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1 Inleiding 
Het Natura 2000-gebied Open Duinen is gelegen aan de noordzijde van Nieuw-Haamstede en is 

eigendom van diverse particulieren. Bewoners van Nieuw Haamstede vormden in 2005 de Stichting 

Open Duinen, om de problemen van dit gebied aan te pakken en de natuurwaarden weer te 

herstellen. De particulieren hebben het beheer uit handen gegeven aan Stichting Open Duinen. Het 

doel van de Stichting is om het karakteristieke duinlandschap te behouden. Vanaf die tijd is 

regelmatig gewerkt aan herstel. Er werden poelen aangelegd en er is aan bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers gedaan. Omdat er sprake was van een achterstand in het beheer, zijn in 2015 

en 2016, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Provincie Zeeland, nieuwe 

herstelmaatregelen genomen. Om deze maatregelen langdurig effectief te laten zijn, is het van 

belang dat er goed beheerd wordt.  

Het hele gebied valt onder Natura 2000, het grootste deel heeft ook een Natura 2000 Habitattype; 

Duinbossen, Duindoornstruwelen, Grijze duinen en Vochtige duinvalleien. De kwalitatieve eisen die 

hieraan gesteld worden, zijn beschreven en zijn leidend. In dit rapport worden een 

gebiedsbeschrijving, de doelstellingen, een evaluatie van de effecten van de genomen 

herstelmaatregelen en een advies voor het beheer gegeven. Daarnaast is een monitoringsplan 

opgesteld. 

2 Algemene gegevens 

2.1 Ligging 
Het gebied grenst aan de zuidkant aan de Strandweg, aan de oostkant aan het Verklikkerpad, aan de 

noordkant de achterste duinenrij (eigendom van Waterschap Scheldestromen en beheerd door 

Staatsbosbeheer) en aan de westkant door het Vuurtorenpad. Het gebied heeft een oppervlakte van 

circa 22 hectare. Onderstaande kaart (figuur 1) geeft aan waar het gebied zich bevindt.  

 

 

Figuur 1 Topografische kaart met aanduiding van de locatie 
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Onderstaande kaarten tonen globaal het beschreven gebied. De bovenste is een topografische kaart 

(figuur 2) en de onderste een luchtfoto (figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Globale uitsnede gebied Open Duinen, topografische kaart 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Globale uitsnede gebied Open Duinen, luchtfoto 2018 

 

 

 
Op de kaart hieronder is te zien dat het hele gebied  

 

 

 

Figuur 3 Globale uitsnede gebied Open Duinen, luchtfoto 2018 

Figuur 2 Globale uitsnede gebied Open Duinen, topografische kaart 
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2.2 Aardkundige waarden 
Het gebied is aardkundig internationaal waardevol; ‘Duinvorming op oude duinen op strandwallen’ 

(figuur 4). 

2.3 Historie 
Het gebied kent een rijke geschiedenis. Onderstaande kaart (figuur 5) geeft weer dat het gebied is 

geclassificeerd als Archeologisch waardevol, met een hoge trefkans. In de paragrafen hieronder 

worden kort een aantal ontwikkelingen beschreven. 

 

  

Figuur 4 Kaart Aardkundige waarden. Bron Geoweb, Provincie Zeeland 

Figuur 5 Archeologische waardenkaart. Bron Geoweb, Provincie Zeeland 
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2.3.1 Een algemene beschrijving van De Kop van Schouwen 
De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het 

gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor 

kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de 

zeezijde van het gebied zijn de duinen sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, 

verstuivingsprocessen en natte valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een 

brede variatie aan duinhabitattypen voor. In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn 

jonge duinvalleien aanwezig. De iets zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een naar 

verhouding grootschalig actief stuivend duin waarin in de laatste 50 jaar geen maatregelen zijn 

getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen evenwel geen duinvalleien in voor. In de Zeepe 

duinen ten oosten daarvan zijn in het kader van natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven en 

zijn nieuwe uitblazingsvalleien ontstaan. In het zuidwesten van het gebied worden jonge duinen met 

struweel en bos aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen liggen ontkalkte vroongronden met 

soortenrijke graslanden, afgewisseld met de zogenaamde elzenmeten, duinheide en 

landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de meeste natte duinvalleivegetaties te 

vinden.  

2.3.2 Landschaps-ecologische processen 
In ruim 50 jaar tijd is het gebied veel begroeider geraakt. Deze snelle verandering laat zich goed 

verklaren door een aantal landschaps-ecologische processen, die hier optreden en die in de meeste 

gevallen elkaar versterken. Hier worden ze kort benoemd: 

• Het grondwater is weggezakt, door grondwaterwinning 

• Konijnen zijn veel minder talrijk, de laatste tijd wel weer iets herstellend 

• De zoutspray is wat verminderd, o.a. door opspuiten van het strand, daardoor is minder kalk 
beschikbaar 

• Depositie Ammoniak en NOX, die heeft geleid tot een voedselrijkere bodem 

• De successie van de vegetatie, die door bovengenoemde aspecten nog is versneld 

• Toename van de Amerikaanse vogelkers, die heeft geleid tot een snelle verstruweling en 
verbossing. 

 

Dit heeft geleid tot een aantal veranderingen in het gebied: 

• Verdwijnen liguster in duinstruwelen, in veel delen zijn er nauwelijks nog vitale planten 

• Verdwijnen vlier in duinstruwelen, in veel delen zijn er nauwelijks nog vitale planten 

• Door beide bovenstaande is het duindoornstruweel monotoner geworden 

• Toename duindoornstruweel, met name ten koste van het Grijs duin 

• Verminderde oppervlakte Open duin. Vroeger waren grote delen duinvlakte heel open, met 
bemoste en korte grazige vegetatie (afgevreten door konijnen) 

• Verminderde oppervlakte Grijs duin, door dichtgroeien met duindoornstruweel en duinriet 

• Verminderde oppervlakte Wit duin, door dichtgroeien met o.a. duindoorn en duinriet 

• Soortenarmere vegetatie in grijs duin, in toenemende mate gedomineerd door duinriet.  

• Sterk verminderede oppervlaktes Vochtige vegetaties (zijn nu vrijwel verdwenen). Vroeger 
groeide er in de vochtige delen  bijvoorbeeld nog parnassia.  

• Toenemende dominantie van Amerikaanse vogelkers 

 

2.3.3 Korte historie van het gebied Open Duinen 
De landschappelijke ontwikkelingen die in de ruimere omgeving plaatsvonden, hadden een 

vergelijkbaar verloop in Open Duinen. In het verdere verleden was ook dit duingebied tamelijk open. 
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Natuurlijke processen als verstuiving en overstuiving bepaalden mede het beeld. Het gebied was een 

binnenduinrand met duinvallei met een mozaïek aan droge, open en zanderige vegetaties, met meer 

vochtige gesloten vegetaties en struweel (figuur 6 en 7).  

 

 

Figuur 5 Historische luchtfoto 1957 

 

 

Figuur 6 Luchtfoto 2012 

  

Figuur 6 Historische luchtfoto 1957 

Figuur 7 Luchtfoto 2012 
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2.3.4 Achteruitgang natuurwaarden 
Een aantal processen heeft een drastische verandering in het gebied teweeggebracht. Door 

waterwinning is het waterpeil gezakt en is het gebied droger geworden. De begrazingsdruk door 

konijnen is sterk verminderd (door ziekten), waardoor een versnelde successie mogelijk was. 

Daardoor werd de vegetatie meer gesloten. De toegenomen neerslag van stikstof in de vorm van 

ammoniak (vanuit de landbouw) en NOx (vanuit verkeer en industrie) zorgde ervoor dat de vegetatie 

wat begon te verruigen en verder dicht te groeien. Tot slot verspreidde de invasieve exoot de 

Amerikaanse vogelkers zich helemaal over het gebied. Een tiental jaren terug was er een zodanige 

dominantie van deze soort, dat daarmee vrijwel alle andere vegetatietypen verdrongen waren. Nog 

steeds is er in en rondom het gebied sprake van een stikstofdepostie, die varieert van nagenoeg niet 

tot een matige belasting (figuur 8). Daarbij is ook de ingeschatte lange termijn depositie van 

vergelijkbare grootte, waardoor het proces van verruiging van de vegetatie zich verder zal voortdoen 

(bron Gebiedsanalyse Kop van Schouwen).  

 

2.3.5 Stichting Open Duinen: Herstel gebied 
Er is sinds 2005 aan herstel van dit gebied gewerkt. In 2005 was een groot deel van het gebied nog 

bedekt met een monotone begroeiing van Amerikaanse vogelkers. De vogelkersen werden afgezet. 

Daarbij werd er een begrazingsbeheer ingesteld met een speciaal ras koeien: de Maraichine’s. Dit is 

een ras dat bijzonder goed de uitlopers van de afgezette Amerikaanse vogelkers aankan. Daarmee 

werd binnen een aantal jaren deze plaagsoort zeer sterk teruggedrongen! De koeien maakten door 

hun getrappel ook weer nieuwe open plekjes. Wel is er een flinke drukbegrazing uitgevoerd, waarbij 

er flink is bijgevoerd, waardoor er ook weer enige verrijking van de bodem heeft plaatsgevonden. In 

2015 en 2016 zijn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Provincie Zeeland, 

nieuwe herstelmaatregelen genomen. Daarbij zijn er stukken geplagd en veel ongewenste exoten uit 

het bos verwijderd. Er zijn ook passages voor het vee gemaakt, zodat het hele gebied tezamen met 

het aangrenzende SBB terrein als één begrazingseenheid kan worden beheerd. De Amerikaanse 

Figuur 8 Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting Bron: Gebiedsanalyse Kop van Schouwen, 2015 
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vogelkers is in het gebied nu helemaal onder controle. In 2020 is het zuidwestelijk deel van het 

gebied begraasd door pony’s. 

3 Actuele situatie 

3.1 Status  
Het gebied is begrensd als Natura 2000 gebied en is ook opgenomen in het Natuurnetwerk Zeeland 

(NNZ). Uiteraard valt het gebied ook onder de algemene zorgplicht in het kader van de Wet 

Natuurbescherming. Bij uitvoering van beheerwerk moet rekening gehouden worden met 

beschermde soorten. Als gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode, zijn de reguliere 

werkzaamheden (zg. Bestendig beheer) toegestaan. Daarnaast valt het gebied ook onder 

‘Beschermde gebieden houtopstanden’, zodat bij grootschalige kap een melding gedaan zou moeten 

worden. Echter als deze ingrepen nodig zijn voor de instandhouding van de Natura 2000 

doelstellingen, kan hiervoor een vrijstelling worden verkregen. Toch is het wel raadzaam in dat geval 

een melding bij de Provincie te doen.  

3.2 NNZ 
Het gebied valt onder het Natuurnetwerk Zeeland (figuur 9) en heeft als status Bestaande natuur en 

bosgebied. Het beheertype is Duin- en kwelderlandschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Natura 2000 
Het hele gebied is begrensd als Natura 2000-gebied. De volgende habitattypen zijn aanwezig (zie 

tabel 1 en figuur 10): H2130B (Grijze duinen), H2160 (Duindoornstruwelen), H2180B (Duinbossen, 

vochtig), H2180C (Duinbossen, binnenduinrand) en H2190A (Vochtige duinvalleien). Deze typen 

hebben een instandhoudingsdoelstelling (zie 4.2). Ook zijn er een aantal habitatrichtlijnsoorten 

aangewezen voor de Kop van Schouwen. Dit zijn de volgende soorten: nauwe korfslak, noordse 

woelmuis en groenknolorchis. Deze soorten zijn vooralsnog niet waargenomen. 

Figuur 9 Natuurnetwerk Zeeland 
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Tabel 1 Habitattypen 

Habitattype Huidige oppervlakte habitattypenkaart 

H2130B (Grijze duinen) 49068 m² 

H2160 (Duindoornstruwelen) 109227 m² 

H2180B (Duinbossen, vochtig) 2088 m² 

H2180C (Duinbossen, 
binnenduinrand) 

45162 m² 

H2190A (Vochtige duinvalleien) 989 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Abiotische gegevens 

3.4.1 Geologie  
De ondergrond bestaat uit type S2; Jonge Duin- en Strandzanden op Oude Duin- en Strandzanden 

(figuur 11).  

  

Figuur 10 Habitattypenkaart 
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3.4.2 Bodem  
De bodem bestaat uit type Zn21 (figuur 12), ofwel kalkloze vlakvaaggrond zonder minerale eerdlaag, 

bestaande uit zwaklemig zand. De actuele overstuiving door kalkrijk zand kan op verschillende 

plaatsen wat variëren. Aan de duinzijde is deze veel hoger dan aan de “binnenkant”, waardoor daar 

veel meer kalkminnende soorten voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Geologische kaart, Bron STIBOKA 

Figuur 12 Bodemkaart. Bron STIBOKA 
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3.4.3 Grondwater  
De grondwatertrap voor het gehele gebied is III. Dat betekent dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand ’s winters lager dan 40 cm beneden maaiveld ligt en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand ’s zomers 80 tot 120 cm diep ligt. De hier aangegeven waarden zijn gemiddelden. 

Het terrein is daarbij behoorlijk geaccidenteerd. Op de hogere delen ligt het grondwater uiteraard 

veel dieper, in de laagste delen komt het grondwater ’s winters bijna aan de oppervlakte. Er is een 

zoetwaterbel aanwezig (figuur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 PNV 
Het westelijk deel van het gebied bestaat deels uit bos (geclassificeerd als habitattype Duinbos). De 

Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) is het eindbeeld van een ongestoorde bosontwikkeling. Met 

andere woorden, dat type bos dat vanzelf zou ontstaan als er geen menselijke beïnvloeding zou 

plaatsvinden. Het is tegelijk ook de meest natuurlijke bosvegetatie en ze wordt meestal gebruikt als 

referentie of streefbeeld. De PNV hangt hoofdzakelijk af van bodemtype en grondwatertrap. Er is een 

heel classificatiesysteem van bostypen met de daarbij behorende bomen, struiken, vegetatie en 

mossen. Waar de PNV een potentie weergeeft en dus abstract is kunnen de bosgemeenschappen in 

meerdere of mindere zuivere vorm, uiteraard wel bestaan. De PNV is hier het Abelen-Iepenbos. 

In onderstaande tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de natuurlijke soortensamenstelling van 

bomen en struiken in het bostype Abelen-Iepenbos. De gegevens zijn ontleend uit Werf van der S., 

1991; Stortelder et al, 2008; en Schamimee J., et al, 2010. (in van der Werf worden de bopstypen 

deels wat anders geclassificeerd).  

Elk bostype heeft zijn eigen karakteristieke soortensamenstelling. Voor de bomen en struiken wordt 

die in onderstaande tabel gegeven. Nadrukkelijk wordt nogmaals gesteld dat dit geen overzicht van 

de actuele soorten is (behalve de voorlaatste kolom, waarin aangegeven wordt welke van deze 

soorten nu al aanwezig is), maar een soortenlijst van een nagenoeg natuurlijk bos op deze bodems. 

Figuur 13 Zoetwaterbel duinen. Bron Geoweb, Provincie Zeeland 
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De lijst kan als leidraad dienen bij toekomstige beheerskeuzes, zoals bij aanplant en bij dunningen. 

Aansluiten bij de natuurlijke soortensamenstelling en mengverhoudingen, geeft immers niet alleen 

een hogere ecologische waarde, maar is beheerstechnisch gezien ook efficiënter (en dus 

makkelijker). Uiteraard zijn er nog andere ecologische en cultuurhistorische criteria de keus van 

soortsamenstelling bepalen. Daarover meer onder het kopje: “Aansluiten op natuurlijke potenties”. 

Uit de PNV tabel (tabel 2) blijkt dat veel van de soorten die in dit bostype thuishoren er in de praktijk 

ook aanwezig zijn. Soorten die ontbreken zijn veldesdoorn, gewone vogelkers en kruisbes. Aanwezige 

soorten die niet in dit bostype thuishoren zijn ruwe berk en Gelderse roos. Het bos sluit dus redelijk 

aan bij het natuurlijke referentiebeeld. Ingrijpen is wellicht niet nodig. 
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Tabel 2 PNV tabel 

Soorten                       Bostype 

A
b

el
en

-I
ep

en
b

o
s 

A
l a

an
w

ez
ig

 

Nederlandse naam  

Bomen       

Acer campestre 3  Veldesdoorn 

Acer pseudoplatanus 4 x Esdoorn 

Alnus glutinosa    Zwarte els 

Betula pendula   x Ruwe berk 

Betula pubescens    Zachte berk 

Fagus sylvatica    Beuk 

Fraxinus excelsior 3 x Es 

Pinus sylvestris    Grove den 

Prunus avium    Zoete kers 

Quercus robur 4 x Zomereik 

Salix alba    Schietwilg 

Salix fragilis    Kraakwilg 

Sorbus aucuparia 2 x Lijsterbes 

Ulmus minor 5 x Gladde iep 

Struiken       

Corlylus avellana    Hazelaar 

Cornus sanguinea     Rode kornoelje 

Crataegus monogyna 3 x Eenstijlige meidoorn 

Euonymus europeus 2 x Kardinaalsmuts 

Frangula alnus     Vuilboom 

Ligustrum vulgare 1 x Wilde liguster 

Prunus padus 3  Gewone vogelkers 

Prunus spinosa    Sleedoorn 

Rhamnus cartharticus 2  x Wegedoorn 

Ribes rubrum    Rode bes 

Ribes uva-crispa 2  Kruisbes 

Rosa canina r x Hondsroos 

Rosa rubigonosa r x  Egelantier 

Salix aurita     Geoorde wilg 

Sambucus nigra 4 x Gewone vlier 

Viburnum opulus    x Gelderse roos 

 

Algemeenheid en verspreiding  
5 = zeer frequent en vaak dominant r = randen, mantels, heggen, open plekken 

4 = frequent, maar meestal niet dominant p = pionierssoort vaak nog aanwezig in PNV 

3 = matig frequent, meer verspreid  

2 = weinig tot vrij weinig  
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3.5.1 Aansluiten op natuurlijke potenties 
Afstemmen van het beheer op het van nature aanwezige bostype, Abelen-Iepenbos, geeft de 
hoogste natuurwaarden. Met name de boomsoortkeuze is hierbij bepalend. Bij dit bostype is de 
bodem vrij basisch. De bomen die in dit type thuishoren produceren een ‘neutraal’ strooisel dat 
doorgaans snel verteert, zoals essen, populieren, wilgen, esdoorns en abelen. De natuurlijke variatie 
blijft in stand door alleen bomen met een neutralere strooiselproductie te handhaven. Wanneer dat 
niet consequent gedaan wordt vervaagt de natuurlijke verscheidenheid en wordt het meer 
eenvormig. Daarnaast is er binnen het bostype ook variatie in het vochtleverend vermogen van de 
bodem. Er zijn drogere en nattere delen. Ook hieraan kan de boomsoortkeuze aangepast worden, 
door op de nattere delen bijv. met name wilgen en elzen te handhaven.  
 

3.6 Actuele natuurwaarden  
Om een beeld te vormen van de actuele natuurwaarden heeft in 2020 een inventarisatie 

plaatsgevonden (zie Bijlage I). Daarbij is gekeken naar doelsoorten, met name van planten. Planten 

zijn een goede indicator voor de kwaliteit van een gebied. Doelsoorten betreffen Rode Lijstsoorten, 

beschermde soorten, Natura 2000 doelsoorten, SNL doelsoorten en overige bijzondere soorten. 

Daarnaast zijn alle andere voorkomende planten genoteerd. 

-Rode Lijstsoorten: landelijk zeldzame of achteruitgaande soorten, in de categorieën gevoelig, 

kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd. 

-Beschermde soorten: soorten die beschermd zijn vanuit de Wet natuurbescherming. 

-SNL doelsoorten: voor het gebied Open duinen is een aantal SNL beheertypen geselecteerd (tabel 

3). Deze typen sluiten het beste aan. Elk beheertype wordt gekarakteriseerd door een aantal 

specifieke, vaak zeldzame, soorten. Het voorkomen van deze soorten wordt gebruikt als maatstaf 

voor de kwaliteit van het beheertype.  

Tabel 3 SNL doeltypen 

SNL doeltypen 

N08.02  Open duin 

N15.01  Duinbos 

N08.03  Vochtige duinvallei 

 

-Overige bijzondere soorten: soorten die niet onder één van de genoemde categorieën vallen, maar 

regionaal zeldzaam en/of ecologisch waardevol zijn. 

3.6.1 Doelsoorten 
Tijdens de inventarisatie zijn maar liefst 34 doelsoorten waargenomen (zie bijlage I). Het betreft 

ondermeer soorten als kromhals, echt duizendguldenkruid, veldhondstong, glad biggenkruid, 

drienerfmuur, klein vogelpootje, egelboterbloem en duinviooltje. Bijlage I toont een volledig 

overzicht van de waargenomen soorten tijdens de inventarisatie. Bijlage II toont alle waarnemingen 

na 2000. 

4  Doelstelling 

4.1 Doelstelling algemeen 
Er is een meervoudige doelstelling. De verschillende doelstellingen zijn goed met elkaar te 
combineren: 

• Behoud en versterken ecologische waarden.  
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• Behoud en versterken van landschappelijke waarden, behoud (half)open duinlandschap 

• Onder controle houden van exoten. 

• Voldoen aan de doelstellingen vanuit Natura 2000 (tabel 4 en 5). 
 

4.2 Doelstelling Natura 2000 

 
Tabel 4 Instandhoudingsdoelstellingen per habitattype 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H2130B (Grijze duinen) > > 

H2160 (Duindoornstruwelen) =(<) = 

H2180B (Duinbossen, vochtig) =(<) > 

H2180C (Duinbossen, 
binnenduinrand) 

=(<) = 

H2190A (Vochtige duinvalleien) > > 

 

Grijs duin: toename in oppervlakte en kwaliteit. Dit mag enigszins ten koste gaan van de oppervlakte 

aan duindoornstruweel en duinbossen.  

Duindoornstruweel: instandhouding huidige oppervlakte en kwaliteit. 

Duinbos, vochtig: instandhouding huidige oppervlakte en toename kwaliteit. 

Duinbos, binnenduinrand: instandhouding huidige oppervlakte en kwaliteit. 

Vochtige duinvallei: Toename in oppervlakte en kwaliteit. Dit mag enigszins ten koste gaan van de 

oppervlakte aan duindoornstruweel en duinbossen. 

Tabel 5 Instandhoudingsdoelstellingen per habitatrichtlijnsoort 

Habitatrichtlijnsoort Omvang/kwaliteit leefgebied Omvang populatie 

Nauwe korfslak =/= = 

Noordse woelmuis =/> = 

Groenknolorchis >/> > 

 

Nauwe korfslak: instandhouding huidige omvang en kwaliteit van leefgebied en instandhouding van 

de omvang van de populatie. 

Noordse woelmuis: instandhouding van de omvang van het leefgebied en toename van kwaliteit van 

het leefgebied. Instandhouding van de omvang van de populatie. 

Groenknolorchis: Toename van de omvang en kwaliteit van het leefgebied en toename van de 

omvang van de populatie.  

Tot nu toe zijn er geen waarnemingen bekend van de bovengenoemde habitatrichtlijnsoorten in het 

gebied van Open duinen. Ook lijkt de kans op vestiging van deze soorten niet heel groot. De noordse 

woelmuis kan begrazing slecht verdragen. Hetzelfde geldt voor de zeer zeldzame groenknolorchis. De 

kans op nauwe korfslak lijkt iets groter. Deze soort heeft een sterke voorkeur voor kalkrijke half open 

duingebieden. Ook voor deze soort geldt overigens dat een hoge begrazingsdruk nadelig kan zijn 

voor deze soort. Periodiek kan eventuele vestiging van deze soorten gemonitord worden (zie 

hoofdstuk 6).  
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5 Beheer 

5.1 Evaluatie Beheermaatregelen  
Over het algemeen kan gesteld worden dat de maatregelen die sinds 2005 zijn getroffen, effectief 

geweest zijn. Grijs duin is weer in ontwikkeling doordat er een groot deel is afgeplagd. Er is veel 

stikstofrijke grond afgevoerd waardoor er weer schralere vegetaties groeien. Het Duindoornstruweel 

dreigde verbost te raken, maar door dit deels open te zetten, is er weer ruimte voor ontwikkeling van 

struweel. Door lange tijd drukbegrazing te voeren zijn de Amerikaanse vogelkersen zeer sterk 

teruggedrongen, dit is erg effectief geweest. Inheemse soorten krijgen nu weer de kans om te 

groeien en uit te breiden. Ook andere exoten/dominante soorten zijn verwijderd waardoor het bos 

verder kan ontwikkelen als Abelen-Iepenbos. De aanleg van poelen/laagtes heeft bijgedragen aan de 

ontwikkeling van vochtige duinvalleien.  

Uit de SNL-kwaliteitstoetsen is gebleken dat het type ‘Open duin’ op zowel structuur, flora en fauna 

als ruimtelijke condities hoog scoort. De types ‘Vochtige duinvallei’ en ‘Duinbos’ scoren op structuur 

eveneens hoog. Op flora en fauna scoren ze respectievelijk midden en matig. Duinbos scoort op 

Ruimtelijke condities laag. Er valt dus nog wel wat winst te behalen (zie ook hoofdstuk 6 

Monitoringsplan). 

5.2 Nieuwe maatregelen/beheer 
Het beheer is erop gericht om de actuele natuurkwaliteit te handhaven of verder te verbeteren. Het 

gaat dan om het open houden van het terrein en blijvend afvoeren van de overmaat aan nutriënten. 

Daarbij kunnen de volgende beheersmaatregelen worden ingezet: 

1, Begrazing; Dit is nodig omdat het gebied langzaamaan weer kan dichtgroeien en de Amerikaanse 

vogelkers zich dan weer uitbreidt. Het positieve effect van de begrazing door runderen of paarden 

werkt alleen als er geen bijvoedering plaatsvindt. Bijvoederen leidt tot mineralentoevoer en 

vermesting rond de voederplekken. Het gebied is van nature vrij schraal en door vermesting kunnen 

bijzondere soorten daar verdwijnen. Wel kan gebruik gemaakt worden van likstenen. Er kan worden 

volstaan met 1 GVE per 1,5 hectare. Er is een sterke voorkeur voor jaarrond begrazing. Middels 

rasters is er een veekering aanwezig waardoor er één begrazingseenheid mogelijk is met het naburig 

terrein van Staatsbosbeheer. 

2, Maaibeheer; Dit betreft alleen de vlak liggende grazige vegetatie. Hoe ruiger de vegetatie, hoe 

eerder én vaker er gemaaid moet worden. Ruige vegetatie max. driemaal maaien, variërend van mei 

t/m oktober. Schrale vegetatie eenmaal maaien, in september/oktober. In dit geval zal één 

maaibeurt meestal volstaan. Het is belangrijk dat het maaisel een aantal dagen blijft liggen, zodat de 

insecten e.d. eerst een veilig ‘onderkomen’ kunnen vinden. Vervolgens dient het maaisel gehooid en 

afgevoerd te worden. Door voedingsstoffen af te voeren, wordt de bodem (nog) meer verschraald. 

Ook is het van belang om het maaibeheer gefaseerd uit te voeren, dus niet alles in één keer te 

maaien. Door een deel van de vegetatie te laten staan, blijven er nog schuil- en 

voedselmogelijkheden over voor insecten en andere dieren. Dit deel kan op een later tijdstip alsnog 

gemaaid worden, waarbij juist een ander deel weer wordt gespaard. Bij de keuze van het te sparen 

deel moet rekening gehouden worden met bloemrijke stukken; die krijgen prioriteit om gespaard te 

blijven. 

3, Voorkomen verdere verstruweling, door o.a. machinaal terugdringen bramen en opslaande bomen 

en struiken, aan de randen van het struweel. 

4, Tegengaan verbossing; Dit kan door aan de bosranden de bomen/struiken daar af te zetten, zodat 

het areaal zich niet kan uitbreiden. Het hout kan blijven liggen of ter plaatse verwerkt worden in 
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takkenrillen. Dit is nuttig voor allerlei insecten, paddenstoelen etc. (zie ook verderop onder kopje 

‘Duinbos’). 

Grijs duin  

Dichtgroeien van Grijs duin moet worden tegengegaan. Het meest ideaal middel daartegen is een 

jaarrond begrazing. Dit kan door koeien, eventueel aangevuld met paarden. Normaal gesproken zal 

dat op de armere zandgronden voldoende zijn. Als er eventueel toch te veel grassen (bv duinriet) 

gaan groeien kan aanvullend gemaaid worden. Bij onvoldoende graasdruk zal ook het struweel snel 

terugkomen. Zoals de Amerikaanse vogelkers en duindoorn. Daarom moet jaarlijks het opkomende 

struweel worden teruggezet/verwijderd. De uitlopers van Amerikaanse vogelkersen worden door de 

grazers makkelijk gegeten. Er zijn delen met een kortsmosrijke begroeiing en bijvoorbeeld ook met 

de Grijze bisschopsmuts (vooral helemaal aan de noordoostzijde). Dit zijn kwetsbare plekken die niet 

teveel overlopen moeten worden.  

Duindoornstruweel 

De geplagde delen, van het eerder verboste Duindoornstruweel, zullen geleidelijk aan weer begroeid 

raken. Eerst met kleine pioniers. Geleidelijk zal de vegetatie zich sluiten en zullen er weer 

struweelsoorten opslaan. Die struweelfase kan lang standhouden. Gewaakt moet worden voor inzaai 

van o.a. esdoorns uit de omgeving. Bij een te snelle ontwikkeling naar Duinbos kan opnieuw 

ingegrepen worden. Daarbij is het aan te bevelen om dat op tijd (in de beginfase) te doen, zodat het 

verwijderen ervan nog weinig moeite kost.    

Duinbos 

Ook bij de inheemse soorten kan het zo zijn dat er soorten zijn die zich rijkelijk voortplanten, snel 

groeien en andere soorten daardoor wat wegdrukken. Dat zou uiteindelijk ten koste gaan van de 

variatie in het bos. De zomereik groeit bijvoorbeeld langzaam. Staat zo’n jonge opgroeiende boom 

tussen andere, veel sneller groeiende, dan krijgt de eik het moeilijk. In het bos zijn er wat menging 

betreft wel wat problemen. In de boometage is het met name de esdoorn die nogal oprukt en op 

veel plaatsen dominant wordt. 

De esdoornzaailingen zullen door onderlinge concurrentie in aantal verminderen. Eventueel kunnen 

over enkele jaren enkele esdoorns verwijderd worden.  

Wanneer de half open strook in het midden van het Duinbos dicht dreigt te groeien, kan het 

periodiek weer wat worden open gekapt.  

De twee getopte Canadapopulieren langs de weg kunnen zo lang mogelijk gehandhaafd blijven. Deze 

zijn waardevol voor o.a. vleermuizen. I.v.m. veiligheid kan de kroon bijvoorbeeld één keer per twee 

jaar opnieuw worden afgezet. De bomen moeten jaarlijks op stabiliteit worden gecontroleerd 

(middels VTA). 

Er kan steeds gedund worden als de bomen in stakenfase komen/zijn of er te sterke dominantie van 

een/enkele soorten is. Eerste prioriteit is op dit moment echter het onder controle houden van 

exoten zoals de Amerikaanse vogelkers. Op korte termijn zal er dus nauwelijks extra gedund te 

hoeven worden. 

Een aantal maatregelen kan bijdragen aan een behoud en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. 

Dit kan op verschillende manieren: 

• Behoud van microreliëf in het bos. Hoogte- en laagteverschillen respecteren.  
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• Behoud van de hoeveelheid liggend dood hout. De stammen kunnen afwisselend in de zon 
en in de schaduw liggen. Ook staand minder vitaal en dood hout is van belang, bijvoorbeeld 
voor spechten en vleermuizen.  

• Behoud gradiënten in voedselrijkdom van de bodem. Dit kan worden bereikt door 
bijvoorbeeld zo weinig mogelijk houtresten te snipperen en waar dat wel gebeurt, de 
snippers alleen op de bospaden te spuiten. Zo houd je voedselrijkere naast voedselarmere 
delen in het bos.  

 
Er kan overwogen worden om de sloot in het Duinbos uit te baggeren. Echter alvorens tot een 

weloverwogen besluit te kunnen komen, is het allereerst nodig om de situatie goed in kaart te 

brengen. Daarbij hoort onder andere de hydrologie van het gebied. Het opschonen van de sloot zou 

mogelijk een ongewenst verdrogend effect kunnen hebben op de bosbodem. Ook de snelheid van 

doorstromen, de afvoer van nutriënten en de kwaliteit van het slootbiotoop op zichzelf kunnen 

worden meegewogen.  

Vochtige duinvallei 
De oevers van de poelen kunnen indien nodig jaarlijks gemaaid worden. Om de waterkwaliteit op peil 
te houden is het van belang dat de poelen eens in de zoveel tijd worden uitgebaggerd. Afhankelijk 
van de ontwikkeling kan worden volstaan met eenmaal in de 10-20 jaar. Het is belangrijk dat het 
rondom de poelen open blijft en er dus geen bomen of struiken dichtbij voorkomen. Dit omdat deze 
voor veel bladval kunnen zorgen dat in het water terecht kan komen en op die manier voor 
eutrofiëring zorgen. Ook kunnen ze schaduw werpen over het water, wat o.a. nadelig kan zijn voor 
de ontwikkeling van allerlei larven. Er zijn ook andere kwetsbare stukjes, bijvoorbeeld met 
veenmossen (Glanzend veenmos), daar mag niet teveel opslag komen van struweel, bv elzen slaan 
steeds op, deze kunnen het beste periodiek uitgestoken worden. Op deze kwetsbare plekken mag 
niet met zware maaimachines gemaaid worden.  
 

5.2.1 Exotenbestrijding 
Exotische soorten hebben over het algemeen minder natuurwaarde als inheemse soorten, zeker als 

het gaat om zogenaamde invasieve exoten. Deze soorten hebben een sterk verbreidingvermogen en 

daarnaast een neiging tot dominantie. Ze kunnen daarbij veel andere soorten wegdrukken. Daarmee 

hebben ze een sterk negatief ecologisch effect. Deze soorten kunnen het beste zo snel mogelijk 

worden bestreden. Hoe langer men hiermee wacht, hoe duurder de ingreep wordt en hoe minder 

kans op succes. Exotenbestrijding geldt voor het hele gebied Open duinen. Daarbij is het goed de 

bestrijding samen met de buurbeheerders op te pakken, dat is veel efficiënter. Ook buurbeheerders 

zijn bezig met bestrijding van exoten. 

De belangrijkste invasieve soorten zijn Amerikaanse vogelkers en Mahonia. Bij de Amerikaanse 

vogelkers kan bestrijding op verschillende manieren. Bij een begrazing van de bospercelen worden 

deze struiken door de koeien ook wat begraasd. Als dat niet voldoende is kunnen ze periodiek 

worden afgezet/uitgetrokken. Heel jonge verspreid staande zaailingen van Amerikaanse vogelkers 

kunnen worden uitgetrokken als ze niet te dicht opeen staan. Uittrekken heeft een voordeel ten 

opzichte van afzetten, omdat je er dan ineens vanaf bent, terwijl bij afzetten de struik weer kan 

uitlopen. Als er een heel groot en dicht zaaibed staat hoeft er eerst niets gedaan te worden. Dit zou 

immers te veel inspanning vergen en middels concurrentie zullen er veel vogelkersen sowieso gaan 

‘uitvallen’. De vogelkersen die dan wat groter zijn kunnen vervolgens makkelijker worden bestreden. 

Grote Amerikaanse vogelkersen kunnen worden omgezaagd door middel van de metermethode 

(afzetten op ca 1 meter hoogte). De grazers kunnen dan de uitlopers opeten.  
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De Mahonia is eveneens een invasieve exoot. Door middel van lange horizontale wortels breidt hij 

zich vaak snel uit. Ook kan hij zich makkelijk uitzaaien, doordat de bessen door vogels worden 

verspreid. De enige geschikte bestrijdingsmethode is deze soort of hybride volledig te proberen te 

verwijderen door hem uit te graven en af te voeren. Regelmatig zal het terrein gecontroleerd moeten 

worden op achtergebleven stukjes wortel welke weer uitlopen en op zaailingen. Alles moet 

vervolgens weer zo snel mogelijk verwijderd worden. De nacontrole kan gecombineerd uitgevoerd 

worden met de nazorg voor de Amerikaanse vogelkers. 

Alle zaailingen van de paardenkastanje uittrekken/afknippen/omzagen. De volwassen 

paardenkastanjes kunnen geringd worden.  

De Sneeuwbes vormt op rijkere gronden vaak een probleem, maar hier op deze arme duingrond zal 

dat waarschijnlijk niet het geval gaan worden. Eventueel uitgraven en afvoeren kan, maar echt 

noodzakelijk lijkt dit voorlopig niet.  

Ook in het water van de poelen kunnen gemakkelijk invasieve exoten voorkomen. Een erg negatieve 

impact kan de Watercrassula hebben, die in vergelijkbare poelen en op heel korte afstand al veel 

aangetroffen is. Hiervoor is het noodzakelijk de poelen frequent te controleren (bijv. 4 keer jaarlijks) 

en beginnende groeiplekjes zorgvuldig te verwijderen. Andere notoire lastpakken zijn de 

Teunisbloemen (Grote en Kleine), diverse Vederkruiden en Waterpesten. Ook bij deze soorten is het 

van groot belang om deze snel na de eerste vestiging nauwkeurig te verwijderen. Als de 

aanwezigheid al te ver is doorgeschoten kan het zelfs noodzakelijk zijn zo’n poel te dempen en er een 

nieuwe naast te graven.  

Bestrijding kan het beste gebeuren door inzet van vrijwilligers, omdat anders de kosten snel oplopen. 

Het beste is om daarbij een meerjarenplanning te maken en per jaar een aantal dagen in te plannen, 

zodat de nazorg meteen goed geregeld is.  

6  Monitoringsplan 
Aan zowel het Natuurdoeltype: N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei als N15.01 Duinbos is 

een monitoringsinspanning gekoppeld. Deze wordt hieronder per doeltype gegeven. Tevens wordt 

hier een eerste inschatting gegeven hoe de verschillende typen nu scoren op die aspecten waarvoor 

ze moeten worden beoordeeld. Daarvoor zijn de actueel voorkomende soorten, Structuur- of 

Ruimtelijke condities die gehaald worden, in de onderstaande overzichten vet gemarkeerd. Door 

periodieke monitoring kan getoetst worden of de kwaliteit van de natuur in dit gebied voldoet aan de 

gestelde habitatdoelen. Ook voor de habitatrichtlijnsoorten geldt een monitoringsinspanning. 

Verantwoordelijk voor de monitoring is de eigenaar, die deze klus eventueel kan uitbesteden. De hier 

gebruikte informatie is afkomstig uit Index Natuur en Landschap, Onderdeel Natuurbeheertypen. Let 

wel, de uitwerking van de monitoringsinspanning vanuit Natura 2000 is nog in ontwikkeling. Op dit 

moment zijn daar nog geen harde uitspraken over te doen. 

6.1 Beschrijving per natuurdoeltype 

6.1.1 N08.02 Open duin 
Afbakening 

• Het beheertype Open duin omvat een afwisseling van stuivend zand, duingrasland, 

helmduinen en laag struweel, zoals duindoornstruweel. Kleinere delen kunnen bestaan uit 

vochtige duinvallei, overgangen naar schor of kwelder etc. 

• Hoge struwelen, zoals meidoornstruweel, worden tot het beheertype Duinbos gerekend. 

• Open duin omvat in het duin- en kustgebied de zeereep en de binnenduinen. 
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• Het beheertype komt voor in het duinlandschap. 

Structuur 

Windwerking, verstuiving en begrazing kunnen in het beheertype ‘open duin’ tot een rijke 

structuurvariatie leiden, met een afwisseling van lage mos- en korstmosrijke vegetaties, grazige 

vegetaties, kruidenrijke duingraslanden, zoomvegetaties, ruigte en laag struweel. Door deze 

afwisseling biedt het beheertype plaats aan diverse planten-, mos- en diersoorten. Dit beheertype 

bestaat voor minimaal 20% uit kale bodem en/of pioniervegetaties van stuivend zand zoals mos- en 

korstmosrijke buntgrasvegetaties. De volgende kwalificerende structuurelementen worden 

onderscheiden: 

Structuurelement Min. % Max. % 

Kale bodem en/of open pioniervegetatie 20 60 

Gesloten lage vegetaties, grassen, zeggen en kruiden 20 60 

Hoog gras en kruiden (>40 cm) 5 20 

Ruigte 5 20 

Laag struweel, niet gedomineerd door heide (<2 m) 1 20 

Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruwelen 1 30 

Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m) 1 10 

 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien 5-7 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn, waarvan in ieder geval een 

korte gesloten gras- en kruidenvegetatie. 

“Midden”: indien 3-4 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn of indien meer 

structuurelementen aanwezig zijn, maar niet aan de criteria van klasse “Hoog” voldaan is. 

“Laag”: indien 0-2 kwalificerend structuurelement aanwezig is. 

Conclusie structuur: De structuur is Hoog, want alle 7 kwalificerende structuurelementen zijn 

aanwezig! 

 

Flora en fauna 

Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten 

uit de volgende soortgroepen: 
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Soortgroep Soorten 

Planten: bitterkruidbremraap, blauwe bremraap, blauwe zeedistel, bleek schildzaad, 
buntgras, duinaveruit, duinlangbaardgras, duinteunisbloem, Duits viltkruid, echt 

bitterkruid, geelhartje, gelobde maanvaren, glad parelzaad, harlekijn, 

hazenpootje, herfstschroeforchis, hondskruid, hondsviooltje, kegelsilene, 
klavervreter, klein wintergroen, kleine ruit, kleine rupsklaver, kruisbladgentiaan, 
liggende asperge, nachtsilene, oorsilene, rond wintergroen, rozenkransje, ruwe 
klaver, scherpkruid, sierlijke vetmuur, smal fakkelgras, stijve wolfsmelk, tengere 

distel, torenkruid, vals muizenoor, verfbrem, vierrijige ogentroost, walstrobremraap, 
welriekende salomonszegel, wilde averuit, wondklaver, zandhaver, zandviooltje, 
zeewolfsmelk, zilverhaver, zwenkdravik 

Broedvogels: bergeend, blauwe kiekendief, braamsluiper, eider, graspieper, grauwe klauwier, 

kneu, nachtegaal, paapje, roodborsttapuit, tapuit, veldleeuwerik, velduil, wulp 

Dagvlinders 

& 
sprinkhanen: 

aardbeivlinder, blauwvleugelsprinkhaan, bruin blauwtje, duinparelmoervlinder, 

duinsabelsprinkhaan, grote parelmoervlinder, heivlinder, kleine parelmoervlinder, 
kommavlinder 

 

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigd of verdwenen uit 

Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, 

reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, 

krekels en vogels. Deze soorten tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het 

criterium van verspreiding en soortgroepen. 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien minimaal 12 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan minimaal 7 op >15% van de 

oppervlakte van het beheertype en elke soortgroep vertegenwoordigd is. 

“Midden”: indien 7-12 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar 

niet aan de eisen van klasse “Hoog” voldaan wordt. 

“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is. 

Conclusie Flora en Fauna: Er zijn 17 kwalificerende soorten aanwezig, waarvan 8 op meer dan 15% 

van de oppervlakte. De kwaliteit is daarom Hoog. 

Milieu- en watercondities 

De beoordeling van abiotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en 

milieuconditie (standplaatsfactoren). Wanneer externe beïnvloeding beter, respectievelijk slechter 

scoort, wordt het eindoordeel 1 punt/klasse naar boven of beneden bijgesteld. 

a) Standplaatsfactoren 

De plaatselijk zeer droge bodem en het zeer warme microklimaat zijn karakteristiek voor open 

duinen. De range van grondwaterstanden is groot. Ze bevindt zich tussen enkele centimeters tot 

twee meter onder het maaiveld. 

De zuurgraad van open duin heeft een vrij groot bereik, maar in goed ontwikkelde situaties komt de 

pH niet beneden de 5,0. 
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Open duinen zijn doorgaans (matig) voedselarme systemen. Onder optimale omstandigheden 

bevindt de voedselrijkdom zich tussen oligotroof en mesotroof. In de Duindoornstruwelen kan de 

trofiegraad oplopen tot zwak eutroof. 

Het duinzand van open duinen raakt geleidelijk ontkalkt door verzuring en uitloging; dit is een 

natuurlijk proces. De ontkalking is een gevolg van productie van organische zuren door planten en 

organisch materiaal. Vervolgens lost de kalk op in dit zure bodemvocht en spoelt daarna de uit met 

het regenwater, maar ook door wegzijging van regenwater. Vanaf dat moment zal er verzuring op 

gaan treden. Hoe snel dit proces verloopt is afhankelijk van meerdere natuurlijke factoren: 

De hoogte van het kalkgehalte in het zand is van groot belang. Grofweg kan gesteld worden dat de 

vastelandduinen ten zuiden van Bergen relatief veel kalk bevatten. 

De wind in open duingebieden legt in stuifkuilen nog niet ontkalkt zand bloot en verspreidt nog 

kalkhoudend zand over het oppervlakkig ontkalkte zand. De duinen direct aan de kust staan onder 

grote invloed van de wind. Ook zeeschuim (saltspray) dat de duinen in waait is een bron van 

bufferstoffen in de zeereep. 

Verzurende neerslag onder invloed van luchtvervuiling (ook door stikstofdepositie), versnelt het 

ontkalkingsproces. Vaak treedt oppervlakkige verzuring op, waarbij de pH in de bovenste 10 cm van 

de bodem vrij ver kan dalen. In de (diepere) ondergrond blijft de pH wel op peil, waardoor een vrij 

grote verticale gradiënt in zuurgraad kan ontstaan. Dit heeft vaak zijn weerslag in de vegetatie, waar 

kalkminnende soorten naast acidofiele soorten voor kunnen komen. 

Onder natuurlijke omstandigheden is de successie in het open duin een langzaam proces, maar met 

grotere nutriëntbeschikbaarheid wordt deze successie versneld. Daardoor treedt vergrassing (op 

duingraslanden) en vermossing (op open zand en schaars begroeide pioniersituaties) van open 

duinen op. Zolang het duinzand nauwelijks humus bevat, is het vermogen vocht en voedingsstoffen 

vast te houden gering. Mede door luchtvervuiling zijn veel open duinen de afgelopen decennia 

verruigd. 

 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien minstens 50% van de oppervlakte zich voor zuurgraad en voedselrijkdom, op dezelfde 

locatie, binnen het bereik voor “Hoog” ontwikkeld bevindt. 
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“Midden”: indien niet voldaan wordt aan “Hoog” en minstens 50% van de oppervlakte voor 

zuurgraad en voedselrijkdom zich, op dezelfde locatie, minimaal binnen het bereik voor “Midden” 

bevindt. 

Slecht: indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan. 

b) Externe beïnvloeding 
 

  Hoog Midden Laag 

Stikstofdepositie* < 10 kg N ha-1 y-1 10 – 20 kg N ha-1 y-1 > 20 kg N ha-1 y-1 

 
<770 mol N ha-1 y-1 770-1420 mol N ha-1 y-1 > 1420 mol N ha-1 y-1 

 

* Waarde voor Witte duinen (20 kg) en Grijze duinen (10,8-17,4 kg) (Van Dobben & Van Hinsberg 2008). 

Conclusie Milieu- en watercondities: Deze is niet bepaald 

 

Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/ 
Ruimtelijke samenhang 

>100 
ha 

10 - 100 
ha 

5-10 
ha 

< 5 ha 

Verbonden met (afstand max. 30 meter) ondersteunende 
beheertypen* 

Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere duingebieden* Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

* Hier worden, naast open duin, de volgende beheertypen onder verstaan: N01.02 Duin- en 

kwelderlandschap, N08.01 Strand en embryonaal duin, N08.03 Vochtige duinvallei, N08.04 Duinheide 

en N15.01 Duinbos 

Conclusie Ruimtelijke condities: Oppervlakte in totaal 22 ha, in nabijheid (zowel aan west en 

noordzijde aangrenzend) van ondersteunende beheertypen. In feite is het terrein aan 3 zijden 

omsingeld door gelijksoortig natuurgebied. De Ruimtelijke condities zijn hiermee hoog.  

 

6.1.2 N08.03 Vochtige duinvallei 
Afbakening 

Vochtige duinvallei bestaat uit in het duin- en kustgebied gelegen vochtige tot natte laagten, al dan 

niet met open, voedselarm water, of vochtige delen van drooggevallen zandplaten. 

Vochtige duinvallei wordt niet of incidenteel door zeewater geïnundeerd, en is gekenmerkt door een 

lage vegetatie. 

Tot 20% van het beheertype kan bestaan uit struweel. 

Tot 30% van het beheertype kan bestaan uit heideachtigen. 
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Structuur 

Een vochtige duinvallei is vaak rijk aan verschillende structuurelementen. Bij ontwikkeling van een 

nieuwe duinvallei kunnen verschillende structuurelementen in de tijd sterk wisselen in mate van 

voorkomen, zoals open water, kale bodem en lage en open pioniervegetatie. Duinvalleien worden 

meestal gemaaid hetgeen gunstig is voor de korte zeggen- en kruidenvegetatie die zeer soortenrijk 

kan zijn. Begraasde of niet gemaaide duinvalleien of delen daarvan hebben een groter aandeel aan 

overjarige vegetatie van zeggen, grassen, kruipwilg en kruiden. Aan de randen van duinvalleien 

kunnen overgangen naar struweel optreden. 

Vochtige duinvallei wordt gekenmerkt door een lage vegetatie en bestaat voor maximaal 20% uit 

struweel en voor maximaal 30% uit dwergstruiken. De volgende kwalificerende 

structuurelementen worden onderscheiden: 

Structuurelement Min. % Max. % 

Water 5 30 

Kale bodem en/of open pioniervegetaties 5 30 

Gesloten lage vegetaties, grassen, zeggen en kruiden 5 80 

Hoge grassen, zeggen of natte strooiselruigte (>40 cm) 5 20 

Heidevegetaties 1 30 

Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruwelen 5 20 

 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien 4 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn, waarvan in ieder geval 

een lage pioniervegetatie of een korte gesloten zeggen- en kruidenvegetatie. 

“Midden”: indien 2-3 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn of indien meer 

structuurelementen aanwezig zijn, maar niet voldaan wordt aan de criteria van klasse “Hoog”. 

“Laag”: indien 0-1 kwalificerend structuurelement aanwezig is. 

Conclusie Structuur: deze is hoog want voldoet aan de eerste 4 criteria. 

 

Flora en fauna 

Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten 

uit de volgende soortgroepen (mossen zijn met (m), kranswieren met (k) aangegeven): 
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Soortgroep Soorten 

Planten: armbloemige waterbies, bitterling (zomer- en herfst-), bonte paardenstaart, brokkelig 
kransblad (k), draadfonteinkruid, draadgentiaan, drienervige zegge, 
duizendknoopfonteinkruid, dwergbloem, dwergrus, dwergvlas, fraai duizendguldenkruid, 
galigaan, gebogen kransblad (k), geelhartje, gevlekte orchis, groenknolorchis, grote 
boterbloem, grote muggenorchis, harlekijn, honingorchis, kleine knotszegge, knopbies, 
koprus, moerasgamander, moeraskartelblad, moeraswespenorchis, noordse rus, 
oeverkruid, ondergedoken moerasscherm, ongelijkbladig fonteinkruid, parnassia, rond 
wintergroen, ruw kransblad (k), slanke gentiaan, stekelharig kransblad (k), sterzegge, stijve 
moerasweegbree, teer guichelheil, teer vederkruid, veldgentiaan, verfbrem, vleeskleurige 
orchis, vlozegge, waterpunge, welriekende nachtorchis, wilde gagel, zilte rus, zilte 
waterranonkel 

Broedvogels: blauwborst, blauwe kiekendief, dodaars, paapje, roerdomp, sprinkhaanzanger, tureluur, 
veldleeuwerik, wintertaling, wulp 

 

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit Bijlage 3 gerekend worden, indien 

deze voorkomen in het beheertype. Tot de karakteristieke en in Bijlage 3 opgenomen soorten 

behoort ook de Natura 2000-soort groenknolorchis. 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien minimaal 10 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan minimaal 6 op >15% van 

de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn. 

“Midden”: indien 6-9 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar 

niet aan de eisen van klasse “Hoog” voldaan wordt. 

“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is. 

Conclusie Flora en Fauna: Midden, want 7 kwalificerende soorten aanwezig (hierboven vet 

gemarkeerd). 

 

Milieu- en watercondities 

De beoordeling van abiotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en 

milieuconditie (standplaatsfactoren). Wanneer externe beïnvloeding beter, respectievelijk slechter 

scoort, wordt het eindoordeel 1 punt/klasse naar boven of beneden bijgesteld. 

a) Standplaatsfactoren 

Vochtige duinvalleien maken deel uit van een hydrologisch systeem dat op een aantal punten 

afwijkt van binnenlandse situaties door de aanwezigheid van zout water in de ondergrond. Onder 

invloed van regenwater vormt zich een zoetwaterlens van vele tientallen tot meer dan honderd 

meter dik die op het brakke grondwater drijft. Door de dichtheidsverschillen tussen zout en zoet 

water, in combinatie met de aanwezigheid van slecht doorlatende mariene afzettingen in de 

ondergrond, is de opbolling van het grondwaterlichaam relatief groot. Vooral in brede 

duingebieden reageert de grondwaterstand vertraagd op fluctuaties in neerslag en verdamping. 

Dat betekent dat er bovenop de seizoensdynamiek, met hogere grondwaterstanden in de winter 

en lagere grondwaterstand in zomer, er ook sprake is van een langjarige dynamiek, met 

duinvalleien die in een periode met natte jaren vrijwel permanent onder water staan en in 
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perioden met weinig neerslag vrijwel permanent droog staan. Tot hoe ver het grondwater in de 

zomer wegzakt hangt mede af van de ligging binnen het duinsysteem: in het midden van het 

duinmassief, waar de zoetwaterbel op zijn dikst is, is het verschil tussen de zomer- en 

wintergrondwaterstand groot, dicht bij zee en is de grondwaterstandsfluctuatie beperkt. 

De sleutelfactoren zijn het waterregime, het voedselarme karakter en de basenrijkdom. De meest 

kenmerkende vochtige duinvalleivegetaties komen voor op plekken die in de winter ten minste 

plas-dras staan. Structurele verlaging van de grondwaterstanden door bosaanplant (verdamping), 

waterwinning en peilverlaging in aangrenzende poldergebieden vormt de belangrijkste bedreiging 

voor dit beheertype. 

De zuurgraad varieert van licht zuur tot basisch. De meeste duinvalleien zijn goed gebufferd door 

de aanwezigheid van kalk in de bodem en/of de aanvoer van basenrijk grondwater. Zeer zwak 

gebufferde omstandigheden kunnen ontstaan in gebieden met kalkloos duinzand, zoals op 

Terschelling en bij Schoorl. 

 

De voedselrijkdom is zeer variabel en alleen zeer voedselrijke omstandigheden komen niet voor. 

Door de hoge basenrijkdom en droogval in de zomer verloopt de afbraak van organisch materiaal 

relatief snel. De hoogste voedselrijkdom wordt gevonden in en aan de rand van duinmeren, waar 

ook van nature hoogproductieve moerasvegetaties kunnen voorkomen. In jonge, ’s zomers 

droogvallende kalkrijke duinvalleien zorgen fosfaatbinding en een geringe hoeveelheid organisch 

materiaal voor een veel beperkter aanbod aan nutriënten. 

Kwaliteitsbepaling 

“Hoog”: indien (gemiddeld) minstens 35% van het oppervlakte in de winter en vroege voorjaar 

plas-dras of onder water staat (GVG minder dan ca. 25 cm onder maaiveld) en op dezelfde locatie 

de voedselrijkdom voedselarm of licht voedselrijk is. 

“Midden”: indien niet voldaan wordt aan “Hoog”, en minimaal 60% van het oppervlak minimaal 

matig voedselrijk is en (gemiddeld) GVG, op dezelfde locatie, ondieper is dan 50 cm. 

“Laag”: Indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan 
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b) Externe beïnvloeding 

  Hoog Midden Laag 

Stikstofdepositie* < 14 kg N ha-1 y-1 14-20 kg N ha-1 y-1 > 20 kg N ha-1 y-1  
<995 mol N ha-1 y-1 995-1420 mol N ha-1 y-1 >1420 mol N ha-1 y-1 

 

* Waarde voor Vochtige duinvalleien (open water, kalkrijk en ontkalkt) (14 – 19,5 kg) (Van Dobben & 

Van Hinsberg, 2008). 

Conclusie Milieu- en watercondities: Niet beoordeeld 

Ruimtelijke condities 

Voor dit beheertype worden geen ruimtelijke condities gemonitord. 

6.1.3 N15.01 Duinbos 
Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 5 
hectare in een gebied aanwezig is. 
 
Afbakening 
• Duinbos omvat zowel het droge als het vochtige bos- en hoog struweel in het 
Duinlandschap. 
• Maximaal 20% van het areaal van het betreffende bosgebied wordt gedomineerd door 
boomsoorten die oorspronkelijk van buiten Europa zijn ingevoerd, zoals Amerikaanse 
eik en Douglasspar.  
• Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 
20% van de bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader 
van omvorming naar een natuurlijker bos. 
 
Structuur 
Binnen het duinbos kunnen grote oppervlakten struweel voorkomen die (onder invloed van 
zeewind) geleidelijk overgaan in hoger opgaand bos. Tevens komen er vaak open plekken 
voor en kruidenrijke zoomvegetaties. Deze structuurvariatie binnen het duinbos is 
aantrekkelijk voor diverse bos- en struweelvogels en er komen meestal veel paddenstoelen 
voor. Binnen het beheertype duinbos beslaan uitheemse boomsoorten maximaal 20% van het 
areaal. De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden: 
 

Structuurkenmerken Hoeveelheid 
Gemengd > 40% oppervlakte 
Gemengd > 60% oppervlakte 
Europees > 60% oppervlakte 
Europees > 80% oppervlakte 
Struweel en open plekken > 5% oppervlakte 
Struweel en open plekken > 10% oppervlakte 
Gelaagde boomfase > 20% oppervlakte 
Gelaagde boomfase > 40% oppervlakte 
Dikke dode bomen > 3 per ha 
Dikke dode bomen > 6 per ha 
Dikke dode bomen > 9 per ha 
Dikke levende bomen > 20% oppervlakte 
Dikke levende bomen > 40% oppervlakte 
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Kwaliteitsbepaling 
Goed: indien minimaal 8 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn. 
Matig: indien minimaal 5 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn. 
Slecht: indien niet aan de criteria voor de klasse goed of matig is voldaan. 
 
Conclusie Structuur: Hoog, want 11 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig. 
 
Flora en fauna 
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende soorten uit de 
volgende soortgroepen: 
 

Soortgroep Soort 

Planten: 
 

bosaardbei, bosanemoon, bottelroos, brede wespenorchis, dalkruid, 
dennenorchis, donderkruid, dubbelloof, gebogen driehoeksvaren, glad 
parelzaad, grote keverorchis, hengel, klein wintergroen, laurierwilg, 
lelietje van dalen, ruig viooltje, ruige veldbies, stekende wolfsklauw, 
stengelloze sleutelbloem, stofzaad, tongvaren, valse zandzegge, 
voorjaarshelmkruid, welriekende salomonszegel, wilde hyacint 
 

Broedvogels: 
 

blauwborst, groene specht, grote bonte specht, kleine barmsijs, kleine 
bonte specht, nachtegaal, wielewaal, zwarte specht 
 

 
 
Tot de kwalificerende soorten kunnen van deze soortgroepen ook 2 extra soorten uit bijlage 
1 gerekend worden, indien deze voorkomen in het beheertype. 
 
Kwaliteitsbepaling 
Goed: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 
op >15% van de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen 
vertegenwoordigd zijn. 
Matig: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten 
voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt. 
Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is. 
 
Conclusie Flora en fauna: Matig: wel 6 kwalificerende soorten, maar net geen 4 die aan de 15% 
oppervlakte komen. 
 
Milieu- en watercondities 
Duinbos groeit zowel op droog duinzand en zandplaten als in vochtige (oudere) 
duinvalleien. De voorjaargrondwaterstand bevindt zich onder ideale condities minimaal 
enige centimeters beneden maaiveld. Soms kan het water in het voorjaar boven maaiveld 
staan. 
 
Het kalkgehalte van de bodem is van groot belang. Het kalkgehalte (en dus de pH) van de 
bovengrond neemt in oudere duinen en in de binnenduinen af. Duinbos komt vaak in 
oudere duinen voor. Hier leidt het proces van ontkalking tot lichte verzuring van het habitat. 
De bovengronden van het oudere binnenduin zijn volledig ontkalkt. Daardoor is de 
zuurgraad variabel. Deze bevindt zich tussen zwak zuur tot zwak basisch. 
 
Karakteristiek voor dit type is een lage voedselrijkdom. De systemen zijn oligotroof tot zwak 
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eutroof. De voedselrijkdom is afhankelijk van afstand van de zee, accumulatie van 
organische stof in de bodem, lokale omstandigheden (vochtige vallei met dikke 
strooisellaag of open, grijzige vegetatie met vers zand) en het beheer (wel of geen 
begrazing). Duinbos is doorgaans matig gevoelig voor stikstofdepositie. 
 
Sleutelfactoren voor dit type zijn in initiële stadia de dynamische geomorfologische 
processen en de invloed van de zee en in latere stadia natuurlijke successie. De invloed 
van de zee (door zeewind, uitspoeling van water) beïnvloedt de bosvegetatie. Er ontstaat 
een geleidelijke overgang van struweel (buitenduin) naar opgaand bos (verder van de zee). 
 
Standplaatsfactoren worden niet gemonitord en meegewogen in de beoordeling. 
 
 
Externe beïnvloeding 
 

  Hoog Midden Laag 

Stikstofdepositie* < 18 kg N ha-1 y-1 18 – 28 kg N ha-1 y-1 > 28 kg N ha-1 y-1 
 

<1280 mol N ha-

1 y-1 
1280-1990 mol N ha-

1 y-1 
> 1990 mol N ha-

1 y-1 

 

* Waarde voor Duinbossen (18-28,6 kg) en Duindoornstruwelen (28,3 kg) (Van Dobben & Van 

Hinsberg, 2008). 

 
Conclusie Milieu- en watercondities: Niet beoordeeld 

Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/ 
Ruimtelijke samenhang 

>300 
ha 

50 - 300 
ha 

5-50 
ha 

<5 ha 

Verbonden met (afstand max. 30 meter) met andere 
bosbeheertypen* 

Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere beheertypen bos* Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

 
Conclusie Ruimtelijke condities: Laag 
 

6.1.4 Samenvatting actuele score m.b.t. monitoringsinspanning 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige score (zoals hierboven uitgewerkt) m.b.t. de 

monitoringsinspanning die geldt voor de verschillende SNL-doeltypen. Let op: niet alle parameters 

zijn nu beoordeeld. 

SNL-type Structuur  Flora en fauna Ruimtelijke condities 

Open duin Hoog Hoog Hoog 

Vochtige duinvallei Hoog Midden n.v.t. 

Duinbos Hoog Matig Laag 
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 6.2 Monitoring habitatrichtlijnsoorten 
Voor monitoring van de nauwe korfslak kan de methode (zeven van bodemmateriaal) gehanteerd 

worden zoals beschreven in het rapport van Stichting Anemoon; ‘Monitoring van Nauwe korfslak 

Vertigo angustior in het Noordhollands Duinreservaat Inventarisatiejaar 2013’.  

Monitoring van de noordse woelmuis kan op verschillende manieren; met behulp van inloopvallen, 

e-DNA en braakbalonderzoek. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de methodiek het 

kennisdocument van de noordse woelmuis, te vinden op Bij12. 

Monitoring van de groenknolorchis kan tegelijkertijd plaatsvinden met de monitoring van planten 

(streeplijst).  

6.3 Planning en uitvoering monitoring 
De diverse parameters moeten periodiek worden gemonitord. Onderstaande schema’s geven 

daarvan een overzicht. Het is handig om gelijksoortige inventarisaties in alle habitattypen gelijktijdig 

uit te voeren. Bij planten en broedvogels hoeven niet alle soorten, maar alleen de kwalificerende 

soorten te worden gedaan. Ook wordt per parameter aangegeven hoeveel monitoringsrondes per 

jaar en in welke periode deze uitgevoerd moeten worden. Daarnaast geeft de jaarplanning een beeld 

van welke parameter in welk jaar gemonitord kan worden. 

N08.02 Open duin - Monitoring 
Parameter Methode Frequentie 

Structuurelementen Bepaling bedekking 6 jaar 

Planten Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Broedvogels Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Dagvlinders & Sprinkhanen Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Bepaling abiotiek Diverse methoden 6 jaar 

Stikstofdepositie Opvragen stikstofdepositie 6 jaar 

Vegetatie Vegetatiekartering 12 jaar 

Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarneming 6 jaar 

  

N08.03 Vochtige duinvallei - Monitoring 

Parameter Methode Frequentie 

Structuurelementen Bepaling bedekking 6 jaar 

Planten inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Broedvogels inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Bepaling abiotiek Diverse methoden 6 jaar 

Stikstofdepositie Opvragen stikstofdepositie 6 jaar 

Vegetatie Vegetatiekartering 12 jaar 

 

N15.01 Duinbos - Monitoring 
Parameter Methode Frequentie 

Structuurelementen Bosstructuurkartering 12 jaar 

Planten Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Broedvogels Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar 

Stikstofdepositie Opvragen stikstofdepositie 6 jaar 

Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarneming 6 jaar 
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Jaarplanning monitoring 

Inventarisatie 
parameters 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Structuurelementen             

Planten             

Broedvogels             

Dagvlinders & 
sprinkhanen 

            

Bepaling abiotiek             

Stikstofdepositie             

Vegetatiekartering             

Ruimtelijke 
condities 

            

Controle 
aanwezigheid 
groenknolorchis 

            

Controle 
aanwezigheid 
nauwe korfslak 

            

Controle 
aanwezigheid 
noordse woelmuis 

            

 

 

6.4 Praktische klussenlijst 
In voorgaande hoofdstukken werd het beheer beschreven. Hier geven we een korte samenvattende 

praktische klussenlijst voor het beheer. 

*Begrazingsbeheer uitvoeren. Periodiek controleren of de begrazingsdruk op orde is. Eventueel 

bijsturen als dat nodig is. Bij een tekort aan voedsel begrazingsdruk verlagen en niet bijvoeren. 

*Aanvullend maai- en hooibeheer uitvoeren. De noodzaak en hoeveelheid kan jaarlijks bepaald 

worden aan de hand van de ontwikkeling van de vegetatie.  

*Opslag van bomen en struiken verwijderen uit de kwetsbare terreindelen, zoals in de vochtige delen 

waar de veenmossen groeien en rond de poelen. Jaarlijkse controle en eventueel ingrijpen.  

Aantal inventarisaties per jaar en periode 

Parameter Aantal Periode 

Structuurelementen 1 April-september 

Planten 2 April-september 

Broedvogels 5 Maart-juni (nadruk op april) 

Dagvlinders & Sprinkhanen 3, aangevuld met laat 
bezoek sprinkhanen 

Half mei-augustus 
Sprinkhanen extra bezoek in half 
augustus-half september 

Bepaling abiotiek - - 

Stikstofdepositie - - 

Vegetatiekartering 1 Juni-half september 

Ruimtelijke condities - - 
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*Voorkomen van verdere verstruweling van Grijs duin, door o.a. machinaal terugdringen bramen en 

opslaande bomen en struiken, aan de randen van het struweel. 

*Tegengaan verdere verbossing. Dit kan door aan de bosranden de bomen/struiken daar af te zetten, 

zodat het areaal zich niet kan uitbreiden. 

*In het bos kan een te sterke dominantie van de Gewone esdoorn worden tegengegaan.  

*De half open strook in het midden van het Duinbos kan periodiek weer wat worden open gezet.  

*De twee getopte Canadapopulieren langs de weg moeten jaarlijks door middel van VTA worden 

gecontroleerd. Bij een te zware kroon moet deze worden teruggezet.  

*Jaarlijkse controle op exoten, met name op de Amerikaanse vogelkers en de Mahonia. Als dat nodig 

is een bestrijding uitvoeren. Kiemende paardenkastanjes kunnen worden verwijderd. Jaarlijks kan 3 a 

4 maal alle poelen worden gecontroleerd op voorkomen van Watercrassula, Waterteunisbloem ed. 

Bij aanwezigheid onmiddellijk ingrijpen en deze soorten nauwkeurig verwijderen. 

*Plastic verwijderen rondom de vroeger geplante boompjes op de oude slootrand. 

 

6.5 Financiële aspecten 
Inkomsten 

Als er SNL beheerovereenkomsten afgesloten worden, kan een subsidie ontvangen worden. Deze 

subsidie is afhankelijk van het pakket en de grootte van het terrein dat daaronder valt. Jaarlijks wordt 

per hectare een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de bedragen gegeven. 

Open duin 

• De jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2020 voor het Natuurbeheertype N08.02 Open 
duin is € 236,64 per hectare. 

• Tarief Monitoring 2020 voor Beheertype Open duin is € 21,31. 

Vochtige duinvallei 

• De jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2020 voor het Natuurbeheertype N08.03 Vochtige 
duinvallei is € 1.019,38 per hectare. 

• Tarief Monitoring voor 2020 voor Beheertype Vochtige duinvallei is € 27,26. 

Duinbos 

• De jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2020 voor het Natuurbeheertype N15.01 Duinbos 
is € 59,28 per hectare. 

• Tarief Monitoring voor 2020 voor N15.01 Duinbos is € 7,68. 
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Samenvattend zou dat als beheersvergoeding voor 2020 het volgende opleveren: 

 

Type Oppervlakte Bedrag/ha Totaal 

Open duin 49068 m² 236,64 1161,15 

Vochtige duinvallei 989 m² 1.019,38 1008,17 

Duinbos 47250 m2 € 59,28 280,010 

Totaal    €2449,33 

 

Uitgaven 

De standaardkostprijzen (SKP) per natuur- en landschapsbeheertype zijn een onderdeel van de Index 

Natuur en Landschap. Met de standaardkostprijzen wordt beoogd de werkelijke, gemiddelde kosten 

van adequaat natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen. De SKP vormen de basis voor een 

uniforme subsidieverlening. 

De exacte uitgaven voor het beheer zijn lastig precies in te schatten. Bovendien kunnen ze van jaar 

tot jaar flink schommelen, afhankelijk van de ontwikkelingen in het terrein. Er gelden normbedragen 

die vindbaar zijn in het “Normenboek”. Daarnaast wordt een overzicht van normkosten gegeven op 

de Website van B12. Hieronder zijn de normkosten voor het jaar 2020 gegeven (overgenomen van 

die Website). 

 Normkosten Open duinen 2020
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Normkosten Vochtige duinvallei 2020 
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Normkosten Duinbos 2020 
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Bijlagen 
 

Bijlage I Inventarisatie 2020 Open duinen 
Deze inventarisatie is uitgevoerd door SLZ op 28 mei 2020. Het doel was de flora compleet te 

inventariseren, als soort van nul-meting.  

In onderstaande lijst (tabel 6) zijn van de planten de SNL doelsoorten (van de relevante pakketten), 

N2000 soorten, Beschermde soorten, Rode Lijst soorten en overige regionaal zeldzame soorten 

oranje gemarkeerd. 

 

Tabel 6 Inventarisatiegegevens monitoring 2020 

Nederlandse naam Latijnse naam 

Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus 

Duizendblad   Achillea millefolium 

Vroege haver   Aira praecox 

Grote waterweegbree   Alisma plantago-aquatica 

Kromhals   Anchusa arvensis 

IJle dravik   Anisantha sterilis 

Gewoon reukgras   Anthoxanthum odoratum 

Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris 

Gewone klit   Arctium minus 

Gewone zandmuur   Arenaria serpyllifolia 

Ruwe berk   Betula pendula 

Zachte dravik   Bromus hordeaceus 

Heggenrank  Bryonia dioica 

Helm   Calamagrostis arenaria 

Herderstasje   Capsella bursa-pastoris 

Pinksterbloem   Cardamine pratensis 

Zandzegge   Carex arenaria 

Zeegroene zegge   Carex flacca 

Ruige zegge   Carex hirta 

Zwarte zegge   Carex nigra  

Dwergzegge   Carex viridula 

Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea 

Akkerhoornbloem   Cerastium arvense 

Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum 

Rankende helmbloem   Ceratocapnos claviculata 

Stinkende gouwe   Chelidonium majus 

Melganzenvoet   Chenopodium album 

Stippelganzenvoet   Chenopodium ficifolium 

Akkerdistel   Cirsium arvense 

Kale jonker   Cirsium palustre 

Speerdistel   Cirsium vulgare 

Buntgras   Corynephorus canescens 

Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna 

https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6333&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6310&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6346&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6432&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6439&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6307&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6395&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6465&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6487&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6521&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6528&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6534&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6545&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6546&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6570&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6574&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=125626&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6580&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6590&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6591&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6595&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6611&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6613&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6614&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6646&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6656&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
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Klein streepzaad   Crepis capillaris 

Veldhondstong   Cynoglossum officinale 

Kropaar   Dactylis glomerata 

Vingerhoedskruid   Digitalis purpurea 

Vroegeling   Draba verna 

Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata 

Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas 

Gewone waterbies   Eleocharis palustris 

Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum 

Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum 

Heermoes   Equisetum arvense 

Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis 

Reigersbek   Erodium cicutarium 

Kleverige reigersbek   Erodium lebelii 

Rood zwenkgras   Festuca rubra 

Es   Fraxinus excelsior 

Kleefkruid   Galium aparine 

Moeraswalstro   Galium palustre 

Geel walstro   Galium verum 

Zachte ooievaarsbek   Geranium molle 

Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum 

Robertskruid   Geranium robertianum 

Geel nagelkruid   Geum urbanum 

Hondsdraf   Glechoma hederacea 

Moerasdroogbloem   Gnaphalium uliginosum 

Klimop   Hedera helix 

Duindoorn   Hippophae rhamnoides 

Gestreepte witbol   Holcus lanatus 

Kruipertje   Hordeum murinum 

Gewone waternavel   Hydrocotyle vulgaris 

Kantig hertshooi   Hypericum maculatum 

Glad biggenkruid   Hypochaeris glabra 

Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata 

Hulst   Ilex aquifolium 

Gele lis   Iris pseudacorus 

Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris 

Greppelrus   Juncus bufonius 

Biezenknoppen   Juncus conglomeratus 

Pitrus   Juncus effusus 

Zilte greppelrus   Juncus ranarius 

Wilde liguster   Ligustrum vulgare 

Vlasbekje   Linaria vulgaris 

Engels raaigras   Lolium perenne 

Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum 

Gewone rolklaver   Lotus corniculatus 

Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus 

https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6658&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6674&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6679&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6692&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=908090&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6708&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6710&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6723&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6736&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6738&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6741&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6635&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6757&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=2499&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6790&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6796&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6812&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6815&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6819&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6824&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6828&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6830&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6833&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6836&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6843&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6847&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6869&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6872&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6878&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6884&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=133113&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=2574&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6890&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6894&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6903&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7449&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6915&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6919&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6920&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6912&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6984&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6993&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6999&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7001&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7004&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7006&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
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Gewone veldbies   Luzula campestris 

Wolfspoot   Lycopus europaeus 

Watermunt   Mentha aquatica 

Drienerfmuur   Moehringia trinervia 

Watertorkruid   Oenanthe aquatica 

Klein vogelpootje   Ornithopus perpusillus 

Grote klaproos   Papaver rhoeas 

Veenwortel   Persicaria amphibia 

Rietgras   Phalaris arundinacea 

Zanddoddegras   Phleum arenarium 

Riet   Phragmites australis 

Muizenoor   Pilosella officinarum 

Hertshoornweegbree   Plantago coronopus 

Smalle weegbree   Plantago lanceolata 

Grote weegbree   Plantago major 

Straatgras   Poa annua 

Veldbeemdgras   Poa pratensis 

Ruw beemdgras   Poa trivialis 

Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare 

Grauwe abeel   Populus x canescens (P. alba x tremula) 

Zilverschoon   Potentilla anserina 

Tormentil   Potentilla erecta 

Vijfvingerkruid   Potentilla reptans 

Gewone brunel   Prunella vulgaris 

Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina 

Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica 

Zomereik   Quercus robur 

Zilte waterranonkel   Ranunculus baudotii 

Egelboterbloem   Ranunculus flammula 

Kruipende boterbloem   Ranunculus repens 

Wegedoorn   Rhamnus cathartica 

Rododendron spec.   Rhododendron spec. 

Hondsrozengroep   Rosa Subsec. Caninae 

Dauwbraam   Rubus caesius 

Veldzuring   Rumex acetosa 

Schapenzuring   Rumex acetosella 

Krulzuring   Rumex crispus 

Ridderzuring   Rumex obtusifolius 

Liggende vetmuur   Sagina procumbens 

Grauwe wilg   Salix cinerea 

Kruipwilg   Salix repens 

Gewone vlier   Sambucus nigra 

Waterpunge   Samolus valerandi 

Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus 

Ruwe bies   Schoenoplectus tabernaemontani 

Muurpeper   Sedum acre 

https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7012&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7020&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7054&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7066&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7104&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=25507&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7142&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7152&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7165&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7173&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7175&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6863&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7203&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7204&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=20430&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7207&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7213&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7214&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7222&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=17175&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7248&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7250&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7255&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7259&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7269&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7278&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7286&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7291&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7295&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7299&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7308&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=196921&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7328&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7341&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7368&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7369&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7371&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7375&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7385&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=18803&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7398&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7406&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7408&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6784&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7416&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7436&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
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Boskruiskruid   Senecio sylvaticus 

Echte koekoeksbloem   Silene flos-cuculi 

Gewone raket   Sisymbrium officinale 

Bitterzoet   Solanum dulcamara 

Zwarte nachtschade   Solanum nigrum 

Late guldenroede   Solidago gigantea 

Gekroesde melkdistel   Sonchus asper 

Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia 

Vogelmuur   Stellaria media 

Gewone sneeuwbes   Symphoricarpos albus 

Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare 

Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) 

Liggende klaver   Trifolium campestre 

Kleine klaver   Trifolium dubium 

Rode klaver   Trifolium pratense 

Witte klaver   Trifolium repens 

Gladde iep   Ulmus minor 

Grote brandnetel   Urtica dioica 

Zwarte toorts   Verbascum nigrum 

Blauwe waterereprijs   Veronica anagallis-aquatica 

Veldereprijs   Veronica arvensis 

Mannetjesereprijs   Veronica officinalis 

Tijmereprijs   Veronica serpyllifolia 

Gelderse roos   Viburnum opulus 

Wikke spec.   Vicia spec. 

Duinviooltje   Viola tricolor subsp. curtisii 

Eekhoorngras   Vulpia bromoides 

Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros 

Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa subsp. cespitosa  

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

 

Bijlage II Inventarisatie 2000-2019 Open duinen  
Onderstaande gegevens (tabel 7 en 8) zijn verkregen uit Waarneming.nl. De meeste waarnemingen 

zijn verzameld door Landschapsbeheer Zeeland, maar er zijn ook enkele andere personen die hier 

waarnemingen hebben vastgelegd.  

Tabel 7 Waarnemingen Open Duinen 2000-2018 

Laatste 
waarneming 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibieën   

18-3-2011 Gewone pad   Bufo bufo 

16-8-2018 Rugstreeppad   Epidalea calamita 

12-6-2012 Groene Kikker onbekend   Pelophylax spec. 

2-6-2012 Bruine kikker   Rana temporaria 

Bijen en wespen 

11-8-2015 Grote rupsendoder   Ammophila sabulosa 

https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7452&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7017&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7475&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7481&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=135711&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7488&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7490&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7495&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7521&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7529&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7536&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7539&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7567&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7569&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7573&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7574&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7595&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7596&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7610&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7616&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7617&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7626&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7631&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7633&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=197069&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7650&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7661&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=7665&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=131593&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/182552?sp=6347&from=2019-05-29&to=2020-05-28&prov=0&month=
https://waarneming.nl/waarneming/view/52837839
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=442&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/161396122
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=455&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/69143871
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=444&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68954940
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=440&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/105312145
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1687&u=0


 

44 

1-8-2003 Honingbij   Apis mellifera 

1-8-2003 Tweekleurige koekoekshommel   Bombus bohemicus 

1-8-2003 Gewone koekoekshommel   Bombus campestris 

1-8-2003 Veldhommel   Bombus lucorum 

4-4-2008 Akkerhommel   Bombus pascuorum 

2-8-2003 Roodpotige groefbij   Halictus rubicundus 

1-8-2003  

Gewone maskerbij  

 

 Hylaeus communis 

2-8-2003  

Poldermaskerbij  

 

 Hylaeus confusus 

2-8-2003  

Gewone geurgroefbij  

 

 Lasioglossum calceatum 

2-8-2003  

Matte bandgroefbij  

 

 Lasioglossum leucozonium 

2-8-2003  

Zesvlekkige groefbij  

 

 Lasioglossum sexnotatum 

2-8-2003  

Glanzende bandgroefbij  

 

 Lasioglossum zonulum 

11-8-2007 Gewone slobkousbij   Macropis europaea 

Dagvlinders 

22-4-2018 Dagpauwoog   Aglais io 

22-4-2018 Kleine vos   Aglais urticae 

27-5-2018 Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

16-9-2009 Bruin blauwtje   Aricia agestis 

11-8-2015 Hooibeestje   Coenonympha pamphilus 

27-8-2014 Oranje luzernevlinder   Colias crocea 

22-4-2018  

Citroenvlinder  

 

 Gonepteryx rhamni 

27-8-2014 Heivlinder   Hipparchia semele 

27-8-2014 Kleine vuurvlinder   Lycaena phlaeas 

19-9-2009 Bont zandoogje   Pararge aegeria 

22-4-2018 Groot koolwitje   Pieris brassicae 

19-9-2009 Klein koolwitje   Pieris rapae 

19-9-2009 Icarusblauwtje   Polyommatus icarus 

8-8-2011 Oranje zandoogje   Pyronia tithonus 

6-8-2011 Zwartsprietdikkopje   Thymelicus lineola 

27-8-2014 Atalanta   Vanessa atalanta 

20-6-2009 Distelvlinder   Vanessa cardui 

Libellen 
  

19-9-2009 Paardenbijter   Aeshna mixta 

4-6-2012 Grote keizerlibel   Anax imperator 

2-6-2012 Azuurwaterjuffer   Coenagrion puella 

2-6-2012  

Watersnuffel  

 

 Enallagma cyathigerum 

11-8-2007 Kleine roodoogjuffer   Erythromma viridulum 

https://waarneming.nl/waarneming/view/126330692
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1753&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126330695
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1811&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126330696
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1808&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126330693
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1419&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/3992600
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1427&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126252938
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24396&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253141
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24371&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253198
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24372&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253348
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18745&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253488
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24411&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253714
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24432&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126253857
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=24437&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/2736645
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9079&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155259250
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=700&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155259251
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=711&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/157359228
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=716&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44627042
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=683&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/105312117
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=707&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87523810
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=726&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155259249
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=699&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87524008
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=693&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87524017
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=712&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44663365
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=696&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155259253
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=705&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44663372
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=710&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44663388
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=708&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/56115837
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=715&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/56491996
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=717&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87524584
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=723&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/43504146
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=724&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44661266
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=613&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68974938
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=616&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68955040
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=594&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68955029
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=590&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/2736628
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=599&u=0
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12-6-2012 Lantaarntje   Ischnura elegans 

2-6-2012 Tengere grasjuffer   Ischnura pumilio 

21-5-2011  

Noordse witsnuitlibel  

 

 Leucorrhinia rubicunda 

21-5-2011 Platbuik   Libellula depressa 

2-6-2012 Viervlek   Libellula quadrimaculata 

21-5-2011  

Gewone oeverlibel  

 

 Orthetrum cancellatum 

4-6-2012 Vuurjuffer   Pyrrhosoma nymphula 

8-8-2009  

Zwervende heidelibel  

 

 Sympetrum fonscolombii 

8-10-2016 Bloedrode heidelibel   Sympetrum sanguineum 

8-10-2016  

Bruinrode heidelibel  

 

 Sympetrum striolatum 

Mossen en korstmossen 

27-3-2014 Sinaasappelkorst   Calogaya pusilla 

27-8-2014 Grijs kronkelsteeltje   Campylopus introflexus 

27-3-2014 Vals dooiermos   Candelaria concolor 

27-3-2014 Poedergeelkorst   Candelariella reflexa 

27-3-2014 Sierlijk rendiermos   Cladonia ciliata 

27-3-2014 Smal bekermos   Cladonia coniocraea 

27-3-2014 Kopjesbekermos   Cladonia fimbriata 

27-3-2014 Zomersneeuw   Cladonia foliacea 

27-3-2014 Gevorkt heidestaartje   Cladonia furcata 

27-3-2014 Bruin bekermos   Cladonia grayi 

27-3-2014 Frietzakbekermos   Cladonia humilis 

27-3-2014 Open rendiermos   Cladonia portentosa 

27-3-2014 Vals rendiermos   Cladonia rangiformis 

27-3-2014 Eikenmos   Evernia prunastri 

27-3-2014 Bosschildmos   Flavoparmelia caperata 

27-3-2014 Groen boomschildmos   Flavoparmelia soredians 

27-3-2014 Dun schaduwmos   Hyperphyscia adglutinata 

27-3-2014 Gewoon schorsmos   Hypogymnia physodes 

27-3-2014 Gebogen schildmos   Hypotrachyna revoluta 

27-3-2014 Witte schotelkorst   Lecanora chlarotera 

27-3-2014 Muurschotelkorst   Lecanora muralis 

27-3-2014 Gewoon purperschaaltje   Lecidella elaeochroma 

27-3-2014 Gewone poederkorst   Lepraria incana 

27-3-2014 Verstopschildmos   Melanelixia subaurifera 

27-3-2014 Gewoon schildmos   Parmelia sulcata 

27-3-2014 Groot schildmos   Parmotrema perlatum 

5-3-2018 Groot leermos   Peltigera canina 

27-3-2014 Klein leermos   Peltigera rufescens 

27-3-2014 Rond schaduwmos   Phaeophyscia orbicularis 

27-3-2014 Kapjesvingermos   Physcia adscendens 

https://waarneming.nl/waarneming/view/69143836
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=587&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68955056
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=588&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/54673466
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=646&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/54669825
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=627&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68954996
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=629&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/54670146
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=631&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68974914
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=589&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/44154259
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=637&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124373689
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=640&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124373693
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=641&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844178
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18485&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87524932
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=17318&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844190
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18487&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844193
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18490&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844223
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=17923&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844248
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=80150&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844252
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18409&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82844922
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27-3-2014 Heksenvingermos   Physcia tenella 

27-3-2014 Grauw rijpmos   Physconia grisea 

27-3-2014 Rijpschildmos   Punctelia jeckeri 

27-3-2014 Gestippeld schildmos   Punctelia subrudecta 

12-6-2012 Grijze bisschopsmuts   Racomitrium canescens 

27-3-2014 Melig takmos   Ramalina farinacea 

 27-3-2014 Oranje dooiermos   Xanthoria calcicola 

27-3-2014 Groot dooiermos   Xanthoria parietina 

Nachtvlinders en micro's 

14-8-2017 Bont schaapje   Acronicta aceris 

23-9-2015 Maansikkeluil   Agrochola lunosa 

23-9-2015 Puta-uil  Agrotis puta 

23-9-2015 Piramidevlinder   Amphipyra pyramidea 

23-9-2015 Gele kustspanner   Aspitates ochrearia 

4-7-2008 Gamma-uil  Autographa gamma 

2-6-2012 Kroosvlindertje   Cataclysta lemnata 

2-6-2012 Roodbandbeer   Diacrisia sannio 

21-8-2010 Brede geelvlekwortelmot   Dichrorampha alpinana 

23-9-2015 Schimmelspanner   Dysstroma truncata 

23-9-2015 Glad beertje   Eilema griseola 

21-8-2010 Gewone heispanner   Ematurga atomaria 

21-8-2010 Gemarmerde oogbladroller   Epinotia ramella 

23-9-2015 Grijze herfstuil   Eugnorisma glareosa 

11-8-2007 Rietvink   Euthrix potatoria 

21-8-2010 Witbandsilene-uil  Hadena compta 

23-9-2015 Bruine snuituil   Hypena proboscidalis 

23-9-2015 Paardenbloemspanner   Idaea seriata 

23-9-2015 Groente-uil  Lacanobia oleracea 

30-7-2014 Zuringspanner   Lythria cruentaria 

23-9-2015 Witstipgrasuil   Mythimna albipuncta 

23-9-2015 Volgeling   Noctua comes 

23-9-2015 Breedbandhuismoeder   Noctua fimbriata 

23-9-2015 Huismoeder   Noctua pronuba 

23-9-2015 Luipaardlichtmot   Nomophila noctuella 

21-8-2010 Tweestip-orvlinder  Ochropacha duplaris 

23-9-2015 Hagedoornvlinder  Opisthograptis luteolata 

23-9-2015 Agaatvlinder   Phlogophora meticulosa 

23-9-2015 Zwarte-c-uil  Xestia c-nigrum 

23-9-2015 Vierkantvlekuil   Xestia xanthographa 

27-8-2014 Vogelkersstippelmot   Yponomeuta evonymella 

Planten 
  

13-6-2003 Spaanse aak   Acer campestre 

27-8-2014 Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus 

13-6-2003 Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum 

13-6-2003 Gewoon struisgras   Agrostis capillaris 
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27-3-2014 Fioringras   Agrostis stolonifera 

19-9-2009 Grote waterweegbree   Alisma plantago-aquatica 

19-9-2009 Look-zonder-look  Alliaria petiolata 

13-6-2003 Kraailook   Allium vineale 

22-11-2016 Zwarte els   Alnus glutinosa 

18-6-2014 Rood guichelheil s.s.   Anagallis arvensis subsp. arvensis 

16-8-2018  

Kromhals  

 

 Anchusa arvensis 

13-6-2003 IJle dravik   Anisantha sterilis 

18-6-2014  

Gewoon reukgras  

 

 Anthoxanthum odoratum 

13-6-2003 Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris 

4-10-2010 Kleine leeuwenklauw   Aphanes australis 

13-6-2003 Gewone klit   Arctium minus 

13-6-2003 Glanshaver   Arrhenatherum elatius 

13-6-2003 Asperge s.s.   Asparagus officinalis subsp. officinalis 

13-6-2003 Spiesmelde   Atriplex prostrata 

13-6-2003 Madeliefje   Bellis perennis 

27-8-2014 Japanse berberis  Berberis japonica 

13-6-2003 Ruwe berk   Betula pendula 

27-8-2014 Zachte berk   Betula pubescens 

31-7-2011 Heen   Bolboschoenus maritimus 

13-6-2003 Zachte dravik   Bromus hordeaceus 

3-7-2007 Heggenrank   Bryonia dioica 

26-6-2017 Helm   Calamagrostis arenaria 

16-8-2018 Duinriet   Calamagrostis epigejos 

13-6-2003 Herderstasje   Capsella bursa-pastoris 

27-3-2014 Kleine veldkers   Cardamine hirsuta 

27-8-2014 Zandzegge   Carex arenaria 

19-9-2009 Zeegroene zegge   Carex flacca 

13-6-2003 Ruige zegge   Carex hirta 

19-9-2009 Dwergzegge Carex oederi subsp. oederi 

13-6-2003 Gewone bermzegge   Carex spicata 

11-8-2015 Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea 

11-8-2015 Fraai duizendguldenkruid   Centaurium pulchellum 

29-4-2014 Akkerhoornbloem   Cerastium arvense 

27-8-2014 Gewone hoornbloem s.s.   Cerastium fontanum subsp. vulgare 

27-3-2014 Zandhoornbloem   Cerastium semidecandrum 

13-6-2003 Wilgenroosje   Chamaenerion angustifolium 

13-6-2003 Stinkende gouwe   Chelidonium majus 

11-8-2007 Melganzenvoet   Chenopodium album 

27-8-2014 Akkerdistel   Cirsium arvense 

13-6-2012 Kale jonker   Cirsium palustre 

26-6-2017 Speerdistel   Cirsium vulgare 

12-6-2012 Winterpostelein   Claytonia perfoliata 
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11-9-2017 Roze winterpostelein   Claytonia sibirica 

13-6-2003 Akkerwinde   Convolvulus arvensis 

13-6-2003 Haagwinde   Convolvulus sepium 

13-6-2003 Rode kornoelje   Cornus sanguinea 

27-8-2014 Buntgras   Corynephorus canescens 

27-8-2014 Dwergmispel spec.   Cotoneaster spec. 

16-8-2018 Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna 

27-8-2014 Klein streepzaad   Crepis capillaris 

16-8-2018 Veldhondstong   Cynoglossum officinale 

31-7-2011 Brem   Cytisus scoparius 

19-9-2009 Kropaar   Dactylis glomerata 

18-6-2014 Vingerhoedskruid   Digitalis purpurea 

27-8-2014 Harig vingergras   Digitaria sanguinalis 

27-3-2014 Vroegeling   Draba verna 

19-9-2009 Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata 

13-6-2003 Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas 

16-8-2018 Slangenkruid   Echium vulgare 

18-6-2014 Gewone waterbies   Eleocharis palustris 

19-9-2009 Zeekweek   Elymus athericus 

26-6-2017 Kweek   Elymus repens 

13-6-2003 Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum 

19-9-2009 Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum 

13-6-2003 Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum 

13-6-2003 Heermoes   Equisetum arvense 

20-8-2018 Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis 

27-8-2014 Reigersbek   Erodium cicutarium 

12-6-2012 Gewone reigersbek   Erodium cicutarium subsp. cicutarium 

12-6-2012 Duinreigersbek   Erodium cicutarium subsp. dunense 

27-3-2014 Kleverige reigersbek   Erodium lebelii 

27-8-2014 Wilde kardinaalsmuts   Euonymus europaeus 

19-9-2009 Zwaluwtong   Fallopia convolvulus 

12-6-2012 Schapengras   Festuca ovina + Festuca lemanii + Festuca filiformis 

16-8-2018 Rood zwenkgras   Festuca rubra 

13-6-2003 Moerasspirea   Filipendula ulmaria 

13-6-2003 Es   Fraxinus excelsior 

29-2-2016 Gewoon sneeuwklokje   Galanthus nivalis 

2-6-2012 Kleefkruid   Galium aparine 

2-6-2012 Moeraswalstro   Galium palustre 

13-6-2012 Liggend walstro   Galium saxatile 

21-7-2017 Geel walstro   Galium verum 

13-6-2003 Zachte ooievaarsbek   Geranium molle 

4-10-2010 Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum 

13-6-2003 Robertskruid   Geranium robertianum 

27-8-2014 Hondsdraf   Glechoma hederacea 

13-6-2003 Klimop   Hedera helix 
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19-9-2009 Dubbelkelk   Helminthotheca echioides 

13-6-2003 Reuzenberenklauw   Heracleum mantegazzianum 

11-8-2007 Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium 

16-8-2018 Duindoorn   Hippophae rhamnoides 

27-8-2014 Gestreepte witbol   Holcus lanatus 

26-6-2017 Kruipertje   Hordeum murinum 

9-9-2012 Hop   Humulus lupulus 

13-6-2003 Sint-Janskruid  Hypericum perforatum 

11-8-2007 Gevleugeld hertshooi   Hypericum tetrapterum 

19-9-2009 Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata 

31-7-2011 Hulst   Ilex aquifolium 

13-6-2003 Gele lis   Iris pseudacorus 

11-8-2015 Borstelbies   Isolepis setacea 

16-8-2018 Viltig kruiskruid   Jacobaea erucifolia 

27-8-2014 Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris 

19-9-2009 Duinrus   Juncus anceps 

13-6-2012 Zomprus   Juncus articulatus 

2-6-2012 Greppelrus   Juncus bufonius 

18-6-2014 Biezenknoppen   Juncus conglomeratus 

18-6-2014 Pitrus   Juncus effusus 

19-9-2009 Kompassla   Lactuca serriola 

13-6-2003 Witte dovenetel   Lamium album 

4-10-2010 Ingesneden dovenetel   Lamium hybridum 

13-6-2003 Paarse dovenetel   Lamium purpureum 

13-6-2003 Akkerkool   Lapsana communis 

18-6-2014 Kleine leeuwentand   Leontodon saxatilis 

10-9-2012 Hartgespan   Leonurus cardiaca 

13-6-2003 Haagliguster   Ligustrum ovalifolium 

2-6-2012 Liguster spec.   Ligustrum spec. 

16-8-2018 Wilde liguster   Ligustrum vulgare 

13-6-2003 Engels raaigras   Lolium perenne 

3-7-2007 Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum 

2-6-2012 Kamperfoelie spec.   Lonicera spec. 

11-8-2007 Gewone rolklaver   Lotus corniculatus 

19-9-2009 Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus 

2-6-2012 Rolklaver spec.   Lotus spec. 

18-6-2014 Gewone veldbies   Luzula campestris 

18-6-2014 Wolfspoot   Lycopus europaeus 

11-8-2007 Grote wederik   Lysimachia vulgaris 

31-7-2011 Grote kattenstaart   Lythrum salicaria 

11-8-2015 Muskuskaasjeskruid   Malva moschata 

26-6-2017 Schijfkamille   Matricaria discoidea 

4-10-2010 Gevlekte rupsklaver   Medicago arabica 

13-6-2003 Hopklaver   Medicago lupulina 

19-9-2009 Watermunt   Mentha aquatica 
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8-9-2012 Wollige munt  

13-6-2003 Drienerfmuur   Moehringia trinervia 

27-3-2014 Ruw vergeet-mij-nietje  Myosotis ramosissima 

19-9-2009 Aarvederkruid   Myriophyllum spicatum 

9-9-2012 Grote teunisbloem   Oenothera glazioviana 

13-6-2003 Teunisbloem spec.   Oenothera spec. 

31-7-2011 Gestreepte teunisbloem   Oenothera x fallax (O. biennis x glazioviana) 

9-8-2017 Klein vogelpootje   Ornithopus perpusillus 

12-6-2012 Bleke klaproos   Papaver dubium 

13-6-2003 Veenwortel   Persicaria amphibia 

13-6-2003 Groot hoefblad   Petasites hybridus 

13-6-2003 Rietgras   Phalaris arundinacea 

18-6-2014 Zanddoddegras   Phleum arenarium 

13-6-2003 Gewoon timoteegras   Phleum pratense 

31-7-2011 Oranje havikskruid   Pilosella aurantiaca 

13-6-2003 Muizenoor   Pilosella officinarum 

27-3-2014 Zwarte den   Pinus nigra 

19-9-2009 Hertshoornweegbree   Plantago coronopus 

4-10-2010 Smalle weegbree   Plantago lanceolata 

13-6-2003 Grote weegbree s.s.   Plantago major subsp. major 

19-9-2009 Straatgras   Poa annua 

19-9-2009 Veldbeemdgras   Poa pratensis 

13-6-2003 Ruw beemdgras   Poa trivialis 

13-6-2003 Gewone vleugeltjesbloem   Polygala vulgaris 

11-8-2007 Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare 

13-6-2003 Brede eikvaren + Gewone eikvaren   Polypodium interjectum + Polypodium vulgare 

27-3-2014 Gewone eikvaren   Polypodium vulgare 

27-8-2014 Witte abeel   Populus alba 

27-8-2014 Ratelpopulier   Populus tremula 

27-8-2014 Canadapopulier   Populus x canadensis (P. nigra x deltoides) 

27-3-2014 Grauwe abeel   Populus x canescens (P. alba x tremula) 

18-6-2014 Drijvend fonteinkruid   Potamogeton natans 

2-6-2012 Fonteinkruid spec.   Potamogeton spec. 

12-6-2012 Kruipganzerik   Potentilla anglica 

18-6-2014 Tormentil   Potentilla erecta 

13-6-2003 Vijfvingerkruid   Potentilla reptans 

13-6-2003 Kruipganzerik x Tormentil   Potentilla x suberecta (P. anglica x erecta) 

13-6-2003 Gewone brunel   Prunella vulgaris 

27-8-2014 Vogelkers   Prunus padus 

16-8-2018 Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina 

27-8-2014 Zomereik   Quercus robur 

13-6-2003 Scherpe boterbloem   Ranunculus acris 

6-8-2011 Middelste waterranonkel   Ranunculus aquatilis 

8-9-2012 Middelste waterranonkel + Zilte 
waterranonkel  

 Ranunculus aquatilis + Ranunculus baudotii 
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13-6-2003 Knolboterbloem   Ranunculus bulbosus 

3-7-2007 Stijve waterranonkel   Ranunculus circinatus 

8-9-2012 Egelboterbloem   Ranunculus flammula 

13-6-2003 Kruipende boterbloem   Ranunculus repens 

19-9-2009 Blaartrekkende boterbloem   Ranunculus sceleratus 

11-8-2007 Knopherik   Raphanus raphanistrum 

16-8-2018 Wegedoorn   Rhamnus cathartica 

27-8-2014 Kruisbes   Ribes uva-crispa 

9-8-2017 Hondsroos s.s.   Rosa canina s.s. 

9-9-2012 Heggenroos   Rosa corymbifera 

9-8-2017 Egelantier   Rosa rubiginosa 

4-10-2010 Rimpelroos   Rosa rugosa 

19-9-2009 Duinroos   Rosa spinosissima 

27-8-2014 Hondsrozen-groep  Rosa Subsec. Caninae 

16-8-2018 Hondsrozen-groep  Rosa Subsec. Caninae 

16-8-2018 Gedraaide koepelbraam   Rubus affinis 

27-8-2014 Dauwbraam   Rubus caesius 

23-8-2013 Heggendauwbraam   Rubus dumetorum 

13-6-2003 Zwarte braam   Rubus Sec. Rubus 

13-6-2003 Veldzuring   Rumex acetosa 

18-6-2014 Schapenzuring   Rumex acetosella 

19-9-2009 Krulzuring   Rumex crispus 

13-6-2003 Ridderzuring   Rumex obtusifolius 

4-10-2010 Roze berkenrussula   Russula betularum 

4-10-2010 Geelwitte russula   Russula ochroleuca 

13-8-2014 Sierlijke vetmuur   Sagina nodosa 

13-6-2003 Liggende vetmuur   Sagina procumbens 

13-6-2003 Schietwilg   Salix alba 

13-6-2003 Grauwe wilg   Salix cinerea 

27-3-2014 Kruipwilg   Salix repens 

27-3-2014 Gewone vlier   Sambucus nigra 

11-8-2007 Waterpunge   Samolus valerandi 

13-6-2003 Zeepkruid   Saponaria officinalis 

13-6-2003 Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus 

18-6-2014 Muurpeper   Sedum acre 

4-10-2010 Bezemkruiskruid   Senecio inaequidens 

18-6-2014 Boskruiskruid   Senecio sylvaticus 

13-6-2003 Kleverig kruiskruid   Senecio viscosus 

12-6-2012 Dagkoekoeksbloem   Silene dioica 

12-6-2012 Echte koekoeksbloem   Silene flos-cuculi 

19-9-2009 Gewone raket   Sisymbrium officinale 

11-8-2007 Bitterzoet   Solanum dulcamara 

4-10-2010 Zwarte nachtschade s.s.   Solanum nigrum subsp. nigrum 

11-8-2015 Late guldenroede   Solidago gigantea 

13-6-2003 Akkermelkdistel   Sonchus arvensis 
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19-9-2009 Gekroesde melkdistel   Sonchus asper 

19-9-2009 Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus 

12-6-2012 Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia 

12-6-2012 Duinvogelmuur   Stellaria apetala 

27-8-2014 Vogelmuur   Stellaria media 

13-6-2003 Gewone smeerwortel   Symphytum officinale 

13-6-2003 Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) 

13-6-2003 Gele morgenster s.s.   Tragopogon pratensis subsp. pratensis 

13-6-2003 Kleine klaver   Trifolium dubium 

2-6-2012 Rode klaver   Trifolium pratense 

2-6-2012 Witte klaver   Trifolium repens 

27-3-2014 Gladde iep   Ulmus minor 

19-9-2009 Iep spec.   Ulmus spec. 

27-8-2014 Grote brandnetel   Urtica dioica 

13-6-2003 Kleine brandnetel   Urtica urens 

13-6-2003 Echte valeriaan   Valeriana officinalis 

20-8-2018 Keizerskaars   Verbascum phlomoides 

19-9-2009 Blauwe waterereprijs   Veronica anagallis-aquatica 

12-6-2012 Veldereprijs   Veronica arvensis 

11-8-2015 Mannetjesereprijs   Veronica officinalis 

13-8-2014 Schildereprijs   Veronica scutellata 

12-6-2012 Vogelwikke   Vicia cracca 

13-6-2003 Smalle wikke   Vicia sativa subsp. nigra 

6-8-2011 Akkerviooltje   Viola arvensis 

27-3-2014 Maarts viooltje   Viola odorata 

13-6-2003 Duinviooltje   Viola tricolor subsp. curtisii 

12-6-2012 Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros 

Paddenstoelen 

4-10-2010   Agaricus impudicus 

4-10-2010 Schubbige boschampignon   Agaricus silvaticus 

4-10-2010 Gesteeld mosoortje   Arrhenia spathulata 

4-10-2010 Roze pronkridder   Calocybe carnea 

5-3-2018 Ruitjesbovist   Calvatia utriformis 

16-10-2001 Giftige weidetrechterzwam   Clitocybe rivulosa 

4-10-2010   Collybia confluens 

16-10-2001 Zwerminktzwam   Coprinellus disseminatus 

4-10-2010 Gewone glimmerinktzwam  Coprinus micaceus 

4-10-2010   Cortinarius sertipes 

4-10-2010 Week oorzwammetje   Crepidotus mollis 

4-10-2010 Dunsteelsatijnzwam   Entoloma hebes 

5-3-2018 Duindoornvuurzwam   Fomitiporia hippophaeicola 

18-9-2013 Forse aardster   Geastrum coronatum 

4-10-2010 Gekraagde aardster   Geastrum triplex 

16-10-2001 Zwartwordende wasplaat   Hygrocybe conica 

4-10-2010 Papegaaizwammetje   Hygrocybe psittacina 
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4-10-2010 Gele kussentjeszwam   Hypocrea aureoviridis 

4-10-2010 Blonde vezelkop   Inocybe sindonia 

4-10-2010 Eencellige braamroest   Kuehneola uredinis 

16-10-2001 Schubbige fopzwam   Laccaria proxima 

4-10-2010 Gekroesde fopzwam   Laccaria tortilis 

4-10-2010 Groenige elzenmelkzwam   Lactarius obscuratus 

27-8-2014 Zwavelzwam   Laetiporus sulphureus 

4-10-2010 Stinkparasolzwam   Lepiota cristata 

4-10-2010 Fijnschubbige parasolzwam   Lepiota echinacea 

4-10-2010 Tere champignonparasol   Leucoagaricus tener 

4-10-2010 Oranjebruine kleefparasol   Limacella glioderma 

4-10-2010 Draadknotszwam   Macrotyphula juncea 

16-10-2001 Weidekringzwam   Marasmius oreades 

22-11-2016 Elzenweerschijnzwam   Mensularia radiata 

4-10-2010 Oranje dwergmycena   Mycena acicula 

4-10-2010 Grijsbruine grasmycena   Mycena aetites 

4-10-2010 Bundelmycena   Mycena arcangeliana 

4-10-2010 Grote bloedsteelmycena   Mycena haematopus 

4-10-2010 Heidekleefsteelmycena   Mycena pelliculosa 

4-10-2010 Gewoon elfenschermpje   Mycena pura 

4-10-2010 Gele korstzwam   Stereum hirsutum 

5-3-2018 Ruig elfenbankje   Trametes hirsuta 

5-3-2018 Gewoon elfenbankje   Trametes versicolor 

4-10-2010 Roodvoetknotsje   Typhula erythropus 

16-10-2001 Gewone beurszwam   Volvariella gloiocephala 

4-10-2010 Gewone schorsbreker   Vuilleminia comedens 

Sprinkhanen 
  

12-6-2012 Struiksprinkhaan   Leptophyes punctatissima 

3-7-2007 Grote groene sabelsprinkhaan   Tettigonia viridissima 

11-8-2015 Blauwvleugelsprinkhaan   Oedipoda caerulescens 

Slakken 
  

2-6-2012 Gewone poelslak   Lymnaea stagnalis 

Vogels 
  

3-7-2007 Kleine Barmsijs   Acanthis cabaret 

10-7-2018  

Havik  

 

 Accipiter gentilis 

8-10-2016 Sperwer   Accipiter nisus 

9-10-2017 Staartmees   Aegithalos caudatus 

27-3-2014 Nijlgans   Alopochen aegyptiaca 

27-2-2011 Wilde Eend   Anas platyrhynchos 

27-3-2014 Grauwe Gans   Anser anser 

21-7-2017 Gierzwaluw   Apus apus 

7-6-2011 Blauwe Reiger   Ardea cinerea 

27-3-2014 Grote Canadese Gans   Branta canadensis 

9-8-2006 Brandgans   Branta leucopsis 
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https://waarneming.nl/waarneming/view/50406474
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15053&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50406524
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15270&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50405987
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=13620&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50406015
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15206&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50406491
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15802&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/150007138
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15939&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/150007135
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15821&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50406539
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15932&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/49799889
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15186&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50406701
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15945&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/69143821
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1932&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/2600067
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1708&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/105312124
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1763&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/68954915
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=8312&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/2593008
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=763&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/159775262
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=117&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/142365432
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=178&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/144895157
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=181&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82840944
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=152&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/52500045
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=198&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82841094
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=104&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141888180
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=97&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/54961841
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=64&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82840952
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=110&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/1409906
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=79&u=0
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10-7-2018 Buizerd   Buteo buteo 

21-7-2017 Putter   Carduelis carduelis 

30-12-2011 Boomkruiper   Certhia brachydactyla 

16-7-2014 Groenling   Chloris chloris 

11-4-2018 Appelvink   Coccothraustes coccothraustes 

12-11-2016 Kauw   Coloeus monedula 

12-10-2018 Holenduif   Columba oenas 

12-10-2018 Houtduif   Columba palumbus 

25-3-2018 Zwarte Kraai   Corvus corone 

27-4-2013 Koekoek   Cuculus canorus 

21-7-2017  

Grasmus  

 

 Curruca communis 

1-5-2017 Braamsluiper   Curruca curruca 

30-10-2012 Pimpelmees   Cyanistes caeruleus 

27-5-2018  

Grote Bonte Specht  

 

 Dendrocopos major 

12-10-2018  

Roodborst  

 

 Erithacus rubecula 

8-9-2012 Torenvalk   Falco tinnunculus 

4-10-2010 Bonte Vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

12-11-2016 Vink   Fringilla coelebs 

16-10-2004 Keep   Fringilla montifringilla 

8-1-2018 Watersnip   Gallinago gallinago 

13-3-2011 Waterhoen   Gallinula chloropus 

12-10-2018 Gaai   Garrulus glandarius 

14-12-2011 Kraanvogel   Grus grus 

21-7-2017 Boerenzwaluw   Hirundo rustica 

26-6-2017 Kneu   Linaria cannabina 

27-8-2014 Vlasbekje   Linaria vulgaris 

21-4-2018 Sprinkhaanzanger   Locustella naevia 

7-10-2016 Boomleeuwerik   Lullula arborea 

21-4-2018  

Nachtegaal  

 

 Luscinia megarhynchos 

27-3-2014 Witte Kwikstaart   Motacilla alba 

18-9-2016 Tapuit   Oenanthe oenanthe 

12-11-2016 Koolmees   Parus major 

8-10-2016 Aalscholver   Phalacrocorax carbo 

16-7-2014  

Fazant  

 

 Phasianus colchicus 

5-10-2010  

Gekraagde Roodstaart  

 

 Phoenicurus phoenicurus 

27-3-2014  

Tjiftjaf  

 

 Phylloscopus collybita 

5-10-2016 Bladkoning   Phylloscopus inornatus 

21-7-2017 Fitis   Phylloscopus trochilus 

https://waarneming.nl/waarneming/view/159775246
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=82&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141887472
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=162&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/62327181
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=71&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/86451546
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=261771&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/150739594
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=59&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126586382
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=126&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485175
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=119&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485176
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=120&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/149921607
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=208&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/75627604
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=137&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141888147
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=102&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/137698912
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=78&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/71929674
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=161&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/157359226
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=109&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485174
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=168&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/71052079
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=188&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50377554
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=69&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126586384
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=193&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/45354487
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=127&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/147462069
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=25&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/52761100
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=195&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485178
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=92&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/62125270
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=19&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141887566
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=65&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/140824613
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=135&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/87525276
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=6993&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155162730
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=330&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124327521
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=72&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155162729
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=295&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82841085
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=202&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/123998355
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=46&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/126586390
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=140&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124354368
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=58&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/86451514
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=88&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/50394352
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=94&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82841078
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=186&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124273821
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=227&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141888136
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=89&u=0
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Tabel 8 Waarnemingen Open Duinen 2019-2020 

Laatste 
waarneming 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibieën   

17-8-2019 Rugstreeppad   Epidalea calamita 

Dagvlinders   

7-5-2020 Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

19-9-2020 Bruin blauwtje   Aricia agestis 

15-9-2019 Boomblauwtje   Celastrina argiolus 

12-10-2018 Ekster   Pica pica 

21-7-2017  

Groene Specht  

 

 Picus viridis 

21-7-2017 Heggenmus   Prunella modularis 

30-10-2012  

Goudvink  

 

 Pyrrhula pyrrhula 

9-10-2006 Noordse Goudvink   Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 

16-2-2016 Vuurgoudhaan   Regulus ignicapilla 

27-12-2016 Goudhaan   Regulus regulus 

1-9-2015  

Roodborsttapuit  

 

 Saxicola rubicola 

11-4-2018 Houtsnip   Scolopax rusticola 

16-10-2004 Sijs   Spinus spinus 

1-10-2006 Middelste Jager   Stercorarius pomarinus 

21-7-2017 Spreeuw   Sturnus vulgaris 

21-7-2017 Zwartkop   Sylvia atricapilla 

11-8-2007 Witgat   Tringa ochropus 

8-10-2016 Winterkoning   Troglodytes troglodytes 

9-10-2016 Koperwiek   Turdus iliacus 

12-10-2018 Merel   Turdus merula 

12-10-2018  

Zanglijster  

 

 Turdus philomelos 

8-10-2016 Kramsvogel   Turdus pilaris 

7-10-2016 Beflijster   Turdus torquatus 

18-9-2016           Grote Lijster  Turdus viscivorus 

Zoogdieren 
  

7-8-2018 Ree   Capreolus capreolus 

3-5-2018  

Damhert  

 

 Dama dama 

25-2-2014  

Wezel  

 

 Mustela nivalis 

4-4-2008 Konijn   Oryctolagus cuniculus 

4-4-2008 Mol   Talpa europaea 

https://waarneming.nl/waarneming/view/178145878
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=455&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/190684603
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=716&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200432577
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=683&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/179750510
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=697&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485177
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=87&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141887453
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=40&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141888151
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=118&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/71929687
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=101&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/40325565
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18685&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/114734857
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=347&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/133102667
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=99&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/105943972
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=45&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155643166
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=121&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/45354488
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=174&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/1578673
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=291&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141887485
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=180&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/141888157
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=213&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/2736640
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=201&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124373668
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=199&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124411770
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=141&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485172
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=150&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/163485173
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=204&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124373671
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=143&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/124382843
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=226&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/123998356
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=111&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/161056283
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=418&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/155846005
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=382&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/82020308
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=431&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/3992570
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=409&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/3992568
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=412&u=0
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28-5-2020 Hooibeestje   Coenonympha pamphilus 

28-5-2020 Citroenvlinder   Gonepteryx rhamni 

15-7-2020 Heivlinder   Hipparchia semele 

21-9-2020 Kleine vuurvlinder   Lycaena phlaeas 

15-9-2019 Groot koolwitje   Pieris brassicae 

21-9-2020 Klein geaderd witje   Pieris napi 

21-9-2020 Klein koolwitje   Pieris rapae 

21-9-2020 Icarusblauwtje   Polyommatus icarus 

21-9-2020 Atalanta   Vanessa atalanta 

15-9-2019 Distelvlinder   Vanessa cardui 

Libellen 
  

23-6-2019 Grote keizerlibel   Anax imperator 

1-6-2019 Azuurwaterjuffer   Coenagrion puella 

23-6-2019 Gaffelwaterjuffer   Coenagrion scitulum 

23-6-2019 Watersnuffel   Enallagma cyathigerum 

23-6-2019 Lantaarntje   Ischnura elegans 

28-5-2020 Platbuik   Libellula depressa 

1-6-2019 Viervlek   Libellula quadrimaculata 

23-6-2019 Gewone oeverlibel   Orthetrum cancellatum 

23-6-2019 Zwervende heidelibel   Sympetrum fonscolombii 

(Kortst)mossen   

28-5-2020 Zomersneeuw   Cladonia foliacea 

28-5-2020 Groot leermos   Peltigera canina 

28-5-2020 Grijze bisschopsmuts   Racomitrium canescens 

Nachtvlinders   

19-9-2020 Oranje/Lichte boogbladroller   Acleris notana/ferrugana 

19-9-2020 Maansikkeluil   Agrochola lunosa 

19-9-2020 Bonte worteluil   Agrotis vestigialis 

20-9-2020 Geveerde witvleugeluil   Aporophyla australis 

15-7-2020 Gestreepte goudspanner   Camptogramma bilineata 

2-6-2020 Streepjesgrasmot   Crambus pratella 

27-5-2020 Roodbandbeer   Diacrisia sannio 

20-9-2020 Grijze herfstuil   Eugnorisma glareosa 

20-9-2020 Hopsnuituil   Hypena rostralis 

19-9-2020 Groente-uil  Lacanobia oleracea 

29-5-2020 Zuringspanner   Lythria cruentaria 

18-7-2020 Kolibrievlinder   Macroglossum stellatarum 

28-5-2020 Geelbandlangsprietmot   Nemophora degeerella 

20-9-2020 Huismoeder   Noctua pronuba 

19-9-2020 Leverkleurige bladroller   Pandemis heparana 

19-9-2020 Muisbeertje   Pelosia muscerda 

20-9-2020 Agaatvlinder   Phlogophora meticulosa 

21-9-2020 Printplaatmot   Phyllocnistis xenia 

26-7-2020 Sint-jacobsvlinder  Tyria jacobaeae 

20-9-2020 Gewone gouduil   Xanthia icteritia 

https://waarneming.nl/waarneming/view/192633553
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=707&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632480
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=699&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/196236628
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=693&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501077
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=712&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/179750507
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=705&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501079
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=709&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501078
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=710&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501081
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=708&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501080
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=723&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/179750512
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=724&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030957
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=616&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/173726395
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=594&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030954
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=596&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030953
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=590&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030951
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=587&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633198
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=627&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/173726394
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=629&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030952
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=631&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030956
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=637&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632674
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=17934&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633334
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18130&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633508
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=17565&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200432561
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=8608&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200432562
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9887&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200432572
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9482&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200501113
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9895&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/196233371
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1679&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/193078959
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9136&u=0
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19-9-2020 Zwarte-c-uil  Xestia c-nigrum 

20-9-2020 Vierkantvlekuil   Xestia xanthographa 

19-9-2020 

 
Ephestia spec. 

Wieren 
  

28-5-2020 Kranswier onbekend   Characeae spec. 

Planten 
  

28-5-2020 Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus 

28-5-2020 Duizendblad   Achillea millefolium 

28-5-2020 Vroege haver   Aira praecox 

28-5-2020 Grote waterweegbree   Alisma plantago-aquatica 

28-5-2020 Look-zonder-look  Alliaria petiolata 

4-8-2020 Kromhals   Anchusa arvensis 

28-5-2020 IJle dravik   Anisantha sterilis 

28-5-2020 Gewoon reukgras   Anthoxanthum odoratum 

28-5-2020 Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris 

28-5-2020 Gewone klit   Arctium minus 

28-5-2020 Gewone zandmuur   Arenaria serpyllifolia 

20-6-2019 Moerasweegbree   Baldellia ranunculoides 

28-5-2020 Ruwe berk   Betula pendula 

28-5-2020 Zachte dravik   Bromus hordeaceus 

28-5-2020 Heggenrank   Bryonia dioica 

28-5-2020 Helm   Calamagrostis arenaria 

28-5-2020 Herderstasje   Capsella bursa-pastoris 

28-5-2020 Pinksterbloem   Cardamine pratensis 

28-5-2020 Zandzegge   Carex arenaria 

28-5-2020 Zeegroene zegge   Carex flacca 

28-5-2020 Ruige zegge   Carex hirta 

28-5-2020 Zwarte zegge   Carex nigra 

28-5-2020 Dwergzegge   Carex viridula 

28-5-2020 Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea 

28-5-2020 Akkerhoornbloem   Cerastium arvense 

28-5-2020 Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum 

28-5-2020 Rankende helmbloem   Ceratocapnos claviculata 

28-5-2020 Stinkende gouwe   Chelidonium majus 

28-5-2020 Melganzenvoet   Chenopodium album 

28-5-2020 Stippelganzenvoet   Chenopodium ficifolium 

28-5-2020 Akkerdistel   Cirsium arvense 

22-6-2020 Kale jonker   Cirsium palustre 

28-5-2020 Speerdistel   Cirsium vulgare 

22-6-2020 Akkerwinde   Convolvulus arvensis 

28-5-2020 Buntgras   Corynephorus canescens 

22-6-2020 Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna 

28-5-2020 Klein streepzaad   Crepis capillaris 

28-5-2020 Veldhondstong   Cynoglossum officinale 

28-5-2020 Kropaar   Dactylis glomerata 
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28-5-2020 Vingerhoedskruid   Digitalis purpurea 

28-5-2020 Vroegeling   Draba verna 

28-5-2020 Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata 

28-5-2020 Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas 

1-8-2020 Slangenkruid   Echium vulgare 

28-5-2020 Gewone waterbies   Eleocharis palustris 

28-5-2020 Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum 

28-5-2020 Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum 

28-5-2020 Heermoes   Equisetum arvense 

28-5-2020 Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis 

28-5-2020 Reigersbek   Erodium cicutarium 

26-7-2020 Duinreigersbek   Erodium cicutarium subsp. dunense 

28-5-2020 Kleverige reigersbek   Erodium lebelii 

28-5-2020 Rood zwenkgras   Festuca rubra 

28-5-2020 Es   Fraxinus excelsior 

28-5-2020 Kleefkruid   Galium aparine 

28-5-2020 Moeraswalstro   Galium palustre 

18-7-2020 Geel walstro   Galium verum 

28-5-2020 Zachte ooievaarsbek   Geranium molle 

28-5-2020 Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum 

28-5-2020 Robertskruid   Geranium robertianum 

28-5-2020 Geel nagelkruid   Geum urbanum 

28-5-2020 Hondsdraf   Glechoma hederacea 

28-5-2020 Moerasdroogbloem   Gnaphalium uliginosum 

28-5-2020 Klimop   Hedera helix 

22-6-2020 Duindoorn   Hippophae rhamnoides 

28-5-2020 Gestreepte witbol   Holcus lanatus 

28-5-2020 Kruipertje   Hordeum murinum 

28-5-2020 Gewone waternavel   Hydrocotyle vulgaris 

28-5-2020 Kantig hertshooi   Hypericum maculatum 

28-5-2020 Glad biggenkruid   Hypochaeris glabra 

9-9-2020 Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata 

28-5-2020 Hulst   Ilex aquifolium 

28-5-2020 Gele lis   Iris pseudacorus 

28-5-2020 Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris 

28-7-2020 Gewoon jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris 

28-5-2020 Greppelrus   Juncus bufonius 

28-5-2020 Biezenknoppen   Juncus conglomeratus 

28-5-2020 Pitrus   Juncus effusus 

28-5-2020 Zilte greppelrus   Juncus ranarius 

28-5-2020 Wilde liguster   Ligustrum vulgare 

28-5-2020 Vlasbekje   Linaria vulgaris 

28-5-2020 Engels raaigras   Lolium perenne 

28-5-2020 Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum 

28-5-2020 Gewone rolklaver   Lotus corniculatus 
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28-5-2020 Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus 

22-6-2020 Rolklaver spec.   Lotus spec. 

28-5-2020 Gewone veldbies   Luzula campestris 

28-5-2020 Wolfspoot   Lycopus europaeus 

1-9-2020 Klein kaasjeskruid   Malva neglecta 

29-3-2019 Gevlekte rupsklaver   Medicago arabica 

28-5-2020 Watermunt   Mentha aquatica 

28-5-2020 Drienerfmuur   Moehringia trinervia 

28-5-2020 Zompvergeet-mij-nietje  Myosotis laxa 

28-5-2020 Watertorkruid   Oenanthe aquatica 

28-5-2020 Klein vogelpootje   Ornithopus perpusillus 

28-5-2020 Grote klaproos   Papaver rhoeas 

28-5-2020 Veenwortel   Persicaria amphibia 

28-5-2020 Rietgras   Phalaris arundinacea 

28-5-2020 Zanddoddegras   Phleum arenarium 

28-5-2020 Riet   Phragmites australis 

28-5-2020 Muizenoor   Pilosella officinarum 

28-5-2020 Hertshoornweegbree   Plantago coronopus 

22-6-2020 Smalle weegbree   Plantago lanceolata 

28-5-2020 Grote weegbree   Plantago major 

28-5-2020 Straatgras   Poa annua 

28-5-2020 Veldbeemdgras   Poa pratensis 

28-5-2020 Ruw beemdgras   Poa trivialis 

28-5-2020 Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare 

28-5-2020 Grauwe abeel   Populus x canescens (P. alba x tremula) 

1-6-2019 Drijvend fonteinkruid   Potamogeton natans 

28-5-2020 Zilverschoon   Potentilla anserina 

28-5-2020 Tormentil   Potentilla erecta 

22-6-2020 Vijfvingerkruid   Potentilla reptans 

28-5-2020 Gewone brunel   Prunella vulgaris 

28-5-2020 Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina 

28-5-2020 Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica 

28-5-2020 Zomereik   Quercus robur 

28-5-2020 Zilte waterranonkel   Ranunculus baudotii 

28-5-2020 Egelboterbloem   Ranunculus flammula 

28-5-2020 Kruipende boterbloem   Ranunculus repens 

28-5-2020 Wegedoorn   Rhamnus cathartica 

28-5-2020 Rododendron spec.   Rhododendron spec. 

28-5-2020 Hondsrozen-groep  Rosa Subsec. Caninae 

28-5-2020 Dauwbraam   Rubus caesius 

28-5-2020 Veldzuring   Rumex acetosa 

28-5-2020 Schapenzuring   Rumex acetosella 

28-5-2020 Krulzuring   Rumex crispus 

28-5-2020 Ridderzuring   Rumex obtusifolius 

28-5-2020 Liggende vetmuur   Sagina procumbens 
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28-5-2020 Grauwe wilg   Salix cinerea 

28-5-2020 Kruipwilg   Salix repens 

28-5-2020 Gewone vlier   Sambucus nigra 

28-5-2020 Waterpunge   Samolus valerandi 

28-5-2020 Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus 

28-5-2020 Ruwe bies   Schoenoplectus tabernaemontani 

28-5-2020 Muurpeper   Sedum acre 

28-5-2020 Boskruiskruid   Senecio sylvaticus 

28-5-2020 Echte koekoeksbloem   Silene flos-cuculi 

28-5-2020 Gewone raket   Sisymbrium officinale 

28-5-2020 Bitterzoet   Solanum dulcamara 

28-5-2020 Zwarte nachtschade   Solanum nigrum 

18-9-2020 Beklierde nachtschade   Solanum nigrum subsp. schultesii 

28-5-2020 Late guldenroede   Solidago gigantea 

28-5-2020 Gekroesde melkdistel   Sonchus asper 

28-5-2020 Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia 

28-5-2020 Vogelmuur   Stellaria media 

28-5-2020 Gewone sneeuwbes   Symphoricarpos albus 

28-5-2020 Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare 

28-5-2020 Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) 

10-7-2020 Klein tasjeskruid   Teesdalia nudicaulis 

28-5-2020 Liggende klaver   Trifolium campestre 

28-5-2020 Kleine klaver   Trifolium dubium 

28-5-2020 Rode klaver   Trifolium pratense 

28-5-2020 Witte klaver   Trifolium repens 

28-5-2020 Gladde iep   Ulmus minor 

28-5-2020 Grote brandnetel   Urtica dioica 

28-5-2020 Zwarte toorts   Verbascum nigrum 

28-5-2020 Blauwe waterereprijs   Veronica anagallis-aquatica 

28-5-2020 Veldereprijs   Veronica arvensis 

28-5-2020 Mannetjesereprijs   Veronica officinalis 

28-5-2020 Tijmereprijs   Veronica serpyllifolia 

28-5-2020 Gelderse roos   Viburnum opulus 

28-5-2020 Wikke spec.   Vicia spec. 

28-5-2020 Duinviooltje   Viola tricolor subsp. curtisii 

28-5-2020 Eekhoorngras   Vulpia bromoides 

28-5-2020 Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros 

27-5-2020 

 
 Berberis x ottawensis (B. thunbergii x vulgaris) 

Zwammen   

9-9-2020 Geschubde inktzwam   Coprinus comatus 

4-1-2019 Bruine satijnzwam   Entoloma sericeum 

19-9-2019 Forse aardster   Geastrum coronatum 

9-9-2020 Grote parasolzwam   Macrolepiota procera 

Sprinkhanen   

1-6-2019 Veldkrekel   Gryllus campestris 

https://waarneming.nl/waarneming/view/192632416
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=18803&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632060
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7398&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632679
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7406&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632092
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7408&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632410
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=6784&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632461
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7416&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633540
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7436&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632286
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7452&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633202
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7017&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632532
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7475&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633655
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7481&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633718
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=135711&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200310849
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=9292&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633673
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7488&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633570
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7490&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632726
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7495&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632608
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7521&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632582
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7529&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633775
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7536&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632568
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7539&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/195851925
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7542&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632652
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7567&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192631217
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7569&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192631348
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7573&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633428
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7574&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632543
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7595&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632333
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7596&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632320
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7610&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632659
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7616&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192631284
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7617&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192631343
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7626&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632296
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7631&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632422
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7633&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633646
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=197069&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633324
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7650&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192633588
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7661&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632280
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=7665&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192575944
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=211412&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200170970
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15172&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/166254318
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15040&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/179860227
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=13809&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/199930580
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=15274&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/173577809
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=1933&u=0


 

61 

23-6-2019 Knopsprietje   Myrmeleotettix maculatus 

Vogels   

7-3-2020 Sperwer   Accipiter nisus 

29-9-2020 Staartmees   Aegithalos caudatus 

26-8-2020 Veldleeuwerik   Alauda arvensis 

28-5-2020 Nijlgans   Alopochen aegyptiaca 

3-5-2019 Wilde Eend   Anas platyrhynchos 

3-1-2020 Grauwe Gans   Anser anser 

30-5-2019 Gierzwaluw   Apus apus 

12-3-2020 Brandgans   Branta leucopsis 

1-8-2020 Buizerd   Buteo buteo 

1-8-2020 Putter   Carduelis carduelis 

30-9-2020 Boomkruiper   Certhia brachydactyla 

1-8-2020 Groenling   Chloris chloris 

7-3-2020 Appelvink   Coccothraustes coccothraustes 

5-2-2020 Kauw   Coloeus monedula 

19-9-2020 Holenduif   Columba oenas 

1-10-2019 Raaf   Corvus corax 

1-8-2020 Zwarte Kraai   Corvus corone 

28-5-2020 Koekoek   Cuculus canorus 

13-8-2020 Grasmus   Curruca communis 

13-8-2020 Braamsluiper   Curruca curruca 

13-3-2020 Pimpelmees   Cyanistes caeruleus 

7-10-2020 Grote Bonte Specht   Dendrocopos major 

19-9-2020 Roodborst   Erithacus rubecula 

19-9-2020 Torenvalk   Falco tinnunculus 

13-8-2020 Bonte Vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

26-8-2020 Gaai   Garrulus glandarius 

2-6-2020 Scholekster   Haematopus ostralegus 

3-5-2020 Boerenzwaluw   Hirundo rustica 

19-9-2020 Kneu   Linaria cannabina 

29-9-2020 Boomleeuwerik   Lullula arborea 

3-5-2020 Nachtegaal   Luscinia megarhynchos 

21-9-2020 Witte Kwikstaart   Motacilla alba 

1-5-2019 Tapuit   Oenanthe oenanthe 

7-10-2020 Zwarte Mees   Periparus ater 

20-5-2020 Wespendief   Pernis apivorus 

3-5-2020 Fazant   Phasianus colchicus 

5-3-2020 Zwarte Roodstaart   Phoenicurus ochruros 

7-10-2020 Gekraagde Roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

28-5-2020 Tjiftjaf   Phylloscopus collybita 

3-5-2020 Fitis   Phylloscopus trochilus 

22-6-2020 Ekster   Pica pica 

7-10-2020 Groene Specht   Picus viridis 

3-5-2020 Heggenmus   Prunella modularis 
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28-5-2020 Goudvink   Pyrrhula pyrrhula 

13-8-2020 Paapje   Saxicola rubetra 

5-10-2020 Roodborsttapuit   Saxicola rubicola 

29-2-2020 Houtsnip   Scolopax rusticola 

27-1-2019 Sijs   Spinus spinus 

2019 en 2020 Bosuil Strix aluco 

19-9-2020 Spreeuw   Sturnus vulgaris 

10-4-2020 Zwartkop   Sylvia atricapilla 

23-6-2019 Tuinfluiter   Sylvia borin 

28-5-2020 Winterkoning   Troglodytes troglodytes 

3-1-2020 Koperwiek   Turdus iliacus 

13-3-2020 Merel   Turdus merula 

2019 en 2020 Kramsvogel Turdus pilaris 

23-6-2019 Zanglijster   Turdus philomelos 

Vliegen   

1-6-2019 Kleine bretelrouwzwever   Exhyalanthrax afer 

1-6-2019 

 
 Bombylius spec. 

27-5-2020 Duinkortkopje   Capsodes sulcatus 

Zoogdieren 

5-2-2020 Ree   Capreolus capreolus 

2-2-2020 Damhert   Dama dama 

19-9-2020 Konijn   Oryctolagus cuniculus 

  

https://waarneming.nl/waarneming/view/192632621
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=101&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/198412553
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=44&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/201123046
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=45&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/185980414
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=121&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/166974315
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=174&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200360009
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=180&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/188399532
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=213&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030959
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=189&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192632511
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=199&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/183775184
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=141&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/186511883
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=150&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/175030961
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=204&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/173559174
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=21036&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/173726399
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=195239&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/192563995
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=22438&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/185173859
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=418&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/185074119
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=382&u=0
https://waarneming.nl/waarneming/view/200432559
https://waarneming.nl/user_area/view/59135?sp=409&u=0
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Bijlage III Fotoreportage  
 

 

Foto 1:  
Zicht vanaf de 
Strandweg op 
het grotere 
deel in de 
noordoosthoek. 

 

 

 

Foto 2: 
De poelen in het 
gebied zijn 
ondiep en 
kunnen tijdens 
droge perioden in 
de zomer deels 
droogvallen 
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Foto 3: 
Begrazing door 
pony’s in het 
zuidwestelijk 
deel. 
 

 

 

 

 

Foto 4:  
Half open 
duinlandschap 
biedt plaats 
voor veel 
biodiversiteit 
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Foto 5:De 
algen in het 
water duiden 
aan dat het 
water wat 
voedselrijker 
is geworden. 
Periodiek 
kunnen de 
poelen 
worden 
opgeschoond. 
De 
verwachting 
is dat dat 
slechts 1 keer 
per 10 a 20 
jaar hoeft. 

 

 

 

 

Foto 6:  
Korstmossen 
en mossen 
aanwezig; 
ontwikkeling 
Grijs duin.  
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Foto 7:  
De bloeiende 
meidoorns 
zijn van grote 
waarde voor 
insecten. 

 

 

 

 

Foto 8:  
Pas geplagde 
duinstrook. 
Dit is in 2016 
uitgevoerd. 
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Foto 9:  
Op de 
afgeplagde 
delen kan 
zich weer 
grijs duin 
ontwikkelen.  

 

 

 

 

Foto 10:  
Duinviooltje; 
typische soort 
van zandige 
open plekken 
in Grijs duin. 
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Foto 11: 
Prachtige  
halfopen  
duinvegetaties.  
Hier kunnen 
veel  
duingebonden  
soorten leven,  
zoals 
blauwvleugel-
sprinkhaan, 
duinviooltje en 
veel soorten 
bijen.  
 

 

 

 

 

Foto 12: Rechts; 
ontwikkeling 
duindoorstruweel. 
Links; Duinbos. 
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Foto 13:  
De open strook 
in het Duinbos 
dient 
gehandhaafd te 
blijven. 
Opkomend 
struiken/bomen 
kunnen evt. 
teruggezet 
worden. 

 

 

 

 

Foto 14: 
Esdoorn is 
veel aanwezig 
in het 
Duinbos. 
Indien ze te 
dominant 
worden/teveel 
verspreiden 
kan hun 
aandeel 
verminderd 
worden.  
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Foto 15:  
De Japanse 
berberis is een 
exoot die het 
beste snel 
verwijderd 
kan worden 

 

 

 

Foto 16: Tijdens de 
herstelmaatregelen is 
een heel aantal 
Canadese populieren 
afgezet. Er zijn er twee 
blijven staan, enkel de 
kroon is eruit gehaald. 
De bomen zijn 
waardevol voor o.a. 
vleermuizen. Er dient 
jaarlijks een 
boomveiligheidscontrole 
(VTA) uitgevoerd te 
worden en periodiek 
kunnen deze kronen 
opnieuw worden 
afgezet, i.v.m. veiligheid. 
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 Foto 17: Glad 
biggenkruid is een 
belangrijke doelsoort 
die in het terrein 
voorkomt. 
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 Foto 18: De blauwe 
waterereprijs is een 
weinig algemene soort 
die aan de randen van 
de poelen groeit. 
 

 


