenrijke vegetatiestructuur. Deze gemeenschap
vertegenwoordigt in het NHD een soortenarme vorm van de Duin-Struisgras-associatie (FestucoGalietum veri) en komt voor bij een zeer oppervlakkige ontkalking. De standplaats is op vroongronden
of andere zandige vlaktes aan de binnenduinrand, die droog, kalkhoudend tot kalkarm zijn en meestal
vol in de zon staan.

Zeedorpenvegetaties:

Fig. 3.5: Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllio-Silenetum). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) bestaat uit een schrale, min of meer
gesloten en matig soortenrijke tot soortenrijke, (laag) productieve en korte duingraslandvegetatie. Ze
komt overeen met de door Schaminée et al. (1996) onderscheiden Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene (Anthyllio-Silenetum). De gemeenschap heeft een vergelijkbare ecologie als H5 en
vertegenwoordigt deze in het zeedorpenlandschap; het zand is iets voedselrijker.

Fig. 3.6: Kegelsilene‐associatie (Sileno‐Tortuletum ruraliformis). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit, Zwenkdravik en Muurpeper (H10) bestaat uit een vrij open,
soortenarme, ondiep wortelende pioniergemeenschap met een goed ontwikkelde moslaag en een
begroeiing van lage kruiden en grassen. Ze komt overeen met door Schaminée et al. (1996)
onderscheiden Kegelsilene-associatie (Sileno-Tortuletum ruraliformis). Net als H4 is het een
ontwikkelingsstadium in de successie van droge, kalkrijke dan wel kalkhoudende duinen waar nog
lichte verstuiving plaats heeft. Ze is gebonden aan een zekere aanvoer van meststoffen. Ook
verstoring (betreding) van de bodem speelt vaak een rol.
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Natte duinvalleien:

Fig. 3.7.: Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (Cantaurio-Saginetum).
Bron: SynBioSys.

De Gem. van Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur (F1) bestaat uit en matig soortenrijke tot
soortenrijke, open tot gesloten (pionier)begroeiing. Ze komt overeen met door
Schaminée et al. (1996) onderscheiden associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia
(Cantaurio-Saginetum). De gemeenschap komt voor op weinig begroeide primaire en secundaire
duinvalleien, randen van strandvlakten, drooggevallen zandplaten evenals op secundair met kalkrijk
zand opgespoten terreinen. Ze is gebonden aan matig vochtige, min of meer kalkrijke en meestal
humusarme grond.

Fig. 3.8.: Associatie van Duinrus en Parnassia (Parnassio-Juncetum atricapilli). Bron: SynBioSys.
Fig. 3.9: Knopbies-associatie (Junco baltici-Schoenetum nigricantis). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Duinrus en Zomprus (F3) bestaat uit een matig soortenrijke tot soortenrijkere, laag
productieve, min of meer open tot gesloten pioniervegetatie, waarin cypergrassen en kruiden het
uiterlijk bepalen. Ze betreft het pionierstadium van de associatie van Duinrus en Parnassia
(Parnassio-Juncetum atricapilli), van het Knopbies-verbond (Catricion davallianae). Het kan ook een
pionierstadium van de Knopbies-associatie (Junco baltici-Schoenetum nigricantis) (F5) betreffen. De
gemeenschap komt voor in natte, voedselarme en kalkrijke duinvalleien of afvoerloze achterduinse
strandvlakten.
De Gem. van Knopbies en Zeegroene zegge (F5) bestaat uit een soortenrijke, halfopen, lage
begroeiing van kruiden, cypergrassen, grassen en mossen. Ze is op te vatten als Knopbies-associatie
(Junco baltici-Schoenetum nigricantis). Deze zijn gebonden aan onzilte, zoete, natte, kalkrijke en
stikstofarme jonge primaire duinvalleien. Ze wordt ook aangetroffen op kale grond in secundaire
valleien, onder de voorwaarde dat het zand kalkrijk is of toevoer van kalkrijk grondwater plaatsvindt.
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Fig. 3.9: Verbond der droge, kalkrijke duingraslanden (Caricion davallianae en Pragmitetea).
Foto: Voorjaarszegge. Bron: SynBioSys.

De Gem. van Stijve ogentroost en Zeegroene zegge (F8) bestaat uit een soortenrijke, laag
productieve, min of meer gesloten pioniervegetatie, waarin (cyper-)grassen, kruiden en dwergstruiken
het aspect bepalen. Syntaxonomisch is de gemeenschap niet eenduidig te plaatsen. Er is een
duidelijke verwantschap met het verbond der droge, kalkrijke duingraslanden (Caricion davallianae en
Pragmitetea). Zonder goede kensoorten, maar met de kenmerkende soortencombinatie vertoont ze
ook verwantschap met de Duin-Paardebloem-associatie (Taraxaco-Galietum veri fragarietosum). De
gemeenschap komt voor op overstoven of ontwaterde duinvalleien. Op droge tot nog enigszins
vochtige, matig voedselarme, kalkhoudende bodems.

Rompgemeenschappen van binnenduingraslanden

Fig. 3.9: Duin-Struisgrasassociatie (Festuco-Galietum veri). Bron: SynBioSys.

De Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) bestaat uit een gesloten grazige
begroeiing van lage grassen, kruiden en (korst-)mossen. De gemeenschap representeert in het NHD
grotendeels de Duin-Struisgrasassociatie (Festuco-Galietum veri) en komt voor op ontkalkte, humeuze
en droge zandgronden. Door begrazing en betreding wordt deze gemeenschap bevoordeeld. De
vegetatie bestaat veelal uit een combinatie van oppervlakkig wortelende zuurindicerende soorten en
dieper wortelende basenminnende soorten.
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3.1. De Westert
Het onderzoeksterrein “De Westert” ligt in het centrale gedeelte aan de oostkant van het
NHD, ten noordwesten van Egmond-Binnen en ten westen van de Herenweg. Het is 42,3 ha
groot. Het terrein is in het verleden landbouwkundig gebruikt. Daarom zijn enkele delen
geëgaliseerd. De Westert valt in drie delen uiteen.
Westert

Fig. 3.10: Luchtfoto terrein Westert (Google earth 2005).

Fig. 3.11: Ligging Westert in onderzoeksgebied.

Het westelijke deel is opgesplitst in 2 aparte delen. Het meest westelijke (ca. 25%) bestaat
nog geheel of gedeeltelijk uit de zogenaamde nollen, lage duintjes. Daar is het oorspronkelijk
reliëf nog intact. Grote delen van de binnenduinrand waren hier in gebruik als duinweide,
vooral in tijden dat het in de polder te nat was. Deze beweiding van duingraslanden is vanaf
1900 sterk teruggedrongen [om bedrijfseconomische redenen (Jelles, 1968)]. Door deze
continuïteit in beweiding zijn soortenrijke plantengemeenschappen ontstaan, die landelijk
zeldzaam zijn.
In deel twee (ca. 25%) aansluitend aan het beweide deel is de meest voorkomende
gebruiksvorm de tuinbouw geweest. Op enkele stukken komen kleine particuliere
bouwlandjes voor, die tot een diepte van 1 à 2 meter onder maaiveld zijn uitgegraven, om de
dalende grondwaterstand als gevolg van polderpeilverlaging, duinbebossing, duinvastlegging
en grondwaterwinning te compenseren. De uitgegraven grond werd gedeponeerd op de
wallen tussen de landjes. Deze patronen zijn nog steeds in het landschap terug te vinden.
Op de duinlandjes werden eerst groente en aardappels, later ook bollen gekweekt.
Het hele oostelijke deel (ca. 50%) bestaat uit voormalig grootschalige bouw- en weilanden.
Vroeger waren hier 2 boerderijen gevestigd: Waterrijk en Westert. Hier werden hoofdzakelijk
bollen gekweekt. Het is pas kort geleden, dat de eigenaar van Waterrijk met het boeren in
het duin is gestopt. Door de overvloed aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen dragen deze
landjes vaak een sterk verstoorde vegetatie, die weinig kans geeft aan de authentieke
duinvegetatie.
In de periode van 1934-‘38 heeft de provincie Noord-Holland onder andere het terrein
Egmond aangekocht. Tussen 1969-1976 zijn de meeste van de landbouwveldjes uit de pacht
genomen. Tegenwoordig wordt boerderij Waterrijk bewoond en in boerderij Westert is een
restaurant gevestigd.
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Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende binnenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbossing. Verschraling van voormalige
agrarische percelen.
Vanaf 15 juni 2009 is in dit gebied gestart met natuurontwikkeling op o.a. de gronden van
Waterrijk.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:










Vernatting door afdamming van bestaande afwaterende greppels. Aanbrengen
stuwtje. Waar nodig opschonen.
Maaien en afvoeren op voormalige duinlandjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen.
Begrazing met pinken.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Afgraven voedselrijke toplaag van enkele oude akkers en verwijderen van de
drainage met behoud van historische wallenstructuur.
Doel: Creëren van een vochtig schraal milieu voor kenmerkende duinvegetaties
(2009/10).
Verplaatsing parkeerplaats in het zuidwesten naar het oosten van de zuidkant.
Doel: Omvorming vrij gekomen stuk tot vochtig duinmilieu (2009/10).
Aanleg van 2 poelen op voormalig parkeerterrein.
Doel: Vergroten leef- en voortplantingsgebied van kikkers, padden en salamanders
(2009/10).
Verwijderen van in de jaren zeventig aangeplante kunstmatige struiksingels.
Doel: Bevordering van de openheid in het landschap (2009/10).

De in 2007 gehanteerde plantengemeenschappen zijn dus i.v.m. de recente ingrepen in
2009 tegenwoordig niet allemaal meer in het veld terug te vinden. De analyse met betrekking
tot de effecten van het beheer tot 2007 kan alsnog worden uitgevoerd. 24

24

Voor een overzichtskaart van de ingrepen wordt verwezen naar het eind van dit hoofdstuk, blz. …..

28

Afstudeeropdracht
Bos en Natuurbeheer
Natuur‐ en landschapstechniek

3 juni 2010

[BEHEEREVALUATIE VAN MIENTEN EN BINNENDUIN GRAS‐
LANDEN IN HET NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT]

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding
Beweiding

1997
2007

Vervolgbeheer
elk jaar
elk jaar

Begrazingsvorm
seizoensbegrazing
seizoensbegrazing

Aantal
GVE
7
onbekend

Ras
Zwartbont
Galloway, Rijpaarden,
Haflingers

Seizoensbegrazing: van 1 juli tot 1 maart, buiten die tijd loopt er geen vee.

Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

elk jaar op verschillende locaties

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

/

0,1 ha

toename

Kruidenvegetaties

26 ha

26 ha

geen verandering

Struweel

7 ha

9 ha

toename

Loofbos

4 ha

5 ha

toename

Naaldbos

/

/

/

Zand

0,1 ha

0,2 ha

toename

Akker

2,6 ha

/

afname

n.k.

/

1,6 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep

Gemeenschap

Code

Opp. '82-'85

Opp. 2007

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap
Gem. van Hazepootje, Liggende klaver en Klein timoteegras

H4
H5
H6
H8

Duingraslanden Rompgemeenschappen

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

I2
I3
I4
I5

Matig voedselrijke graslanden

Gem. van Gestreepte witbol, Moerasrolklaver en Biezeknoppen

K1

droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig
droog
droog

Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies
Gem. van Gewoon struisgras en Biggekruid
Gem. van Kamgras, Kleine klaver en Madeliefje
Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar
Gem. van Gestreepte witbol, Smalle wegbree, Zandzegge en Grote ratelaar

K2
K3
K4
K5
K7

droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig

Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras
Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Engels raaigras
Gem. van Engels raaigras

L1
L3
L5

1,5 ha
2,8 ha
1,7 ha
/
6 ha
2,6 ha
0,1 ha
0,5 ha
1 ha
4,2 ha
/
/
1,3 ha
/
/
3,9 ha
/
5,2 ha
/
/
8,6 ha
8,6 ha

1 ha
0,8 ha
/
1 ha
2,8 ha
/
/
1,4 ha
1,1 ha
2,5 ha
0,8 ha
0,8 ha
3,3 ha
0,3 ha
4,2 ha
0,3 ha
0,2 ha
8,3 ha
0,5 ha
3,5 ha
6,6 ha
10,6 ha

+
+
0
+
0
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+

Gem. van Fioringras en/of Geknikte vossenstaart

M3

0

zeedorp

Voedselrijke graslanden

nat

Ontwikkeling

Voedselrijke pioniergemeenschappen
nat
Totale oppervlakte graslanden
"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil < 0.5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil ‹ 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
De bedekking met struweel is met ca. 2 hectare (toename van ca. 29%) toegenomen. Hierbij
is opvallend, dat het struweel zich vooral vanuit bestaand struweel heeft uitgebreid.
Spontane vestiging komt bijna niet voor. De reden voor de uitbreiding is waarschijnlijk de
lage konijnenstand.25
Het areaal loofbos is groter geworden. Dit is terug te voeren tot de natuurlijke ontwikkeling
van duindoorn- en meidoornstruweel naar gemeenschappen van Berk/Eik en Meidoorn en
later naar Gewone es/Gewone esdoorn en Ruwe iep. Door niets-doen, een lage dynamiek
en de opbouw van bodemhumus is dit de natuurlijke successie.
Het aandeel kaal zand is toegenomen. Dit is terug te voeren op het beheer ten behoeve van
de dynamiek, door begrazing. Opvallend is dat het areaal akkers 2007 helemaal is
verdwenen (in de jaren zeventig zijn de meeste uit de pacht genomen; diverse pas kort
geleden).
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
3,2 ha (ca. 53%) achteruitgegaan. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het gebrek aan
dynamiek, waardoor uitbreiding van struweel (2007 ca. 2 ha meer als in 1982-`85) op treedt.
De verminderde invloed van de wind en de lage konijnenstand zijn hieraan debet. Mogelijk
kan ook de invloed van stikstof via atmosferische depositie en een te lage begrazingsdruk
een rol spelen. Deze invloeden leiden tot vergrassing/verstruiking en verbossing.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) vertegenwoordigt een pioniervegetatie
op nog licht stuivende delen, waar nog weinig bodemvorming heeft plaats gevonden. Deze is
qua oppervlakte licht achteruit gegaan. Een oorzaak kan de ontbrekende dynamiek zijn,
waardoor geen nieuwe stuifplekken ontstaan. H4 is karakteristiek voor kalkrijkere duinen en
vormt een overgang naar kalkarmere gemeenschappen. De natuurlijke successie naar
duingraslanden (zoals in de Westert H5, H6, H8, I3, I4, I5) is gewoon doorgegaan.
Het optreden van de Gem. Van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) in deel
twee van het westelijke gedeelte is positief te vermelden. 1982-‘85 was deze nog niet in het
terrein te vinden.26 De gemeenschap komt voor bij een zeer oppervlakkige ontkalking. Dit is
ook af te lezen uit de zuurgraadkaart. Uit de vegetatiekaart van 1982-‘85 is af te leiden, dat
deze gemeenschap op drie verschillende plekken vanuit 3 gemeenschappen is ontstaan.
Ten eerste uit de Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
(H5). Deze ontwikkeling duidt op lichte ontkalking en beweiding/bemesting. Ten tweede is H8
ontstaan uit de Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon biggekruid (I2). Het verdwijnen van
deze vegetatie op voormalig bemest grasland is terug te voeren op verschralingsbeheer
middels maaien + afvoeren en beweiding. De derde groeiplek van H8 is ontstaan uit de Gem.

25
26

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de konijnenpopulatie wordt verwezen naar hoofdstuk ......
Het is onduidelijk of deze gemeenschap daadwerkelijk niet voorkwam of door te weinig opnamen
niet is onderscheiden.
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van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar (K5). Het verdwijnen hiervan is terug te voeren op
een lager voedingsniveau middels maaien + afvoeren en begrazing.
Verder valt op, dat de Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en
Duinviooltje (H5) in 2007 met 2 ha (ca. 71%) achteruit is gegaan. In de Westert is deze 1982‘85 in het westelijke deel vertegenwoordigd. Op de zuurgraadkaart is terug te vinden, dat op
de meeste plekken waar deze gemeenschap aan te treffen was, verzuring heeft
plaatsgevonden. Een groot gedeelte wordt 2007/08 ingenomen door 4 gemeenschappen. De
pioniervegetatie van de Gem. van Zandzegge (I4) duidt hier op droge en licht stuivende
zandige bodem. De tweede gemeenschap is de Gem. van Duindoornstruweel (P6). Bij een
lage dynamiek en verruiging (vaak gekoppeld aan een lage konijnenstand) is dit het
volgende successiestadium. Op de vegetatiekaart is terug te vinden, dat deze zich uit
bestaand struweel heeft ontwikkeld. De derde gemeenschap is de Gem. van Groot
duinsterretje en Muurpeper (H4). Op de luchtfoto van 2005 is op deze plekken kaal zand te
zien. De vierde gemeenschap is de Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en
Gewone veldbies (K2). Deze is voedselrijker dan H5. K2 is voornamelijk aan de rand van
een pad terug te vinden. Dus verstoring door betreding of een te hoge begrazingsdruk
zouden een reden voor het voorkomen van K2 kunnen zijn.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) is 2007 niet meer terug te
vinden. Deze heeft een vergelijkbare ecologie als H5 en vertegenwoordigt deze in het
zeedorpenlandschap; het zand is iets voedselrijker. Uit de vochtkaart is ter plaatse vernatting
af te leiden. Het grootste gedeelte wordt 2007 ingenomen door de Gem. van Zandzegge (I4),
de Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies (K2) en door de
Gem. van Duindoorn-Vlierstruweel. Door de vergelijkbaarheid met H5 en gelijke
ontwikkelingen in 2007 heeft de achteruitgang van deze gemeenschap verder vergelijkbare
redenen als bij H5.
● Natte duinvalleien:
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien met kenmerkende soorten van natte,
voedselarme en basenrijke bodems, zoals Moeraswespenorchis, Knopbies en Zeegroene
Zegge ontbreken in beide opnames. Onder voedselarme maar basische omstandigheden
kan in natte duinvalleien de gemeenschap van Oeverkruid, Waterpunge en Moerasweegbree
ontstaan. Deze kan zich bij een blijvend hoog kalkgehalte en een iets droger milieu
ontwikkelen tot gemeenschappen van de natte duinvalleien. Op de iets drogere delen
ontstaan deze vegetaties uit de pioniervegetaties met Zomprus en Zilte greppelrus. Het in
2009 gestart omvormingsbeheer tot o.a. vochtig duinmilieu en de aanleg van 2 poelen is
erop gericht om deze gemeenschappen in het gebied te krijgen. Er was te weinig/geen
basenrijke kwel in combinatie met te weinig dynamiek, ontkalking en mogelijk en te lage
grondwaterstand. De verdamping via de bossen in de omgeving van de Westert zou
beperkend kunnen zijn.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden ontbreekt in 2007 de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3). 2007 is op deze plek duindoorn te
vinden. Door begrazing en betreding wordt deze gemeenschap bevoordeeld.
Het totale areaal van de andere gemeenschappen (I) van deze hoofdgroep was in 1982-‘85
4,2 ha en in 2007 2,5 ha (achteruitgang van ca. 40%). Dit duidt op invloed van begrazing.
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● Overige graslanden:
Bij de matig voedselrijke graslanden (K1-6) was het totale areaal in 1982-‘85 5,1 ha en in
2007 9,1 ha (toename van ca. 77%). Dit duidt erop, dat de hooi- en weilanden waar
verschraling heeft plaatsgevonden hebben toegenomen. Dit is waarschijnlijk terug te voeren
tot het beheer van maaien + afvoeren en begrazing. Deze ontwikkelen zich onder
verschralingsbeheer vanuit de voedselrijke graslanden.
Het areaal van de voedselrijke graslanden (L1-5) was in 1982-‘85 8,6 ha en in 2007 10,6 ha
(toename van ca. 23%). Dit is wel een lichte stijging qua oppervlakte, maar de trend van een
ontwikkeling van hoogproductieve en zeer intensief gebruikte graslandvegetaties (L5) naar
minder intensief gebruikte graslanden (L3) is duidelijk te zien. Deze trend is ook terug te
vinden op de trofiekaart, die op de vlakken waar in 1982-‘85 oorspronkelijk Engels raaigras
groeide verarming aangeeft. Dit is terug te voeren op verschralingsbeheer.
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is 2007 ondanks beheerinspanningen bijna gehalveerd t.o.v. 1982-‘85. Dit is een teken van ontkalking van de bodem
en verstruweling. Het terugbrengen van de kalk is mogelijk via natuurlijke dynamiek door het
overstuiven met kalkrijk zand of door uitblazen en de graafactiviteiten van konijnen. Een
ander knelpunt is de voedselrijkdom. Omdat het terrein veel voormalige landbouwgrond
bevat, waar langdurig intensief bemest is geweest gecombineerd met sterke ontwatering
heeft zich een eutrofe bovenlaag ontwikkeld. Via ontgronding is deze eutrofe en ontkalkte
bovenlaag op voormalige percelen in 2009 verwijderd. Hierbij was belangrijk voldoende diep
uit te graven, maar eveneens op te letten niet te diep te ontgronden. Dit zou permanent
geïnundeerde terreinen tot gevolg hebben. Vervolgens moet de begrazingsdruk hoog
genoeg zijn, om verruiging te voorkomen. In de komende jaren moet middels
indicatorsoorten van kalkrijke graslanden blijken, hoe succesvol dit beheer is geweest.
Goede indicatoren (van een later successiestadium) zijn bijvoorbeeld Kegelsilene,
Nachtsilene en Wondklaver.
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken. Primaire duinvalleien komen in
dit gebied niet voor. Vooral door vroegere waterwinning, atmosferische depositie/vermesting,
verruiging en vroeger gebruik als overstort zijn ook de secundaire valleien vaak verstoord
(ruigte, struweel en bos). Door natuurontwikkeling middels saneren/uitgraven van valleien
wordt een schone uitgangssituatie geschapen en door het instellen van begrazing kan
verstruweling tegen worden gegaan. Indien nodig kan plaatselijk worden gemaaid. Het in
2009 gestart omvormingsbeheer is erop gericht om deze gemeenschappen middels het
uitgraven van landjes en de aanleg van poelen in het gebied te bevorderen. Daardoor
kunnen zich pioniervegetaties met Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur vestigen.
Volgende successiestadia kunnen waardevolle doelsoorten zoals Knopbies, Parnassia,
Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis en Slanke Gentiaan herbergen. In de komende
jaren moet middels o.a. deze indicatorsoorten blijken, hoe succesvol dit beheer is geweest.
Het verschralingsbeheer (jaarlijks maaien + afvoeren en nabeweiding) vertoont met
betrekking tot de matig voedselrijke en de voedselrijke graslanden een positieve
ontwikkeling. Er is nog wel een groot oppervlak voedselrijke graslanden, maar de trend naar
minder intensief bemeste graslanden is terug te vinden.
Tegenwoordig is in het terrein op de afgeplagde delen mosvegetatie ontstaan; gedeeltelijk is
het zand rood verkleurd. Dit duidt mogelijk op ijzerrijke kwel. Deze zou in de bodem
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aanwezige fosfaat kunnen binden, waardoor het systeem vooralsnog matig voedselrijk blijft.
Dit zou nader onderzocht moeten worden.
Overzichtskaart ingrepen Westert en Vennewater:

Fig. 3.12: Werkzaamheden rondom Westert-Vennewater.
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3.2. Vennewater
Het onderzoeksterrein “Vennewater” ligt in het centrale gedeelte aan de oostkant van het
NHD, ten westen van Egmond-Binnen onder “Westert”, ten westen van de Herenweg. Het is
64,3 ha groot. De nollen van het Vennewater vormen de oudste duinen van het NHD.
Plaatselijk is sprake van ontkalking tot 80 cm beneden maaiveld. De diepere ontkalking duidt
op een oudere oorsprong dan de eerste fase van de Jonge Duinen, verder is hier niets over
bekend. Het terrein is in het verleden landbouwkundig gebruikt. Daarom zijn enkele delen
geëgaliseerd/afgezand.

Vennewater

Fig. 3.13: Luchtfoto terrein Vennewater (Google earth 2005). Fig. 3.14: Ligging Vennewater in onderzoeksgebied.

In het noordelijke deel is het grootste deel afgezande en geëgaliseerde percelen te vinden.
Deze dragen een voedselrijk cultuurgraslandkarakter waar bemesting heeft plaatsgevonden.
Grote delen van het terrein waren in gebruik als duinweide met koeien en paarden, vooral in
tijden dat het in de polder te nat was. Met uitzondering van de sloot- en greppelkanten is het
gebied droog. De beweiding van duingraslanden is vanaf 1900 sterk teruggedrongen [om
bedrijfseconomische redenen (Jelles, 1968)].
De percelen tussen het noordelijke deel en het centrale/zuidelijke deel langs de Nieuwe
Schulpweg herbergen nog een intact nollenreliëf, dat mogelijk te danken is aan de
eeuwenlange extensieve begrazing. Door deze continuïteit in beweiding zijn soortenrijke
plantengemeenschappen ontstaan, die landelijk zeldzaam zijn.
Het centrale/zuidelijke deel herbergt ook nog gedeeltelijk waardevol nollenland (perceel 44,
centraal gelegen in het zuidelijke deel). Hier heeft in het verleden intensieve begrazing met
vooral paarden en bemesting plaatsgevonden. Boerderij Vredestein was hier gevestigd.
Door de overvloed aan meststoffen dragen vooral de noordelijke en centraal/zuidelijke
percelen vaak een sterk gestoorde vegetatie, die weinig kans geeft op de authentieke
duinvegetatie.
Door het voorkomen van de gradiënten hoog-laag, nat-droog en voedselarm-voedselrijk is dit
gebied heel waardevol voor potentiële graslanden van matig, voedselrijke vochtige
hooilanden, matig voedselrijke droge graslanden en schraal droog duingrasland.
In de periode van 1934-‘38 heeft de provincie Noord-Holland onder andere het terrein
Egmond opgekocht. Tussen 1969-1976 zijn de meeste van de landbouwveldjes uit de pacht
genomen. Boerderij Vredestein stopte in 1973.
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Beheerdoel:
Optimaliseren van het duinrelmilieu ten westen van de Herenweg. Creëren van een gunstige
uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora en fauna van vochtige en
natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en instandhouden van
droge, kalkhoudende binnenduingraslanden en zeedorpenvegetaties (hoofdgroep H:
kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van de
binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm
grasland)].
Bevorderen
van
(zeldzame)
onkruiden
graanakkers.
Terugzetten/Vertragen van de verstruiking en verbossing. Verschraling van voormalige
agrarische percelen.
Vanaf 15 juni 2009 is in dit gebied gestart met natuurontwikkeling.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:










Vernatting door afdamming met 3 damstuwen van bestaande afwaterende greppels.
Aanbrengen stuwtje. Waar nodig opschonen.
Maaien en afvoeren op voormalige duinlandjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen
Begrazing met pinken.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. vogelkers door uitsteken/uittrekken (1982 en
2002). Bij het verwijderen van Am. Vogelkers werd bij dikkere stammen glysofaat
gebruikt. Het hout is blijven liggen.
Afgraven voedselrijke toplaag van enkele oude akkers en verwijderen van de
drainage op 2 plekken met behoud van historische wallenstructuur.
Doel: Creëren van een vochtig schraal milieu voor kenmerkende duinvegetaties
(2009/10).
Herstellen of opschonen van duinrellen en aanbrengen natuurvriendelijke oevers over
5 meter breedte (2009/10).
Granen onkruidakkers aanleggen. Hier kunnen zich veel akkeronkruiden ontwikkelen,
waaronder bedreigde soorten zoals bolderik en scherpkruid.

De in 2007 gehanteerde plantengemeenschappen zijn dus i.v.m. de recente ingrepen in
2009 tegenwoordig niet allemaal meer in het veld terug te vinden. De analyse met betrekking
tot de effecten van het beheer tot 2007 kan alsnog worden uitgevoerd.27

27

Voor een overzichtskaart van de ingrepen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1.: De Westert, blz. 33.
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instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Begrazingsvorm

Aantal GVE

Ras

Beweiding
Beweiding

1997
2007

elk jaar
-

seizoensbegrazing
integraal jaarrond

15
onbekend

Zwartbont
Hooglander, Exmoor

Seizoensbegrazing: van 1 juli tot 1 maart, buiten die tijd loopt er geen vee.
Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

Elk jaar op een andere locatie

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

/

0,03 ha

geringe toename

Kruidenvegetaties

56 ha

49 ha

afname

Struweel

4,3 ha

5,6 ha

toename

Loofbos

3 ha

6 ha

toename

Naaldbos

1 ha

1 ha

geen verandering

Zand

/

1,2 ha

toename

n.k.

/

1,3 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien

Gemeenschap
voedselarm Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge

Kalkarme duingraslanden

Gem. van Buntgras

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
zeedorp Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap
Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil
Gem. van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras
zeedorp Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit, Zwenkdravik en Muurpeper

Duingraslanden Rompgemeenschappen

Code
F5
H1
H4
H5
H6
H7
H8
H10

Opp. '82-'85
1,7 ha
1,7 ha
0,2 ha
0,2 ha
2,8 ha
13 ha
0,2 ha
/
/
/
16 ha
8,2 ha
1,7 ha
/
/
/
10 ha

Opp. 2007
/
/
/
/
0,1 ha
2,4 ha
0,2 ha
0,2 ha
7 ha
0,03 ha
9,9 ha
0,6 ha
5 ha
3 ha
1,2 ha
0,2 ha
10 ha

Ontwikkeling
-

0
0
0
0
+
0

-

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet
Gem. van Zandkweek

I2
I3
I4
I5
I6

+
+
+
0
0

Gem. van Gestreepte witbol, Moerasrolklaver en Biezeknoppen

K1

/

K2
K3
K4
K5
K7

/
2,3 ha
/
/
2 ha
/
4,3 ha

0,7 ha
0.7 ha
2,6 ha
3,5 ha
14 ha
0,01 ha
1,5 ha
22,3 ha

+
+
0
+
+
+
+

L1
L5

/
16 ha
16 ha

1,7 ha
1,2 ha
2,9 ha

+
-

M3

0,6 ha
16,6 ha
49 ha

/
2,9 ha
45 ha

-

Matig voedselrijke graslanden
nat
droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig
droog
droog

Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies
Gem. van Gewoon struisgras en Biggekruid
Gem. van Kamgras, Kleine klaver en Madeliefje
Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar
Gem. van Gestreepte witbol, Smalle wegbree, Zandzegge en Grote ratelaar

Voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras
droog/vochtig Gem. van Engels raaigras
Voedselrijke pioniergemeenschappen
nat

Gem. van Fioringras en Geknikte vossenstaart

Totale oppervlakte graslanden
"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil < 0.5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil ‹ 1 ha) "+" = toename
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
De bedekking met struweel is met ca. 1,3 hectare (toename van ca. 30%) toegenomen.
Hierbij is opvallend, dat het struweel zich vooral vanuit bestaand struweel heeft uitgebreid.
Spontane vestiging komt bijna niet voor. De reden voor de uitbreiding is waarschijnlijk de
lage konijnenstand (zie ook terrein “De Westert”).
Het areaal loofbos is 2x zo groot geworden. Dit is terug te voeren tot de natuurlijke
ontwikkeling van duindoorn- en meidoornstruweel naar gemeenschappen van Berk/Eik en
meidoorn en later naar Gewone es/Gewone esdoorn en Ruwe iep. Door niets-doen, een lage
dynamiek en de opbouw van bodemhumus is dit de natuurlijke successie.
Het aandeel kaal zand is toegenomen. Dit is terug te voeren op het beheer ten behoeve van
de dynamiek, door begrazing.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden en Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
6,1 ha (ca. 38%) achteruitgegaan. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het gebrek aan
dynamiek, waardoor uitbreiding van struweel (2007 ca. 1,3 ha meer als in 1982-‘85) op
treedt. De verminderde invloed van de wind en de lage konijnenstand zijn hieraan debet.
Mogelijk kan ook de invloed van stikstof via atmosferische depositie en een te lage
begrazingsdruk een rol spelen. Deze invloeden leiden tot vergrassing/verstruiking en
verbossing.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte licht achteruit
gegaan en kwam vooral voor in het zuidelijke deel. Oorzaken kunnen de ontbrekende
dynamiek zijn, waardoor geen nieuwe stuifplekken ontstaan. H4 is karakteristiek voor
kalkrijkere duinen en vormt een overgang naar kalkarmere gemeenschappen binnen de
kalkrijke graslanden. 2007 groeit hier voornamelijk struweel (P6 = Gem. van duindoorn en
S4= Gem. van Bittere wilg). Deze ontwikkeling naar struweel is ook terug te zien op de
luchtfoto.
De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met bijna 10 ha (ca. 82%) achteruit gegaan. In Vennewater is deze 1982-‘85
voornamelijk in het nollenlandschap tussen het noordelijke deel en het centrale deel en in het
centrale deel vertegenwoordigt. De achteruitgang zou hier te verklaren kunnen zijn door het
gebrek aan dynamiek waardoor uitbreiding van struweel op treedt. Begrazing met runderen
kan dit probleem wel verhelpen, maar de gemeenschap is ook gevoelig voor te sterke
betreding en vergraving. In 2007 worden op deze plekken voornamelijk de volgende 3
gemeenschappen terug gevonden. Met bijna 7 hectare is de Gem. Van Hazepootje, Liggend
klaver en Klein timoteegras (H8)28 positief te vermelden. Deze was 1982-‘85 niet aanwezig.
Door lichte ontkalking, beweiding en lichte bemesting door grazers is dit een natuurlijke
ontwikkeling binnen de droge graslanden. Ook de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en
Gewone veldbies (I3) van de rompgemeenschappen van de duingraslanden is in 2007 met
28

Het is onduidelijk of deze gemeenschap daadwerkelijk niet voorkwam of door te weinig opnamen
niet is onderscheiden.
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een 3x zo grote oppervlakte terug te vinden. Deze ontwikkelt zich vanuit H5 door lichte
oppervlakkige ontkalking. Door begrazing en betreding wordt deze gemeenschap
bevoordeeld. De pioniervegetatie van de Gemeenschap van Zandzegge (I4) is met circa 3
ha vertegenwoordigd en duidt hier op droge en licht stuivende zandige bodem. Op de
vegetatiekaart groeit zandzegge vooral in het centrale gedeelte in het nollenlandschap. Op
de luchtfoto zijn hier enkele kleine stukken kaal zand te zien.
De Gem. Van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) is ook in het westelijke
deel positief te vermelden. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein te vinden.29 Door
begrazing en betreding van schapen en runderen vormt deze gemeenschap een
voedselrijkere variant van het duingrasland van de binnenduin. Uit de vegetatiekaart van
1982-‘85 is af te leiden, dat deze gemeenschap in het westelijke deel is ontstaan uit de Gem.
van Engels raaigras (L5) en de Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon biggekruid (I2). Er
heeft dus verarming plaats gevonden. Op de trofiekaart is terug te vinden, dat op de meeste
plekken waar deze gemeenschap aan te treffen was, verarming heeft plaatsgevonden
De Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7) is met een klein oppervlak van 0,2 ha
in 2007 in het centrale deel vertegenwoordigd. Op plekken van voormalige begroeiing met
Knopbies en Zeegroene zegge. 1982-`85 was deze nog niet in het terrein
vertegenwoordigd.30 Verzuring en verdroging leiden vaak tot ontwikkeling naar dit heischraal
grasland. Uit de kaarten van de terreincondities is verdroging en verzuring af te leiden.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) is in 2007 qua oppervlakte
niet veel veranderd. De ligging is nog steeds in het zuidelijke deel, maar is ten opzichte van
2007 verschoven. Op de groeiplek van 1982-‘85 is 2007 de Gem. van Helm en Zandzegge
(N8) terug te vinden. Dit duidt op secundaire verstuiving. Op de luchtfoto zijn in dit gebied
twee plekken kaal zand te zien. 2007 groeit H6 op de voormalige groeiplek van de Gem. van
Dauwbraam (J3). Dit is een teken dat de verruiging/verstruweling ter plaatse achteruit is
gegaan.
De Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit, Zwenkdravik en Muurpeper (H10) is met een heel
klein oppervlak positief te vermelden. 1982-`85 was deze nog niet in het terrein
vertegenwoordigd.31 Deze heeft zich ontwikkeld uit de Gem. van Geel walstro, Gewone
rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5). Onder droge, licht stuivende
omstandigheden en een zekere aanvoer van meststoffen kan zich deze vegetatie
ontwikkelen.
● Kalkrijke duinvalleien:
Bij de kalkrijke duinvalleien is het verdwijnen van de Gem. van Knopbies en Zeegroen Zegge
(F5) in het centrale deel negatief te vermelden. Deze is in secundaire duinvalleien gebonden
aan de toevoer van kalkrijk grondwater en voedselarme omstandigheden. De
grondwaterstand is vrijwel het gehele jaar boven of vlak onder het maaiveld. 2007 zijn op
deze plekken verschillende gemeenschappen te vinden. Het grootste gedeelte wordt in
beslag genomen door de Gem. van Kruipwilg (J2). De oorzak voor deze ontwikkeling ligt

29

Zie voetnoot 25.
Zie voetnoot 25.
31
Zie voetnoot 25.
30
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meestal bij de ophoging van organische stof en lichte verzuring. Dichtere begroeiing is ook
uit de luchtfoto af te leiden. Verzuring gepaard met verdroging leidt vaak tot ontwikkeling
naar heischraal grasland; 2007 is de Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7) aan
te treffen (waardevol). Ook de Gem. van Kamgras, Kleine klaver en Madeliefje (K4) groeit op
voormalige plekken van de gemeenschap. Dit is terug te koppelen aan de begrazing. Het
laatste stuk wordt ingenomen door de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone
veldbies (I3) en ontwikkelt zich bij licht oppervlakkige ontkalking. Het in 2009 gestarte
omvormingsbeheer is erop gericht om deze gemeenschappen in het gebied te krijgen. Er
was te weinig/geen basenrijke kwel in combinatie met te weinig dynamiek, ontkalking en
mogelijk en te lage grondwaterstand. De verdamping via de bossen in de omgeving van
Vennewater zou beperkend kunnen zijn.32
● Overige graslanden:
Aan de westkant komt verspreid over een aantal kleine vlakken met een oppervlak van ca. 1
ha duinriet voor. Deze is snelgroeiend en stikstofminnend en leidt tot vergrassing. Oorzaken
voor deze eutrofiering kunnen atmosferische depositie of een te lage begrazingsdruk zijn.
1982-‘85 groeide hier voornamelijk de Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal
fakkelgras en Duinviooltje (H5).
Bij de matig voedselrijke graslanden (K1-7) was het totale areaal in 1982-‘85 4,34 ha en in
2007 22,3 ha. Dit duidt erop, dat de hooi- en weilanden waar verschraling heeft
plaatsgevonden duidelijk zijn toegenomen. Dit is waarschijnlijk terug te koppelen aan het
beheer van maaien + afvoeren en begrazing. Deze ontwikkelen zich onder
verschralingsbeheer vanuit de voedselrijke graslanden.
Het areaal van de voedselrijke graslanden (L1 en L5) was in 1982-‘85 15,5 ha en in 2007
2,81 ha (afname van 82%). Dit is wel een duidelijk afname, die de trend van een ontwikkeling
van hoogproductieve en zeer intensief gebruikte graslandvegetaties (L5) naar minder
intensief gebruikte graslanden (K1-7) verduidelijkt. Deze trend is ook terug te vinden op de
trofie-kaart, die op de vlakken waar in 1982-‘85 oorspronkelijk Engels raaigras groeide
verarming aangeeft. Dit is terug te voeren op het verschralingsbeheer.
Conclusies en aanbevelingen:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
met 6,1 ha (ca. 38%) achteruitgegaan. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het gebrek
aan dynamiek en ermee gepaard gaande ontkalking, waardoor uitbreiding van struweel
(2007 ca. 1,3 ha meer als in 1982-‘85) op treedt. Een ander knelpunt is de voedselrijkdom.
Het in 2009 gestarte natuurontwikkelingsproject heeft o.a. tot doel de kalkrijke graslanden te
bevorderen (zie ook terrein “De Westert”). Ook hier moet middels indicatorsoorten van
kalkrijke graslanden blijken, hoe succesvol dit beheer is geweest. 33
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken in 2007. De redenen hiervoor en
de genomen maatregelen in 2009 zijn vergelijkbaar met die van het terrein “De Westert”. Het

32

Voor meer informatie over kenmerkende soorten/gemeenschappen en terreincondities van natte
duinvalleien wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.: De Westert: Natte duinvalleien.
33
Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
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verschil is, dat F5 in 1982-’85 in Vennewater aanwezig was. Op deze vroegere potentiële
groeiplekken is in 2009 vooral door het herstel van het nollenreliëf ingegrepen.34
Het verschralingsbeheer (jaarlijks maaien + afvoeren en nabeweiding) vertoont met
betrekking tot de matig voedselrijke en de voedselrijke graslanden een heel positieve
ontwikkeling. De trend naar minder intensief bemeste graslanden is duidelijk terug te vinden.

34

Zie voetnoot 30.
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3.3. De Mient (incl. Diederik)
Het onderzoeksterrein “De Mient” ligt in het centrale gedeelte aan de oostkant van het NHD,
ten zuiden van Egmond-Binnen onder “Vennewater”, ten westen van de Herenweg. Het is
36,7 ha groot en valt uiteen in twee delen.

De Mient

Fig. 3.15: Luchtfoto terrein De Mient (Google earth 2005).

Fig. 3.16: Ligging De Mient in onderzoeksgebied.

Het oostelijke gedeelte (Diederik) is in deze eeuw afgezand. Hier komt een schrale nol voor,
die volgens overleveringen nooit is beweid. Het stuk ten westen van deze nol is pas in 1936
afgezand. Het terrein is in het verleden landbouwkundig gebruikt. Daarom zijn enkele delen
geëgaliseerd. Vroeger was hier 1 duinboerderij gevestigd: Diederik. Gedurende de oorlog
zijn in het gebied aardappelen geteeld en vanaf 1950 was het in gebruik als beweid
grasland. De laatste decennia zijn de weilanden in gebruik geweest bij een boer die het land
intensief bemeste en beweide met ca. 50 melkkoeien. 1990 is deze intensieve gebruiksvorm
gestopt en is men begonnen met verschralingsbeheer en herstel van de hydrologie.
Het westelijke gedeelte bestaat voornamelijk uit loof- en naaldbos, met ertussen in open
stukjes grasland. Eerste vermeldingen over bebossing in de duinen stammen al uit het eind
van de 18e eeuw; kleine perceeltjes bos gelegen in De Mient zijn zelfs al uit de 17e eeuw
bekend.
In de periode van 1934-‘38 heeft de provincie Noord-Holland onder andere het terrein
Egmond opgekocht. Tussen 1969-1976 zijn de meeste van de landbouwveldjes uit de pacht
genomen. Boerderij Diederik brandde in 1965 af en werd niet meer herbouwd.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien) en het
scheppen van voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën aan de westkant van de
Herenweg. Herstel en in stand houden van droge, kalkhoudende binnenduingraslanden en
zeedorpenvegetaties (hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle
rompgemeenschappen van de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden
rompgemeenschappen I3 (droog, kalkarm grasland)]. Terugzetten/Vertragen van de
verstruiking en verbossing. Verschraling van voormalige agrarische percelen. Herstel
nollenreliëf.
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(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:









Vernatting van alle laaggelegen terreindelen (valleien) door reductie
grondwaterwinning.
Maaien en afvoeren op voormalige landbouwveldjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen.
Begrazing met pinken.
Doel: verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging/bosuitbreiding, op gang
brengen van verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de
zeedorpenvegetaties.
Opslag verwijderen: Verwijderen van Berk door uitsteken/uittrekken (1982).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Opslag verwijderen: Verwijderen van Bergdennenprop door bezagen/afvoeren
(2007).
Uitgraven van bestaande sloot in Diederik. Hierbij is getracht flauw hellende taluds te
creëren (1990).

Instandhoudingsbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding
Beweiding

1997
2007

Vervolgbeheer
elk jaar
elk jaar

Begrazingsvorm

Aantal
GVE
seizoensbegrazing
25
seizoensbegrazing onbekend

Ras
Bont & Exmoor
Jongvee zwartbont

Seizoensbegrazing: van 1 juli tot 1 maart, buiten die tijd loopt er geen vee.

Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

elk jaar op verschillende locaties

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiele) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur
Watervegetaties
Kruidenvegetaties
Struweel
Loofbos
Naaldbos
Zand
n.k.

1982-‘85
0,1 ha
15 ha
7,5 ha
6,5 ha
7,8 ha
/
/

2007
0,1 ha
15 ha
3,4 ha
9,3 ha
8,5 ha
0,03 ha
0,1 ha

Ontwikkeling
geen verandering
geen verandering
afname
toename
toename
lichte toename
n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-‘85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien
voedselarm
Kalkarme duingraslanden
Kalkrijke droge duingraslanden

Gemeenschap

Code

Opp. '82-'85

Opp. 2007

Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge

F5

Gem. van Buntgras

H1

0,2 ha
0,2 ha
0,1 ha
0,1 ha
0,2 ha
3,3 ha
0,8 ha
/
/
4,5 ha
7,7 ha
1,2 ha
/
8,9 ha

/
/
/
/
0,1 ha
3,8 ha
/
0,6 ha
3,3 ha
7,8 ha
0,04 ha
/
3,1 ha
3,14 ha

0
0
0
0
0
+
+
+
+
+

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
zeedorp Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap
Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil
Gem. van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras

Duingraslanden Rompgemeenschappen

Matig voedselrijke graslanden
droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig
droog
droog

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge

H4
H5
H6
H7
H8
I2
I3
I4

Ontwikkeling

-

Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies
Gem. van Gewoon struisgras en Biggekruid
Gem. van Kamgras, Kleine klaver en Madeliefje
Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar
Gem. van Gestreepte witbol, Smalle wegbree, Zandzegge en Grote ratelaar

K2
K3
K4
K5
K7

0,01 ha
/
/
0,2 ha
/
0,21 ha

/
3,3 ha
0,6 ha
/
1,5 ha
5,4 ha

0
+
+
0
+
+

Gem. van Gestreepte witbol en Engels raaigras
Gem. van Engels raaigras

L4
L5

/
/
/

1,2 ha
0,2 ha
1,4 ha

+
0
+

Gem. van Varkensgras en Straatgras
Gem. van Fioringras en Geknikte vossenstaart

M1
M3

/
/
/
14 ha

0,1 ha
0,3 ha
0,4 ha
18 ha

0
0
0
+

Voedselrijke graslanden
droog/vochtig
droog/vochtig
Voedselrijke pioniergemeenschappen
droog/vochtig
nat
Totale oppervlakte graslanden
"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
De watervegetatie met vooral Kranswieren en Haarfonteinkruid is in deel Diederik
toegenomen. Dit is terug te voeren op het uitgraven van de sloot.
Het areaal struweel is met ca. 50% achteruit gegaan. De belangrijkste reden hiervoor is
waarschijnlijk de successie naar (loof)bos.
Het areaal loofbos is groter geworden. Dit heeft ook te maken met spontane bosuitbreiding
vanuit het bestaande bos in het zuidwestelijke deel. Deze zorgt o.a. voor een kunstmatige
luwte, die de dynamische processen veroorzaakt door wind tegenhoudt. Door niets-doen,
een lage dynamiek en de opbouw van bodemhumus is dit een natuurlijke successie.
Het aandeel kaal zand is toegenomen. Dit is terug te voeren op het beheer ten behoeve van
de dynamiek, vooral door begrazing. Ook op de luchtfoto in 2005 zijn in het hele gebied al
kleine stukken kaal zand te zien.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
3,3 ha (ca. 73%) vooruit gegaan. Dit is vooral terug te zien in Diederik, dankzij de
toegepaste begrazing en het stoppen van intensief gebruik in 1990. In het westelijke deel zijn
gemeenschappen van deze graslanden te vinden in het meest zuidelijke deel (open gedeelte
op luchtfoto) en langs open stukken, zoals paden.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte licht achteruit
gegaan en kwam vooral voor in het westelijke deel. 2007 groeit hier voornamelijk de Gem.
Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5), die zich bij een
lagere dynamiek uit H4 kan ontwikkelen. 2007 groeit H4 nog op een plek in het zuidelijke
deel. Op de luchtfoto is op die plek kaal zand te zien.
De Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 licht toegenomen. In het deel Diederik is H5 achteruitgegaan. Op voormalige
groeiplekken is nu de Gem. van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) te
vinden. Dit duidt op lichte ontkalking en beweiding/bemesting. Voor H5 is er mogelijk te veel
betreding. In het zuidelijke deel is de oppervlakte juist groter geworden. Vooral op de open
plekken tussen de bossen en naast paden treedt H5 nieuw op. In het centrale deel is een
uitbreiding vanuit bestaand grasland (H5) te constateren. Op de luchtfoto is in het westelijke
deel de structuur van H5 te plaatsen langs veel paden, en tussen de bossen op open
plekken.
De Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7) is in 2007 vertegenwoordigd op
plekken van voormalige begroeiing met Knopbies en Zeegroene Zegge aan de rand van het
westelijke deel. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein gekarteerd.35 Verzuring en
verdroging leiden vaak tot ontwikkeling naar dit heischraal grasland. Uit de kaarten van de
terreincondities zijn verdroging en verzuring op deze plek af te leiden.
35

Het is onduidelijk of deze gemeenschap daadwerkelijk niet voorkwam of door te weinig opnamen
niet is onderscheiden.
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De Gem. van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) is met een redelijk groot
oppervlak in Diederik positief te vermelden. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein te
vinden. Op de kaarten van de terreincondities is verarming en gedeeltelijk verzuring af te
lezen. Uit de vegetatiekaart van 1982-‘85 is af te leiden, dat deze gemeenschap ontstaan is
uit de Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) en de
Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon biggekruid (I2). De ontwikkeling van H5 naar H8 is
bij een lage dynamiek, lichte ontkalking en beweiding de natuurlijke successie. De
ontwikkeling van I2 is terug te koppelen aan het verschralingbeheer door beweiding op
voormalige intensief gebruikte graslanden. Er heeft dus verarming plaats gevonden. Dit is
ook af te lezen uit de trofiekaart.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) is 2007 niet meer in het
westelijke deel vertegenwoordigd. Uit de kaarten van de terreincondities zijn vernatting en
lichte verzuring af te leiden. Vernatting en verruiging (eventueel te lage begrazingsdruk)
kunnen oorzaken voor de achteruitgang zijn. Tegenwoordig zijn op voormalige groeiplekken
de volgende gemeenschappen vertegenwoordigd: Gem. Van Geel walstro, Gewone
rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5), Gem. van Kruipwilg (J2) en Gem. van
Duindoornstruweel (P6). Struweelvorming op voormalige groeiplekken is ook op de luchtfoto
te zien.
● Natte duinvalleien:
Bij de kalkrijke duinvalleien is het verdwijnen van de Gem. van Knopbies en Zeegroene
Zegge (F5) in het zuidelijkste deel negatief te vermelden. 2007 zijn op deze plekken 3
verschillende gemeenschappen te vinden. In het oostelijke gedeelte van het terrein groeit op
voormalige plekken van deze gemeenschap nu de Gem. van Duindoorn-Vlierstruweel (P3).
Deze komt voor op kalkrijke, vochtige tot droge bodems met een relatief hoog
voedingsstoffenniveau. In het westelijk gedeelte van het terrein groeit op voormalige plekken
van deze gemeenschap vegetatie van kalkrijke graslanden. Deze worden vertegenwoordigd
door de Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) en
de Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7). Laatst genoemde ontwikkeling naar
heischraal grasland ontstaat vaak door verzuring gepaard met verdroging.36
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden ontbreekt in 2007 de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3). 2007 is op deze plek voornamelijk de
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) te vinden,
die kalkrijkere omstandigheden eist dan I3.
● Overige graslanden:
Aan de oostkant van het westelijke deel komt met ca. 3 ha zandzegge voor. Deze is o.a.
typerend voor kaal/open zand. Op de luchtfoto is op deze groeiplekken plek kaal zand terug
te vinden. 1982-‘85 groeide hier voornamelijk de Gem. van Buntgras (H1), die typerend is
voor kalkarme omstandigheden. Er is dus sprake van meer dynamiek, waardoor weer kalk
aan de bovengrond komt.
36

Voor meer informatie over kenmerkende soorten/gemeenschappen en terreincondities van natte
duinvalleien wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.: De Westert: Natte duinvalleien.
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Bij de matig voedselrijke graslanden (K1-7) was het totale areaal in 1982-‘85 0,2 ha en in
2007 5,4 ha. Dit duidt erop, dat de hooi- en weilanden waar verschraling heeft
plaatsgevonden duidelijk zijn toegenomen. Dit is waarschijnlijk terug te koppelen aan het
beheer van maaien + afvoeren en begrazing. Deze graslanden ontwikkelen zich onder
verschralingsbeheer vanuit de voedselrijke graslanden.
Het areaal van de voedselrijke graslanden (L4 en L5) is in 2007 2,8 ha. 1982-‘85 waren deze
nog niet in het terrein te vinden. De gemeenschap L5 is terug te vinden op een smalle strook
in het oosten van het noordelijke gedeelte van het terrein. Deze grenst aan cultuurland en is
dus alleen aanwezig aan de uiterste rand van het gebied. Het verduidelijkt mogelijk de
invloed van buitenaf.
Het areaal van voedselrijke pioniergemeenschappen (M1 en M3) is met 0,4 ha licht
toegenomen. 1982-‘85 waren deze nog niet in het terrein te vinden. Deze gemeenschappen
ontwikkelen zich vaak door betreding en eutrofiering.
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 bijna 2x zo groot als
1982-‘85. Het toegepaste beheer om dit doel te bereiken kan als succesvol worden
beschouwd. Verhogen van dynamiek door begrazing en verschralingbeheer door maaien +
afvoeren heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de kalkrijke graslanden gehad.
Het tot nu toe gevoerde beheer kan het best worden voortgezet. Het is wel interessant te
achterhalen waarom de Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6), een
zeedorpenvegetatie, achteruit is gegaan. Deze floreert vooral bij verschillende vormen van
kleinschalig landgebruik en begrazing met geiten. Dit zou in het toekomstig beheer
overwogen kunnen worden.37
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken in 2007. De Gem. van Knopbies
en Zeegroene Zegge (F5) is niet meer terug te vinden. Natuurontwikkeling zoals in De
Westert en Vennewater zou een voorbeeld voor toekomstig beheer kunnen zijn.38
Het areaal van matig voedselrijke graslanden is bijna 5x zo groot als 1982-’85. De reden
hiervoor zou de vernatting in het gebied kunnen zijn. Onder vochtige tot natte
omstandigheden ontstaan soortenrijkere Molinietalia-graslanden. Op de vochtkaart is te zien
dat bijna het hele gebied is vernat, vergeleken met 1982-’85 (het verschil kan hier klein zijn;
in eerste instantie kan een trend naar nattere omstandigheden worden vastgesteld). Deze
gemeenschappen vertonen verschralingstadia van intensiever bemeste graslanden. Het
voortzetten van verschralingsbeheer lijkt hier zinvol.
Het areaal van de voedselrijkere graslanden is toegenomen. Gemeenschappen van deze
hoofdgroep waren volgens de kartering van 1982-‘85 niet in het gebied aanwezig. Vooral de
Gem. van Gestreepte witbol en Engels raaigras (L4) valt met een oppervlakte van 1,2 ha op.
Deze is typisch voor minder intensief gebruikte graslanden, die pas kort onder verschralend
beheer staan. Engels raaigras indiceert nog een hoge trofiestand. 1982-’85 groeide hier de

37

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen, blz. 32.
38
Zie voetnoot 34.
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Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon biggekruid (I2). Uit de trofiekaart is af te lezen, dat
op deze twee groeiplekken verrijking heeft plaatsgevonden.
Het zou interessant zijn te achterhalen, waaroom het areaal van de voedselrijkere
graslanden is toegenomen. Deze zijn nu terug te vinden op plekken van verlaten, beweid
bouwland en cultuurgrasland. De bodem blijkt hier nog heel rijk te zijn, mogelijk door het
landbouwkundig verleden en/of door atmosferische depositie.
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3.4. Noord‐Bakkum (“Zwarte Vlak”)
Het onderzoeksterrein “Noord-Bakkum” ligt in het centrale gedeelte aan de oostkant van het
NHD, tussen Egmond-Binnen en Castricum onder “De Mient”, ten westen van de Herenweg.
Het is 43.6 ha groot. Voor het grootste deel heeft het terrein nog een natuurlijk reliëf, waarin
enkele vrij hoge duinruggen lopen, zoals “De Zwarte Berg”. Het terrein valt uiteen in vier
delen.

NoordBakkum

Fig. 3.17: Luchtfoto terrein Noord-Bakkum (Google earth 2005).

Fig. 3.18: Ligging Noord-Bakkum in onderzoeksgebied.

In het noordelijke deel ligt het Schapenland. Dit bestaat geheel uit verlaten bollenlandjes met
daartussen brede walletjes of oude paadjes. Een groot deel is 1946 verlaten; de grotere
stukken dicht langs de Herenweg zijn tot 1972 in gebruik geweest.
Aan het schapenland sluit een deel aan, dat landbouwkundig is ontgonnen. Voornamelijk
werden er groenten en aardappels gekweekt. Na het beëindigen van dit gebruik in de jaren
veertig zijn de bouwlanden verlaten. Enkele akkertjes zijn ten behoeve van de fazantenjacht
met rogge ingezaaid. Als dekking voor de fazanten zijn op een aantal plaatsen
populierenbosjes aangeplant. In de omgeving van deze landjes werd soms ruigte (duinriet)
gemaaid om de aardappelen op het land te kunnen bewaren.
Het zuidelijke deel bestaat uit onontgonnen duingrasland met opgaand bos. Over het
eventueel agrarisch gebruik is niets met zekerheid bekend, waarschijnlijk is hier in het
verleden nergens landbouw bedreven. In de vegetatiekartering van 1982-’85 komen
vegetaties van kalkrijke graslanden met zeedorpenkarakter (H6 en H10) voor. Daaruit is af te
leiden, dat dit deel langdurig begraasd moet zijn geweest.
In het zuidoosten is in ± 1900 een eikenbos aangeplant. Mede door de toegenomen luwte als
gevolg van het opgroeiende bos is er sprake van spontane vestiging van eiken in het open
duingrasland.
Tijdens WO II zijn in het terrein op diverse plaatsen kuilen gegraven om bunkers te bouwen
(deze zijn er nooit gekomen).
In de periode van 1934-‘38 heeft de provincie Noord-Holland onder andere het terrein
Egmond opgekocht. Noord-Bakkum is sinds 1933 in het beheer van het PWN. Tussen 19691976 zijn de laatste van de landbouwveldjes uit de pacht genomen.
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Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
in stand houden van droge, kalkhoudende binnenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)]. Terugzetten/Vertragen van de verstruiking en verbossing. Verschraling
van voormalige agrarische percelen. Ontwikkeling van bloemrijke zomen.
In 2006 is in het gebied gestart met een natuurherstelproject. De financiële bijdrage hiervoor
komt o.a. van de energiemaatschappij Noordzeewind ter compensatie van een
windmolenpark voor de kust van Egmond. De in het gebied aanwezige nollen werden
vroeger ten behoeve van de tuinbouw afgegraven. Hier is de teeltlaag op 3 plekken tot op
het duinzand verwijderd en zo het nollenreliëf waar mogelijk hersteld, in totaal 32.000
kubieke meter grond. Van belang is niet dieper uit te graven dan de bewerkte laag, zodat ook
drogere delen t.b.v. de variatie in het gebied blijven zitten. Vervolgens werd er een vochtige
tot schrale uitgangssituatie gemaakt met reliëfverschillen, zodat er duinvalleivegetaties
kunnen ontstaan. Verder is een ooit aangeplante iepensingel verwijderd, waardoor het
uitzicht op de duinen vanaf de Herenweg is verbeterd.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:








Vernatting van alle laaggelegen terreindelen (valleien) door reductie
grondwaterwinning.
Maaien en afvoeren op voormalige landbouwveldjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen.
Begrazing met pinken.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. vogelkers door uitsteken/uittrekken (1982).
Afgraven teelgrond op voormalige tuinbouwgronden in het noordelijke deel.
Doel: Herstel van nollenreliëf t.b.v. voornamelijk natte duinvalleivegetaties (2006).
Aanleg van 4 nieuwe poelen.
Doel: leef- en voortplantingsgebied voor kikkers, padden en salamanders (2006).

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding
Beweiding

1997
2007

Vervolgbeheer
elk jaar
elk jaar

Begrazingsvorm

Aantal
GVE
seizoensbegrazing onbekend
seizoensbegrazing onbekend

Ras
Bont & Exmoor
Jongvee zwartbont

Seizoensbegrazing: van 1 juli tot 1 maart, buiten die tijd loopt er geen vee.
Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).
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Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

elk jaar op verschillende locaties

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur
Watervegetaties
Kruidenvegetaties
Struweel
Loofbos
Naaldbos
Zand
n.k.

1982-‘85
/
19 ha
16,4 ha
7,4 ha
0,7 ha
/
/

2007
1,5 ha
15,3 ha
11,5 ha
14 ha
0,8 ha
0,5 ha
0,03 ha

Ontwikkeling
toename
afname
afname
toename
geen verandering
geringe toename
n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).

Overzichtskaarten ingrepen De Mient:

Figuur 3.19: Luchtfoto met 2 bewerkte locaties in het noorden (Schapenland).

Figuur 3.20: Boorlocaties van de 3 omvormingsplekken in het noordelijke deel.
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Gemeenschap
Kalkrijke duinvalleien voedselarm Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge

Code
F5

Kalkrijke droge duingraslanden

H4
H5
H6

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
zeedorp Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

Matig voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies
droog Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar
Voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras
droog/vochtig Gem. van Engels raaigras
Voedselrijke
pioniergemeenschappen
Totale oppervlakte graslanden

nat

Gem. van Zilte greppelrus, Greppelrus en Zomprus

I3
I4
I5

K2
K5

L1
L5

M2

Opp. '82-'85
0,2 ha
0,2 ha
3 ha
6,2 ha
2,2 ha
11,4 ha

Opp. 2007
/
/
0,3 ha
11,6 ha
/
11,9 ha

1,4 ha
0,3 ha
1,6 ha
3,3 ha

0,5 ha
0,3 ha
0,7 ha
1,5 ha

0
-

1,9 ha
0,8 ha
2,7 ha

/
/
/

-

/
0,9 ha
0,9 ha

0,2 ha
/
0,2 ha

0
-

/

0,4 ha

0

/

0,4 ha

0

19 ha

14 ha

-

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

Ontwikkeling
0
0
+
+

-

-

-
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
Open water is in het deel Schapenland toegenomen. Dit is terug te voeren op het aanleggen
van poelen. Watervegetatie met voornamelijk Schedefonteinkruid is op de derde plek van het
omvormingsbeheer, in het noordelijke deel onderaan het schapenland, terug te vinden.
Het areaal struweel is met ca. 5 ha (afname van ca. 30%) achteruit gegaan. Dit heeft
voornamelijk te maken met het verwijderen van struweel (duindoorn) rond de 3 omgevormde
plekken.
Het areaal loofbos neemt in 2007 bijna 2x zo veel ruimte in beslag dan in 1982-’85. Uit de
vegetatiekarteringen is af te lezen, dat deze uitbreiding vooral plaats heeft gevonden, op
voormalige groeiplekken van struweel (hoofdzakelijk Kruipwilg en Eenstijlige meidoorn). De
uitbreiding van loofbos vertoont hier het volgende successiestadium bij een lage dynamiek
en de opbouw van bodemhumus.
Het aandeel kaal zand is met 0.5 ha toegenomen, vooral langs de bewerkte gebieden. Ook
in het westelijke deel van de noordkant is een klein stuk kaal zand terug te vinden.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
t.o.v. 1982-’85 niet echt veranderd. Ook de groeiplekken liggen nog steeds verdeeld over
ongeveer dezelfde percelen.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte met bijna 3 ha
(afname van ca. 100%) achteruit gegaan en kwam vooral voor in het westelijke deel. 2007
groeit hier voornamelijk de Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en
Duinviooltje (H5), die zich bij een lagere dynamiek uit H4 kan ontwikkelen. 2007 groeit H4
nog op een aantal kleine plekken in het zuidelijke en centrale deel. Op de luchtfoto is op die
plekken gedeeltelijk kaal zand te zien. De achteruitgang van H4 heeft waarschijnlijk te maken
met te weinig licht stuivende delen in het terrein. Mogelijk verhindert de van noord naar zuid
lopende bosstrook de invloed van de zeewind. Verder is de lage konijnenstand van invloed
op een lagere dynamiek.
De Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met bijna 6 ha (ca. 50%) toegenomen. Bij een lage dynamiek en/of nietsdoen gaat
deze gemeenschap over in duindoornstruweel. Dit is op sommige plekken, vooral in het
centrum van het noordelijke deel ook gebeurt. Hier heeft zich duindoorn vanuit bestaand
struweel uitgebreid. In 2007 is deze ontwikkeling juist de andere kant op te zien, maar dan
voornamelijk in het westelijke deel. Hier groeit nu op voormalige groeiplekken van Duindoorn
en Kruipwilg de Gemeenschap van H5. Dit is terug te voeren op het omvormingsbeheer ter
plekke. In het westen van het noordelijke deel heeft zich H5 ook ontwikkeld uit de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3). Dit doet vermoeden, dat er dynamiek
en toename van kalk een rol spelen.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) is 2007 niet meer in het
oostelijke deel vertegenwoordigd. Uit de kaarten van de terreincondities zijn vernatting en
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lichte verzuring af te leiden. Vernatting en verruiging (eventueel te lage begrazingsdruk)
kunnen oorzaken voor de achteruitgang zijn. Tegenwoordig zijn op voormalige groeiplekken
de volgende 2 gemeenschappen vertegenwoordigd: Gem. Van Geel walstro, Gewone
rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) en de Gem. van Duindoornstruweel (P6).
Struweelvorming op voormalige groeiplekken is ook op de luchtfoto te zien.
● Natte duinvalleien:
Bij de kalkrijke duinvalleien is het verdwijnen van de Gem. van Knopbies en Zeegroen Zegge
(F5) in het oostelijke deel negatief te vermelden, terwijl deze in 1982-‘85 maar een heel
kleine oppervlakte in beslag nam. 2007 groeit op voormalige plekken van deze
gemeenschap nu loofbos, de Gem. van Ruwe berk, Zomereik en Eenstijlige meidoorn (Q1).
Door ophoging van organische stof en lichte verzuring kan deze ontwikkeling (via struweel)
optreden. Deze condities zijn ook op de trofie- en zuurgraadkaart terug te vinden. Ook op de
luchtfoto is de uitbreiding vanuit bestaand bos terug te zien. De verdamping via de bossen
zou beperkend kunnen zijn.39
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is in 2007 de Gem. van Schapegras,
Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) met bijna 1 ha achteruitgegaan. De gemeenschap
groeide vooral in de westelijke helft van het terrein. 2007 is op deze plek voornamelijk de
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) te vinden,
die kalkrijkere omstandigheden nodig heeft dan I3. Door begrazing en betreding wordt deze
gemeenschap bevoordeeld.
● Overige graslanden:
Het areaal duinriet is met ca. 1 ha achteruit gegaan. Dit is terug te voeren op het verwijderen
van de voedselrijke bovenlaag, vooral op plekken met een dicht pakket duinriet. Ernaast
werd hier verder begraasd, om de uitbreiding verder tegen te gaan.
De matig voedselrijke graslanden zijn helemaal niet meer in het terrein vertegenwoordigd. In
1982-’85 namen deze een oppervlak van bijna 3 ha in. In 2007 is hier op een plek de
bovenlaag verwijderd. Op de andere is dit grasland dichtgegroeid met duindoorn, vanuit
bestaand struweel.
Het areaal van de voedselrijke graslanden is in 2007 bijna verdwenen. De Gem. van Engels
raaigras (L5) komt niet meer voor. Deze is tijdens het omvormingsbeheer in het noorden
verwijderd. In de uiterste hoek van het noordoostelijke deel komt met een heel kleine
oppervlakte de Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras (L1)
voor. Hier groeide eerder de voedselarmere variant van Gewoon struisgras, Gewoon
reukgras en Gewone veldbies (K2). Dit duidt plaatselijk op verrijking/verstoring.
Het areaal van voedselrijke pioniergemeenschappen (M2) is met 0,4 ha licht toegenomen.
1982-`85 waren deze nog niet in het terrein te vinden. Deze gemeenschappen ontwikkelen
zich vaak door betreding en eutrofiëring.

39

Voor meer informatie over kenmerkende soorten/gemeenschappen en terreincondities van natte
duinvalleien wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.: De Westert: Natte duinvalleien.
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Bijzonderheden:
Het optreden van de Gem. van Oeverkruid, Waterpunge en Stijve moerasweegbree (B3) is
vermeldenswaardig. Deze vertegenwoordigt een waardevolle pioniervegetatie van ondiepe,
voedselarme wateren. Het optreden is te danken aan het herstelproject in het noordoostelijke
deel van het terrein.
Conclusies en aanbevelingen:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
t.o.v. 1982-’85 niet echt veranderd. Ook de groeiplekken liggen nog steeds verdeeld over
ongeveer dezelfde percelen. Positief is de uitbreiding van het areaal van H5. Het toegepaste
beheer kan voor deze gemeenschap als succesvol worden beschouwd. Verhogen van
dynamiek door begrazing en verschralingbeheer door maaien + afvoeren heeft een positieve
invloed op de ontwikkeling van dit kalkrijk grasland gehad. Het is wel interessant, te
achterhalen waarom de Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6), een
zeedorpenvegetatie, achteruit is gegaan. Deze floreert vooral bij verschillende vormen van
kleinschalig landgebruik en begrazing met geiten. Dit zou in het toekomstig beheer op een
klein perceel overwogen kunnen worden. In de komende jaren moet middels indicatorsoorten
van kalkrijke graslanden blijken, of deze vegetatie zich nog in het gebied kan vestigen. Het
hoofdkenmerk zou hier bij indicatoren van de zeedorpenvegetaties kunnen liggen, zoals
Nachtsilene, Kegelsilene en Duinaveruit (H6 en H10). Verder zou de pioniervegetatie van de
Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) bevorderd kunnen worden. Te weinig
stuivende delen, de invloed van het bos en misschien de te lage konijnenstand zouden
invloed op een te lage dynamiek voor H4 kunnen hebben.
Mogelijk vestigt deze zich nog op een van de omgevormde plekken, op de droge delen.
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken in 2007. De Gem. van Knopbies
en Zeegroene Zegge (F5) is niet meer terug te vinden. Het in 2006 gestarte
omvormingsbeheer is erop gericht om deze gemeenschappen middels het uitgraven van
landjes en de aanleg van poelen in het gebied te bevorderen.40
Het verschralingsbeheer vertoont met betrekking tot de matig voedselrijke en de
voedselrijke graslanden een heel positieve ontwikkeling. De trend naar minder intensief
bemeste graslanden is duidelijk terug te vinden, vooral als gevolg van het herstelproject.

40

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
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3.5. Koningsbosch
Het onderzoeksterrein “Koningsbosch” ligt in het centrale gedeelte aan de oostkant van het
NHD, tussen Egmond-Binnen en Castricum, ten oosten van terrein Noord-Bakkum. Erdoorheen loopt de Herenweg. Het gebied is 32 ha groot. In het gebied komen nog lage
nollenlandjes voor. Koningsbosch is een van de langst onafgebroken begraasde
binnenduingraslanden van Nederland. Het terrein wordt door de Herenweg en de weg naar
Limmen in drie stukken verdeeld.

Koningsbosch

Fig. 3.21: Luchtfoto terrein Koningsbosch (Google earth 2005).

Fig. 3.22: Ligging Koningsbosch in onderzoeksgebied.

De twee belangrijkste stukken ten oosten van de Herenweg vallen uiteen in twee delen.
Van Koningsbosch-noord is de oosthoek al lange tijd afgegraven en geëgaliseerd en
sindsdien in gebruik als bemest wei- en hooiland. Het overige deel van Koningsbosch-noord
en heel Koningsbosch-zuid hebben heeft nog een natuurlijk reliëf, waar dankzij eeuwenlange
beweiding duingrasland tot ontwikkeling is gekomen. Beweiding vond slechts gedurende een
deel van het jaar plaats: in het voorjaar graasden er koeien (15-20 dieren) van boerderij
Zeeveld, deze werden er in juni weer afgehaald. De tweede beweidingsperiode was van
oktober tot het begin van de winter. Gedurende het winterhalfjaar (tot maart) stonden er
schapen (ca. 15 dieren). Deze beweidingsvorm is heel lang toegepast.
Het duingrasland is een tijd niet beweid geweest. Vanaf 1975 werden er in een perceel in het
noorden van het voor- tot najaar pinken ingeschaard (5 dieren). Het beweidingregime is dus
enigszins afwijkend t.o.v. vroeger. Sinds 1981 wordt het grootste terrein van 1-3 tot 1-12
beweid met pinken (6-7 dieren).
Het gebied ten westen van de Herenweg wordt in eerste instantie ingenomen door bos. De
voormalige boerderij Zeeveld ligt buiten de westelijke begrenzing van dit deel.
In de periode van 1934-‘38 heeft de provincie Noord-Holland onder andere het terrein
Egmond opgekocht. Boerderij Zeeveld kreeg in 1968 een andere bestemming.
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Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
in stand houden van droge, kalkhoudende binnenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)]. Terugzetten/Vertragen van de verstruiking en verbossing. Verschraling
van voormalige agrarische percelen. Creëren van een overgang van aangrenzend voormalig
bollenland naar het nollenlandschap in Koningbosch.
In 2003 is in het gebied gestart met het natuurherstelproject Zeerijtsdijkje fase 2. Tussen
oktober 2003 en januari 2004 werd van 2,5 ha voormalig bollenland de humeuze bouwvoor
verwijderd tot op het schone zand van de strandvlakte. Dit gebied ligt ten oosten van de
Herenweg en grenst daar in het zuidoosten aan het zuidelijke deel (op de GIS-kaart is dit
aangegeven als verlengd deel van Koningsbosch). Het doel is het herstel van een mesotrofe
gradiënt duinpolder met soorten van natte duinvalleien, kalkrijke droge graslanden en nat,
matig voedselrijk grasland. Deze ingrepen zijn ook duidelijk op de luchtfoto terug te vinden.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:








Verbeteren waterhuishouding door stoppen grondwaterwinning.
Maaien en afvoeren op voormalige duinlandjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen (sinds 1990).
Begrazing met pinken.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Afgraven teelgrond op voormalige tuinbouwgronden grenzend aan het zuidelijke deel
ten oosten van de Herenweg
Doel: Herstel van de gradiënt tienponder t.b.v. kwelmilieus en droge tot natte
duinvalleien (2003).
Aanleg van 3 nieuwe kwelpoelen.
Doel: leef- en voortplantingsgebied voor kikkers, padden en salamanders (2004).
Herstel overgang nollenland Koningsbosch en vlakke Zeerijtsdijke met 7000 kubieke
meter zand. Deze was tijdens het project Doornvlak vrijgekomen (2004).

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding
Beweiding

1997
2007

Vervolgbeheer
elk jaar
elk jaar

Begrazingsvorm

Aantal
GVE
seizoensbegrazing
5
seizoensbegrazing onbekend

Seizoensbegrazing: van 1 juli tot 1 maart, buiten die tijd loopt er geen vee.
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Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

elk jaar op verschillende locaties

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

0,2 ha

/

afname

Kruidenvegetaties

18 ha

17 ha

gelijk gebleven

Struweel

2,3 ha

3,2 ha

toename

Loofbos

5 ha

6,4 ha

toename

Naaldbos

/

0,1 ha

toename

Akker

0,4 ha

0,4 ha

gelijk gebleven

n.k.

/

2,2 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).

Overzichtskaart herstelproject Zeerijtsdijke:

Figuur 3.23: Google-earth opname 1 jaar na de ingreep.
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Kalkrijke droge duingraslanden

Gemeenschap
Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
zeedorp Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Code
H4
H5
H6

Opp. '82-'85
/
0,1 ha
10,1 ha
10,2 ha

Opp. 2007
0,1 ha
6,4 ha
/
6,5 ha

Ontwikkeling
0
+
-

-

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

I2
I3
I4
I5

1,9 ha
0,6 ha
/
/
1,5 ha

/
/
0,8 ha
0,8 ha
1,6 ha

+
+
0

Matig voedselrijke graslanden
droog/vochtig
droog/vochtig
droog
droog

Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies
Gem. van Kamgras, Kleine klaver en Madeliefje
Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar
Gem. van Gestreepte witbol, Smalle wegbree, Zandzegge en Grote ratelaar

K2
K4
K5
K7

0,5 ha
/
0,4 ha
/
0,9 ha

/
0,1 ha
/
0,3 ha
0,4 ha

0
0
0
0

Voedselrijke graslanden
droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig
droog/vochtig

Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras
Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Engels raaigras
Gem. van Gestreepte witbol en Engels raaigras
Gem. van Engels raaigras

L1
L3
L4
L5

/
/
/
4,7 ha
4,7 ha

0,5 ha
5 ha
1,9 ha
/
7,4 ha

+
+
+
+

M3

0,02 ha
0,02 ha
17 ha

/

0
0

Voedselrijke
pioniergemeenschappen

nat Gem. van Fioringras en Geknikte vossenstaart

Totale oppervlakte graslanden

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

/
16 ha

-
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
Het aandeel open water is verdwenen. Op de GIS-kaart van 1982-’85 was deze in het
noordelijke deel op basis van afvoersloten aanwezig.
Het areaal struweel is met bijna 1 ha (toename van ca. 40%) licht toegenomen. In het
noordelijke deel is het oppervlak toegenomen en in het zuidelijke ongeveer hetzelfde
gebleven; in 2007 is het meer verdeeld en minder geconcentreerd op een plek. Dit heeft met
het begrazingsbeheer te maken.
Het areaal loofbos neemt in 2007 ca. 1,5 ha meer ruimte in beslag dan in 1982-’85. Uit de
vegetatiekarteringen is af te lezen, dat deze uitbreiding plaats heeft gevonden in het deel ten
westen van de Herenweg als gevolg van natuurlijke bosuitbreiding vanuit bestaand bos.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 bijna
4 ha (afname van ca. 35%) minder dan in 1982-’85. Het opvallendste hieraan is het
verdwijnen van de zeedorpenvegetatie H6. Daar wordt hierna nader op ingegaan.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is in 2007 met een heel kleine
oppervlakte in het noordelijke deel terug te vinden. In 1982-’85 was deze gemeenschap nog
niet in het terrein waargenomen. Op de luchtfoto is kaal zand te zien. Dit duidt op meer
dynamiek, waarschijnlijk door de invloed van begrazing.
De Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met bijna 6,5 ha (ca. 99%) in het hele terrein (vooral het nollenland) toegenomen.
Opvallend is bij deze ontwikkeling, dat H5 behalve op een plek, zich helemaal heeft
ontwikkelt uit de zeedorpenvariant H6, de Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en
Walstrobremraap. Dit duidt op iets vochtigere omstandigheden en een mogelijke lichte
ontkalking in combinatie met minder aanvoer van voedingsstoffen. De eerste twee
ontwikkelingen zijn ook af te lezen uit de kaarten van de terreincondities.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Geel walstro, Nachtsilene en Walstrobremraap (H6) is 2007 niet meer in het
terrein vertegenwoordigd. Uit de kaarten van de terreincondities zijn vernatting en lichte
verzuring af te leiden. Vernatting en verruiging (eventueel te lage begrazingsdruk) kunnen
oorzaken voor de achteruitgang zijn. Tegenwoordig zijn op voormalige groeiplekken (deze
lagen voornamelijk in het nollenlandschap) de volgende 3 gemeenschappen
vertegenwoordigd: het grootste gedeelte wordt ingenomen door de Gem. Van Geel walstro,
Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5). In het noordelijke deel heeft ook
struweelvorming met Duindoornstruweel (P6) en Kruipwilgstruweel (J2) plaatsgevonden.
Struweelvorming op voormalige groeiplekken is ook op de luchtfoto te zien.
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● Natte duinvalleien:
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken. Deze werden in geen van de
twee vegetatiekarteringen aangetroffen. Het in 2003/04 gestart omvormingsbeheer in het
aangrenzende gebied is er ook op gericht om deze gemeenschappen in het gebied te
krijgen. Er was te weinig/geen basenrijke kwel in combinatie met te weinig dynamiek,
ontkalking en mogelijk een te lage grondwaterstand. Door het herstel van de gradiënt van het
omgevormde gebied naar het nollenlandschap is getracht ook in Koningsbosch met behulp
van basenrijke kwel vegetaties van duinvalleien te bevorderen. Op de overgang tussen het
bewerkte gebied groeit nu vooral duinriet en duindoorn. Uit de vochtkaart is vernatting af te
leiden. Duinriet vestigt zich vaak, als er ingrepen in een gebied zijn geweest; beweiding kan
deze verruiging tegen gaan.41
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is in 2007 de Gem. van Schapegras,
Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) niet meer vertegenwoordig. Deze groeide in het
noordelijke deel in het deel ten westen van de Herenweg. In 2007 is op deze plek de Gem.
van Duindoorn (H5) te vinden. Als er geen begrazing of betreding plaats vindt ontwikkelt
zich struweel/bos.
● Overige graslanden:
Het totale oppervlak van de matig voedselrijke graslanden is niet veel veranderd; 2007 is
deze ca. 0,5 ha minder dan in 1982-’85. Uit het zuidelijke deel zijn deze helemaal verdwenen
en komen tegenwoordig alleen nog maar aan de westkant van het noordelijke deel voor. Op
de voormalige groeiplekken komen nu Duindoorn, Kruipwilg en Zandzegge voor. Dit is hier
een teken van verruiging.
Het areaal van de voedselrijke graslanden (L1-5) was in 1982-`85 4,7 ha en in 2007 7,4 ha
(toename van ca. 57%). Dit is wel een lichte stijging qua oppervlakte, maar deze trend in het
noordelijke deel van een ontwikkeling van hoogproductieve en zeer intensief gebruikte
graslandvegetaties (L5) naar minder intensief gebruikte graslanden (L3) is duidelijk te zien.
Deze trend is ook terug te vinden op de trofie-kaart, die op de vlakken waar in 1982-`85
oorspronkelijk Engels raaigras groeide verarming aangeeft. Dit is terug te voeren op het
verschralingsbeheer.

41

Voor meer informatie over kenmerkende soorten/gemeenschappen en terreincondities van natte
duinvalleien wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.: De Westert: Natte duinvalleien.
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Conclusies en aanbevelingen:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
met bijna 4 ha achteruitgegaan t.o.v. 1982-’85. Positief is de enorme uitbreiding van het
areaal van H5. Het toegepaste beheer kan voor deze gemeenschap als succesvol worden
beschouwd. Verhogen van dynamiek door begrazing en verschralingbeheer door maaien +
afvoeren heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van dit kalkrijk grasland gehad.
Negatief is dat deze gemeenschap op voormalige plekken van de Gem. van Geel walstro,
Nachtsilene en Walstrobremraap (H6), een zeedorpenvegetatie, voorkomt. Deze floreert
vooral bij verschillende vormen van kleinschalig landgebruik en begrazing met geiten. Dit zou
in het toekomstig beheer op een klein perceel overwogen kunnen worden. Verder zou de
pioniervegetatie van de Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) bevorderd kunnen
worden. Te weinig stuivende delen, de invloed van het bos en misschien de te lage
konijnenstand zouden invloed op een te lage dynamiek voor H4 kunnen hebben.42
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien ontbreken ook in 2007. Het in 2003/04
gestarte omvormingsbeheer in het aangrenzende terrein aan het zuidelijke deel is erop
gericht om deze gemeenschappen door een geleidelijke overgang ook in Koningsbosch te
bevorderen. Op de overgang tussen het bewerkte gebied groeit nu vooral Duinriet en
Duindoorn. Duinriet vestigt zich vaak, als er ingrepen in een gebied zijn geweest; beweiding
kan deze verruiging tegen gaan. Het zou overwogen kunnen worden, ook in het gebied zelf
potentiële groeiplekken af te graven om zo de invloed van het grondwater en/of basenrijke
kwel te verhogen.43
Het verschralingsbeheer vertoont met betrekking tot de matig voedselrijke en de
voedselrijke graslanden een heel positieve ontwikkeling. De trend naar minder intensief
bemeste graslanden is duidelijk terug te vinden, vooral als gevolg van de weer ingevoerde
begrazing.

42

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
43
Zie voetnoot 39.
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3.6. Wolfsveld
Het onderzoeksterrein “Wolfsveld” ligt in centrale deel van het NHD, tussen Egmond-Binnen
en Bakkum-Noord, ten westen van de Herenweg. Het is ca. 38 ha groot en wordt omsloten
van de terreinen Vogelwater en Noord-Bakkum. Het terrein maakt onderdeel uit van een
aantal bospercelen in het middenduin. Het terrein bestaat uit 4 delen.

Wolfsveld

Fig. 3.24: Luchtfoto terrein Wolfsveld (Google earth 2005).

Fig. 3.25: Ligging Wolfsveld in onderzoeksgebied.

Het centrale deel (ca. 50%) wordt geheel ingenomen door bos. Het meeste bos ten noorden
van de Zeeweg bij Bakkum is in deze eeuw aangelegd. Een groot deel van dit jonge naalden loofbos groeit op voormalig bouwland. Kenmerkend en ook op de luchtfoto te zien is de
rationele, rechthoekige aanleg van de percelen, o.a. in dit terrein. De flora draagt hier door
voormalig agrarisch gebruik een verstoord, ruderaal karakter en is in veel percelen
soortenarm.
In het noordwestelijke deel, omringd door bos, is een stuk open graslandgebied aanwezig.
Hier is in de jaren negentig opslag t.b.v. een open plek en graslanden verwijderd.
Het zuidwestelijke deel grenst aan het terrein Vogelwater. Hier is het nollenlandschap met
kleine lage duintjes nog te herkennen.
Aan de oostkant van het terrein grenst deze aan Noord-Bakkum. Over het eventueel
agrarisch gebruik is niets met zekerheid bekend, waarschijnlijk is hier in het verleden
nergens landbouw bedreven. In de vegetatiekartering van 1982-’85 komen vegetaties van
kalkrijke graslanden (H4 en H5) voor. Daaruit is af te leiden dat er toen nog lichte
verstuivingen waren (H4) en begrazing (H5) plaats heeft gevonden; door konijnen of vee.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende middenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbosssing. Verschraling van voormalige
agrarische percelen.
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(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:






Maaien en afvoeren op voormalige landbouwveldjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen (sinds 1990).
Begrazing met pinken.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Vergroting van het areaal duingrasland en de beleefbaarheid van het gebied door het
verwijderen van Corsicaanse dennenbos (1996).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. Vogelkers door afzetten, toepassen roundup
(2002).

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding

2007

Vervolgbeheer
-

Begrazingsvorm

Aantal
GVE
integraal jaarrond onbekend

Ras
Schotse Hooglanders

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

2003

verschillend, afhankelijk van ontwikkeling

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Kruidenvegetaties

13,7 ha

11,2 ha

afname

Struweel

6 ha

5 ha

afname

Loofbos

7,8 ha

12 ha

toename

Naaldbos

8,2 ha

7,3 ha

afname

Zand

/

0,03 ha

geringe toename

n.k.

/

1,3 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-‘85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep

Gemeenschap

Code

Opp. '82-'85

Opp. 2007

Kalkrijke duinvalleien

Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge

F5

/

0,1 ha

0

/

0,1 ha

0

Kalkrijke duingraslanden

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Matig voedselrijke graslanden
Voedselrijke graslanden

Totale oppervlakte graslanden

Ontwikkeling

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper

H4

5,5 ha

0,2 ha

-

Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje

H5

6,2 ha

4,1 ha

-

Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil

H7

/

0,1 ha

0

11,7 ha

4,4 ha

-

Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies

I3

1,1 ha

1,3 ha

0

Gem. van Zandzegge

I4

0,8 ha

0,1 ha

-

Gem. van Duinriet

I5

0,1 ha

3,4 ha

+

2 ha

4,8 ha

+

/

0,3 ha

0

/

0,3 ha

0

Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies

K2

Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras

L1

/

0,3 ha

0

Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Engels raaigras

L3

/

0,1 ha

0

/

0,4 ha

0

14 ha

10 ha

-

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur wordt duidelijk, dat er niet heel veel is
veranderd. Opvallend is dat het areaal loofbos met bijna 4 ha (toename van 53%) groter is
geworden. Deze ontwikkeling is terug te vinden in het noordwestelijke deel, waar in 1996 bos
is gekapt. Verder heeft bosuitbreiding plaats gevonden in het oostelijke open
duingraslandgebied. Dit duidt op spontane ontwikkeling vanuit bestaand bos op een
voedings- en humusrijke bodemlaag.
Met een hele kleine oppervlakte is het aandeel kaal zand in het terrein terug te vinden. Hier
groeide in 1982-‘85 de Gem. van Duinsterretje en Muurpeper (H4). Dit duidt op verstuiving;
mogelijk door konijnen en/of door Schotse Hooglanders.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
meer dan 7 ha (afname van ca. 63%) minder dan in 1982-’85. Het opvallendste hieraan is
het verdwijnen van deze vegetaties uit het centrale, noordwestelijke en zuidwestelijke deel.
In 2007 zijn deze gemeenschappen bijna alleen nog in het oostelijke deel open duingrasland
vertegenwoordigd. Daar wordt hierna nader op ingegaan.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is in 2007 nog op drie plekken met een
oppervlakte van 0,5 ha in het zuidwestelijke deel terug te vinden. In 1982-’85 was deze
gemeenschap nog met 5,5 ha in het terrein vertegenwoordigd. Op voormalige groeiplekken
in het oostelijke deel groeien in 2007 voornamelijk 3 gemeenschappen. De Gem. van Geel
walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5). Dit is bij lagere dynamiek,
lichte ontkalking en lichte ophoging van organisch materiaal een volgend successiestadium.
Ook de Gem. van Kruipwilg (J2) is terug te vinden. Ook dit kan op zuurdere standplaatsen
een volgend successiestadium zijn. Dit is ook terug te zien op de zuurgraadkaart. De laatste
is de Gem. van Duinriet (I5). Verruiging en vergrassing met Duinriet komt in dit stuk vaker
voor. Een te lage begrazingsdruk zou hier een reden voor kunnen zijn.
De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met bijna 2 ha (ca. 65%) achteruitgegaan. In 1982-‘85 is deze in het hele terrein
vertegenwoordigd. In het noordwestelijke deel groeit in 2007 voornamelijk de Gem. van
Duinriet (I5). Hier zou een te lage dynamiek een reden kunnen zijn. In het zuidwestelijke deel
komen op voormalige groeiplekken vooral 3 gemeenschappen voor. De Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3). Deze ontstaat vooral bij oppervlakkige
ontkalking en overbetreding/beweiding. Deze ontwikkeling is terug te voeren op de
(integrale) begrazing. Verder treedt de Gem. van Duinriet (I5) op, wat weer terug te voeren is
op een waarschijnlijk te lage dynamiek, vooral aan de randen van het terrein. De derde is de
Gem. van Kruipwilg (J2). Deze blijkt zich vanuit bestaand struweel te hebben uitgebreid en
heeft de voorkeur voor zuurdere standplaatsen. Deze trend is ook te zien op de
zuurgraadkaart. In het oostelijke deel is de gemeenschap juist groter geworden en heeft zich
voornamelijk onder lichte ontkalking uit H4 ontwikkeld.
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Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en Tormentil (H7) is met een heel klein oppervlak van
0,1 ha in 2007 in het zuidwestelijke deel vertegenwoordigd. Op plekken van voormalige
begroeiing met H5. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein vertegenwoordigd.44 Verzuring
en verdroging leiden vaak tot ontwikkeling naar dit heischraal grasland. Uit de kaarten van de
terreincondities is verzuring af te leiden.
● Natte duinvalleien:
Een hele positieve ontwikkeling is het optreden van de Gem. van Knopbies en Zeegroene
zegge (F5), hoewel met een heel klein oppervlak van 0,1 ha. 1982-‘85 was deze nog niet in
het terrein vertegenwoordigd. In 1982-’85 groeide hier de Gem. van Schapegras,
Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3). Knopbies indiceert hier natte, kalkrijke en
stikstofarme omstandigheden. Het vroegere voorkomen van Schapegras duidt op zuurdere
condities, die vaak voorkomen uit een niet optimale waterhuishouding. De zuurgraadkaart
toont plaatselijk basische omstandigheden, de vochtkaart vernatting.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is in 2007 het areaal van de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) niet veel verandert. In 2007 groeit I3
ook in het zuidwestelijke deel op voormalige plekken van H5.
● Overige graslanden:
Het totale oppervlak van de matig voedselrijke graslanden is licht toegenomen; 2007 is de
Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies (K2) met ca. 0,2 ha
vertegenwoordigt. In 1982-’85 was deze nog niet vertegenwoordigd en groeit nu op een
voormalige groeiplek van H5. Dit is plaatselijk terug te voeren op zuurdere en voedselrijkere
omstandigheden.
Het areaal van de voedselrijke graslanden (L1 en L3) is met 0,4 ha licht toegenomen. In
1982-’85 waren deze nog niet vertegenwoordigd. L3 groeit op een smalle strook langs een
pad aan de rand van het noordelijke deel. Engels raaigras indiceert hier voedselrijke
omstandigheden. L1 groeit in het oostelijke deel op voormalige begroeiing met duindoorn.

44

Het is onduidelijk of deze gemeenschap daadwerkelijk niet voorkwam of door te weinig opnamen
niet is onderscheiden.
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Conclusies en aanbevelingen:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007
met meer dan 7 ha achteruitgegaan t.o.v. 1982-’85. In drie delen komen deze
gemeenschappen niet meer voor; alleen in het oosten zijn ze met een oppervlakte van 4,4
ha vertegenwoordigd. Er heeft een relatief grote verruiging met duinriet, struweel en bos
plaats gevonden. Positief is het optreden van de Gem. van Tandjesgras, Kruipwilg en
Tormentil (H7). In de toekomst zou geprobeerd kunnen worden, het gebied nog meer te
verschralen door af te plaggen of de begrazingsdruk in sommigen delen te verhogen. Verder
zou de pioniervegetatie van de Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) bevorderd
kunnen worden. Te weinig stuivende delen, de invloed van het bos en misschien de te lage
konijnenstand zouden invloed op een te lage dynamiek voor H4 kunnen hebben.45
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien zijn in 2007 met 1 gemeenschap
vertegenwoordigd. Knopbies en Zeegroene zegge hebben zich weten te vestigen. Wel met
een klein oppervlakte, in het oostelijke deel. Dit duidt er wel op, dat er potenties in dit gebied
voor natte duinvalleien liggen. Misschien zou een ingreep zoals in Doornvlak ook hier
toegepast kunnen worden. Daar is de voedselrijke bovenlaag afgeplagd en tot aan het
schone duinzand afgegraven. Op de lage plaatsen komt het grondwater nu weer aan de
oppervlakte. Aanvullend op erop volgende begrazing zou in het begin nog gemaaid kunnen
worden.46
Misschien zou t.b.v. zowel kalkrijke droge graslanden als ook kalkrijke duinvalleien
verwijdering van bosaanplant overwogen kunnen worden. Behalve het afgraven van de
voedselrijke bovenlaag en gedeeltelijk op de lagere delen het aan de oppervlakte komen van
grondwater, zou ook de dynamiek door meer openheid bevorderd kunnen worden.

45

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
46
Zie voetnoot 45.
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3.7. Doornvlak
Het onderzoeksterrein “Doornvlak” ligt in centrale deel van het NHD, tussen Egmond-Binnen
en Bakkum-Noord, ten westen van de Herenweg. Het is 56 ha groot. Het terrein is gelegen
tussen een aantal aangeplante bospercelen. Het terrein valt na recente ingrepen uiteen in
twee delen.

Doornvlak

Fig. 3.26: Luchtfoto terrein Doornvlak (Google earth 2005).

Fig. 3.27: Ligging Doornvlak in onderzoeksgebied.

In het centrale deel ligt een open stuk duingraslandgebied. Hier zijn lage natuurlijke duintjes,
nollen aanwezig. In de 18e eeuw werden in deze grote natte duinvallei sloten en greppels
gegraven om overtollig water af te voeren. De natte valleien stroomden leeg om te dienen als
landbouwgrond/duinakkertjes. De overige stukken werden gebruikt om vee in te scharen.
Boerderij Berwout is een monument uit die tijd. Gronden die niet geschikt waren voor
landbouw en vee werden toegevoegd aan het jachtdomein van de adel. Na de oorlog werden
deze landjes verlaten. Door een grote hoeveelheid mest dragen vooral de duinlandjes een
verstoorde vegetatie en zijn verruigd.
Eromheen ligt bos met voornamelijk Corsicaanse den. De meeste aanplant vond plaats in de
jaren dertig en vijftig, toen in de duinen jaarlijks tussen 20 en 50 hectare bebost werden.
Hiervan was ongeveer 60-65% naaldbos.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende middenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbosssing. Verschraling van voormalige
agrarische percelen.
In 2003 is in dit gebied gestart met een natuurontwikkelingsproject. De voedselrijke grond is
tot aan het schone duinzand afgegraven. Op de lage plaatsen komt het grondwater nu weer
aan de oppervlakte. Struiken en bomen zijn verwijderd om het terrein open te maken. Een
waterwinkanaal is dichtgemaakt en ligt nu onder de duinen. Verder zijn wandelpaden
omgelegd om het terrein niet te doorsnijden. Begrazing met Schotse Hooglanders is
ingesteld om het snel terugkomen van struiken en grassen tegen te gaan. De ligging van de
voormalige landbouwgrond is af te leiden uit een luchtfoto van 1945.
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(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:








Maaien en afvoeren op voormalige landbouwveldjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen.
Begrazing met Schotse Hooglanders (2003).
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpen- en valleivegetaties.
Vergroting van het areaal duingrasland en de beleefbaarheid van het gebied door het
verwijderen van ca. 4,5 ha Corsicaanse dennenbos (2003).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. Vogelkers door afzetten, roundup (2002).
Afgraven bovenste voedingsrijke laag van ca. 7 ha voormalige duinlandjes.
Doel: Bevorderen flora en fauna van vochtig tot natte duinvalleien (2003).
Bosbeheer: Maken van verjongingsgaten t.b.v. natuurlijke verjonging (2009/10).

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Beweiding

2003

Vervolgbeheer
-

Begrazingsvorm

Aantal GVE

Ras

integraal jaarrond

5

Schotse Hooglanders

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Maatregel
Maaien + afvoeren

Start
2003

Vervolgbeheer
verschillend, afhankelijk van ontwikkeling

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-´85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

0,22 ha

2,43 ha

toename

Kruidenvegetaties

11 ha

12 ha

geringe toename

Struweel

16,3 ha

7 ha

toename

Loofbos

17 ha

16 ha

geringe afname

Naaldbos

11 ha

9 ha

afname

Zand

/

8,6 ha

toename

n.k.

/

1,30 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-‘85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en struweel. Ter
vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007 niet apart in gedeeld en
worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in het terrein is aangetroffen, wordt dit
aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien

Gemeenschap
voedselarm Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge

Code
F5

Kalkarme duingraslanden

Gem. van Buntgras

H1

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje

H4
H5

Duingraslanden Rompgemeenschappen

Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

I3
I4
I5

Matig voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies

K2

Voedselrijke graslanden

L3

droog/vochtig Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Engels raaigras

Totale oppervlakte graslanden

Opp. '82-'85
/
/
0,04 ha
0,04 ha
0,8 ha
8,3 ha
9,1 ha
0,01 ha
1,8 ha
/
1,8 ha

Opp. 2007
0,3 ha
0,3 ha
/
/
0,1 ha
5,7 ha
5,8 ha
1,2 ha
/
3,7 ha
4,9 ha

/
/
/

0,4 ha
0,4 ha
0,001 ha

/

0,001 ha

0

11 ha

10 ha

+

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

Ontwikkeling
0
0
0
0
-

+
+
+
0
0
0
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
Het aandeel open water en begroeiing met Schedefonteinkruid is met meer dan 2 ha
toegenomen. Dit is vooral in het zuidelijke deel terug te vinden. De bedekking met struweel is
met meer dan 9 hectare en het areaal naaldbos met 2 ha afgenomen. Kaal zand heeft 2007
een oppervlakte van bijna 9 ha. Deze ontwikkelingen zijn allemaal terug te voeren op het
herstelproject van 2003.
Grasland:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
3,3 ha (ca. 64%) achteruitgegaan. Een mogelijke reden hiervoor is het herstelproject. Op een
aantal plaatsen waar in 1982-‘85 deze graslanden voorkwamen, is de bovenlaag afgegraven.
Het totale oppervlak is dus minder, maar er zijn nieuwe groeiplekken gecreëerd. Mogelijk kan
ook de invloed van stikstof via atmosferische depositie, de te lage konijnenstand en een te
lage begrazingsdruk een rol spelen. Deze invloeden kunnen tot vergrassing/verstruiking en
verbossing leiden.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte licht achteruit
gegaan. 2007 is op voormalige groeiplekken de Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver,
Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) te vinden. Dit spreekt voor het doorgaan van de
successie onder invloed van begrazing/bemesting. Een klein gedeelte wordt ingenomen de
Gem. van Duindoorn (P6). Deze heeft zich vanuit bestaand struweel uitgebreid. Dit zou hier
terug te voeren zijn op een te lage dynamiek/natuurlijke successie.
Verder valt op, dat de Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en
Duinviooltje (H5) in 2007 met 2,6 ha (ca. 69%) achteruit is gegaan. Deze is in 1982-‘85
voornamelijk in het centrale deel in de vorm van losse stukken vertegenwoordigd;
versnipperd zijn enkele groeiplekken aan de randen van het terrein terug te vinden. 2007 is
H5 behalve een klein gedeelte alleen nog in het centrale deel te vinden; de in 1982-‘85 losse
plekken zijn een groot geheel geworden. De achteruitgang in de rest van het terrein zou hier
vooral te verklaren kunnen zijn met het herstelproject. Op voormalige groeiplekken is in 2007
vooral kaal zand en open water terug te vinden.
Zeedorpenvegetaties:
Gemeenschappen van de zeedorpenvegetaties zijn in 1982-‘85 en 2007 niet in het gebied
terug te vinden. Deze zouden zich mogelijk in een verder successiestadium uit H4 of H5
kunnen ontwikkelen.
● Kalkrijke duinvalleien:
Een positieve ontwikkeling is die van de kalkrijke duinvalleien. Met een klein oppervlak is de
waardevolle Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge (F5) vertegenwoordigd. Deze is hier
gebonden aan voedselarme, kale grond in secundaire valleien met kalkrijk zand of de
toevoer van kalkrijk grondwater. Op de luchtfoto zijn op deze plek kleine stukken kaal zand te
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zien. Opvallend is hierbij, dat gemeenschappen van deze vegetaties niet voorkomen op de
plekken waar de voedselrijke bovenlaag is afgevoerd.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is de oppervlakte van de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) in 2007 met bijna 1,2 ha groter
geworden. 1982-‘85 groeide hier de Gem. van Kruipwilg (J2). 2007 komt I3 voor naast een
bewerkt stuk kaal zand. De ontwikkeling is dus mogelijk terug te voeren op werkzaamheden
t.b.v. het omvormingsproject.
● Overige gemeenschappen:
In het centrale gedeelte kwam in 1982-`85 met ca. 1,8 ha zandzegge voor. Op de luchtfoto is
op deze plek in 2007 kaal zand terug te vinden en komt deze meer in het terrein voor.
In het noordelijke deel komt met ca. 3,7 ha duinriet voor. Dit is een indicator voor verstoring
en vergrassing. Zij zijn m.b.t. grote variaties in voedingsniveau, pH en vochtgehalte heel
tolerant, omdat ze zich snel kunnen aanpassen. Volgens Doing (1974) treedt vergrassing
met Duinriet o.a. op bij abrupte diepe verzanding. Op de luchtfoto is kaal zand en voormalige
groeiplekken van Naaldbos (2003 hier gekapt) terug te vinden.
De matig voedselrijke graslanden zijn in de vorm van de Gem. van Gewoon struisgras,
Gewoon reukgras en Gewone veldbies (K2) met een heel klein oppervlak vertegenwoordigd.
Dit duidt op matig voedselrijke omstandigheden. Voor de werkzaamheden groeide hier de
Gem. van Kruipwilg (J2). Op de luchtfoto is vooral kaal zand te zien.
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 t.o.v. 1982-‘85 met ca.
62% achteruitgegaan. Een reden is het natuurherstelproject, waardoor vooral in het
zuidoostelijke, zuidwestelijke en westelijke deel bestaande graslanden zijn verdwenen. Dit
ten gunste van een voedingsarmere uitgangssituatie. Op de nattere delen zullen zich op den
duur vegetaties van natte duinvalleien vestigen. Op de hogere en drogere gronden is
vegetatie van de droge, kalkrijke graslanden te verwachten. Tot nu toe is dat vooral in het
centrale deel gelukt. Het blijkt dat zich de vegetatie daar heeft ontwikkelt en uitgebreid vanuit
bestaande graslanden. Volgens de kartering van 2007 is op de plekken in het zuidelijke deel
waar de teeltlaag is verwijderd nog geen pionierbegroeiing van de kalkrijke droge graslanden
met bijvoorbeeld Duinsterretje en Muurpeper terug te vinden. In het noordelijke deel treedt
verruiging met zandzegge op, mogelijk is hier de begrazingsdruk te laag en/of de invloed van
voedingstoffen in de neerslag te groot. Ook een te lage konijnenstand zal een rol kunnen
spelen. In de komende jaren moet middels indicatorsoorten van kalkrijke graslanden blijken,
hoe succesvol dit beheer is geweest. Goede indicatoren (van een latere successiestadium)
zijn bijvoorbeeld Kegelsilene, Nachtsilene en Wondklaver.
De zeedorpenvegetaties zijn ook 2007 niet in het gebied terug te vinden. Deze zijn
gebonden aan een zekere aanvoer van meststoffen (verrijking) en verstoring, bijvoorbeeld in
de vorm van betreding. Een hogere begrazingsdruk zou voordeelig kunnen zijn voor deze
gemeenschappen.
De kalkrijke duinvalleien vertonen een positieve ontwikkeling. Knopbies en Zeegroene
Zegge zijn met een klein oppervlak in het centrale deel tussen kalkrijke droge graslanden
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vertegenwoordigd. Op de luchtfoto zijn kleine stukken kaal zand te zien. De omstandigheden
zijn dus voor deze waardevolle en bedreigde vegetatie goed geschikt om zich te kunnen
vestigen. Het zou interessant zijn om te achterhalen, waarom zich gemeenschappen van de
kalkrijke duinvalleien tot 2007 nog niet op de bewerkte delen hebben gevestigd. Mogelijk is
er onvoldoende aanvoer van kalk, via het grondwater of verstuivingen op deze plekken.
Een laatst knelpunt in het westelijke deel is een zekere vergrassing met duinriet op kaal
zand (de in 2003 afgeplagde delen). Het voorkomen van deze “ ruige tapijten” kan o.a.
ontstaan door abrupte verzanding. Vormen hiervan met Zeegroene Zegge zijn kenmerkend
voor de verruiging in duinvalleien. Dit zou in een gedetailleerde analyse moeten blijken. Deze
potentiële groeiplek voor duinvalleivegetaties zou dan bevorderd kunnen worden met een
hogere begrazingsdruk.
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3.8. Vogelwater (incl. Wei van Brasser)
Het onderzoeksterrein “Vogelwater” ligt in centrale deel van het NHD, ten noordwesten van
Bakkum-Noord, ten westen van de Herenweg. Het is 53 ha groot. Het terrein valt uiteen in
twee delen.

Vogelwater

Fig. 3.28: Luchtfoto terrein Vogelwater (Google earth 2005).

Fig. 3.29: Ligging Vogelwater in onderzoeksgebied.

Het noordelijke deel wordt geheel ingenomen door bos. Het meeste bos ten noorden van de
Zeeweg bij Bakkum is in deze eeuw aangelegd. Een groot deel van dit jonge naald- en
loofbos groeit op voormalig bouwland. Kenmerkend en ook op de luchtfoto te zien is de
rationele, rechthoekige aanleg van de percelen, o.a. in dit terrein. De flora draagt hier door
voormalig agrarisch gebruik een verstoord, ruderaal karakter en is in veel percelen
soortenarm.
Het zuidelijke deel bestaat vooral uit een open duingraslandgebied met 2 poelen. Hier zijn
lage natuurlijke duintjes, nollen aanwezig. In de 18e eeuw werden in deze grote natte
duinvallei sloten en greppels gegraven om overtollig water af te voeren. De natte valleien
stroomden leeg om voornamelijk als duinweide te dienen. Deze beweiding van
duingraslanden is vanaf 1900 sterk teruggedrongen [om bedrijfseconomische redenen
(Jelles, 1968)].Tot 1914 heeft hier de laatste pachter (Jan Brasser) in de
schaapherderwoning “Zeeduin” gewoond.
Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1982 is de wei gebruikt voor de teelt van
o.a. tarwe, rogge, aardappelen en maïs. Door een grote hoeveelheid mest dragen vooral de
duinlandjes een verstoorde vegetatie en zijn verruigd.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende middenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking/verbosssing. Verschraling voormalige agrarische
grond. Verbinding maken tussen zeeduinen-binnenduinrand om de dynamiek te herstellen.
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In 1996/97 is in dit gebied gestart met een natuurontwikkelingsproject. Oostenrijkse
dennenbos is gekapt en de monotone begroeiing van duinriet werd van voormalige
weilanden verwijderd. Van het grootste deel werd de door bemesting verrijkte bovengrond
verwijderd. De vrijgekomen 30.000 kubieke meter zand zijn gebruikt voor het maken van de
nollen naast de valleien.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:











Aanbrengen van reliëf en de hiermee samenhangende gradiënt nat/droog.
Opheffen belemmeringen voor doorgaande verstuiving en herstel van de dynamiek.
Vergroting areaal duingrasland/beleefbaarheid van het gebied door het verwijderen
van 2,5 ha Oostenrijkse dennenbos (1996). Stobben/takken zijn versnipperd.
Verwijderen van de voedselrijke toplaag op voormalige landbouwveldjes (1996).
Doel: Creëren van een vochtig schraal milieu voor kenmerkende duinvegetaties.
Aanleg van twee duinvalleien.
Doel: Creëren van een nat milieu voor natte duinvalleivegetaties (1996).
Begrazing met Noordhollandse Landgeit (2004).
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpen- en valleivegetaties.
Exotenbestrijding: Verwijderen Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003/04)
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. Vogelkers door afzetten/roundup (2006).
Opslag verwijderen: Verwijderen van Wilg door uitsteken/uittrekken (2002).
Opslag verwijderen: Verwijderen van Grove den (2006).

Instandhoudingbeheer:
De belangrijkste constante maatregel om de doelen te bereiken is beweiding.
Maatregel Start Vervolgbeheer Begrazingsvorm
Beweiding 2004

-

Aantal GVE

Ras

10

Noordhollandse Landgeit

integraal jaarrond

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

0,02 ha

2,1 ha

toename

Kruidenvegetaties

14 ha

11 ha

toename

Struweel

3,8 ha

5,1 ha

toename

Loofbos

19,7 ha

28,2 ha

toename

Naaldbos

16,3 ha

6 ha

afname

Zand

/

0,2 ha

geringe toename

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en struweel. Ter
vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007 niet apart ingedeeld en
worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in het terrein is aangetroffen, wordt dit
aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:

Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien

Gemeenschap
voedselarm Gem. van Duinrus en Zomprus (pionier)

Kalkarme duingraslanden

Gem. van Buntgras

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje
Gem. van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras
zeedorp Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit, Zwenkdravik en Muurpeper

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Matig voedselrijke graslanden

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

droog Gem. van Glanshaver, Fluitekruid en Kropaar

Code
F3
H1
H4
H5
H8
H10

I2
I3
I4
I5
K5

Voedselrijke graslanden droog/vochtig Gem. van Gestreepte witbol

L2

Voedselrijke pioniergemeenschappen
nat Gem. van Zilte greppelrus, Greppelrus en Zomprus

M2

Totale oppervlakte graslanden
"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

Opp. '82-'85
/
/
0,2 ha
0,2 ha
0,5 ha
1,5 ha
/
0,1 ha
2 ha

Opp. 2007
0,1 ha
0,1 ha
/
/
0,5 ha
1,7 ha
0,6 ha
/
2,8 ha

Ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
+
0
+

2,5 ha
1,2 ha
0,1 ha
/
3,8 ha
0,01 ha
0,01 ha
/
/

/
/
1,8 ha
2 ha
3,8 ha
/
0,04 ha
0,04 ha

+
+
0
0
0
0
0

/
/
6 ha

0,1 ha
0,1 ha
7 ha

0
0
+
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
Het aandeel open water en begroeiing met Klein Kroos is met meer dan 2 ha toegenomen.
Met meer dan 4 ha zijn gemeenschappen van de rietmoerassen vertegenwoordigt, die in
1982-’85 niet vertegenwoordigd waren. Dit is terug te voeren op de aanleg van 2
duinvalleien/poelen. De bedekking met struweel is met ca. 1,5 hectare toegenomen. Dit
vooral vanuit bestaand struweel, vooral duindoorn. Het areaal loofbos is met bijna met bijna
10 ha toegenomen en het areaal naaldbos met bijna 10 ha afgenomen. Dit is terug te voeren
op het omvormingsbeheer in 1996. Ook het aandeel kaal zand is met een klein oppervlakte
in 2007 vertegenwoordigd. Op de luchtfoto is dit in het gedeelte van de Wei van Brasser op
verschillende locaties te zien.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
0,8 ha (ca. 50%) vooruitgegaan. In het noordoostelijke deel zijn deze gemeenschappen in
2007 niet meer terug te vinden. In de Wei van Brasser is het areaal groter geworden;
voormalige begroeiing wordt nu deels ingenomen door duinriet.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte niet veranderd. In
2007 is op voormalige groeiplekken de Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal
fakkelgras en Duinviooltje (H5) te vinden. Dit spreekt voor het doorgaan van de successie
onder invloed van begrazing/bemesting. Een ander gedeelte wordt ingenomen de Gem. van
Duinriet I5). Dit is een teken van verstoring en vergrassing; mogelijk is hier de (natuurlijke)
begrazingsdruk te laag. 2007 is H4 vooral in het zuidelijke deel van de Wei van Brasser te
vinden. In 1982-‘85 groeiden hier voornamelijk 2 gemeenschappen. Ten eerste de Gem. van
Brandnetel (O5), die toen bijna 8 ha in beslag nam. Door het omvormingsbeheer in 1996 is
deze gemeenschap geheel verwijderd. Ten tweede de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos
en Gewone veldbies (I3).
De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is qua
oppervlakte in 2007 niet veel veranderd. De ligging van de groeiplekken is wel verschoven.
In het noordoostelijke punt komt H5 in 2007 niet meer voor. Deze open plek in het bos wordt
in 2007 ingenomen door drie gemeenschappen. Langs de randen van dit open stuk groeit op
voormalige groeiplekken de Gem. van Duinriet (I5). Mogelijke redenen hiervoor zijn dezelfde
als bij de vorige gemeenschap (H4). De twee andere gemeenschappen zijn de Gem. van
Kruipwilg (J2) en de Gem. van Ruwe berk, Zomereik en Eenstijlige meidoorn (Q1). Deze
ontwikkelingen zijn terug te voeren op natuurlijke successie bij een lage dynamiek. Ook in
het zuidelijke deel (Wei van Brasser) groeien op voormalige plekken J2 en Q1.
In 2007 groeit H5 in het zuidelijke deel (Wei van Brasser) op voormalige groeiplekken van
drie verschillende gemeenschappen. Aan de westkant van het zuidelijke deel groeide de
Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4). De ontwikkeling na H5 is bij minder
dynamiek en lichte ophoging van organisch materiaal een volgend successiestadium. Aan
de oostkant van het zuidelijke deel kwam de Gem. Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone
veldbies (I3) voor. H5 duidt hier op meer dynamiek in de vorm van meer kalk in de bodem.

Afstudeeropdracht
Bos en Natuurbeheer
Natuur‐ en landschapstechniek

3 juni 2010

[BEHEEREVALUATIE VAN MIENTEN EN BINNENDUIN GRAS‐
LANDEN IN HET NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT]

De derde gemeenschap is de Gem. van Brandnetel
natuurontwikkelingsproject is deze in het terrein verwijderd.

(O5).

Tijdens

het

De Gem. Van Hazepootje, Liggend klaver en Klein timoteegras (H8) is in het zuidelijke deel
positief te vermelden. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein te vinden.47 Uit de
vegetatiekaart van 1982-‘85 is af te leiden, dat deze gemeenschap in 2007 op voormalige
groeiplekken van brandnetel groeit. Zoals eerder vermeld is deze in het
natuurontwikkelingsproject geheel verwijderd. Op de trofiekaart is terug te vinden, dat op de
2 plekken waar deze gemeenschap aan te treffen is, verarming heeft plaatsgevonden.
Zeedorpenvegetaties:
De Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit, Zwenkdravik en Muurpeper (H10) is in 2007 niet
meer in het terrein terug te vinden. In 1982-`85 was deze met een heel klein oppervlak in het
terrein vertegenwoordigd. In 2007 groet op deze plek de Gem. van Kruipwilg (J2). Dit duidt
plaatselijk op verstruiking, waarschijnlijk door een te lage dynamiek (door begrazing).
● Natte duinvalleien:
Een positieve ontwikkeling is die van de kalkrijke duinvalleien. Met een heel klein oppervlak
is de waardevolle Gem. van Duinrus en Zomprus (F3) op 2 plekken in het zuidelijke deel
vertegenwoordigt. Deze pioniervegetatie is hier gebonden aan voedselarme, natte en
kalkrijke grond. Op de luchtfoto zijn op deze plekken kleine stukken kaal zand te zien.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
De Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) is in 2007 niet meer in het
zuidelijke deel vertegenwoordigd. Op de 2 voormalige groeiplekken zijn nu voornamelijk drie
gemeenschappen terug te vinden. De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal
fakkelgras en Duinviooltje (H5). Dit duidt op meer dynamiek in de vorm van de aanwezigheid
van kalk. Verder de Gem. van Duinriet (I5), dit is een teken van verstoring/vergrassing;
mogelijk is hier de (natuurlijke) begrazingsdruk te laag. De derde is de Gem. van DuindoornVlierstruweel (P3). Dit duidt hier op een hoog voedingsstoffenniveau. Op de trofiekaart is
plaatselijk verrijking af te leiden.
● Overige gemeenschappen:
In het zuidelijke deel komt verspreid op een aantal plekken met een oppervlak van ca. 1,7 ha
zandzegge voor. Deze is snelgroeiend en stikstofminnend en leidt tot vergrassing. 1982-‘85
groeide hier voornamelijk de Gem. van Brandnetel (O5). Zandzegge heeft zich hier dus
waarschijnlijk na de ingreep 1996/97 weten te vestigen.
In het zuidelijke deel komt met ca. 2 ha duinriet voor. Deze is een indicator voor verstoring
en vergrassing. Duinriet is m.b.t. grote variataies in voedingsniveau, pH en vochtgehalte heel
tolerant, omdat het zich snel kan aanpassen. Het treedt vaak op na grote ingrepen, zoals het
natuurontwikkelingsproject in 1996/97. De begrazingdsdruk moet hoog genoeg zijn, om de
uitbreiding ervan tegen te houden.

47

Het is onduidelijk of deze gemeenschap daadwerkelijk niet voorkwam of door te weinig opnamen
niet is onderscheiden.
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Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met 0,8 ha (ca. 50%)
vooruitgegaan. Het toegepaste beheer in het zuidelijke deel om dit doel te bereiken kan als
succesvol worden beschouwd. Het kappen van dennenbos, verwijderen van duinriet,
brandnetel en de voedselrijke bovengrond hebben een positieve invloed op de ontwikkeling
van de kalkrijke graslanden gehad.
Het is wel interessant te achterhalen waarom de Gem. van Kegelsilene, Duinaveruit,
Zwenkdravik en Muurpeper (H10), een zeedorpenvegetatie, achteruit is gegaan. Deze
floreert vooral bij een zekere aanvoer van meststoffen op licht stuivende delen. Begrazing is
voor deze gemeenschap de passende beheervorm; door het inzetten van de Noordhollandse
Landgeit in 2004 is dit al toegepast. Mogelijk zou het struweel op potentiële/voormalige
groeiplekken verwijderd moeten worden.
De kalkrijke duinvalleien vertonen een positieve ontwikkeling. Duinrus en Zomprus zijn met
een klein oppervlak in het zuidelijke deel vertegenwoordigd. Op de luchtfoto zijn kleine
stukken kaal zand te zien. De omstandigheden zijn dus voor deze waardevolle en bedreigde
vegetatie goed geschikt om zich te kunnen vestigen. De invloed van het
natuurontwikkelingsproject is dus terug te vinden. Mogelijk zou door een beheer met maaien
op de vochtige delen een grotere oppervlakte van gemeenschappen van de natte
duinvalleivegetaties gerealiseerd kunnen worden.
Een laatste knelpunt in het zuidelijke deel is een zekere vergrassing met duinriet. Het
voorkomen van deze “ruige tapijten” kan o.a. ontstaan door grotere ingrepen in het gebied.
Vormen hiervan met Zeegroene Zegge zijn kenmerkend voor de verruiging in duinvalleien.
Dit zou in een gedetailleerde analyse moeten blijken. Deze potentiële groeiplek voor
duinvalleivegetaties zou dan bevorderd kunnen worden met een hogere begrazingsdruk en
indien worden aangevuld met maaibeheer.
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3.9. Vlakkeveld
Het onderzoeksterrein “Vlakkeveld” ligt in centrale deel van het NHD, ten westen van de
Herenweg en Bakkum-Noord. Het sluit aan op het terrein Vogelwater en heeft een soortgelijk
landschap dan de Wei van Brasser. Het is 39 ha groot.

Vlakkeveld

Fig. 4.17: Luchtfoto terrein Vlakkeveld (Google earth 2005).

Fig. 4.18: Ligging Vlakkeveld in onderzoeksgebied.

Het hele terrein bestaat vooral uit open duingrasland. Hier zijn lage natuurlijke duintjes,
nollen aanwezig. In de 18e eeuw werden in deze grote natte duinvallei sloten en greppels
gegraven om overtollig water af te voeren. De natte valleien stroomden leeg om voornamelijk
als duinweide te dienen. Deze beweiding van duingraslanden is vanaf 1900 sterk
teruggedrongen [om bedrijfseconomische redenen (Jelles, 1968)].
Aan de oostkant verloopt nog een smal strook bos. Het meeste bos ten noorden van de
Zeeweg bij Bakkum is in deze eeuw aangelegd en bestaat uit loof- en naaldbos.
Verder is over de geschiedenis van dit terrein weinig bekend.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende middenduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbosssing.
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(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:





Maaien en afvoeren op voormalige duinlandjes.
Doel: Verarming. Tegengaan van verzuring en ermee gepaard gaande afnemende
mineralisatie en opbouw van organische stoffen.
Begrazing met Schotse Hooglanders en Exmoor Pony`s.
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties (2007).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Perz. Berenklauw door uitsteken/uittrekken (2003
en 2004).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. Vogelkers door afzagen/aanstippen,
toepassen roundup (2006).

instandhoudingbeheer:
De twee belangrijkste constante maatregelen om de doelen te bereiken zijn beweiding en
maaien + afvoeren (na afloop broedseizoen, juli).
Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Begrazingsvorm

Aantal GVE

Ras

Beweiding

2007

elk jaar

Integrale begrazing

onbekend

Schotse Hooglander en
Exmoor Pony

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Maatregel

Start

Vervolgbeheer

Maaien + afvoeren

1990

elk jaar op verschillende locaties

Maaien + afvoeren vindt voornamelijk plaats op de vochtige/natte delen met (potentiële) duinvalleivegetaties.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2007

Ontwikkeling

Watervegetaties

/

0,3 ha

geringe toename

Kruidenvegetaties

13,4 ha

10,5 ha

afname

Struweel

5,3 ha

5,7 ha

geen verandering

Loofbos

2,2 ha

7,8 ha

toename

Naaldbos

5,5 ha

13,7 ha

toename

Zand

/

0,7 ha

toename

n.k.

/

1,30 ha

n.v.t.

De struwelen zijn in 1982-‘85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2007 in dwergstruweel en
struweel. Ter vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2007
niet apart ingedeeld en worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in
het terrein is aangetroffen, wordt dit aangeduid met een streepje (/).
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Plantengemeenschappen van graslanden:

Hoofdgroep
Gemeenschap
Kalkrijke duinvalleien voedselarm Gem. van Duinrus en Zomprus (pionier)
voedselarm Gem. van Knopbies en Zeegroene zegge

Code
F3
F5

Kalkarme duingraslanden

H1

Gem. van Buntgras

Kalkrijke droge duingraslanden

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Voedselrijke
pioniergemeenschappen

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje

Gem. van Gewoon struisgras en Gewoon Biggekruid
Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

droog Gem. van Liggende vetmuur en straatgas

Totale oppervlakte graslanden

H4
H5

I2
I3
I4
I5

M7

Opp. '82-'85
/
0,1 ha
0,1 ha
0,5 ha
0,5 ha
/
10 ha
10 ha

Opp. 2007
0,01 ha
/
0,01 ha
/
/
0,3 ha
7 ha
7,3 ha

1,4 ha
0,6 ha
0,4 ha
/
2,4 ha

/
1 ha
0,2 ha
1,2 ha
1,7 ha

+
0
+

/
/

0,5 ha
0,5 ha
10 ha

+
+

13 ha

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

Ontwikkeling
0
0
0
-

0
-

-

-

-
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
De watervegetatie in de vorm van Klein Kroos (A2) is in 2007 met een oppervlak van 0,3 ha
in het oostelijke deel langs de bosrand vertegenwoordigd. Open water- en
rietmoerasvegetaties waren in 1982-’85 niet in het terrein vertegenwoordigd. Het opkomen
van deze vochtige/natte gemeenschappen is terug te voeren op het beheer van maaien +
afvoeren, vooral op de vochtige delen.
Het areaal loof- en naaldbos blijkt groter geworden te zijn. Op de vegetatiekaart van 1982-’85
is te zien, dat het zuidoostelijke deel niet is meegenomen in de kartering. Hier zijn dus op
globaal niveau geen uitspraken over te maken.
Het aandeel kaal zand is met 0,7 ha op 2 plekken toegenomen. Dit is terug te voeren op het
beheer ten behoeve van de dynamiek door maaien en afvoeren op voormalig bemeste
graslanden met Gewoon struisgras en Gewoon biggekruid (en eventueel op graafactiviteiten
van konijnen).
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
3 ha (ca. 23%) in het noordelijke deel achteruitgegaan. De belangrijkste reden is
waarschijnlijk het gebrek aan dynamiek, waardoor uitbreiding van duinriet en struweel op
treedt. De verminderde invloed van de wind en de lage konijnenstand zijn hieraan debet.
Mogelijk kan ook de invloed van stikstof via atmosferische depositie en een tot 2007 te lage
begrazingsdruk een rol spelen.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte licht toegenomen.
1982-‘85 was deze nog niet in het terrein te vinden. Uit de vegetatiekaart van 1982-‘85 is af
te leiden, dat deze gemeenschap op twee verschillende plekken vanuit 2 gemeenschappen
is ontstaan. Aan de westkant van het noordelijke deel komt H4 voor langs een wandelpad/
kaal zand op een plek met voormalige begroeiing met Kruipwilg (J2). Meer in het oosten van
dit deel groeit H4 op een plek met voormalige begroeiing van de Gem. Van Geel walstro,
Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5). De ontwikkelingen duiden op iets
meer dynamiek, mogelijk door betreding (misschien ook de plaatselijke aanwezigheid van
meer konijnen).
De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met 3 ha (ca. 23%) achteruit gegaan. Deze komt in beide vegetatiekarteringen
voornamelijk voor in het noordelijke deel. In 1982-’85 is deze gemeenschap een min of meer
aaneengesloten vlak. In 2007 wordt dit vlak op een aantal plekken ingenomen door 3
gemeenschappen. In het centrale deel heeft zich de Gem. van Kruipwilg (J2) weten te
vestigen. Deze verstruweling duidt hier op voedselrijkere en zuurdere omstandigheden dan
in 1982-’85. Verder groeit vooral aan de noordkant de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos
en Gewone veldbies (I3) en de Gem. van Duinriet (I5). I3 duidt hier op oppervlakkige
ontkalking. De ontwikkeling naar I5 duidt op verruiging door een te lage dynamiek.
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● Natte duinvalleien:
Met een heel klein oppervlak is de waardevolle Gem. van Duinrus en Zomprus (F3) op 1 plek
in het noordelijke deel langs een pad vertegenwoordigt. Deze pioniervegetatie is hier
gebonden aan voedselarme, natte en kalkrijke grond. Op de luchtfoto is op deze plek een
klein stuk kaal zand te zien.
De Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge (F5) aan de zuidkant van het noordelijke deel
is in 2007 niet meer in het terrein terug te vinden. In 2007 groeit op deze plek de Gem. van
Kleine lisdodde (C8). Dit is een teken van vernatting, waarschijnlijk door maaibeheer.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is de oppervlakte van de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) licht toegenomen. De ligging van de
groeiplekken is wel verschoven. In het noordwestelijke punt wordt I3 in 2007 vervangen door
de Gem. van Kruipwilg (J2). Dit duidt op verruiging i.v.m. een te lage dynamiek. In 2007
groeit I3 in het westelijke deel van de noordhelft op voormalige groeiplekken van H5 en de
Gem. van Buntgras (H1). Laatstgenoemde is gebonden aan kalk en voedselarme
omstandigheden. De ontwikkeling naar I3 treedt vaak op onder de invloed van atmosferische
depositie/verrijking.
● Overige graslanden:
Aan de westkant komt verspreid over een aantal kleine vlakken met een oppervlak van ca.
1,2 ha duinriet voor. Deze is snelgroeiend en stikstofminnend en leidt tot vergrassing.
Oorzaken voor deze eutrofiering kunnen atmosferische depositie of een te hoge
begrazingsdruk zijn. 1982-‘85 groeide hier voornamelijk de Gem. van Geel walstro, Gewone
rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5).
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met ca. 3 ha
achteruitgegaan. De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en
Duinviooltje (H5) neemt in beide vegetatiekarteringen de grootste oppervlakte in.
De belangrijkste knelpunt voor de achteruitgang is in het noordelijke deel vergrassing met
duinriet en verstruiking met kruipwilg. Dit is een teken van een te lage dynamiek en vooral
een hoge trofiegraad. De invloed van de atmosferische depositie in vorm van stikstof zou
hier een reden voor kunnen zijn. Het terrein is in het verleden ook landbouwkundig gebruikt
en zodoende bemest. Het zou hier overwogen kunnen worden, de eutrofe en ontkalkte
bovenlaag te verwijderen, vergelijkbaar met het project in de Wei van Brasser.48 Vervolgens
zou beweiding moeten worden ingesteld. Beweiding is in 2007 al toegepast; de effecten
hiervan zijn in de kartering van 2007 natuurlijk nog niet terug te vinden.
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien zijn in 2007 door de Gem. van Duinrus en
Zomprus (F3) met een heel klein oppervlak vertegenwoordigt. Voormalige begroeiing met
Knopbies en Zeegroene zegge is verdwenen. Deze gemeenschappen zouden via een
natuurontwikkelingsproject, t.b.v. kalkrijke droge graslanden en natte duinvalleien, kunnen
worden bevorderd. Door een gradiënt nat-droog te creëren kunnen gemeenschappen van
deze twee hoofdgroepen een potentiële groeiplek krijgen. Vervolgens zou vooral in het natte
gedeelte moeten worden gemaaid en begrazing in het hele gebied worden toegepast.49

48

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
49
Zie voetnoot 48.
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3.10. Lepstukken

Lepstukken

Het onderzoeksterrein “Lepstukken” ligt in het zuidelijke gedeelte aan de noordkant van het
NHD, ten westen van Bakkum en ten zuiden van de Zeeweg. Het is 30 ha groot. Het terrein
is in het verleden landbouwkundig gebruikt. Daarom zijn enkele delen geëgaliseerd.
Lepstukken valt uiteen in drie delen.

Fig. 4.19: Luchtfoto terrein Vlakkeveld (Google earth 2005).

Fig. 4.20: Ligging Vlakkeveld in onderzoeksgebied.

Het hele terrein is waarschijnlijk in het verleden landbouwkundig gebruikt. Het wordt
vermoed, dat het vroeger in gebruik is geweest bij een van de boerenbedrijven in de
nabijheid. Te denken valt dan aan boerderij Johanna’s Hof, Het Commissarishuis of boerderij
Van Lennepsoord. Deze werden tijdens de omzetting van ontginningsplannen (van
Endegeest) in het gebied gebouwd. Een belangrijk kenmerk van het ontwerp was het
afwateringssysteem van de valleien door middel van een kanalenstelsel. In 1934 was het
meeste land dat hiervoor geschikt was geacht tot bouw- of weiland gemaakt (ca. 200 ha). De
veestapel bestond uit schapen runderen en paarden. Op het bouwland werd vooral rogge
geteeld, en daarnaast haver, gerst, aardappelen, koolzaad en wortelen.
Het noordelijke deel is decennia lang in gebruik geweest als parkeerterrein voor de
campinggasten van Bakkum.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden
van
droge,
kalkhoudende
midden/binnenduingraslanden
en
zeedorpenvegetaties (hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle
rompgemeenschappen van de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden
rompgemeenschappen I3 (droog, kalkarm grasland)].
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbosssing. Verschraling van voormalige
agrarische percelen onder voormalig parkeerterrein in het noordwesten van het noordelijke
deel.
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In 2003 is in dit gebied gestart met een natuurontwikkelingsproject op de voormalige
parkeerplaats van kampeerterrein Bakkum. De voedselrijke bovenlaag is verwijderd en
vervolgens werd er een vochtige tot schrale uitgangssituatie gemaakt met reliëfverschillen,
zodat er duinvalleivegetaties kunnen ontstaan.
(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:






Begrazing met Schotse Hooglanders en Noordhollandse Landgeit (2008).
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. de zeedorpenvegetaties.
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. vogelkers door uitsteken/uittrekken (1998).
Exotenbestrijding: Verwijderen van Am. vogelkers door zagen/smeren (2008).
Afgraven bovenste laag humusrijke grond van het voormalig parkeerterrein (verdeeld
op 2 plekken) in het noorden van het gebied.50
Doel: Inrichting als vochtig tot nat duinvallei (2003).
Aanleg van een poel op het voormalige, bewerkt parkeerterrein.
Doel: Vergroten leef- en voortplantingsgebied van kikkers, padden en salamanders
(2003).

Instandhoudingbeheer:
De belangrijkste constante maatregel om de doelen te bereiken is beweiding.
Maatregel

Start

Beweiding

2008

Vervolg- Begrazingsvorm
beheer
elk jaar
Integraal
jaarrond

Aantal GVE

Ras

2 Schotse
Hooglanders, 40
geiten

Schotse Hooglander,
Noordhollands Landgeit

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2008

Ontwikkeling

Watervegetaties

/

0,9 ha

toename

Kruidenvegetaties

4 ha

8,6 ha

toename

Struweel

8,5 ha

2,3 ha

afname

Loofbos

6,2 ha

11,2 ha

toename

Naaldbos

8,4 ha

7,4 ha

afname

Zand

/

0,3 ha

geringe toename

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2008 in dwergstruweel en struweel. Ter
vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2008 niet apart ingedeeld en
worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in het terrein is aangetroffen, wordt dit
aangeduid met een streepje (/).

50

Zie voor voormalige ligging parkeerplaatsen vegetatiekaart van 1982‐‘85 in de bijlage.
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Plantengemeenschappen van graslanden:
Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien

Gemeenschap
nat Gem. van Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur
nat Gem. van Duinrus en Zomprus (pionier)

Code
F1
F3

Opp. '82-'85
/
/
/
0,6 ha
0,6 ha
/
1,9 ha
1,9 ha

Opp. 2008 Ontwikkeling
10 ha
+
0,4 ha
0
10,4 ha
+
0,04 ha
0,04 ha
0,1 ha
0
0,5 ha
0,6 ha

I3
I4
I5

1,1 ha
/
/
1,1 ha

3,9 ha
0,7 ha
0,6 ha
5,2 ha

+
+
+
+

Matig voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gewoon struisgras, Gewoon reukgras en Gewone veldbies

K2

/
/

0,03 ha
0,03 ha

0
0

Voedselrijke graslanden
droog/vochtig Gem. van Gestreepte witbol, Gewoon struisgras en Rood zwenkgras

L1

/
/

0,5 ha
0,5 ha

+
+

Voedselrijke
pioniergemeenschappen
droog/vochtig Gem. van Liggende vetmuur en Straatgras

M7

/
/
4 ha

0,7 ha
0,7 ha
18 ha

+
+
+

Kalkarme duingraslanden

Gem. van Buntgras

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
H4
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje H5

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

Totale oppervlakte graslanden

H1

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een eerste benadering via de vegetatiestructuur worden een aantal aspecten duidelijk:
De watervegetaties zijn met bijna 1 ha vertegenwoordigd. De Gem. van Aarvederkruid (A25)
indiceert hier (zeer) voedselrijke omstandigheden. De Gem. van Oeverkruid, Waterpunge en
Stijve moerasweegbree (B3) is met een klein oppervlak positief te vermelden. Deze komt op
alle twee van de voormalige parkeerterreinen voor. Het opkomen van deze vochtige/natte
gemeenschappen is terug te voeren op het natuurontwikkelingsproject in 2003.
Het struweel is met 6,2 ha (afname van ca. 73%) achteruitgegaan, vooral in het centrale
deel. Het areaal loofbos is toegenomen en het areaal naaldbos is afgenomen. Loofbos groeit
in 2007 op voormalige plekken van struweel en naaldbos.
Het aandeel kaal zand is met 0,3 ha op 2 plekken toegenomen. Dit is terug te voeren op het
omvormingsbeheer in 2003. De plekken zijn terug te vinden op de oude parkeerterreinen.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met
1,3 ha (afname van ca. 68%) in de noordelijke helft achteruitgegaan. De 2 belangrijkste
redenen zijn hier waarschijnlijk verbossing, te lage dynamiek en oppervlakkige ontkalking.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) is in 2007 met een heel klein oppervlak
in de noordelijke helft vertegenwoordigd. 1982-‘85 was deze nog niet in het terrein te vinden.
Uit de vegetatiekaart van 1982-‘85 is af te leiden, dat deze gemeenschap is ontstaan uit de
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5). Mogelijk is
deze ontwikkeling terug te voeren op het omvormingsbeheer op het oude parkeerterrein. H4
ligt er precies naast, mogelijk door overstuiving en/of betreding.
De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 met 1,4 ha achteruit gegaan. Deze komt in beide vegetatiekarteringen voornamelijk
voor in het noordelijke deel. In 2007 groeien op voormalige groeiplekken vooral 2
gemeenschappen. In het centrale deel heeft zich de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos
en Gewone veldbies (I3) weten te vestigen. Dit duidt hier op oppervlakkige ontkalking. Meer
naar het noorden komt de Gem. van Ruwe berk, Zomereik en Eenstijlige meidoorn (Q2)
voor. Deze heeft zich vanuit bestaand bos uitgebreid. De dynamiek is plaatselijk dus laag.
● Natte duinvalleien:
De ontwikkeling van de natte duinvalleien kan in dit terrein als heel succesvol worden
beschouwd. De totale oppervlakte is meer dan 10 ha.
De Gem. van Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur (F1) neemt met 10 ha bijna het
hele omgevormde parkeerterrein in het noordwestelijke punt in. 1982-‘85 was deze nog niet
in het terrein te vinden. F1 is gebonden aan weinig begroeide duinvalleien en indiceert hier
kalkrijke, voedselarme grond.
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Met een klein oppervlak is de Gem. van Duinrus en Zomprus (F3) op 2 plekken in het
noordoostelijke deel op het voormalig parkeerterrein vertegenwoordigt. Deze
pioniervegetatie is hier gebonden aan voedselarme, natte en kalkrijke grond. Op de luchtfoto
is op deze plek kaal zand te zien.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is de oppervlakte van de Gem. van
Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) met 2,8 ha toegenomen. Deze blijkt
zich te hebben ontwikkeld vanuit bestaand grasland. De groeiplekken waren in 1982-’85 in
het centrale deel verspreid en zijn in 2007 een groot vlak in het centrum geworden. In 1982’85 groeide hier de Gem. van Kruipwilg (J2). Op de luchtfoto is in dit centrale deel een
enigszins open plek tussen het bos te zien.
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 met ca. 1,3 ha
achteruitgegaan. De Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en
Duinviooltje (H5) neemt in beide vegetatiekarteringen de grootste oppervlakte in.
De belangrijkste knelpunt voor de achteruitgang is in het noordelijke deel de uitbreiding van
bestaand bos en door oppervlakkige ontkalking de ontwikkeling naar I3.
Een oplossing voor verdere verbossing en het terug brengen van enige dynamiek is
begrazing. Deze is vanaf 2008 ingezet. Schotse Hooglanders zorgen voor het kort houden
van de vegetatie, hogere dynamiek en bemestingsverschillen. De Noordhollandse Landgeit
kan struweel tegenhouden en o.a. de tot nu toe ontbrekende zeedorpenvegetaties met
bijvoorbeeld Kegelsilene bevorderen.51
Het beheer m.b.t. de gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien kan als zeer
succesvol worden beschouwd. Het hoofddoel van het natuurontwikkelingsproject in 2003 op
2 voormalige parkeerterreinen was het terugbrengen van vegetaties van deze hoofdgroep.
Dit is al met 2 gemeenschappen gelukt.
Het zou misschien interessant zijn te achterhalen, waarom de pioniervegetatie van Knopbies
en Zeegroene zegge (F5), die een zeer hoge natuurwaarde heeft, zich nog niet heeft
gevestigd. Via de natuurlijke successie/ontzilting ontstaat uit F1 F3 en bij een verdere
ontwikkeling uit F3 F5. Misschien komt deze ontwikkeling nog.52

51

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
52
Zie voetnoot 48.
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3.11. Limiet
Het onderzoeksterrein “Limiet” ligt in het zuidelijke deel van het NHD, ten oosten van het
infiltratiegebied en ten zuiden van de Zeeweg. Het is 49 ha groot. Het terrein is in het
verleden landbouwkundig gebruikt. Daarom zijn enkele delen geëgaliseerd.

Limiet

Fig. 4.21: Luchtfoto terrein Vlakkeveld (Google earth 2005).

Fig. 4.22: Ligging Vlakkeveld in onderzoeksgebied.

Het landschap bestaat nog geheel of gedeeltelijk uit de zogenaamde nollen, lage duintjes.
Daar is het oorspronkelijk reliëf nog intact. Grote delen van het middenduin waren hier in
gebruik als duinweide, vooral in tijden dat het in de polder te nat was. Vanouds werd dit
gebied vanuit de duinboerderij “De Brabantse Landbouw” met schapen begraasd. Door deze
continuïteit in beweiding zijn soortenrijke plantengemeenschappen ontstaan, die landelijk
zeldzaam zijn.
De begrazing van het gebied is tientallen jaren geleden gestaakt. Het gebied kent weinig
hoge toppen en er treedt nauwelijks verjonging door winderosie op. Verjonging van de
vegetatie vond plaats door het grazen van konijnen. Zoals eerder vermeld is de
konijnenstand, door het optreden van VHS, erg laag. Daardoor is het terrein sterk onderhevig
(geweest) aan vergrassing, vooral duinriet.
Beheerdoel:
Creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora
en fauna van vochtige en natte duinvalleien (hoofdgroep F: kalkrijke duinvalleien). Herstel en
instandhouden van droge, kalkhoudende middeduingraslanden en zeedorpenvegetaties
(hoofdgroep H: kalkrijke duingraslanden H4-12) en waardevolle rompgemeenschappen van
de binnenduingraslanden [hoofdgroep I: duingraslanden rompgemeenschappen I3 (droog,
kalkarm grasland)]; specifiek ontstaan door schapenbegrazing.
Terugzetten/Vertragen van verstruiking en verbosssing.
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(Eenmalige) Inrichtingsmaatregelen:




Begrazing met Scottisch Blackface schapen en schapen (1995).
Doel: Verhogen dynamiek. Tegengaan van verruiging, op gang brengen van
verstuiving en herstel oude gebruiksvormen t.b.v. middenduingraslanden en
zeedorpenvegetaties.
Opslag verwijderen: Struweel door klepelen en afvoeren verwijderen. Stukje aan
noordwest kant (2008).53

instandhoudingbeheer:
De belangrijkste constante maatregel om de doelen te bereiken is beweiding.
Maatregel

Start

Beweiding

1995

Vervolg- Begrazingsvorm
beheer
elk jaar
Integraal
jaarrond

Aantal GVE

Ras

100 Scottisch
Blackface, 20
schapen

Scottisch Blackface,
schapen

Integraal jaarrond: Kuddes zijn het hele jaar door in het gebied (extensief: 3 à 4 dieren/ha).
Scottisch Blackface van 15-7 tot 1-4, schapen van 1-4 tot 15-7.

Ontwikkeling Vegetatiestructuur in hectare:
Vegetatiestructuur

1982-‘85

2008

Ontwikkeling

Watervegetaties

/

/

/

Kruidenvegetaties

20,2 ha

31,2 ha

toename

Struweel

25,1 ha

12,6 ha

afname

Loofbos

2,8 ha

4 ha

toename

Naaldbos

0,4 ha

0,0004 ha

afname

Zand

/

0,4 ha

toename

De struwelen zijn in 1982-`85 onderverdeeld in laag, hoog- en duindoornstruweel en in 2008 in dwergstruweel en struweel. Ter
vergelijking worden deze samengevat als “struweel”. Mosvegetaties en open vegetaties zijn in 2008 niet apart ingedeeld en
worden daarom meegenomen in de kruidenvegetaties. Als een bepaalde structuur niet in het terrein is aangetroffen, wordt dit
aangeduid met een streepje (/).

53

Klepelen: machinaal struweel verwijderen.
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Plantengemeenschappen van graslanden:

Hoofdgroep
Kalkrijke duinvalleien

Gemeenschap
Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge
Gem. van Stijve ogentroost en Zeegroene zegge

Code
F5
F8

Kalkarme duingraslanden

Gem. van Buntgras

H1

Kalkrijke droge duingraslanden

Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
Gem. van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje

H4
H5

Duingraslanden
Rompgemeenschappen

Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies
Gem. van Zandzegge
Gem. van Duinriet

Totale oppervlakte graslanden

I3
I4
I5

Opp. '82-'85
0,3 ha
/
0,3 ha
4,8 ha
4,8 ha
1,4 ha
12,5 ha
13,9 ha

Opp. 2008
/
0,1 ha
0,1 ha
0,5 ha
0,5 ha
0,1 ha
11,3 ha
11,4 ha

1,2 ha
/
0,1 ha
1,3 ha
20 ha

15 ha
2,8 ha
1,1 ha
18,9 ha
31 ha

"0" = geen verandering (bij gemeenschappen een verschil van < 0,5 ha; bij totale oppervlakte graslanden een verschil < 1 ha) "+" = toename "-" = afname
"/" = gemeenschap niet aanwezig
vet = gewenste plantengemeenschappen/hoofdgroepen vanuit beheerdoelen
zeedorp = kalkrijke duingraslanden van het zeedorpenlandschap

Ontwikkeling
0
0
0
-

-

+
+
+
+
+
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Beschouwing van de vegetatieontwikkeling:
Vegetatiestructuur:
Bij een benadering via de vegetatiestructuur wordt vooral een aspect duidelijk:
Het aandeel struweel is met 12,5 ha (afname van ca. 50%) achter uit gegaan, ten behoeve
van de kruidenvegetaties.
Graslanden:
● Kalkrijke droge graslanden:
De totale bedekking met gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 iets
achteruitgegaan. Opvallend hierbij is dat de Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper
(H4) bijna verdwenen is.
De Gem. van Groot Duinsterretje en Muurpeper (H4) vertegenwoordigt een pioniervegetatie
op nog licht stuivende delen, waar nog weinig bodemvorming heeft plaats gevonden. Deze is
qua oppervlakte achteruit gegaan. Een oorzaak kan ontbrekende dynamiek zijn, waardoor
geen nieuwe stuifplekken ontstaan. H4 is karakteristiek voor kalkrijkere duinen en vormt een
overgang naar kalkarmere gemeenschappen. In 2007 worden voormalige groeiplekken in
eerste instantie ingenomen door de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone
veldbies (I3). Dit duidt hier vooral op oppervlakkige ontkalking en regelmatige
begrazing/betreding.
De Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver, Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) is in
2007 licht achteruit gegaan. H5 is in beide vegetatiekarteringen verspreid over het hele
gebied. De achteruitgang is te verklaren door de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en
Gewone veldbies (I3), die op voormalige groeiplekken vaak voorkomt. Het is ook te
constateren, dat H5 in 2007 op voormalige groeiplekken van Kruipwilg (J2) terug is te vinden.
Allebei de ontwikkelingen zijn terug te voeren op de ingestelde beweiding sinds 1995.
● Natte duinvalleien:
De Gem. van Knopbies en Zeegroene Zegge (F5) aan de westkant van het zuidelijke deel is
in 2007 niet meer in het terrein terug te vinden. In 2007 groeit op deze plek de Gem. van
Kweek (O2), de Gem. van Stijve ogentroost en Zeegroene zegge (F8) en H5. O2 is een
ruderale gemeenschap en duidt hier op verstoring.
De Gem. van Stijve ogentroost en Zeegroene zegge (F8) is in 2007 met een heel klein
oppervlak positief te vermelden. Deze is terug te vinden op de voormalige groeiplek van F5.
Deze ontwikkeling van F5 naar F8 duidt hier op verdroging.
● Rompgemeenschappen van de duingraslanden:
Bij de rompgemeenschappen van de duingraslanden is in 2007 de Gem. van Schapegras,
Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) met 13,8 ha vooruit gegaan. Deze groeit vooral op
voormalige plekken van H5 en J2. Deze ontwikkeling is helemaal terug te voeren op
begrazing. Bij de ontwikkeling vanuit H5 zou ook oppervlakkige ontkalking een rol spelen.
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● Overige graslanden:
In het centrale deel komt verspreid over een aantal kleine vlakken met een oppervlak van ca.
1,1 ha duinriet voor. Deze is snelgroeiend en stikstofminnend en leidt tot vergrassing.
Oorzaken voor deze eutrofiering kunnen atmosferische depositie of plaatselijk een te la
begrazingsdruk zijn.
Conclusies en aanbevelingen:
Het totale oppervlak van de kalkrijke droge graslanden is in 2007 licht achteruit gegaan.
De meeste ruimte wordt ingenomen door I3, de Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en
Gewone veldbies (I3). Dit is terug te voeren op ontkalking in de bovengrond en begrazing. I3
groeit het beste op ontkalkte, humeuze en droge zandgronden die regelmatig worden
begraasd (schapen, koeien of paarden). Het konijn blijkt weinig invloed te hebben. I3 is
voornamelijk ontstaan uit H5; deze floreert het beste bij een hogere kalkgehalte, begrazing
door konijnen en is gevoelig voor te sterke betreding.54
Gemeenschappen van de kalkrijke duinvalleien zijn qua oppervlakte achteruit gegaan.
Vanuit F5 is via natuurlijke successie F8 ontstaan, zonder dat zich nieuwe pioniervegetaties
van natte duinvalleien hebben gevestigd. Het zou in de toekomst overwogen kunnen worden,
of de natte duinvalleien hier bevorderd moeten worden. Dan zou een beheer toegepast
kunnen worden, waar middels saneren/uitgraven van valleien een schone uitgangssituatie
wordt geschapen.55

54

Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
55
Voor meer informatie over knelpunten, (mogelijk) beheer en doelsoorten wordt verwezen naar hoofdstuk
3.1.: De Westert: Conclusies en aanbevelingen.
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4. Algemene conclusies en discussie
In het voorafgaande hoofdstuk is de ontwikkeling van 11 verschillende terreinen in de
binnenduinrand (en het middenduin) van 1982-2007/08 besproken. Een algemene uitspraak
over diens ontwikkelingen is op basis van hun verscheidenheid moeilijk. Onderstaand volgt
een algemene conclusie over de ontwikkeling van de drie hoofdgroepen in het hele
projectgebied, op die in elk terrein is ingezoomd. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten
van het gevolgde beheer.
Afsluitend volgt een kritische reflectie ten aanzien van de resultaten en de gevolgde
methodiek.
Algemene conclusies:
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling qua oppervlakte van het hele projectgebied weer.
Hoofdgroep

1982-‘85

2007/08

Ontwikkeling

Kalkrijke droge duingraslanden

96,7 ha

71,2 ha

afname

Natte duinvalleivegetaties

2,5 ha

11 ha

toename

Gem. van Schapegras,
Klauwtjesmos en Gewone veldbies

10,2 ha

27,9 ha

toename

De kalkrijke droge duingraslanden zijn qua oppervlakte achteruitgegaan. Het meest
opvallende is hierbij vaak de achteruitgang van Gem. Van Geel walstro, Gewone rolklaver,
Smal fakkelgras en Duinviooltje (H5) en die van de zeedorpenvegetaties (H6 en H10). Ook
de Gem. van Duinsterreje en Muurpeper (H4) is qua oppervlakte afgenomen.
De belangrijkste knelpunt is waarschijnlijk het gebrek aan dynamiek door wind of door
konijnen, waardoor de aanvoer van kalk gegarandeerd is. De lage konijnenstand heeft
misschien nog meer invloed dan aangenomen; begrazing met grote grazers is wel heel
zinvol, maar voor sommige gemeenschappen blijkt de begrazing door konijnen het meest
ideaal. Verder kan de invloed van stikstof via atmosferische depositie een grote rol spelen,
omdat op voormalige groeiplekken vaak voedselrijkere omstandigheden worden
aangetroffen. Uit onderzoek blijkt, dat de begrazing met runderen, onder geringe invloed van
het konijn, het verdwijnen van pionier- en mosvegetaties niet of nauwelijks kan stoppen.
Struwelen kunnen zich nog geleidelijk uitbreiden; wel wordt de structuur opener en zouden
ze zich zonder begrazing nog sterker uitbreiden.56
Het toegepaste beheer met begrazing is dus heel geschikt, maar kan niet alle knelpunten
voor deze vegetaties oplossen. Het zou overwogen kunnen worden, nog meer kleinschalige
begrazing met geiten in te zetten, omdat vooral de zeedorpenvegetaties bij dit landgebruik
vaak floreren. Goede indicatoren (van een latere successiestadium) zijn bijvoorbeeld
Kegelsilene, Nachtsilene en Wondklaver.

56

L. Van Breukelen, M. Van Til (2005): Evaluatie begrazing in de Amsterdamse Waterleidingsduinen.
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De natte duinvalleivegetaties zijn qua oppervlakte flink vooruit gegaan; dit is een heel
positieve
ontwikkeling.
Deze
ontwikkeling
is
vooral
te
danken
aan
natuurontwikkelingsprojecten, waarbij middels saneren/uitgraven van valleien een schone
uitgangssituatie wordt geschapen en door het instellen van begrazing verstruweling tegen
wordt gegaan. De Gem. van Knopbies en Zeegroene zegge (F5) is meestal achteruit
gegaan. Deze is gebonden aan natte, kalkrijke en stikstofarme omstandigheden. Mogelijk is
de invloed van atmosferische depositie met stikstof hier te hoog. Misschien zouden op nog
een aantal plekken waar F5 in 1982-’85 wel voorkwam plagwerkzaamheden kunnen worden
verricht, die tot verstuiving (uitstuiving tot op het grondwater) leiden. Pioniervegetaties van
natte duinvalleien zouden zich dan kunnen vestigen, zoals het in een aantal terreinen al
succesvol gelukt is. Volgende successiestadia kunnen waardevolle doelsoorten zoals
Knopbies, Parnassia, Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis en Slanke Gentiaan
herbergen.
De Gem. van Schapegras, Klauwtjesmos en Gewone veldbies (I3) is met bijna 20 ha vooruit
gegaan. Deze ontwikkeling is te danken aan de ingestelde begrazing en op sommige
plekken voorafgaande natuurontwikkelingsprojecten. Vaak neemt I3 de plekken van H5 in;
dit duidt op voedselrijkere omstandigheden en oppervlakkige ontkalking.
Reflectie en discussie methodiek:
In deze paragraaf wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de resultaten m.b.t. de
vertaling van de plantengemeenschappen en de Gis-anlayse van de terreincondities op
basis van de ecologische omschrijvingen van de vegetatiekarteringen. De resultaten van dit
onderzoek zijn nauwkeurig tot stand gekomen. Toch dienen een aantal praktische
omstandigheden genoemd te worden, die van invloed op de resultaten kunnen zijn geweest.
Vertaling van de plantengemeenschappen:
De vegetatiekarteringen uit de twee jaren zijn door twee verschillende karteerders
uitgevoerd. Hierbij is verder gebruik gemaakt van twee verschillende typologieën; in 1982-’85
zijn 105 lokale typen onderscheiden, in 2007/08 310 typen. Met behulp van de
omschrijvingen van de typen, classificaties naar Westhoff & Den Held (1975), de
syntaxonomische indeling volgens Schaminée et al. (1996), SynBioSys en de synoptische
tabellen van 1982-’85 is de vertaling naar 2007/08 uitgevoerd. Hierbij zijn een aantal
gemeenschappen relatief duidelijk te vertalen geweest. Bij de kruidenvegetaties was het
vaak moeilijk, via de kenmerkende soorten één vertaling te maken. Soms paste een
gemeenschap van 1982-’85 bij twee van 2007/08. Na de tijdintensieve vertaling met in eerste
instantie verschillende keuzemogelijkheden bij een aantal gemeenschappen, heb ik de
gemeenschappen, die niet eenduidig te vertalen waren, nog een keer doorgenomen met
Hubert Kivit. Vervolgens bleven nog een aantal over, waar we allebei nog resttwijfel over
hadden. Na de hele vertaling van de in totaal 79 gemeenschappen die 1982-’85 onder het
projectgebied vallen nog een keer door te nemen, zijn de laatste 8 gemeenschappen, waarbij
nog enige onzekerheid bestond een laatste keer doorgenomen met Rienk Slings, een
medewerker van PWN, afdeling Natuur & Recreatie.
De vertaling is dus zorgvuldig tot stand gekomen, maar er kunnen vooralsnog fouten in zijn
ontstaan. Hierbij zal het dan waarschijnlijk om detailfouten gaan, waarbij binnen de
kruidenvegetaties mogelijk een andere gemeenschap van de kruidenvegetaties van 2007/08
conformeer zou kunnen zijn dan bij de uiteindelijk toegepaste indeling.
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Verder zijn in totaal in 1982-’85 minder opnamen gemaakt, waardoor misschien plaatselijk
vegetaties met een klein oppervlak niet in de kartering zijn meegenomen, zoals bijvoorbeeld
bij de zeedorpenvegetaties, die in 2007/08 vaak wel terug te vinden zijn.
Vertaling van de plantengemeenschappen:
In de GIS-tabellen van de kartering van 2007/08 zijn de terreincondities vocht, zuurgraad en
trofie opgenomen. Deze zijn tot stand gekomen met behulp van de ecologische omschrijving
van de gemeenschappen en indien nodig aangevuld met behulp van SynBioSys; op basis
van de overeenkomsten met de syntaxonomische indeling volgens Schaminée et al. (1996).
Bij de kartering van 1982-’85 ontbreekt informatie over de terreincondities ten dele. Deze zijn
met behulp van dezelfde methodiek aangevuld. Hierbij is in overleg met Hubert ervoor
gekozen, de toen omschreven condities voor de typen van 1982-‘85 te laten staan, om zo
veel mogelijk met de originele data te kunnen werken. Dit kan een knelpunt bij de latere
analyse vormen, omdat de ecologische omschrijving daardoor niet helemaal conform één
kartering is gedaan en af en toe voor een gemeenschap kleine verschillen in terreincondities
kunnen voorkomen. Voor zover mogelijk is dit vermeden, maar er kunnen hierin een aantal
onnauwkeurigheden voorkomen.
Voor komende detailanalyses per terrein zouden de toegewezen terreincondities voor
2007/08 per gemeenschap ook voor 1982-‘85 helemaal kunnen worden overgenomen, om
het geheel nog meer op een niveau te brengen. Dit zou afhankelijk van het onderzoek
moeten blijken.
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