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1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Een nieuwe beheersvisie voor het natuurmonument Kop van Schouwen 
 
Tussen 1978 en 1988 is de Kop van Schouwen aangewezen als natuurmonument onder de 
Natuurbeschermingswet. De aanwijzing was nodig om het natuurgebied te beschermen en om 
herstelmaatregelen te kunnen treffen. Het gewenste beheer in die eerste periode werd beschreven in 
een in 1985 vastgestelde beheersvisie (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, 1985). 
 
Nu, ruim twintig jaar na de aanwijzing, kan de balans worden opgemaakt. Daarbij kan worden 
vastgesteld dat het natuurmonument als geheel behouden is gebleven en dat talrijke beheers- en 
herstelmaatregelen zijn getroffen om de kwaliteiten van het gebied voor natuur en landschap te 
herstellen. Er is de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in inrichtings- en beheersmaatregelen om 
de bezoeker toegang tot het natuurmonument te verschaffen en te informeren. Het gevolg is dat de 
natuurwaarden op diverse punten verbeterd zijn en dat de maatschappelijke betekenis van het 
natuurmonument voor natuurliefhebber en recreant duidelijk zijn toegenomen. De twijfel uit de eerste 
jaren na de aanwijzing heeft plaats gemaakt voor waardering en enthousiasme.  
 
In en rond het natuurmonument hebben zich de afgelopen jaren ontwikkelingen voorgedaan die een 
nieuwe bezinning op het beheer van het natuurmonument rechtvaardigen. Met name op het gebied 
van het waterbeheer, de waterwinning, de recreatie en het kustbeheer is veel veranderd. Hoewel de 
natuurkwaliteit op diverse punten is verbeterd zijn de doelstellingen uit de vorige beheersvisie nog niet 
allemaal gehaald en is een verdere afstemming van natuur, water, recreatie en zeewering 
noodzakelijk. De Kop van Schouwen biedt grote mogelijkheden voor herstel  van bijzondere 
natuurwaarden, zoals natte duinvalleigraslanden en stuifduinen. Een natuurlijke waterhuishouding is 
daarvoor onontbeerlijk. Er is in Nederland ook grote behoefte aan grootschalige natuurgebieden 
waarin de natuur zijn gang kan gaan en waarin de bezoeker eindeloos kan ronddwalen en zich 
vergapen aan het fascinerende duinlandschap met zijn talloze planten en dieren. Het beheer van het 
natuurmonument moet op deze ontwikkelingen inspelen. Deze beheersvisie beschrijft de ontwikkeling 
van het natuurmonument en vormt de leidraad voor herstel, beheer en gebruik.   
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen moet zich in de ogen van de Provincie Zeeland ontwikkelen 
tot een duingebied van allure, een veilige haven voor zeldzame duinplanten en -dieren, een 
trekpleister voor de natuurliefhebber, en een aantrekkelijke en veilige omgeving voor bewoners en 
bezoekers. Dat houdt in dat de in de vorige beheersvisie ingeslagen weg wordt voortgezet en op 
sommige onderdelen geïntensiveerd. Het behoud van het natuurmonument is een zaak van algemeen 
belang. Bij de voorbereiding van deze beheersvisie is daarom rekening gehouden met de wensen en 
belangen van betrokken personen en organisaties en is gebruik gemaakt van diverse adviezen van 
deskundigen. De aangekondigde maatregelen zullen een grote meerwaarde hebben voor het gebied 
en voor de wijdere omgeving. 
 
 
1.2 Functie van de beheersvisie 
 
De aanwijzing van het natuurmonument Kop van Schouwen is vastgelegd in de beschikkingen van de 
toenmalige Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 december 1978, 6 december 1979 
en 10 juni 1988. In deze beschikkingen zijn de motieven voor de aanwijzing beschreven, is de 
precieze begrenzing van het natuurmonument bepaald, zijn de doelstellingen voor het natuurbeheer 
opgenomen, en zijn de mogelijkheden voor het gebruik aangegeven. De aanwijzingsbeschikkingen 
zijn nog steeds van kracht en vormen de basis voor deze beheersvisie. De beschikkingen zijn 
integraal opgenomen in bijlage 1.  
 
Met het aanwijzen van de Kop van Schouwen als natuurmonument is op dit gebied de 
Natuurbeschermingswet (1967) van toepassing. Deze wet kent bepalingen omtrent de 
toegankelijkheid van natuurmonumenten, over schadelijke handelingen die verboden zijn, en over het 
beheer van natuurmonumenten. In deze beheersvisie worden de wezenlijke kenmerken van het 
natuurmonument en de mate van kwetsbaarheid beschreven. De beheersvisie dient als provinciaal 
toetsingskader bij het beoordelen van activiteiten, ontwikkelingen en ingrepen in en rond het 
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natuurmonument en bij het stimuleren van inrichtings- en beheersmaatregelen door overheden, 
beheerders en particuliere eigenaren. 
 
In 1998 is de Kop van Schouwen tevens aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese 
Commissie. Vanaf dat moment is op het natuurmonument de EG-Habitatrichtlijn van toepassing. Het 
beleid voor EG Habitattypen wordt door de overheid vastgelegd in beheersplannen. Daarin worden de 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen beschreven. Deze beheersvisie bevat 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen voor het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen en 
vormt daarmee de basis voor een op te stellen beheersplan in het kader van de EG-Habitatrichtlijn.   
 
De uitvoering van de Natuurbeschermingswet in Zeeland is in handen van de Provincie Zeeland. Dat 
houdt in dat de Provincie Zeeland verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid 
voor alle Zeeuwse staats- en beschermde natuurmonumenten die vallen onder de 
Natuurbeschermingswet, waaronder de Kop van Schouwen. Formele besluiten op grond van de 
Natuurbeschermingswet worden, in afwachting van de herziening van de wet, thans nog door of 
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit genomen. Deze beheersvisie dient als 
provinciaal uitvoeringsdocument en maakt duidelijk wat de ambities van de Provincie Zeeland zijn met 
het natuurmonument. 
 
Het beheer van aangewezen natuurmonumenten wordt gestimuleerd via beheersplannen (artikel 14 
van de Natuurbeschermingswet). Beheersplannen kunnen worden opgesteld door de eigenaar van 
een natuurmonument en door het bevoegd gezag. Een beheersplan beschrijft de concreet te nemen 
maatregelen voor een heel natuurmonument of voor delen daarvan. Een door de Provincie 
goedgekeurd beheersplan biedt de beheerder/eigenaar de mogelijkheid om beheersmaatregelen uit te 
voeren. Particuliere eigenaren kunnen subsidie ontvangen voor het opstellen van een beheersplan en 
voor de daarin opgenomen beheersmaatregelen. Voor grote natuurmonumenten met meerdere 
eigenaren en beheerders, zoals de Kop van Schouwen, wordt door het bevoegd gezag een 
beheersvisie opgesteld. Deze beheersvisie beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor het gehele 
staats- en/of beschermde natuurmonument en dient als algemeen toetsingskader voor provinciale 
besluiten, zoals vergunningsaanvragen, ingrepen in het gebied en beheersplannen. De beheersvisie 
kan worden opgevat als een beleidsregel in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
 
Deze beheersvisie sluit nauw aan op het lopende Gebiedsgerichte project “Schouwen-West”. Hoewel 
deze beheersvisie naar aard en naar het plangebied afwijkt van het gebiedsgerichte project is er op 
sommige onderdelen ook sprake van overlap. Dat betreft met name de voorstellen voor natuur- en 
landschapsbouw in de duinzoom en voorstellen voor recreatieroutes. Om een goede integratie tussen 
de beheersvisie en het gebiedsgerichte project te kunnen bewerkstelligen zijn de maatregelen voor de 
duinzoom in deze beheersvisie expliciet afgestemd op het gebiedsgerichte project (raamplan, 
streekplanuitwerking en landschapsplan) en wordt de gebiedscommissie “Schouwen-West” verzocht 
een aantal integrale projecten uit te voeren. 
 
 
1.3 Verantwoording 
 
Deze ontwerpbeheersvisie is vastgesteld voor inspraak en advies door het College van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland op 30 maart 2004. De visie verwoordt het voorziene provinciale beleid voor het 
natuurmonument en Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen.  
 
De beheersvisie is tot stand gekomen met de medewerking van diverse personen en organisaties. De 
voorbereiding werd begeleid door een ambtelijke werkgroep van provincie, gemeente en beheerders: 
B. Bouwman   Provincie Zeeland (Natuurbeschermingswet/EG-Habitatrichtlijn,  

voorzitter) 
P.J. van der Reest  Provincie Zeeland (projectleider, redactie) 
P. van Sante   Gemeente Schouwen-Duiveland 
M.A.Y. Schenk-Syswerda  Gemeente Schouwen-Duiveland 
G. de Groot   Vereniging Natuurmonumenten 
E. Buijinck   Staatsbosbeheer West-Brabant Deltagebied 
J. Walhout   Waterschap Zeeuwse Eilanden 
J.C. Everaars   Waterschap Zeeuwse Eilanden   
D. van Gorkum   Provincie Zeeland (recreatie) 
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J. Beijersbergen  Provincie Zeeland (natuurontwikkeling) 
J.P. de Maat   Provincie Zeeland (waterhuishouding) 
 
Bij de voorbereiding is gebruik gemaakt van de adviezen van diverse deskundigen en betrokkenen: 
W. den Baars   Vliegclub Haamstede  
B. van Eeckhoutte   Dienst Landelijk Gebied 
H.S. van den Hooven  Dienst Landelijk Gebied    
P. Roelse   Rijksinstituut voor Kust en Zee, kustmorfologie  
F. van der Meulen  Rijksinstituut voor Kust en Zee, verstuiving 
F. Beekman   cultuurhistorie 
 
De ontwerpbeheersvisie wordt voor inspraak voorgelegd aan alle eigenaren van het natuurmonument 
en voorts aan alle instanties die betrokken zijn bij het beheer van het natuurmonument. Voor 
eigenaren, omwonenden en verdere belangstellenden worden enkele voorlichtingsavonden 
georganiseerd. De inspraakreacties worden beschreven in het document “inspraakreacties 
ontwerpbeheersvisie Kop van Schouwen 2004”. De ontwerp-beheersvisie wordt daarnaast voor 
advies voorgelegd aan de Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte. Naar aanleiding van de 
inspraakreacties en adviezen wordt de beheersvisie herzien en definitief vastgesteld. 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Eerst worden in de hoofdstukken 2 en 3 de kenmerken, kwaliteiten en ontwikkelingen in en rond het 
natuurmonument beschreven. In paragraaf 3.3 wordt beschreven waar de aandacht in deze 
beheersvisie naar uitgaat. Daarna wordt in de hoofdstuk 4 de gewenste ontwikkeling van het 
natuurmonument beschreven. Daarbij worden concrete natuur-, landschaps-, water- en 
recreatiedoelen geformuleerd. De hoofdstukken 5 en 6 behandelen tenslotte de gewenste 
maatregelen. Het accent daarbij ligt op het natuur-, water- en recreatiebeheer en op de organisatie 
van dit beheer. 
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2. Kenmerken en kwaliteiten van het natuurmonument Kop van Schouwen 
 
 
 
2.1 Ligging en eigendomssituatie 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen omvat het duingebied op het eiland Schouwen-Duiveland. 
Het natuurmonument strekt zich grofweg uit van hoogwaterlijn tot polder en van Oosterscheldekering 
tot Brouwersdam. Het natuurmonument grenst aan de kernen Burgh-Haamstede en Renesse en is ca. 
2500 ha groot. De precieze begrenzing is weergegeven in kaart 1. 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen omvat het duingebied ten noorden van de lijn 
Westenschouwen-Burgh-Haamstede en ten westen van de lijn Haamstede-Renesse. Tussen 
Westenschouwen en Burgh-Haamstede valt de grens ongeveer samen met de kadastrale grens van 
de bebouwing. Tussen Haamstede en Renesse valt de grens ongeveer samen met de kadastrale 
grens van de Hoge Zoom. Aan de strandzijde wordt het natuurmonument begrensd door de duinvoet 
op de grens van duin en strand. Waar, ter bescherming van de buitenste duinenrij, een afrastering is 
geplaatst, valt de grens samen met deze afrastering. Bij duinafslag verplaatst de duinvoet, en 
daarmee de grens van het natuurmonument, zich landinwaarts. Bij duinaangroei verplaatst de grens 
zich zeewaarts. Ter hoogte van strandpaal 7.989 (Verklikkerstrand) valt de grens van het 
natuurmonument samen met de buitengrens van de primaire duinvorming.  
 
Binnen de omgrenzing van het natuurmonument liggen terreinen die zijn aangewezen als beschermd 
natuurmonument (1153  ha) en terreinen die zijn aangewezen als staatsnatuurmonument (1357 ha). 
Het staatsnatuurmonument omvat de eigendommen van de staat, te weten de Boswachterij 
Westerschouwen, de Meeuwenduinen, de Vroongronden en de Verklikkerduinen. Deze terreinen zijn 
in beheer bij het Staatsbosbeheer en het Waterschap Zeeuwse Eilanden. 
 
Het beschermd natuurmonument omvat de particuliere terreinen. Deze zijn meest gelegen in de 
binnenduinrand. De Zeepeduinen en het Slotbos Haamstede zijn in beheer bij Natuurmonumenten. 
Het Slot Moermond is in eigendom en in particulier natuurbeheer bij de Stichting Moermond. In totaal 
kent het natuurmonument ongeveer 200 eigenaren. In deze beheersvisie is in kaart 1 een overzicht 
opgenomen van de eigendomssituatie per # (datum nader te bepalen). Aan de hand van de 
kadastrale kavelnummers in kaart 1 kan men in bijlage 2 de betreffende eigenaar opzoeken. 
 
Binnen de omgrenzing van het natuurmonument liggen ook diverse enclaves met landbouwpercelen 
en woonbebouwingen, een pompstation en recreatieterreinen, die niet zijn aangewezen en die dus 
ook buiten het strikte regime van de Natuurbeschermingswet vallen.  
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen valt vrijwel geheel samen met die 
van het natuurmonument. Het Habitatrichtlijngebied omvat tevens het strand vanaf de hoogwaterlijn 
en het natuurgebied Zouten en Zoeten Haard. Deze gebieden maken thans geen deel uit van het 
natuurmonument.  
 
Het plangebied van deze beheersvisie omvat de begrenzing van het natuurmonument en 
habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen alsmede de aangrenzende natuurgebieden (bestaand en 
gepland): Zouten en Zoeten Haard, Uitbreiding Slot Moermond, Zoomgebied Renesse-Haamstede, 
Groene Woud en Westenschouwense Inlaag, Verklikkerstrand. De begrenzing van het plangebied is 
weergegeven op kaart 2. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 3000 ha. 
 
 
2.2 Ontstaanswijze en opbouw van het natuurmonument 
 
Ontstaanswijze 
 
2000 v. Chr.: Steentijd, vorming van een strandwal 
De ontstaansgeschiedenis van het duingebied van Schouwen begint in de Steentijd. De 
zeespiegelstijging kwam gedurende deze periode tot stilstand en er vormde zich een zandige kustlijn, 
waarlangs lage duinen ontstonden. Het huidige deltagebied was nog een groot getijdegebied met 
uitgestrekte schorrengebieden en geulen. Achter de strandwal werd over een grote oppervlakte 
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zeezand en zeeklei afgezet (Formatie van Calais). Deze afzettingen zijn op sommige plaatsen wel 
tientallen meters dik. De oude strandwal is in de ondergrond van Schouwen nog steeds aanwezig in 
de binnenduinrandzone en bereikt plaatselijk hoogtes van 5 m +NAP. Bij opgravingen tussen 
Burghsluis en Burgh, in het buurtschap Brabers, zijn restanten van bewoning op deze oude strandwal 
gevonden (Trimpe Burger, 1977; 1995). Dit is, voorzover bekend, de oudste bewoning van Schouwen. 
Het betreft fundamenten van twee huizen, beide 3,5 bij 9 m groot. De huizen waren opgetrokken uit 
houten palen, bestreken met leem. De absolute ouderdom is bepaald op 4000 jaar (Rummelen, 1970). 
Ook zijn bewerkte stenen, pijlpunten, bijlen en stukken aardewerk gevonden, behorende tot de 
Vlaardingencultuur. Hieruit blijkt dat de bewoners in die tijd leefden van visserij en jacht.  
 
1000-0 v. Chr.: Bronstijd, nieuwe duinvorming 
Rond het begin van de jaartelling groeiden de duinen van Schouwen verder uit en vormden een 
geheel met de duinen van Goeree. Ten zuiden bevond zich de monding van de Schelde - toen niet 
meer dan een smalle riviermonding. Achter de strandwal ontstond een uitgestrekt lagunegebied waar 
zich veen vormde. Met name in de binnenduinrand tussen Haamstede en Renesse is de veenlaag 
nog in de ondergrond aanwezig. 
Vermoedelijk zijn de Schouwse duinen in deze periode continue bewoond geweest met 1 tot hooguit 6 
woonplaatsen. Uit deze periode is relatief veel aardewerk gevonden, behorende tot de Haamstede-
groep. Dit aardewerk kenmerkt zich door zijn hoekige vormen en vertoont veel overeenkomsten met 
de Aisne-Marne-cultuur uit Noord-Frankrijk. Ook zijn enkele bronzen pijlpunten, speerpunten en 
mantelspelden gevonden (Butler, 1958). De bewoners hielden zich vermoedelijk bezig met jagen, 
vissen en veehouderij op de schorren (Jongepier, 1995).  
 
0-500 n. Chr.: IJzertijd, post-Romeinse transgressie, Schouwen geïsoleerd 
Vanaf het begin van de jaartelling drong de zee via de Scheldemonding steeds verder het Deltagebied 
binnen en ontstonden brede en sterk vertakte kreken- en geulenstelsels. De zeespiegel steeg en het 
deltagebied verdween regelmatig onder de golven. Alleen de duinen bleven gespaard. In het 
binnenland werden de veenafzettingen op veel plaatsen opgeruimd. Het veen maakte plaats voor 
schorren en slikken. In en rond de getijgeulen werd zeezand en zeeklei afgezet (Formatie van 
Duinkerke). De zeearmen maakten scheepvaartverkeer mogelijk. Er zijn aanwijzingen van Romeinse 
bewoning uit die tijd. Vermoedelijk dreven de bewoners van Schouwen handel met Romeinse 
kooplieden. De duinen van Schouwen namen echter sterk in oppervlakte af en raakten uiteindelijk zo 
geïsoleerd dat bewoning steeds moeilijker werd. Rond 500 na Chr. was het gebied waarschijnlijk 
geheel verlaten.  
 
500-1000 n. Chr.: Vroege Middeleeuwen, Schouwen herstelt 
Buiten de geulenstelsels, in de luwte van de Schouwse duinen, slibden de schorren steeds verder op. 
Na 500 na Chr. boden de schorren steeds betere mogelijkheden voor schapenhouderij en was er 
sprake van een nieuwvestiging van bewoners op de rand van schor en duin en op de kreekruggen. 
Vermoedelijk waren de nieuwkomers afkomstig uit Friesland. Nabij Burgh bevond zich één van de 
eerste vroeg-Middeleeuwse nederzettingen van laag-Zeeland, Scaltheim genaamd. Uit deze 
nederzetting zijn diverse vondsten afkomstig, gedateerd ca. 800 na Chr. In 880 na Chr. werd hier een 
bijzondere versterking gebouwd, de ringwalburg van Burgh. Op diverse plaatsen, tussen Calais en 
Holland werden toen fortificaties gebouwd ter bescherming tegen de Noormannen. De burg van Burgh 
was voorzien van een ringwal met een diameter van 200 m met daarop houten palissaden en een 
gracht van ongeveer 20 m breed. De burcht zelf is verdwenen en de gracht is gedempt, maar de 
fundamenten van de burgwal zijn bewaard gebleven.  
 
1000-1500 n. Chr.: Late Middeleeuwen, inpoldering en vastlegging van de Schouwse duinen 
Rond 1000 na Chr. nam de bedrijvigheid in het Deltagebied toe. De duinen groeiden, met name in de 
10e eeuw, door aanzanding vanuit zee, sterk aan. De eerste fase van de Jonge duinen werd afgezet. 
Deze duinen waren niet zo hoog omdat ervoor al weer een nieuwe duinenrij ontstond. Uit deze tijd 
dateren de Vroongronden met hun hobbel- of kopjesduinen en het oostelijke deel van de Zeepeduinen 
(Beekman et al., 1986). Aan de zeezijde groeiden de duinen verder aan. Rond 1500 lag de buitenste 
duinenrij enkele honderden meters zeewaarts en bestond het duingebied daarachter uit een 
aaneenschakeling van duintjes en valleitjes met namen als het Voxdal en de Westerse laagte 
(Beekman, 1987). De buitenduinen waren beduidend breder dan tegenwoordig en werden in het 
noorden onderbroken door het Palinxgat, een opening in de duinen, met een kreek waardoor 
zeewater in- en uitstroomde. Het duingebied kende in die tijd twee eigen afwateringsgebieden, de 
Westerenbanpolder en de Oosterenbanpolder. Deze beide polders zijn nooit als zodanig bedijkt omdat 
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ze ruim boven NAP uitstaken. Ze waterden af in noordelijke richting via het Palinxgat. Om een goede 
afwatering te kunnen garanderen zijn de duinen hier eeuwenlang met Helmgras ingeplant. Zo werd de 
verzanding van deze uitwatering voorkomen (Beekman, 2001). Het gebied tussen de vuurtoren, de 
eendenkooi en Slot Moermond is nog steeds relatief laaggelegen en watert nog steeds naar het 
noordoosten af, maar niet meer via het Palinxgat. 
In reactie op stormvloeden in de 10e en 11e eeuw begon men rond 1200 n. Chr. met de aanleg van 
ringdijken (Broeke, 1979-1980). De polder Schouwen werd als één van de eerste bedijkt. Deze polder 
was laaggelegen (gemiddeld 1 m beneden NAP) en waterde direct op zee uit. De Burgh- en 
Westlandpolder is vermoedelijk pas rond 1300 na Chr. bedijkt. Met de inpoldering van Schouwen viel 
de zeeinvloed aan de landzijde weg. Het poldergebied werd in cultuur genomen. De economie 
floreerde op basis van veehouderij en zoutwinning. In de natte binnenduinrandzone ontstond het 
elzenmetenbedrijf, waarbij houtteelt (elzen), akkerbouw (rogge) en veehouderij werden gecombineerd. 
Het karakteristieke elzenmeten-landschap is op diverse plaatsen in de binnenduinrand van Schouwen 
bewaard gebleven. 
Uit deze tijd dateren ook de kastelen van Haamstede en Moermond (Keikes, 1979). Beide kastelen 
werden precies op de overgang van duin naar polder aangelegd en waren via kreken met zee 
verbonden. Het kasteel Haamstede krijgt betekenis rond 1300 na Chr. Schouwen vormt dan de grens 
tussen de graafschappen Holland (ten noorden van de Schelde) en Vlaanderen (ten zuiden van de 
Schelde). In 1295 na Chr. beleent graaf Jan I, zoon van Floris V, Haamstede en Renesse aan zijn 
halfbroer Witte. Vanuit de beide kastelen oefenen de graven van Holland controle uit over de 
grensstreek en over de handel op Zierikzee. Beide kastelen zijn tot op de dag van vandaag bewaard 
gebleven. 
 
1500-1900: zandverstuiving en duinbebossing 
Tijdens en na de Hollandse Gouden eeuw lag Schouwen in de periferie van Zeeland. De meeste 
aandacht ging in die tijd uit naar de landbouw op de vruchtbare kleigrond en de handel met overzeese 
gebieden. De droge duinen werden gebruikt voor de schapenhouderij en er werden konijnen gefokt. 
De lagere delen dienden voor de akkerbouw, veehouderij en houtoogst. Uit oude bronnen blijkt dat de 
duinen rond 1500, als gevolg van de begrazing, een grazig uiterlijk hadden. Op de lagere delen van 
het duingebied werden tijdelijk akkertjes in gebruik genomen voor bijzondere teelten, zoals rogge en 
aardappelen. In twee natte duinvalleien, de Westerse laagte (1875) en het Watergat (1891) werden 
later eendenkooien gegraven (Rosmolen, 1980). Zandverstuiving vormde een toenemend probleem 
voor de duinboeren. Tussen 1667 en 1783 verdwenen 13 van de 32 duinboerderijen. Ruim 140 ha 
akkerland verdween onder het stuifzand. De zandverstuiving was het hevigst in de 18e eeuw in de 
duinen ter hoogte van Burgh en Haamstede en in de Verklikkerduinen. Vanuit kerven in de zeereep 
kwamen enkele paraboolduinen tot ontwikkeling die zich tot ver in het binnenduin verplaatsten. De 
stuifketels zijn nog steeds aanwezig en hebben stuiftoppen, tot wel 40 m. De eendenkooi in de 
Westerse laagte verdween rond 1900 onder het zand, de eendenkooi van het Watergat bleef 
gespaard. Vanaf de 19e eeuw heeft men getracht de zandverstuivingen te bedwingen door helm aan 
te planten en door bomen in te zaaien. Dat lukte niet. Vanaf het midden van de 19e eeuw trachtte men 
de verstuiving met bosaanplant te bedwingen. Ook dat mislukte. Vanaf 1863 werd door J.W. Staring 
de Franse methode toegepast. Daarbij werden jonge bomen met een voedingsrijke kluit aangeplant. 
Deze methode had wel succes. Begin 20e eeuw werd volgens deze methode de Boswachterij 
Westerschouwen aangeplant, bestaande uit hoofdzakelijk Oostenrijkse en Corsicaanse den. Dit bos 
heeft zich tot de dag van vandaag gehandhaafd (Landman, 1993; Adviescommissie Historisch 
onderzoek, zj.). 
De zorg voor de zeewering had lage prioriteit en vormde een voortdurend twistpunt. In 1553 werden 
de gemeenten van Schouwen door keizer Karel V belast met het aanplanten van helm. In 1681 werd 
dit een taak voor de ingelanden, die hiervoor subsidie ontvingen van de Provincie. Het gevolg hiervan 
was dat men de zeewering opnieuw verwaarloosde. Het Palinxgat verzandde en is uiteindelijk in 1683 
geheel afgesloten. De afwatering van de Westeren- en Oosterenbanpolder werd omgeleid naar de 
polder.  
Toen in de 18e eeuw op grote schaal nieuwe zandverstuivingen optraden en de zeereep tientallen 
meters was teruggeweken was verder ingrijpen geboden. Het begrazen van de duinen werd aan 
regels gebonden en er werd een jaarlijks quotum bepaald van aan te planten helmspruiten. Pas in 
1872 werd het beheer van de zeewering hier een taak van het rijk. Eén van de eerste wapenfeiten 
was de aanleg van de Rijkszeewering Oude Hoeve, die in datzelfde jaar werd voltooid. Deze 
zeewering moest het gevaar van overstroming via de Ooster- en Westerenban bedwingen. Dat men 
dit gevaar serieus nam blijkt uit het feit dat niet lang daarna ook nog een inlaagdijk is aangelegd. 
Beide dijken zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. De strandlijn is sinds 1500 vele 
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honderden meters teruggeweken (Bakker et al., 1979) . Vooral bij de Banjaardplaat en voor het 
Brouwershavense Gat was de erosie omvangrijk en heeft men o.a. door de aanleg van paalhoofden 
getracht de afkalving te keren.  
 
Recent: exploitatie en natuurbehoud 
De zeewering wordt sinds 1872 beheerd door Rijkswaterstaat en vanaf 2000 door het Waterschap 
Zeeuwse Eilanden. Waar gevaar voor afkalving dreigde werden de duinen beschermd door middel 
van helmaanplant en het aanbrengen van stuifschermen van wilgentenen. Met de afsluiting van de 
Zeeuwse zeearmen rond 1970 is de situatie drastisch veranderd. De erosie vanuit het 
Brouwershavense Gat is sterk afgenomen. Ten zuiden van Westenschouwen treedt, vanuit de 
Oosterschelde nog wel erosie op. Sinds eind 20e eeuw wordt het terugwijken van de duinvoet daar 
gecompenseerd met zandsuppleties. Als gevolg hiervan is de kustlijn de laatste decennia nauwelijks 
meer achteruitgeweken en heeft de buitenste duinenrij hier een uniforme, massieve structuur. Het 
Verklikkerstrand ontwikkelt zich daarentegen als een aangroeistrand. Sinds het begin van de 20e 
eeuw trad hier primaire duinvorming op. Door de aanleg van een stuifdijk werd rond 1930 de 
Buitenverklikker van zee afgesloten. De Buitenverklikker is daarmee de jongste primaire duinvallei van 
Schouwen. In 1978 is deze vallei bij stormvloed nog een keer volgelopen. Naar verwachting zal op het 
Verklikkerstrand de komende decennia een nieuwe primaire duinenrij tot ontwikkeling komen. 
Vanaf het eind van de 19e eeuw worden de Schouwse duinen opnieuw geëxploiteerd. In 1877 werden 
de duinen van Schouwen aangesloten op het stelsel van polderwateren. Dit bood nieuwe kansen aan 
de landbouw, met name in de duinzoom. De duinboeren gebruikten het duingebied tot ver in de 20e 
eeuw voor veehouderij en in beperkte mate ook voor akkerbouw. Er verschenen nieuwe, 
grootschaliger vormen van landbouw, rond 1900 de bloembollenteelt en na 1920 de fruitteelt. De 
oppervlakte elzenmeten liep tussen 1879 en 1980 terug van 620 ha naar 150 ha. 
Begin 20e eeuw werd begonnen met de aanleg van een waterwinsysteem in het zuidwestelijke 
duingebied. In 1930 was de waterwinning operationeel. Deze bestond uit een stelsel van 
infiltratieputten en winputten. Sinds die tijd wordt door de Zeeuwse waterleidingsmaatschappij 
drinkwater gewonnen ten behoeve van de bevolking van Schouwen-Duiveland. De waterwinning is 
thans in handen van de NV Delta Nutsbedrijven en is geconcentreerd in de Boswachterij 
Westerschouwen. 
In de tweede helft van de vorige eeuw werden de duinen van Schouwen ontdekt als 
recreatiebestemming. De verbinding van Schouwen-Duiveland door dammen met het vasteland heeft 
daar sterk toe bijgedragen. Er verrezen campings, hotels en bungalowparken en er werden 
recreatievoorzieningen aangelegd. Op het strand verschenen strandpaviljoens en in de duinen werden 
voet- en fietspaden aangelegd. De bewoning van Schouwen nam toe rond de oude dorpskernen, 
maar ook daarbuiten, zoals Nieuw-Haamstede en Westenschouwen.  
Naarmate de waterwinning, de recreatie en bewoning en ontsluiting zich uitbreidde werd de roep om 
bescherming van natuur en landschap steeds luider. Een eerste aanzet vormde de oprichting van het 
stuifduinreservaat de Meeuwenduinen. Steeds meer terreinen in Schouwen kwamen als natuurgebied 
in beheer bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dit resulteerde tussen 1978 en 1988 in de 
aanwijzing van de Kop van Schouwen tot staats- en beschermd natuurmonument. Sindsdien zijn de 
natuurwaarden en het natuurschoon wettelijk beschermd en is het gebruik van het natuurmonument 
aan strenge regels gebonden.  
 
 
Opbouw van het natuurmonument 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen is een gevarieerd duingebied met diverse landschapstypen,  
variërend van strand tot cultuurgrasland en van bos tot duinplas. De landschapstypen zijn in sterke 
mate het resultaat van de natuurkrachten: zee, wind en water en in mindere mate ook van inrichting 
en beheer door de mens. In deze beheersvisie worden 13 deelgebieden onderscheiden met elk een 
eigen landschapstype. Deze deelgebieden worden hieronder kort gekarakteriseerd. In deze 
beheersvisie wordt ook ingegaan op enkele aangrenzende gebieden die niet onder de 
Natuurbeschermingswet vallen maar die wel deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Samen vormen zij het plangebied van deze beheersvisie. De precieze begrenzing van het plangebied 
is weergegeven in kaart 2.  
 
Duinen Westenschouwen, een hoge, primaire duinenrij tussen de aanzet van de Oosterscheldekering en de Meeuwenduinen. 
De Duinen van Westenschouwen zijn aan erosie onderhevig en worden met zandsuppleties en paalhoofden beveiligd. 
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Boswachterij Westerschouwen, een duinbebossing met Oostenrijkse den en Corsicaanse den uit begin 20e eeuw, gelegen in 
een jong zandverstuivingslandschap ten noorden van Westenschouwen. De Boswachterij Westerschouwen is een belangrijk 
recreatiegebied en herbergt onder andere de drinkwaterwinning voor Schouwen-Duiveland 
Zeepeduinen, een oud zandverstuivingsgebied uit de late Middeleeuwen gelegen ten noorden van Burgh. Kenmerkend voor de 
Zeepeduinen is het zeer reliëfrijke duinkopjeslandschap en de open begroeiing van duingraslanden en verspreide opslag van 
struweel en bos. 
Slotbos Haamstede, een oud loofbos met Populieren, Essen en Iepen in de duinzoom bij Haamstede. Aan de rand van het 
slotbos bevindt zich het Middeleeuwse Slot Haamstede. 
Meeuwenduinen, een actief zandverstuivingslandschap, gelegen ten noorden van de Boswachterij Westerschouwen, 
gekenmerkt door de afwisseling van kale stuifkuilen en stuifruggen en meer begroeide duingraslanden en duindoornstruwelen. 
Westerenban, oude strandvlakte, grotendeels overstoven, ten noorden van Meeuwenduinen en Zeepeduinen, gekenmerkt door 
zijn lage, vlakke ligging. Tot de Westerenban behoren onder andere het Zweefvliegveld Haamstede en de bebouwing van 
Nieuw-Haamstede. 
Verklikkerduinen, jong, vastgelegd zandverstuivingslandschap, gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge duinruggen en 
diepe duinvalleien. In de Verklikkerduinen liggen enkele grote natte duinvalleien, te weten de Buitenverklikker, de 
Binnenverklikker en het Konijnencircus. 
Vroongronden, oud zandverstuivingslandschap uit de Middeleeuwen dat door de eeuwenlange begrazing is afgevlakt en 
verschraald. Kenmerkend voor de Vroongronden zijn het licht geaccidenteerde terrein en de uitgestrekte graslanden. 
Oosterenban, oude strandvlakte, ten dele overstoven, ten noorden van de Vroongronden. De Oosterenban vormt een laagte 
tussen de Vroongronden en de Duinen van Renesse. In deze laagte ligt onder andere de 18e eeuwse eendenkooi. 
Verklikkerstrand, aangroeistrand ten noorden van de Verklikkerduinen, gekenmerkt door de aanwezigheid van pionierduinen. 
Duinen Renesse, de primaire duinenrij tussen de Verklikkerduinen en de aanzet van de Brouwersdam. De duinen van 
Renesse scheiden de Oosterenban van de zee. 
Duinzoom Renesse, laaggelegen duingebied met overgangen van duinzand naar polderklei. In de duinzoom van Renesse ligt 
de kern Renesse en zijn veel campings gevestigd. 
Slot Moermond, landerijen rond het Middeleeuwse slot, bestaande uit bos, grasland en waterpartijen, en gelegen ten oosten 
van Renesse 
Buiten natuurmonument, natuurgebied (bestaand of gepland): 
Noordzeestrand, het strand tussen de aanzet van de Oosterscheldekering in het zuiden en de aanzet van de Brouwersdam in 
het noorden. Ten zuiden van de vuurtoren is het strand vanwege de erosie smal met een grote hellingshoek. Ten noorden van 
de vuurtoren is het strand breed, met muien en platen. 
Westenschouwense Inlaag, inlaag met karrenvelden ten zuiden van Westenschouwen, ontstaan bij de aanleg van de 
inlaagdijk in 1744. 
Zouten en Zoeten Haard, afgesloten duinvallei ten noorden van Renesse met een bijzondere duinvalleivegetatie. 
Zoomgebied, duinzoom tussen Renesse en Haamstede, op de overgang van duin naar polder. Het Zoomgebied wordt 
gekenmerkt door een kleinschalige verkaveling en een grote afwisseling van woonbebouwing, elzenmeten en 
cultuurgraslanden. 
Buiten natuurmonument, ten dele natuurgebied (bestaand of gepland): 
Groene Woud, duinzoom ten noorden van Haamstede, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van ten dele nog intacte 
elzenmeten. Het gebied is rijk aan boomgaarden en campings. 
 
 
2.3 Betekenis van het natuurmonument 
 
2.3.1 Aardkundige waarden 
 
De kustduinen van Schouwen met hun uiteenlopende terreinvormen, zijn van grote aardkundige 
betekenis. Om deze reden is de Kop van Schouwen in 1981 geclassificeerd als nationaal GEA-object 
(Gonggrijp, 1981). De duinen van Schouwen bestaan uit primaire duinen en duinvalleien, secundaire 
duinen en duinvalleien, afgesnoerde strandvlaktes, zeestrandglooiingen en kustduinglooiingen. Het 
gebied is van bijzondere betekenis door het voorkomen van natuurlijke reliëfvormen die samenhangen 
met de natuurlijke vorming van de duinen sinds het begin van de jaartelling (Wolfert & Buitenhuis, 
1991; Klijn, 1981; Klijn & Koomen, 2000; Jansen & Firet, 1974; Gonggrijp, 1989; Van Kekem, 2003). In 
kaart 3 zijn deze aardkundige waarden weergegeven. Op kaart 4 zijn tevens de hoogteverschillen te 
zien. Op internationale schaal nemen de duinen van Schouwen een centrale positie in. Ze liggen 
ongeveer halverwege de duinenkust van de Noordwesteuropese laagvlakte (Leenders, 1986). 
 
Binnen het natuurmonument zijn met name de actieve zandverstuivingen van de Meeuwenduinen van 
grote aardkundige waarde vanwege hun kenmerkendheid, zeldzaamheid en gaafheid (Gonggrijp, 
1996). De diverse verstuivingsvormen, zoals paraboolduinen, kamduinen, stuifplekken, stuifkuilen, 
stuifvalleien, stuifvlakten, strooizones, waaiduinen en puntmutsen, die zo kenmerkend zijn voor het 
stuifduingebied zijn hier aanwezig (Visscher, 1977; Jungerius, 1999).  
 
In feite zijn de duinen van Schouwen aardkundig gezien nog steeds in ontwikkeling. Aan de zeezijde 
zorgen water en golven voor het wegspoelen en afzetten van zand op het strand en in de buitenste 
duinenrij. Ten zuiden en ten oosten van de Verklikkerduinen is de kust erosief en is er sprake van een 
duinklif. Voor de Verklikkerduinen groeit het strand aan en komen pionierduinen tot ontwikkeling. Hier 
zijn de condities voor primaire duinvorming nog steeds aanwezig  (Kuijpers, 1990). Sinds de uitvoering 
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van de Deltawerken is de erosieve kracht van de zee afgenomen en vormt zich voor de kust van 
Schouwen een voordelta. Op de langere termijn moet rekening worden gehouden met een verdere 
ontwikkeling van primaire duinen en zandbanken in het gebied ten noorden van de vuurtoren. 
 
Aan de landzijde van de buitenste duinenrij zorgt de invloed van de zeewind op veel plaatsen voor 
secundaire zandverstuivingen. Dit proces begint met de vorming van stuifplekken, die kunnen 
uitgroeien tot paraboolduinen, loopduinen en zelfs stuifvalleien. Deze verstuivingsvormen zijn fraai 
ontwikkeld in de Meeuwenduinen. Maar ook in de Zeepeduinen, in de Boswachterij Westerschouwen, 
in de Verklikkerduinen en op de Vroongronden komt pleksgewijs secundaire duinvorming voor. Het 
recente voorkomen van zandverstuiving is weergegeven op kaart 7. 
 
 
2.3.2 Water en milieu 
 
Watersysteem 
 
De Nederlandse kustduinen hebben een bijzondere waterhuishouding. Het duinzand vormt een groot 
reservoir waarin zoet grondwater ligt opgeslagen. Grote duingebieden als de Kop van Schouwen 
herbergen een zoetwatervoorraad van vele miljoenen m3. In het midden van het natuurmonument, op 
de grens van Boswachterij en Zeepeduinen reikt deze zoetwaterbel tot wel ca. 100 m onder NAP en 
ca. 10 m boven NAP (Wal, 2003). De zoetwaterbel drukt het zoute grondwater omlaag. Naar de 
randen van het duingebied toe is de zoetwaterbel dunner en ligt het zoute grondwater dichter onder 
de oppervlakte. Het zoete water is een belangrijke levensvoorwaarde voor het planten- en dierenleven 
in de Schouwse duinen en dient verder ook als bron voor de drinkwatervoorziening. 
 
De waterbalans van het duingebied wordt van nature bepaald door neerslag, verdamping, wegzijging 
en wegstromend oppervlaktewater. De zoetwaterbel wordt gevoed door neerslag. Verdamping en 
wegzijging naar de ondergrond zijn de verliesposten. In natte jaren en jaargetijden groeit de 
zoetwaterbel en in droge jaren en jaargetijden krimpt deze weer. Deze fluctuaties van het grondwater 
zijn kenmerkend voor de natuurlijke duinwaterhuishouding en bepalen het periodiek natte karakter van 
de duinvalleien en van de duinzoom op Schouwen. 
 
In het verleden is op verschillende manieren ingegrepen in de waterhuishouding van Schouwen. 
Aangenomen mag worden dat het duinwater al sinds de Steentijd als drinkwater is gebruikt en dat het 
zoete duinwater ook van vitaal belang was voor de eerste vormen van landbouw. Natte gebieden 
werden via oppervlakkige begreppelingen drooggelegd en geschikt gemaakt voor landbouw en 
bewoning. Door deze ingrepen is de waterstand met name langs de randen van het natuurmonument 
geconditioneerd.  
 
Het stromingspatroon van het grondwater van de Kop van Schouwen is complex. Er is sprake van wel 
5 watervoerende pakketten die van elkaar worden gescheiden door slecht doorlatende lagen. De 
westelijke deelgebieden (de lijn van Zeepeduinen naar Nieuw-Haamstede) zijn infiltratiegebieden; hier 
wordt netto water toegevoegd aan de zoetwaterbel en is de zoetwaterbel ook het grootste (Wal, 
2003).  
 
In de oostelijke deelgebieden is de zoetwaterbel gering van omvang. Toch treedt ook hier soms kwel 
op. Dit is vooral zoete kwel, afkomstig uit ondiepe bodemlagen. Op enkele plaatsen in de oostelijke 
duinzoom treedt zoute kwel op. Deze kwel manifesteert zich in enkele waterlopen met een waterpeil 
ruim beneden NAP. De zoute kwel in de zouten en Zoeten Haard hangt samen met een aparte 
grondwaterstroming vanuit de Noordzee naar de polder. 
 
Van nature komen in de hele duinzoom en in vrijwel alle duinvalleien hoge grondwaterstanden voor. 
Dat leidde vroeger vooral in de Oosterenban veelvuldig tot inundaties. Illustratief in dit opzicht is een 
vermelding van Fokker (1908) die begin vorige eeuw beschreef hoe men in de winter via de 
Vroongronden van Renesse naar Haamstede kon schaatsen. Kaart 5 toont de deelgebieden met een 
permanent hoge grondwaterstand. 
 
De natuurlijke, oppervlakkige afwatering van de duinen vond plaats via de duinzoom en via de Ooster- 
en Westerenbanpolder. Ten tijde van de afsluiting van het Palinxgat is voor deze beide valleien een 
afwatering naar de polder gegraven. De afwatering van de Westerenban loopt via de Maire en 
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camping Duinhoeve naar het Zoomgebied en sluit ten oosten van Haamstede aan op de polder. De 
afwatering van de Oosterenban loopt via het Watergat en camping Julianahoeve naar Renesse en 
sluit bij Slot Moermond aan op de polder. In de Westerenban en de Oosterenban vindt op enkele 
plaatsen onderbemaling plaats. Dat wil zeggen dat de oppervlaktewaterstand hier kunstmatig laag 
wordt gehouden. De afwatering van bebouwde percelen in de duinzoom vindt plaats via een fijn 
vertakt stelsel van ondiepe greppels en sloten, zoals te zien op kaart 5. 
 
 
Milieukwaliteit 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen heeft als natuurgebied een bijzondere natuurkwaliteit. Het is 
een van de weinige gebieden in Zeeland zonder noemenswaardige verontreiniging met milieuvreemde 
stoffen. Bovendien is het een van de weinige gebieden zonder verontreiniging van licht of geluid. Deze 
milieukwaliteiten zijn een belangrijke voorwaarde voor het ongestoord kunnen functioneren van het 
duinecosysteem inclusief de planten- en diersoorten die daarin thuishoren. Daarnaast is het 
natuurmonument vanwege zijn stilte en duisternis ook van betekenis voor de bezoeker, omdat stilte en 
duisternis steeds zeldzamer worden in Nederland. 
 
 
2.3.3 Archeologische en cultuurhistorische waarden 
 
In het natuurmonument zijn nog diverse restanten te vinden van menselijke activiteiten uit het 
verleden. De oudste vindplaatsen dateren uit de steentijd (zie ook par. 2.2). Maar ook uit de Romeinse 
tijd en uit de vroege Middeleeuwen zijn nog bodemresten aanwezig, zoals de ringwal van Burgh. Kaart 
6 geeft een overzicht van de terreinen van archeologische betekenis (Valk et al., 1997; Heeringen, 
1988; Kekem, 2003). 
 
Vanaf de Middeleeuwen hebben de bewoners van Schouwen in toenemende mate hun stempel op 
het duingebied gedrukt, hetgeen zichtbaar is in tal van historische overblijfselen, variërend van wallen 
en sloten tot huizen en beplantingen. Enkele cultuurhistorische restanten zijn zeer karakteristiek voor 
Schouwen en dragen in belangrijke mate bij aan de landschappelijke kwaliteit van het 
natuurmonument. 
 
Vroongronden zijn oude graslandgebieden in de binnenduinrand van Schouwen. Vanwege de 
onvruchtbare bodem was veehouderij de enige vorm van landbouw die mogelijk was (Beekman, 1991) 
en bleef ontginning achterwege. De Vroongronden van Schouwen gaan terug tot de Middeleeuwen en 
hebben hun oorspronkelijke open, geaccidenteerde en begraasde karakter behouden.  
 
Elzenmeten zijn restanten van het karakteristieke landbouwsysteem waarbij eenjarige akkerbouw 
werd afgewisseld met meerjarige veehouderij en waarbij elzensingels en houtwallen als 
preceelsscheidingen en als bron voor stookhout werden gebruikt. Het elzenmetenbedrijf gaat 
eveneens terug tot de Middeleeuwen. Een elzenmeet is omringd door een lage houtwal of sloot. Het 
land daartussen, een rechthoek van ca. 2-3 ha is doorsneden met ondiepe greppels die ca. 4 m uit 
elkaar liggen en waarlangs elzen groeien. In een cyclus van zeven jaar werden elzen gekapt. Op de 
repen land tussen de greppels (reepjes) teelden de boeren de eerste twee jaren na de kap rogge en 
lieten er daarna koeien grazen. Het hout van de elzen werd als brandstof voor bakkersovens gebruikt.  
Restanten van elzenmeten zijn nog op diverse plaatsen in het natuurmonument te vinden (Jens & 
Kokkelmans, 1980; Boer, 1981; Beekman, 1991). De houtwallen en elzenmeten zijn weergegeven op 
kaart 6. 
 
Het Slot Haamstede en het Slot Moermond dateren van de 13e eeuw. De gebouwen en landerijen zijn 
door de eeuwen heen van vorm veranderd maar in grondpatroon vrijwel gelijk gebleven. Het Slot 
Haamstede en het Slot Moermond zijn eind 20e eeuw gerestaureerd en ook de bijbehorende tuinen, 
bossen en landerijen zijn in mindere of meerdere mate hersteld (Keikes, 1979; Dijkmeester et al., 
1989).  
 
De eendenkooi in de Westerse laagte is verdwenen onder het stuifzand (Beekman, 2000). Die van het 
Watergat is bewaard gebleven. De kooi dateert van het einde van de 19e eeuw en heeft tot op de dag 
van vandaag als kooi gefunctioneerd. De kooi is in de jaren ‘80 gerestaureerd en verkeert in goede 
staat. 
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Het naaldbos van de Boswachterij Westerschouwen dateert van begin 20e eeuw en is het restant van 
een duinbebossing zoals die in die periode gebruikelijk was. Het naaldbos is een tastbaar bewijs van 
de activiteiten om de zandverstuiving op Schouwen te bestrijden.  
 
Van meer recente datum zijn de vele bunkers in het natuurmonument. Met name de bunkers in het 
Slotbos Haamstede en in de Zeepeduinen zijn bijzonder omdat zij nauwelijks zijn aangetast en 
daardoor een goed voorbeeld zijn van de Atlantikwal in ZW Nederland (Sakkers, 1987). 
 
 
2.3.4 Ecologische waarden 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen behoort ecologisch gezien tot de belangrijkste duingebieden 
van Nederland. Vrijwel alle levensgemeenschappen van een natuurlijk duinecosysteem zijn in het 
natuurmonument vertegenwoordigd.  
 
Aangroeistrand - ten noorden van de vuurtoren groeit het strand aan en ontstaan pionierduinen met Biestarwegras en Helm. 
Op het Verklikkerstrand zijn deze pionierduinen al fraai aanwezig. Het hoge, schelprijke strand biedt hier bovendien een 
geschikt broedbiotoop voor sterns en plevieren. 
Afslagstrand – ten zuiden van de vuurtoren kalven strand en duinen af en is sprake van een steil duinklif. Op enkele plaatsen 
voor de Meeuwenduinen en voor de Duinen van Westenschouwen komen windgaten tot ontwikkeling waarin planten van de 
stuivende duinen, zoals de Zeewinde zich hebben gevestigd. 
Slufter en groen strand - op het Verklikkerstrand is een begin van sluftervorming waar te nemen. Op enkele luwe plekken 
temidden van de pionierduinen komen zoutplanten zoals Melkkruid en Zeekraal tot ontwikkeling. 
Primair stuivend duin - de Verklikkerduinen worden vanuit de zeereep verjongd met vers aangevoerd zeezand. Het jonge 
zandverstuivingslandschap is een geschikte groeiplaats voor Helm, Loogkruid en Zeeraket. 
Secundair stuivend duin – verspreid over Meeuwenduinen, Zeepeduinen, Verklikkerduinen en Vroongronden komt secundaire 
verstuiving voor. Met name in de Meeuwenduinen zijn de zandverstuivingen nog over grote oppervlakte aanwezig en treffen we 
de karakteristieke plantensoorten van secundaire stuifduinen aan, zoals Driedistel, Hondstong, Kleverige Reigersbek en 
Slangenkruid. 
Duinplassen - zijn schaars in het natuurmonument Kop van Schouwen. De natuurlijke duinplassen van eendenkooi en 
Watergat herbergen de grootste variatie aan water- en oeverplanten. De kunstmatige plassen van de Boswachterij 
Westerschouwen, Zeepeduinen en de Vroonplas (bij Renesse) zijn arm aan soorten. De veedrinkputten op de Vroongronden 
daarentegen zijn botanisch zeer waardevol, met soorten als Ondergedoken moerasscherm, Dwergbies en Oeverkruid. 
Kalkrijk nat duinvalleigrasland - komt fraai ontwikkeld voor in de valleien van de Verklikkerduinen en verder lokaal in laagtes 
van de Vroongronden en Zeepeduinen. De flora van kalkrijke natte duinvalleien is rijk aan karakteristieke soorten als  
Parnassia, Moeraswespenorchis, Bitterling en Groenknolorchis. 
Kalkarm nat duinvalleigrasland - komt op kleine schaal voor in enkele ontkalkte valleien in de Zeepeduinen en op de 
Vroongronden. Karakteristieke plantensoorten als Oeverkruid, Stijve waterweegbree en Dwergbies zijn aanwezig. 
Duinmoeras - is beperkt tot de Oosterenban, met de eendenkooi en het Watergat. Hier komen rietvegetaties en grote 
zeggenvegetaties voor met broedbiotopen van Bruine kiekendief en Blauwborst. 
Kalkrijk droog duingrasland - is op kleine schaal te vinden in de Zeepeduinen, Verklikkerduinen en Vroongronden. 
Karakteristieke soorten als Bevertjes, Driedistel en Gevleugeld hertshooi  komen sporadisch voor. 
Kalkarm droog duingrasland - is over grote oppervlakten aanwezig, met name in Zeepeduinen en Vroongronden. 
Kenmerkende soorten, zoals Kruipganzerik, Hondsviooltje en Gewone vleugeltjesbloem zijn verspreid over deze gebieden te 
vinden. 
Duinheide - is beperkt tot een klein gebied aan de rand van de Vroongronden. Naast Dop- en Struikhei wordt hier ook de 
Blauwe knoop aangetroffen. 
Duinstruwelen - komen verspreid in het natuurmonument in verschillende vormen voor. Op de hellingen in de Meeuwen- en 
Verklikkerduinen zijn de duindoornstruwelen dominant aanwezig. Struwelen van Kruipwilg komen voor in de natte duinvalleien. 
Meidoornstruwelen zijn aanwezig in de Zeepeduinen. Met name de randen van deze struwelen herbergen een grote rijkdom 
aan planten- en diersoorten. 
Natuurlijk duinbos - van het type Duin-Berkenbos komt voor in de Zeepeduinen. Verspreid in het natuurmonument zijn ook 
aangeplante bossen aanwezig, waaronder het naaldbos van de Boswachterij Westerschouwen, het park-stinsenbos Slot 
Haamstede en het Schietwilgenbos van de eendenkooi in de Oosterenban. 
 
De Kop van Schouwen bezit bovendien een hoge graad van natuurlijkheid omdat natuurlijke 
processen, zoals erosie, verstuiving, inundatie, inzijging en kwel, successie en begrazing, het 
landschap gevormd hebben en, op veel plaatsen nog steeds actief zijn. Deze processen zorgen 
ervoor dat het duinecosysteem zichzelf als het ware steeds weer vernieuwd, waardoor jonge en oude 
levensgemeenschappen naast elkaar kunnen voortbestaan. De voornaamste vegetatietypen zijn 
weergegeven op kaart 7. De aanwezigheid van deze levensgemeenschappen, 
ontwikkelingsprocessen en patronen vormde de aanleiding om het gebied aan te wijzen als 
natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet. Tot de wezenlijke kenmerken behoren echter niet 
alleen de biologische waarden (ecologie en biodiversiteit), maar ook de aardkundige, de 
hydrologische, de cultuurhistorische en de visueel-esthetische kenmerken.  
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De aanwijzing van de Kop van Schouwen tot Habitatrichtlijngebied is specifiek gericht op de 
aanwezigheid van enkele habitattypen en planten- en diersoorten. Het voorkomen van deze 
habitattypen en soorten is weergeven in kaart 10. De kenmerken van deze habitattypen en soorten 
zijn nader beschreven in bijlage 5. 
 
 
2.3.5 Biodiversiteit 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen is het leefgebied van een groot aantal planten- en 
diersoorten. Er komen relatief veel soorten voor die in nationaal en internationaal verband zeldzaam 
zijn of bedreigd. Dat zijn de doelsoorten die speciale aandacht krijgen in het natuurbeheer. In 
onderstaande tabel is per planten- en diergroep weergegeven hoeveel soorten bekend zijn uit het 
natuurmonument alsmede het aantal doelsoorten (Mostert, 1989; Krebs, 1983; Jacobusse, 1981; 
Vergeer, 1998; Werkgroep avifauna Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, 1986; Bekker & 
Mostert, 19#; Florbase 2-G; Bolier, 2001; Boer, 1981; Morzer Bruijns, 19#; Adriani, 19#; Boer Leffef, 
19#; Westhoff, 19#; Westhoff & Van der Voo, 1960; Kloos & Sloff, 1930; Spelbos & Wijngaarden, 
1979; Bangma & Bink, 1981; Provincie Zeeland, 1993; Drost & Vondel, 1986; Morzer Bruijns, 1955; 
Lensink, 1994; Boer Leffef, 1977; Westhoff et al., 19#; Musters, 2002; Beijersbergen & Berrevoets, 
1997; Vrijkorte et al., 1982; Beijersbergen, 1990; Jansen, 1990; Sluijter, 2001; Resoort, 1947). 
 
 
           aantal   
           soorten    aantal   
   Kop van Schouwen   doelsoorten  
 Zoogdieren 25 9  
 Vogels 123 45  
 Reptielen 2 1  
 Amfibieën 7 3  
 Vissen 3 0  
 Dagvlinders 42 14  
 Sprinkhanen en krekels 16 5  
 Libellen  19 0  
 Landslakken 38 0  
 Vaatplanten 801 110  
     
 
 
Het natuurmonument dankt zijn hoge biodiversiteit aan de vele bijzondere terreintypen, aan de grootte 
en aan zijn ongereptheid. Met name de natte duinvalleien, de droge duingraslanden, de pionierduinen 
en de stuifduinen hebben een hoge biodiversiteit. Het naaldbos en de duinplassen scoren relatief 
laag. Onderstaande tabel toont het aandeel waargenomen doelsoorten van de Kop van Schouwen per 
terreintype ten opzichte van de landelijke norm (=100%). 
 
De aanmelding van het natuurmonument als Habitatrichtlijngebied is mede gericht op de 
instandhouding van twee specifieke soorten: de Noordse woelmuis en de Groenknolorchis. De 
Noordse woelmuis is een zeldzame muizensoort die leeft in hoog grasland en rietland en die is 
aangetroffen in de Zeepeduinen en in het Watergat. De Groenknolorchis is een zeldzame orchidee 
van natte kalkrijke duinvalleien en komt voor in de Verklikkervallei. In bijlage 5 wordt nader ingegaan 
op de Noordse woelmuis en de Groenknolorchis. In bijlage 3 zijn de doelsoorten van de Kop van 
Schouwen weergegeven.  
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             Aandeel (%)  
             doelsoorten  
             Kop van Schouwen score  
      
 Brak water 300 +++  
 Duinplas 218 ++  
 Moeras 55 -  
 Natte duinvalleigraslanden 266 ++  
 Zilverschoongrasland 111 +  
 Droog duingrasland 135 +  
 Glanshaverhooiland 75 -  
 Kamgrasweide 75 -  
 Slufter en groen strand 211 ++  
 Binnendijks zilt grasland 208 ++  
 Natte duinheide 152 +  
 Droge duinheide 200 ++  
 Strand 291 ++  
 Stuivend duin 291 ++  
 Zoom en droge ruigte van de duinen 128 +  
 Doornstruweel van de duinen 128 +  
 Wilgenstruweel 0 -  
 Elzen-essenhakhout 166 +  
 Park-stinzenbos 67 -  
 Naaldbos van arme zandgrond 92 -  
 Loofbos van arme zandgrond 92 -  
 Bos van voedselrijke, vochtige grond 104 +  
     
 
 
 
2.3.6 Natuurschoon 
 
De verscheidenheid aan levensgemeenschappen en de invloed van de natuurlijke processen 
resulteren in een zeer gedifferentieerd duinlandschap met een karakteristiek patroon. Van zee naar 
polder treffen we achtereenvolgens aan: strand, primair stuivend duin, secundair stuivend duin, 
duinstruweel, kalkrijke natte duinvalleien, kalkrijke droge duinruggen, kalkarme duinvalleien, kalkarme 
duinruggen, duinbos en bos van de duinzoom. 
 
Elk van deze landschapstypen heeft zijn eigen karakter. Strand, primaire duinen, duinvalleien en 
Vroongronden zijn open terreinen met een lage begroeiing. Helm, stuifzand en bloemplanten zijn hier 
beeldbepalend.  
 
Naarmate we verder van de kustlijn af komen is het landschap meer besloten. Duinstruwelen en 
duinbossen bepalen hier het beeld. Er is een grote variatie in hoogte, structuur en 
soortensamenstelling van deze bossen en struwelen. 
 
Karakteristiek voor de Kop van Schouwen zijn de overgangen van het ongerepte, dynamische 
reliëfrijke duingebied naar het vlakke polderland. Deze overgangen zijn met name bij de 
Vroongronden en bij de Meeuwenduinen zeer fraai ontwikkeld.  
 
De Kop van Schouwen is een van de laatste gebieden in Zeeland die nog niet zijn aangetast door 
kuntsmatige licht- of geluidbronnen. Stilte, donkerheid en een fraaie sterrenhemel zijn kwaliteiten van 
het natuurmonument die hier nog volop kunnen worden beleefd.   
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In de duinzoom zijn restanten van het middeleeuwse elzenmeten-systeem aanwezig alsmede twee 
middeleeuwse kastelen met kasteeltuinen.  
 
Vanwege de variatie aan landschapstypen en de afwisseling van open vlaktes en besloten bossen en 
struwelen heeft de Kop van Schouwen een grote landschappelijke kwaliteit. Het natuurmonument is 
daarmee een aantrekkelijk gebied voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in natuur en natuurhistorie. 
 
 
2.3.7 Recreatie 
 
Schouwen is ook een belangrijk recreatiegebied. In het hoogseizoen loopt het aantal bezoekers in 
Schouwen op tot rond de 120.000, waarvan ongeveer 80.000 verblijfsrecreanten en ongeveer 40.000 
dagrecreanten. Jaarlijks vinden op Schouwen ongeveer 4,5 miljoen recreatieve overnachtingen plaats, 
verdeeld over meer dan 90 bedrijven. Het gebied is daarmee goed voor ongeveer 15% van het totaal 
van Zeeland. De toeristische bestedingen uit de verblijfsrecreatie bedragen ongeveer 30 miljoen euro 
per jaar. De recreatie is daarmee verreweg de belangrijkste peiler van de plaatselijke economie. Een 
groot deel van de beroepsbevolking is direct of indirect voor werk en/of inkomen van de recreatie 
afhankelijk. 
 
De vakantieverblijven – campings, vakantiehuizen en hotels – bevinden zich hoofdzakelijk in de 
duinzoom op de lijn Westenschouwen-Burgh-Haamstede-Renesse. De voorzieningen zijn ontsloten 
via de Kraaijensteinweg (traject Westenschouwen-Haamstede), via de Recreatieverdeelweg (traject 
Haamstede-Renesse), en via de Rampweg, Laone en de N57 (Dammenroute) ten noorden van 
Renesse. Op enkele plaatsen liggen woon- recreatiebebouwing als enclaves in het natuurmonument. 
Dat geldt voor Nieuw-Haamstede en voor de campings Duinhoeve en Ginsterveld (ontsloten via de 
Kloosterweg), voor de recreatieterreinen Julianahoeve en Wilhelminahoeve (ontsloten via de 
Hoogenboomlaan), en voor hotel de Zeeuwse Stromen (ontsloten via de Jan van Renesseweg).  
 
Sinds 1998 wordt het recreatief gebruik op de Kop van Schouwen – zowel binnen als buiten het 
natuurmonument – gevolgd. Het onderzoeksinstituut Alterra inventariseert door middel van enquêtes 
en tellingen hoe de bezoekers het gebied gebruiken en hoe het natuurmonument wordt beleefd 
(Gerritsen & Visschedijk, 2002). De meeste bezoekers van Schouwen houden zich bezig met 
wandelen (66 %) en fietsen (39 %) In het voorseizoen is wandelen duidelijk favoriet (76 %) en in de 
zomer wordt er relatief veel gefietst (46 %). Vervolgens houdt men zich veel bezig met op het terras 
zitten (36 %), luieren (24 %) en zonnen (16 %). Specifieke natuurstudie is voorbehouden aan een 
kleine groep bezoekers, waarvan sommigen naar planten en dieren kijken (8 %), sommigen vooral 
naar vogels kijken (6%) en waarbij sommigen deelnemen aan natuurexcursies (3 %). Het recreatief 
gebruik van het natuurmonument komt sterk overeen met dat in andere grote duingebieden, zoals de 
Amsterdamse waterleidingduinen (Bakker & Lengkeek, 1999) en de Kennemerduinen (Jansen et al., 
1994). 
 
De meeste bezoekers kiezen voor een bezoek aan Schouwen vanwege de aanwezigheid van strand 
bos en zee (29%), rust (24 %) en natuur (19 %). Het meest bekend en bezocht zijn de Boswachterij 
Westerschouwen (90 %), de Zeepeduinen (73 %) en het Slot en Slotbos Haamstede (63 %). De 
overige deelgebieden zijn minder goed bekend en worden minder bezocht (Verklikkerduinen 56 %, 
Vroongronden 44 %). Het zweefvliegveld is, met name in de zomermaanden een attractie en trekt veel 
toeschouwers. 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen beschikt over een uitgestrekt netwerk van wandelpaden. De 
dichtheid aan wandelpaden is het hoogste in de Boswachterij Westerschouwen, de Zeepeduinen zuid, 
het bosgebied Gadra en de duinen bij Renesse. Enkelvoudige wandelpaden zijn aanwezig in de 
Verklikkerduinen west. Al deze gebieden zijn het gehele jaar toegankelijk op paden. In de duinzoom 
zijn geen specifieke wandelpaden aanwezig. De wandelaar is hier aangewezen op de vele 
ontsluitingswegen. De wandelroute door de Meeuwenduinen is in het voorjaar (15 maart t/m 15 juli) 
gesloten in verband met broedvogels. De Vroongronden, de Zeepeduinen noord, de Verklikkerduinen 
oost, het Slotbos Haamstede en het Slot Moermond zijn niet vrij toegankelijk. Een wandelpad door de 
Vroongronden is in ontwikkeling via het oude tracé van de Vroonweg. Genoemde 
wandelvoorzieningen sluiten aan op het strand, op de vele duinovergangen en op de vele 
ontsluitingswegen in de duinzoom. 
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Specifiek voor de fietsers zijn fietspaden aanwezig in de Boswachterij Westerschouwen en de duinen 
bij Renesse. Met de voltooiing van het fietspad door de Vroongronden en langs de Zeepeduinen 
ontstaat er een doorgaande fietsroute door de duinen dat loopt van Westenschouwen tot voorbij 
Renesse. Via de ontsluitingswegen in de duinzoom en via polderwegen bestaat de mogelijkheid tot 
het maken van rondgaande fietsroutes.  
 
Specifiek voor ruiters zijn in het verleden een groot aantal vrijliggende ruiterpaden ontwikkeld. De 
paden vertrekken vanaf enkele maneges en sluiten aan op strand-overgangen en op de Boswachterij 
Westerschouwen.  
 
Andere veel beoefende vormen van recreatie binnen het natuurmonument zijn mountainbiking, en 
zweefvliegen en rijden met aangespannen paarden. Ten behoeve van mountainbiking is een speciale 
fietsroute aangelegd in de Boswachterij Westerschouwen. Mountainbiking is alleen op deze route 
toegestaan.  
 
Het zweefvliegveld Haamstede valt binnen de begrenzing van het natuurmonument en wordt gebruikt 
door de Zweefvliegvereniging Haamstede. Met name in de zomermaanden wordt het zweefvliegterrein 
veelvuldig gebruikt. Het terrein is niet opengesteld voor bezoekers. 
 
In de Boswachterij is een route aangelegd voor aangespannen paarden. In overleg met het 
Staatsbosbeheer bestaat hier de mogelijkheid tot het maken van een rondrit met paardenspannen.  
 
Het strand van Schouwen is over de gehele lengte opengesteld voor strandrecreatie. Het strand kan 
men bereiken via een groot aantal duinovergangen. De strandrecreatie is geconcentreerd bij 
Westenschouwen en bij Renesse. Hier zijn de duinovergangen kort en is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig. Hier zijn ook strandpaviljoens en sanitaire voorzieningen aanwezig en bij Westenschouwen 
zijn strandhuisjes toegestaan. De strandrecreatie is enigszins beperkt bij de vuurtoren. Hier zijn de 
duinovergangen lang en zijn slechts geringe parkeervoorzieningen aanwezig. Beperkte 
strandrecreatie vindt plaats op de moeilijk bereikbare stranden bij de Meeuwenduinen en de 
Verklikkerduinen. Specifiek voor de dagrecreatie is bij Renesse een recreatietransferium met ruime 
parkeergelegenheid ontwikkeld vanwaar men met het (gratis) openbaar vervoer de diverse stranden 
kan bereiken. De bestaande routestelsels zijn weergegeven op kaart 8. 
 
 
2.3.8 Waterwinning 
 
Vanaf 1930 wordt in het duingebied van Schouwen water gewonnen. Deze waterwinning voorziet in 
de waterbehoefte van geheel Schouwen-Duiveland. Aanvankelijk werd zoet grondwater gewonnen in 
diepe pompputten in de Boswachterij Westerschouwen en bij het vliegveld. Vanaf eind zeventiger 
jaren is de winning van natuurlijk grondwater steeds verder afgebouwd en steeds meer vervangen 
door de winning van geïnfiltreerd en voorgezuiverd Haringvlietwater. Bovendien is de winning steeds 
meer geconcentreerd in de Boswachterij Westerschouwen. Deze omschakeling was noodzakelijk om 
in de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen voorzien en om verdroging van het 
natuurmonument te voorkomen (Provincie Zeeland, 1988; NV Delta Nutsbedrijven, 1997; Bassie et al., 
1985). Daarmee is de invloed van de winning op de natuurlijke waterhuishouding sterk gereduceerd. 
Tussen 1984 en 1995 is de jaarlijkse waterproductie gestegen van 2,4 miljoen m3 naar 3,4 miljoen m3, 
een toename van gemiddeld 3% per jaar.  Deze sterke toename hangt samen met de sterke groei van 
de recreatiesector. Voor de nabije toekomst wordt een verdere groei in het waterverbruik verwacht 
van 2% per jaar tot 2007 en van 1,5 % tot 2017. Dat betekent dat in 2015 een winning van 4,5 miljoen 
m3 per jaar noodzakelijk zal zijn om de behoefte te dekken. 
 
De huidige provinciale vergunning van de N.V. Delta Nutsbedrijven van 1998 staat een onttrekking toe 
van ten hoogste 4,5 miljoen m3 per jaar (Provincie Zeeland, 1998). Daarvan mag hoogstens 970.000 
m3 natuurlijk grondwater worden onttrokken. Tussen 1995 en 2000 was de werkelijke winning van 
natuurlijk grondwater veel kleiner dan de norm. Voor de toekomst moet rekening worden gehouden 
met een geringe toename van de werkelijke onttrekking van natuurlijk grondwater.  
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2.3.9 Zeewering 
 
De duinen van Schouwen maken deel uit van de zeewering en moeten het achterliggende polderland 
beschermen tegen overstroming. Volgens de Wet op de waterkering moet de kustverdediging sterk 
genoeg zijn om een gewone storm met een kans van eens in de 300 jaar en een superstorm met een 
kans van eens in de 4000 jaar te kunnen weerstaan. Om de veiligheid voldoende te kunnen 
waarborgen is door rijk en provincie vastgesteld aan welke eisen de zeewering van Schouwen moet 
voldoen. De waterkering strekt zich uit van onderwateroever (-20 m NAP) via het strand tot en met het 
duingebied. De kustlijn van 1990 (basiskustlijn) is de norm waaraan ontwikkelingen worden getoetst 
(Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 1995). De ligging van de basiskustlijn en beheerszones is 
weergegeven op kaart 9. Landwaarts van deze basiskustlijn moet een minimale afslagzone en een 
grensprofiel aanwezig zijn. De breedte hiervan is vastgesteld op basis van de verwachte erosie bij een 
superstorm. Het resterende duingebied is reserve zeewering. Wanneer de gemiddelde kustlijn zich 
landwaarts van de basiskustlijn verplaatst wordt de afslag door middel van zandsuppleties aangevuld. 
Hiervan is sprake bij de duinen tussen Westerschouwen en de Oosterscheldekering en bij de duinen 
tussen Renesse en de Brouwersdam. Hier zijn in de toekomst incidentele zandsuppleties 
noodzakelijk.  
 
Aangezien de duinen van Schouwen ter hoogte van de Meeuwenduinen en ter hoogte van de 
Verklikkerduinen voldoen aan de veiligheidsnormen en er veel reserve zeewering aanwezig is, is 
besloten dat de zeereep hier in principe 50 m ten opzichte van de basiskustlijn mag terugwijken 
alvorens met zandsuppleties wordt ingegrepen (Provincie Zeeland, 2004). De duinen tussen 
Westenschouwen en Renesse voldoen aan de normen voor dynamisch kustbeheer. Ondanks de 
zeespiegelrijzing is hier naar verwachting binnen 200 jaar geen verzwaring nodig. De hoeveelheid 
zand en de duinbreedte zijn voldoende om het stormvloedpeil in 2200 te kunnen keren. Bij dynamisch 
kustbeheer groeit het fundament van het duingebied mee met de rest van het kustgebied. Een 
dynamische kust bevordert de biodiversiteit, is aantrekkelijk voor de bezoeker en is bovendien 
goedkoper in onderhoud (Waterschap Zeeuwse Eilanden, 2003).  
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3. Ontwikkelingen op de Kop van Schouwen 
 
 
 
3.1 Situatie bij de aanwijzing als natuurmonument 
 
Bij de aanwijzing werd het natuurmonument Kop van Schouwen geconfronteerd met een aantal 
serieuze bedreigingen.  
 
Verdroging 
Sinds het begin van de 20e eeuw was in de Kop van Schouwen ernstige verdroging opgetreden. Door 
de daling van de grondwaterstand was de samenstelling van de vegetatie op veel plaatsen veranderd. 
Er was sprake van vergrassing, verruiging en verbossing. De zeldzame vegetaties van natte 
duinvalleien en droge duinhellingen waren verdrongen door soortenarme en uniforme begroeiingen. 
De schrale, minerale bodems werden verrijkt met organische stof en nutriënten. In de beheersvisie 
van 1988 werden maatregelen aangekondigd om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen: 
waterwinning concentreren op de minst kwetsbare gebieden, afstroom van het oppervlaktewater 
afremmen door middel van stuwen, verdamping beperken door omvorming van naaldbos naar 
loofbos. 
 
Verruiging 
Als gevolg van wijzigingen in het grondgebruik en vanwege de verdroging en verrijking van de 
duinbodem trad op grote schaal vergrassing, verruiging en verbossing op. In de beheersvisie van 
1988 werd een intensivering van het vegetatiebeheer aangekondigd door uitbreiding van het maai- en 
graasbeheer en door regeneratie van verrijkte bodems door deze te plaggen. 
 
Verval van landschapselementen 
Het elzenmetenlandschap dreigde als gevolg van verwaarlozing en aantasting geheel te verdwijnen. 
Op veel plaatsen was sprake van verruiging van bermen en sloten. In de beheersvisie werd 
opgeroepen tot het aanplanten van elzen en houtwallen op plaatsen waar deze verdwenen waren, het 
opknappen van wallichamen waar deze door verwaarlozing waren ingezakt, het tegengaan van 
betreding van wallichamen door toezicht of plaatsen van raster en het wegwerken van achterstallig 
onderhoud van bermen en sloten. 
 
Explosieve groei van de recreatie 
De sterke toename van de recreatie in de tweede helft van de 20e eeuw, na de aanleg van de 
Grevelingendam, zorgde voor een steeds grotere druk op het natuurmonument. Op sommige plaatsen 
ging duingebied verloren door de bouw van woningen, recreatieterreinen, hotels, parkeerterreinen en 
wegen. Op andere plaatsen nam de druk van bezoekers op het natuurmonument zo sterk toe dat 
sprake was van overbetreding en verstoring van natuurwaarden. In de beheersvisie van 1988 werd 
aangekondigd dat verdere ontwikkeling van verblijfsrecreatie binnen het natuurmonument moest 
worden geweerd, overbetreding van kwetsbare gebieden moest worden voorkomen door deze af te 
sluiten en de toegang te zoneren, en de bezoeker moest via voorlichting en educatie op de hoogte 
worden gebracht van de mogelijkheden (en beperkingen) binnen het natuurmonument. 
 
Vastleggen zandverstuiving 
Bij het beheer van de zeewering was tot dan toe weinig aandacht voor natuurontwikkeling. De duinen 
werden vastgelegd door middel van rasters en schermen van rijshout en voor het onderhoud werden 
verharde paden aangelegd. Daardoor werd de natuurlijke ontwikkeling van de primaire duinenrij 
ernstig gehinderd en kwamen de vegetaties van stuifduinen onvoldoende tot ontwikkeling. In de 
beheersvisie van 1988 werd opgeroepen de verstuiving in de primaire duinen zoveel mogelijk toe te 
staan waar dit uit veiligheidsoogpunt geen bezwaar was, geen helm aan te planten en stuifschermen 
te plaatsen waar dit uit veiligheidsoogpunt niet perse nodig was, en geen wegverharding aan te 
brengen op onderhoudspaden. 
 
Onvoldoende toezicht en handhaving 
Met het aanwijzen van het natuurmonument werd de Natuurbeschermingswet van kracht. Het 
dagelijkse toezicht bleef een taak voor de terreinbeheerders en grondeigenaren. De directe controle 
op de naleving van de wet kwam in handen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij en later van de Provincie Zeeland. De indirecte controle vond plaats via het 
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vergunningenbeleid. In de beginfase was er  nog weinig ervaring met de naleving van de 
Natuurbeschermingswet en was er met name onder de particuliere eigenaren ook weerstand tegen de 
nieuwe regels die van kracht werden. In de beheersvisie van 1988 is getracht hierin meer helderheid 
te scheppen door nader in te gaan op de bepalingen van de wet en door de handhaving verder te 
organiseren. In de beheersvisie werd onder andere bepaald dat het toezicht moest toenemen en dat 
het toezicht bovendien beter georganiseerd moest worden door het opzetten van een 
samenwerkingsverband. 
 
 
3.2 Ontwikkelingen sinds de aanwijzing  
 
3.2.1 Natuur en landschap 
 
Beheersmaatregelen 
 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument is het natuurbeheer sterk toegenomen (Hartog, 1997). 
Thans zijn de volgende beheersplannen van kracht: 
- regionaal beheersschema (Staatsbosbeheer, 1996) voor Boswachterij Westerschouwen, 
Meeuwenduinen, Westerenban, Vroongronden, Verklikkerduinen, Zouten en Zoeten Haard 
- beheersplan Staatsbosbeheer, o.a. Zouten en Zoeten haard/Vroongronden (1996) 
- Natuurvisie Slotbos Haamstede (tevens Zeepeduinen) (Vereniging Natuurmonumenten, 2003) 
- beheersplan Slot Moermond 1996-2001 (Natuurbouw inc./Stichting Slot Moermond, 1996) 
- overeenkomst particulier beheer voor het deelgebied Prinsenhoeve. 
- overeenkomst agrarisch natuurbeheer voor de Westenschouwense inlaag 
In deze deelgebieden wordt een doelgericht natuurbeheer gevoerd en zijn toezicht en monitoring 
georganiseerd. Voor de overige (met name particuliere) deelgebieden zijn nog geen beheersplannen 
van kracht.  
 
De volgende herstelmaatregelen zijn getroffen: 
- vergroten duinvalleigraslanden Verklikkerduinen door kappen en plaggen van duinstruweel 
- plaggen van verruigde duingraslanden in de Vroongronden 
- plaggen van verruigde duingraslanden in de Zeepeduinen 
- regeneratie open duin rond de Boompjesput 
- natuurontwikkeling Westerenban 
- natuurontwikkeling Slot Moermond 
- herstel van enkele elzenmeten 
- plaggen van duinvallei Zouten en Zoeten Haard 
Voor enkele deelgebieden zijn herstelplannen in voorbereiding: Oosterenban, Luieweg, Slot 
Moermond oost (2e fase), Groene Woud en Zoomgebied. Geconcludeerd kan worden dat veel 
herstelmaatregelen zijn getroffen en dat de ingrepen succesvol zijn geweest. Het is echter niet gelukt 
om alle gebieden met achterstallig onderhoud aan te pakken.  
 
 
Ontwikkeling levensgemeenschappen 
 
Het aangroeistrand voor de Verklikkerduinen heeft zich sinds de aanwijzig positief ontwikkeld. De 
oppervlakte met primaire duinen is toegenomen en er is sprake van een aanzet tot een nieuwe 
primaire duinenrij. De toename blijft achter bij de verwachting (Louman et al., 1992).  
Het afslagstrand bij Renesse, Meeuwenduinen en Westenschouwen heeft zich ontwikkeld tot een 
uniforme duinklif. Van kerfvorming of verlaging van de duinklif is geen sprake (o.a. Boxel et al., 1993). 
In de primaire duinenrij vindt nauwelijks nog verstuiving plaats. Op enkele plaatsen zijn aanzetten tot 
verstuiving aanwezig, met name in de duinen voor de Meeuwenduinen en Boswachterij 
Westerschouwen. De verstuiving blijft achter bij de verwachting omdat grote delen van de primaire 
duinenrij kunstmatig zijn opgehoogd en vastgelegd en doordat erosie wordt voorkomen met 
zandsuppleties.  
 
Secundair stuivend duin is in de Kop van Schouwen nog pleksgewijs aanwezig in de  
Verklikkerduinen, Zeepeduinen en in de Meeuwenduinen. Sinds de aanwijzing valt evenwel te 
constateren dat de oppervlakte open zand en open duin grasland zeer sterk afneemt ten gunste van 
de hogere duingraslanden en duinstruwelen (o.a. Boxel et al., 1993). De ontwikkeling van de 
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zandverstuivingen blijft achter bij de verwachting (o.a. Lubbers et al., 1999). Het dichtgroeien van de 
duinen is een algemeen, landelijk probleem (Zwart, 2003). Het proces wordt versneld door de hoge 
depositie van stikstof en door een opeenvolging van natte jaren. Ook de aanwezigheid van 
duinbossen, het vastleggen van het duin door middel van stuifschermen en het wegvallen van het 
konijn als natuurlijke grazer, hebben dit proces in de hand gewerkt. De rol van het Konijn als grazer in 
de duinen wordt vermoedelijk onderschat. Begin 20e  eeuw kwam de soort in zulke grote aantallen in 
het natuurmonument voor dat men bestrijding noodzakelijk achtte. Inmiddels zijn de aantallen Konijn 
als gevolg van diverse virusinfecties (eerst myxomatose en daarna het VHS-virus) tot een minimum 
teruggelopen. Met name in de Meeuwenduinen, het stuifduingebied bij uitstek, is de situatie kritiek. 
Hier zijn thans alleen nog enkele restanten van stuifkuilen aanwezig. 
 
De weinige duinplassen van de Kop van Schouwen zijn gehandhaafd gebleven. Alle plassen, met 
uitzondering van de Boompjesput zijn nog steeds zeer kunstmatig. Ze zijn te diep en de oevers zijn te 
stijl voor een goede ecologische ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat water- en oevervegetatie niet 
goed tot ontwikkeling kunnen komen. 
 
De oppervlakte nat duinvalleigrasland is door herstelmaatregelen aanzienlijk toegenomen 
(Beijersbergen, 1990). Het vegetatiebeheer voldoet aan de verwachting (Staatsbosbeheer, 2001). De 
mogelijkheden voor herstel van deze levensgemeenschap zijn echter nog niet volledig benut (Louman 
et al., 1992). De natte duinvalleivegetaties van de Vroongronden hebben periodiek te lijden van 
verdroging, veroorzaakt door drainage van Vroonweg en campings (Pranger et al., 1999). 
Het rietmoeras van de eendenkooi en van het Watergat heeft zich gehandhaafd. Er is echter sprake 
van struweelontwikkeling. Natuurlijke gradiënten zijn niet tot ontwikkeling gekomen. De natte 
duinheide op de Vroongronden heeft zich dankzij het plag-, maai- en graasbeheer uitgebreid.  
Het droog duingrasland is met name in de Vroongronden en in de Zeepeduinen fraai ontwikkeld. Het 
beheer voldoet aan de verwachting (Staatsbosbeheer 2001). Toch dreigen ook hier waardevolle 
graslanden te verstruwelen. Ook buiten de natuurgebieden treedt op grote schaal verstruweling van 
duingraslanden op (Lubbers, 1999), met name in de Duinen van Renesse en rond de Vroongronden. 
 
De oppervlakte duinstruweel en duinbos in het natuurmonument is sinds de aanwijzing van het 
natuurmonument sterk toegenomen. In de Meeuwenduinen en Verklikkerduinen is met name de 
duindoorn sterk uitgebreid, tot in de primaire duinenrij. Op de Vroongronden en in de Zeepeduinen is 
de ontwikkeling van Meidoorn en wilgen sterker dan verwacht. In het Watergat en in de 
Verklikkervalleien komt veel Grauwe wilg tot ontwikkeling. De omvorming van naaldbos naar loofbos 
verloopt minder snel dan verwacht. Sinds de aanwijzing is ca. 15 % van het naaldbos omgezet in 
loofbos en zijn enkele hectaren omgezet in grasland en struweel. De vitaliteit van het naaldbos blijft 
een probleem. In het binnenduin komt op diverse plaatsen de Grauwe berk tot ontwikkeling. De 
toename is groter dan verwacht. De oppervlakte park-stinsenbos is ongewijzigd gebleven. 
 
 
Ontwikkeling EG habitattypen 
 
De EG habitattypen vertonen een sterk uiteenlopend beeld:  
- De vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) (2130) lopen met name in de 
Meeuwenduinen in oppervlakte terug vanwege het dichtgroeien van de stuifkuilen. 
- de Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) (2150) lopen met name in de 
Zeepeduinen en op de Vroongronden in oppervlakte terug als gevolg van de verruiging. 
- de Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides)(2160) hebben zich daarentegen de laatste 
decennia sterk uitgebreid, met name in de Meeuwenduinen en de Verklikkerduinen. 
- de Vochtige duinvalleien van het Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree (Hydrocotylo-
Baldellion(2190) zijn, sinds het uitvoeren van natuurherstelprogramma’s op de Vroongronden en in de 
Zeepeduinen weliswaar in oppervlakte toegenomen, maar de totale oppervlakte blijft gering. 
- de wandelende duinen met Helm (witte helmduinen) (2120) zijn weliswaar nog over grote 
oppervlakte aanwezig, maar de oppervlakte loopt sterk terug en de variatie in de helmvegetaties is 
gering vanwege het ontbreken van voldoende verstuiving. 
- de Kruipwilgvegetaties (2170) zijn in de meeste valleien zeer vitaal aanwezig; dominantie van de 
Kruipwilg wordt met beheersmaatregelen bestreden. 
- natuurlijk duinbos (2180) is vanouds schaars in het natuurmonument en goeddeels beperkt tot het 
Duinberkenbos in de Zeepeduinen. Dit boscomplex breidt zich van nature uit. 
Op de ontwikkeling van de EG-habitattypen wordt nader ingegaan in bijlage 5. 
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Ontwikkeling biodiversiteit 
 
Sinds het begin van de 20e eeuw is de flora en fauna van de Kop van Schouwen sterk in diversiteit 
achteruit gegaan. Veel kwetsbare planten- en diersoorten waren niet opgewassen tegen de 
verdroging en verruiging van het natuurgebied en stierven uit.  
 
Ondanks deze achteruitgang is de biodiversiteit van de Kop van Schouwen nog steeds zeer hoog, 
zoals al is toegelicht in paragraaf 2.3. Sommige maatregelen hebben al aantoonbaar tot herstel van 
planten- en dierpopulaties geleid. Te noemen zijn 
- plaggen duinvalleien  Parnassia, Oeverkruid, Dwergbies, Heikikker 
- inrichten bunkers Vleermuizen 
- plaggen droog duin Struikhei, Gewone vleugeltjesbloem, Buntgras, Levendbarende hagedis 
- uitbreiden begrazing Roodborsttapuit, Paapje, Grauwe klauwier (incidenteel) 
- vernatting  Oeverkruid, Kruipend moerasscherm, Dwergbies 
 
Sinds 1990 zijn geen doelsoorten meer uit het gebied verdwenen. Wel zitten enkele soorten nog 
steeds in de kritische zone, waaronder Zandhagedis en Grauwe klauwier. Hieruit blijkt dat het 
dieptepunt voor flora en fauna mogelijk gepasseerd is; er zijn tekenen van herstel. 
 
 
Ontwikkeling prioritaire soorten EG-Habitatrichtlijn 
 
De twee prioritaire soorten van de EG-Habitatrichtlijn, de Groenknolorchis (Liparis loeselii) en de 
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenaria), fluctueren van jaar tot jaar in hun voorkomen. 
Over een periode van 10 jaar is evenwel geen duidelijke achteruitgang te constateren. Wel is de 
oppervlakte geschikt biotoop (natte duinvalleigraslanden en –moerassen), verspreide complexen van 
10-15 ha, te klein voor kernpopulaties van de beide soorten. Op de habitateisen van de beide soorten 
wordt nader ingegaan in bijlage 5. 
 
 
Ontwikkeling specifieke overige soorten 
 
Het Konijn is enorm in aantal teruggelopen. Tot de jaren ’80 kwam het Konijn massaal in het gehele 
natuurmonument voor en werd deze soort, vanwege zijn graafactiviteiten in de zeewering, nog actief 
bestreden. Sindsdien hebben virusinfecties (myxomatose en VHS-virus) de populatie gedecimeerd. 
Met het verdwijnen van het Konijn verdween ook een natuurlijke grazer in het duingebied. Dit heeft 
bijgedragen aan de toenemende verruiging en verstruweling van het natuurmonument. 
 
Verder verdient ook de ontwikkeling van het Damhert op de Kop van Schouwen de nodige aandacht. 
In 1996 zijn enkele dieren uit gevangenschap ontsnapt. Deze dieren hebben zich in het 
natuurmonument weten te handhaven. De populatie groeit sterk. Er is momenteel geen 
noemenswaardige landbouwschade. Wel is er veel overlast in fruitgaarden en tuinen. Wanneer de 
populatie damherten verder in aantal groeit moet rekening worden gehouden met  toename van de 
overlast. Schade aan het natuurmonument, zoals overbegrazing van bos en struweel, treedt pas op bij 
extreem hoge dichtheden.  
 
 
Ontwikkeling landschap 
 
De landschapsstructuur van het natuurmonument is gedurende de laatste decennia intact gebleven. 
Het natuur- en landschapsbeheer is succesvol gebleken bij het handhaven van de verschillen tussen 
de deelgebieden met bos, grasland en stuivend duin. De doelstelling tot herstel van elzenmeten is 
slechts op kleine schaal gerealiseerd, terwijl de verbossing van deze terreinen op andere plaatsen is 
voortgeschreden. Verstruweling en verbossing heeft het open karakter van verschillende 
deelgebieden aangetast, waaronder de duinen van Renesse en delen van de duinzoom. Daarnaast is 
er op verschillende plaatsen en in verschillende vormen horizonvervuiling opgetreden door de bouw 
van woningen en perceelsafscheidingen en door het aanleggen van infrastructuur in en langs het 
natuurmonument. Voorbeelden zijn Nieuw-Haamstede en Kloosterweg. Nieuw is de introductie van 
zendmasten voor gsm-netwerken. Plaatsing in en rond het natuurmonument tast de kwaliteit van het 
landschap aan. Om deze reden is in het verleden geen toestemming verleend tot het plaatsen van 
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dergelijke zendmasten. Gelet op de stormachtige ontwikkelingen in de draadloze telefonie blijft dit een 
aandachtspunt voor de toekomst. 
 
 
3.2.2 Water en milieu  
 
Het stuwenplan is uitgevoerd en heeft bijgedragen tot verhoging van de zomergrondwaterstand in 
enkele deelgebieden, met name in het Watergat. De stuwen zijn effectief gebleken om het diep 
wegzakken van de grondwaterspiegel in de zomer te voorkomen. Desondanks blijft de 
waterbeheersing in en rond het natuurmonument verre van optimaal. In het winterhalfjaar stijgt de 
grondwaterstand in veel bebouwde gebieden sterker dan gewenst, hetgeen tot wateroverlast leidt voor 
omwonenden. Het afvoerstelsel blijkt niet in staat om de pieken in de neerslag af te voeren. 
Mogelijkheden voor berging in natuurgebied worden nog onvoldoende benut. In het zomerhalfjaar 
daalt de grondwaterstand sterker dan gewenst, hetgeen leidt tot verdroging van natte duinvalleien en 
natuurgebieden in de duinzoom. Ook hiervoor geldt dat mogelijkheden voor het vasthouden en bergen 
van duinwater nog onvoldoende worden benut. De waterwinning in de Q-serie (op de overgang van 
Meeuwenduinen naar vliegveld) is in 1995 beëindigd en mag alleen gebruikt worden bij calamiteiten. 
Er zijn aanwijzingen voor een positief effect op de duinvalleivegetaties van de Zeepeduinen.  
Tussen 1985 en 1995 is ca. 15 ha naaldbos omgezet in loofbos. De oppervlakte blijft achter bij de 
verwachting.  
 
De actuele depositie van stikstof ligt in de Kop van Schouwen onder het landelijke gemiddeld. De 
ligging van het natuurmonument aan zee en de grote afstand tot industriegebieden en gebieden met 
intensieve veehouderij dragen hieraan bij. Desondanks is de depositie nog steeds te hoog voor de 
ontwikkeling van de voedselarme levensgemeenschappen. De te hoge depositie werkt de verruiging 
van het natuurmonument in de hand. 
 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument is het aantal licht- en geluidsbronnen in en rond het 
natuurmonument sterk toegenomen. Deze toename volgt de landelijke trend tot toename van verkeer 
en ontsluiting alsmede de landelijke trend tot toename van de bebouwing. Specifieke knelpunten voor 
het natuurmonument zijn het opvullen van de duinzoom met bebouwing, de toename van 
recreatiestromen op duinovergangen en de groei van de strandpaviljoens. Hoewel het aantal 
strandpaviljoens niet verder in aantal meer groeit, neemt de intensiteit van het gebruik ervan nog wel 
steeds toe. Dit komt tot uiting in het vergroten van de bestaande paviljoens en in het verruimen van de 
openingstijden. Steeds meer paviljoens blijven ook in het winterseizoen en in de avonduren geopend, 
wat leidt tot een toename van de licht- en geluidbronnen. De precieze gevolgen van de toename van 
geluid- en lichtbronnen in en rond het natuurmonument zijn niet bekend. Op basis van ervaringen in 
andere gebieden mag worden aangenomen dat er effecten zijn op het gedrag en op de overleving van 
vele dieren in het natuurmonument. De effecten van geluidbronnen zijn divers en kunnen betrekking 
hebben op directe beïnvloeding van het gedrag van dieren, verontrusting en vluchtreacties. Met name 
bij de broedvogels is bekend dat incidentele geluidstoten tot schrikreacties kunnen leiden waarbij 
broedende vogels het nest verlaten (Reinen et al., #). De effecten van lichtbronnen zijn vooral ’s 
nachts aanwezig (Molenaar, 2003). Daarbij gaat het om verstoring van het waak-slaapritme 
(vleermuizen), verstoring van het seizoensritme (amfibieën en trekvogels), vluchtreacties 
(vleermuizen, weidevogels, waterorganismen), aantrekking (landzoogdieren, vleermuizen, amfibieën, 
vissen, insecten), verblinding (landzoogdieren, vogels, insecten) en ontregeling van de oriëntatie 
(kwetsbare groepen: trekvogels, amfibieën, reptielen). Bovendien tasten de geluid- en lichtbronnen het 
natuurlijke karakter, het natuurschoon en de beleving van het natuurmonument aan.  
 
 
3.2.3 Recreatie 
 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument is er binnen het natuurmonument geen uitbreiding van 
recreatieterreinen of bebouwing opgetreden (Hartog, 1997). Daarmee is de aanwijzing een nuttig 
instrument gebleken voor het veiligstellen van het natuurmonument. Buiten de grenzen van het 
natuurmonument is de ontwikkeling van recreatievoorzieningen echter voortgeschreden. Deze 
‘verstening’ van de duinzoom heeft er op sommige plaatsen toe geleid dat de open verbinding tussen 
duin, duinzoom en polder verloren is gegaan. De stacaravans in de Duinpolder zijn sinds het van 
kracht worden van de Natuurbeschermingswet gedoogd. Het aantal stacaravans is niet toegenomen, 
maar de beoogde sanering heeft niet plaatsgevonden. Op enkele plaatsen is de versnippering van het 
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natuurmonument met campings effectief bestreden door campings te saneren. Dit betreft camping 
Prinsenhoeve (sanering 2000-2001) en camping Berkenhof (sanering 2004). 
 
Door de groei van de recreatie op Schouwen is de druk op het natuurmonument toegenomen. Het 
bezoek aan het natuurmonument is gegroeid, met name buiten het zomerseizoen. Exacte gegevens 
over de ontwikkeling van de bezoekersaantallen ontbreken. Het meest bezocht zijn de Boswachterij 
Westerschouwen, de Duinen Westerschouwen en de Duinen Renesse.  
 
Naast de traditionele recreatievormen, zoals wandelen, fietsen en paardrijden, verschijnen ook steeds 
meer ‘nieuwe’ activiteiten in het natuurmonument, zoals gsm-wandelingen, geocoaching, struinen en 
mountainbiking. Ook neemt het aantal verzoeken tot het houden van grote manifestaties (concerten) 
in de open lucht toe. Aangezien deze activiteiten zich afspelen binnen de toegangsregelingen van de 
diverse deelgebieden hebben deze tot dusver niet tot noemenswaardige problemen geleid. De 
overlast van mountainbikes voor wandelaars en fietsers is in het verleden effectief aangepakt door het 
instellen van een mountainbike circuit in de Boswachterij Westerschouwen. 
 
De Boswachterij Westerschouwen en de diverse duinovergangen zijn per rolstoel goed te bereiken 
(Visser & Reidinga, 2003). Bij het aanleggen en herstellen van paden wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met toegangsmogelijkheden voor rolstoelgebruikers. Daarbij gaat het om technische 
aanpassingen aan o.a. de grootte van invalidenparkeerplaatsen, kwaliteit van de bestrating, het 
schoonvegen van paden en de belettering van informatieborden. 
 
De recreatie in het natuurmonument wordt gestuurd via een zoneringsbeleid (Hooijdonk, 1999). 
Daarbij is enerzijds sprake van twee grote rustgebieden, te weten het complex Vroongronden-
Verklikkerduinen en het complex Zeepeduinen-Meeuwenduinen, met beperkte 
toegangsmogelijkheden. Anderzijds is sprake van diverse duingebieden met ruimere 
recreatiemogelijkheden. Dit betreft de Duinen van Westenschouwen, de Boswachterij 
Westerschouwen, de Verklikkerduinen bij de vuurtoren, de Duinen van Renesse en de duinzoom. 
Deze zonering is doorvertaald in de zonering van strand via de gemeentelijke Strandnota 
Westenschouwen (2003) en komt verder tot uiting in de routestelsels en in de spreiding van 
recreatieve voorzieningen, alsmede in de ontsluiting van het natuurmonument voor het autoverkeer.  
 
Onduidelijk is of de huidige ontsluiting van het natuurmonument voldoende mogelijkheden biedt aan 
de flora en fauna van het natuurmonument om zich naar behoren te kunnen ontwikkelen. Vanuit de 
recreatie klinkt de roep om uitbreiding van de routestructuren. Er is met name behoefte aan 
‘rondgaande’  wandel-, fiets- en ruiterpaden. Tot dusver is bovendien niet nagegaan in welke mate de 
kwaliteiten van het natuurmonument beleefbaar zijn voor de bezoeker en hoe daarin verbetering kan 
worden aangebracht. Gesteld mag worden dat de routestructuren thans vooral een resultaat zijn van 
het gebruik van het natuurmonument in het verleden (rechte bospaden, verharde onderhoudspaden 
en verharde duinovergangen) en onvoldoende zijn afgestemd op het beleefbaar maken en ontsluiten 
van kwaliteiten van het natuurmonument voor de natuurgerichte wandelaar, fietser of ruiter. Op 
diverse plaatsen zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd en opgeknapt, maar dat heeft nog 
steeds niet geresulteerd in een samenhangend netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes.  
 
De voorlichting over het natuurmonument vindt plaats via informatieborden, folders en via excursies. 
In dit verband spelen de werkschuur van Staatsbosbeheer in Westenschouwen en het Ecoscope in 
Renesse in toenemende mate een functie als informatiecentrum. Een in 1989 opgesteld 
voorlichtingsplan (Boegie, 1989) is nimmer uitgevoerd. Onduidelijk is in welke mate de 
voorlichtingsacties nuttig zijn geweest en in welke mate er behoefte bestaat aan verdere 
informatievoorziening. De provinciale folder over het natuurmonument is op ruime schaal verspreid 
onder recreatiebedrijven en VVV’s en voorziet, gelet op de grote afname en de positieve reacties in 
een duidelijke behoefte, met name voor recreanten die het gebied voor het eerst bezoeken. 
 
 
3.2.4 Verdere ontwikkelingen 
 
Zeewering 
 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument is de aandacht voor de natuurkwaliteit van de 
zeewering toegenomen. Op enkele plaatsen is men gestopt met het vastleggen van de buitenste 

   
 

25



     

duinenrij. Voor de Meeuwenduinen werd in 1990 nog een grote zandsuppletie (van ca. 1 miljoen m3) 
uitgevoerd. Sindsdien wordt hier niet meer gesuppleerd. Naar verwachting zullen de suppleties zich in 
de toekomst beperken tot het strand tussen Westenschouwen en de Oosterscheldekering en het 
strand tussen Renesse en de Brouwersdam. Er heeft geen verdere uitbreiding en verharding van 
onderhoudspaden plaatsgevonden. Daarnaast wordt naar mogelijkheden gezocht om meer 
verstuiving in de duinen mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een verruiming van de 
beheerszone ter hoogte van de Verklikkerduinen en de Meeuwenduinen. In principe mag de duinvoet 
hier 50 m terugwijken voordat met suppleties wordt ingegrepen. Hoewel dit nieuwe beleid feitelijk al 
enkele jaren van kracht is heeft dit nog niet geleid tot het noemenswaardig verlagen van de duinen of 
het ontstaan van een gekerfde zeereep met secundaire verstuivingen in de Meeuwenduinen, of van 
substantiële aangroei van het Verklikkerstrand. 
 
Voor de langere termijn vormt ook de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande 
zeespiegelrijzing een aandachtspunt voor het beheer van de zeewering. Rekening moet worden 
gehouden met een zeespiegelrijzing van 0,5 tot 1,0 m gedurende deze eeuw. De zeespiegelrijzing 
moet worden vertaald in aangepaste normen voor de zeewering en heeft consequenties voor de wijze 
waarop de zeewering in de toekomst beheerd zal worden. 
 
Handhaving Natuurbeschermingswet 
De handhaving van de Natuurbeschermingswet krijgt op de Kop van Schouwen vorm via de Lokale 
Kontaktgroep Milieu. Daarin werken gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, 
terreinbeheerders, politie en Openbaar ministerie samen. De terrreinbeheerders en de particuliere 
eigenaren hebben toezicht gehouden op de door hen beheerde terreinen. De Provincie Zeeland heeft 
met behulp van een toezichthouder voor 780 uur op jaarbasis gecontroleerd op de naleving van de 
Natuurbeschermingswet. Tevens is toezicht gehouden vanuit de lucht. Veel voorkomende 
overtredingen waren: het niet op de paden lopen, kamperen in het natuurmonument en het zonder 
vergunning uitvoeren van inrichtingswerken in het gebied. Bij diverse overtredingen van de wet is 
corrigerend en verbaliserend ingegrepen. In enkele gevallen waren handhavingsacties noodzakelijk 
om ernstige schendingen van de Natuurbeschermingswet te verijdelen. Zo is in 2001 bijvoorbeeld een 
caravan verwijderd die zonder vergunning was geplaatst.  
 
Van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning is veelvuldig gebruik gemaakt. Het betrof 
met name aanvragen voor inrichtingsmaatregelen aan woningen en erven en het aanleggen en 
verbeteren van wegen, paden en leidingen. De vergunningverlening had een sterk preventieve 
werking. In sommige gevallen zijn vergunningen geweigerd, maar in veel gevallen konden 
vergunningen worden verstrekt door nadere voorwaarden te stellen. Sinds de aanwijzing zijn de 
eigenaren en omwonenden van het natuurmonument beter bekend geraakt met de werking van de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Het toezicht binnen het natuurmonument staat onder druk. Bij politie en justitie heeft het toezicht een 
steeds lagere prioriteit gekregen en de beheerders hebben steeds minder middelen beschikbaar voor 
het aanstellen van toezichthouders. De afname van het toezicht staat haaks op de toename van het 
aantal bezoekers en op de wens tot een ruimere openstelling van de gebieden. Er is sprake van een 
groeiende kloof tussen het beleid voor toezicht en handhaving en de uitvoeringspraktijk. Met name na 
zonsondergang wordt de rust in het natuurmonument soms ernstig verstoord. In de wintermaanden is 
er overlast door stroperijen en in de zomermaanden is er overlast door ongeoorloofde recreatie-
uitingen zoals droppingen, paintball-feesten, speurtochten en festiviteiten. De problemen doen zich 
vooral voor in de Zeepeduinen en in de Boswachterij Westerschouwen. Beheerders en eigenaren zijn 
onvoldoende bevoegd en hebben onvoldoende middelen om deze overlast effectief te bestrijden. De 
politie-inzet loopt als gevolg van gewijzigde prioriteitstelling steeds verder terug. Er is kortom sprake 
van een serieus handhavingsprobleem. 
 
 
Veiligheid 
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen is een veilig gebied voor bewoners en bezoekers. Wel zijn 
er enkele specifieke aandachtspunten voor wie het natuurmonument betreedt. Veeroosters, bedoeld 
om grazers binnen het gebied te houden, kunnen bij verkeerd gebruik tot valpartijen en verstuikingen 
leiden. Wie zich buiten de paden begeeft en daarbij hoog gras of struikgewas betreedt loopt risico op 
besmetting met de ziekte van Lyme, die via teken wordt overgebracht. Het voederen van paarden en 
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het doorkruisen van een kudde paarden kan schrikreacties bij deze dieren oproepen, zoals bijten en 
trappen, wat kan leiden tot verwondingen. Gebleken is dat veel bezoekers zich onvoldoende bewust 
zijn van deze risico’s. 
 
 
Ontsluiting en infrastructuur 
 
De ontsluiting van het natuurmonument is voldoende. De situering en inrichting van de toevoerwegen 
en parkeerplaatsen is afdoende om de diverse deelgebieden per auto te kunnen bereiken. Via het 
transferium te Renesse is ook voorzien in een goede ontsluiting met het openbaar vervoer.  
 
Sinds de aanwijzing is op enkele plaatsen recreatieve infrastructuur binnen het natuurmonument 
verwijderd. Het betreft met name een parkeerterrein in het Watergat, camping Prinsenhoeve en 
camping Berkenhof. Daarnaast zijn tevens de Vroonweg tussen Renesse en Haamstede en de Jonge 
Jan Boeijesweg aan het autoverkeer onttrokken. Een verdere ontsnippering wordt uitgevoerd in het 
kader van de Regiovisie Schouwen West. Het autoverkeer van de Vroonweg wordt afgewikkeld via 
een nieuw aangelegde Recreatieverdeelweg. De Vroonweg zelf wordt geämoveerd. Aan de rand van 
de Vroongronden wordt een recreatief fietspad aangelegd. Met deze maatregelen zijn enkele notoire 
barrières in het natuurmonument verwijderd.  
 
 
3.3 Aandachtspunten  
 
Uit het voorgaande blijkt dat sommige maatregelen zeer effectief zijn gebleken voor het behoud van 
de natuurkwaliteit van de Kop van Schouwen. Dit betreft in het bijzonder: 
- de uitgevoerde herstelprojecten en natuurontwikkelingsplannen 
- het concentreren van de waterwinning in de Boswachterij 
- de toepassing van de Natuurbeschermingswet om uitbreiding van bebouwing tegen te gaan 
- de handhavingsformule  
Het ligt voor de hand om deze succesvolle maatregelen in de toekomst voort te zetten. 
 
Sommige maatregelen zijn op kleine schaal wel met succes ingezet maar hebben voor het 
natuurmonument als geheel nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Dit betrof: 
- het opstellen en uitvoeren van beheersplannen 
- het herstel van elzenmeten 
- het extensiveren van het kustbeheer, zowel in de zeereep als in de binnenduinen 
- het uitbreiden van het graslandbeheer en het tegengaan van verstruweling 
- het versnellen van de bosomvorming 
- het ontsnipperen van deelgebieden 
- het aanleggen en herstellen van recreatiepaden 
Het ligt voor de hand om deze maatregelen op grotere schaal en meer doelmatig uit te gaan voeren. 
 
Andere maatregelen hebben op kleine schaal wel een positief resultaat gehad maar bieden voor het 
natuurmonument als geheel geen oplossing. De volgende koerswijzigingen zijn noodzakelijk: 
- het waterbeheer moet meer integraal worden aangepakt, dat betekent wateroverlast op de locatie 
bestrijden met maatwerk en tegelijkertijd water vasthouden in natuurgebieden waar dit mogelijk is  
- de ontsluiting van het gebied en de voorzieningen voor wandelaar, fietser en ruiter beter afstemmen 
op de vraag vanuit de recreatie en het aanbod en de kwetsbaarheid vanuit het natuurmonument 
- de voorlichting moet meer doelgericht worden georganiseerd. Daarbij dienen vraag (vanuit de 
diverse recreatiedoelgroepen) en aanbod (kwaliteiten en kwetsbaarheid vanuit het natuurmonument) 
nader op elkaar worden afgestemd, 
- de handhaving van de rust moet worden geïntensiveerd. 
Deze maatregelen vereisen een meer fundamentele, integrale en grootschalige aanpak. 
 
Tenslotte zal bij het beheer van het natuurmonument rekening moeten worden gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen, te weten: de groei van het aantal Damherten, de toename van bezoekers buiten het 
zomerseizoen, de toenemende vraag naar evenementen in de openlucht, de langere openingstijden 
van strandpaviljoens, ontwikkelingen die de veiligheid van bezoekers kunnen aantasten, de 
ontwikkeling van zendmasten voor telecommunicatie en de consequenties van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging. 
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4. Doelstellingen en streefbeelden 
 
 
 
4.1 Het bestaande beleid 
 
4.1.1 Internationaal  
 
In 1999 is het natuurmonument Kop van Schouwen door de Nederlandse overheid bij de Europese 
Commissie aangemeld als “gebied van communautair belang” onder de EG-Habitatrichtlijn (Ministerie 
van Landbouw, Natuur & Voedselvoorziening, 2003).  Het natuurmonument maakt sindsdien deel uit 
van Natura 2000, het netwerk met de belangrijkste natuurgebieden van Europa. De Kop van 
Schouwen is hiervoor gekozen vanwege zijn bijzondere natuurwetenschappelijke betekenis, zijn 
gunstige staat van instandhouding en door het voorkomen van habitattypen en soorten van 
communautair belang. Het gaat hierbij in het bijzonder om droge duingraslanden, duindoornstruwelen, 
vochtige duinvalleien. De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen valt samen 
met de begrenzing in het kader van de Natuurbeschermingswet. Uitbreiding van het 
Habitatrichtlijngebied met nieuwe natuurgebieden behoort tot de mogelijkheden zodra nieuwe 
natuurgebieden gerealiseerd zijn. In bijlage 5 wordt nader ingegaan op de begrenzing van het 
Habitatrichtlijngebied en worden deze habitattypen en soorten van communautair belang nader 
beschreven. 
 
Vanaf het moment van de aanmelding is het regime van de Habitatrichtlijn van toepassing. Dat houdt 
onder andere in dat Nederland verplicht is het natuurmonument in goede staat te houden, dat 
ingrepen in het gebied getoetst worden aan het regime van de Habitatrichtlijn, dat Nederland verplicht 
is een beheersplan voor het gebied op te stellen en regelmatig te rapporteren over de ontwikkelingen, 
en dat gebruik gemaakt kan worden van de subsidiemogelijkheden van de Europese gemeenschap 
voor natuurbehoud, het zogenaamde LIFE-fonds. 
 
De uitvoering van de Habitatrichtlijn in Nederland vindt plaats via de Natuurbeschermingswet. Deze 
wet wordt hiertoe herzien. In deze beheersvisie worden de bepalingen van de Habitatrichtlijn 
doorvertaald naar streefbeelden en beheersmaatregelen voor het natuurmonument. Daarmee 
fungeert deze beheersvisie tevens als beheersdocument voor het natuurmonument Kop van 
Schouwen in het kader van de EG-Habitatrichtlijn 
 
 
4.1.2 Nationaal 
 
De Kop van Schouwen maakt deel uit van de Nationale Ecologische Hoofdstructuur. Het is één van de 
grootste kerngebieden van de Nederlandse kustduinen. In het Nationaal Natuurbeleidsplan (1989) zijn 
maatregelen aangekondigd om deze duinen goed te kunnen beschermen en beheren. Daar waar de 
duinen in het verleden sterk zijn aangetast moeten herstelmaatregelen worden uitgevoerd, waarbij 
plaatselijk ook nieuwe natuur aan het duingebied wordt toegevoegd. Biodiversiteit en natuurlijkheid 
zijn de basisprincipes van het landelijke natuurbeleid. Dat betekent dat de diversiteit aan planten en 
dieren prioriteit heeft en dat deze zoveel mogelijk moeten kunnen overleven in grote, ongestoorde 
natuurgebieden. De uitvoering van dit beleid is in handen van de provincies. 
 
Voor het beheer van het natuurmonument is een landelijk subsidiestelsel beschikbaar, het Programma 
Beheer genaamd, waar zowel terreinbeherende organisaties als particulieren gebruik van kunnen 
maken. 
 
De bescherming van de duingebieden in Nederland wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. 
Ingrepen in of nabij een natuurmonument die de wezenlijke kenmerken (kunnen) schaden zijn niet 
toegestaan, tenzij men daarvoor een vergunning heeft verkregen. Sinds de aanwijzing in 1978, 1979 
en 1988 is het regime van de Natuurbeschermingswet van toepassing. 
 
De natuurfunctie van de Nederlandse duinen is op landelijk niveau planologisch verankerd in het 
Structuurschema Groene Ruimte 2 (Ministerie van LNV, 2002). 
 

   
 

28



     

Van rijkswege wordt veel waarde gehecht aan een verantwoord recreatief medegebruik van 
natuurgebieden. In de beleidsnota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (Ministerie van LNV, 
2000) worden doelstellingen geformuleerd tot openstelling van natuurgebieden en voor het vergroten 
van de beleefbaarheid van natuurgebieden. 
 
Het beheer van de primaire waterkering wordt aangestuurd door de Wet op de waterkering De 
wettelijke normen zijn voor de Schouwse duinen vertaald naar een basiskustlijn met afslagzone en 
een grensprofiel, dat te allen tijde in stand moet worden gehouden. Het beleid voor de kustzone is 
gericht op een integraal kustzone beheer, waarbij zwakke schakels worden aangepakt en de kwaliteit 
van de kustzone als geheel wordt verbeterd (Minister van Verkeer en Waterstaat, 1989; RIKZ, 2002). 
Voor Schouwen gelden de noordkust bij Renesse en de zuidkust bij Westenschouwen als zwakke 
schakels. Het beheer van een gedeelte van de kust is gericht op veerkracht. Dat betekent dat het 
zand binnen marges moet kunnen bewegen en dat menselijk ingrijpen met harde maatregelen zoveel 
mogelijk moeten worden voorkomen. Het beoogde beheer van de zeewering is vastgelegd in het 
Waterkeringbeheerplan van waterschap Zeeuwse Eilanden (2004) en op provinciaal niveau in het 
Zeeuwse Kustbeleidsplan (2004). Bij een evaluatie van het kustzonebeheer in 1996 bleek dat 
onvoldoende dynamisch gehandhaafd werd. In de nota “Bewogen duinen” (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 2000) zijn de mogelijkheden voor dynamisch beheer weergegeven. Waterschap Zeeuwse 
Eilanden heeft voor het vaststellen van de keurzonering gekozen voor een zo breed mogelijke 
waterkering. Ook het grensprofiel is daardoor ver landwaarts is komen te liggen, waardoor in de 
Verklikkerduinen en de Boswachterij Westenschouwen meer mogelijkheden voor dynamisch 
kustbeheer zijn ontstaan. 
 
 
4.1.3 Provinciaal  
 
In het Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 (Provincie Zeeland, 2001) is de Kop van Schouwen 
opgenomen als bestaand natuurgebied en zijn tevens enkele nieuwe natuurgebieden rond het 
natuurmonument aangegeven. In het natuurgebiedsplan staat de Kop van Schouwen vermeld als een 
grote natuurlijke eenheid met het natuurdoeltype ‘dynamisch duinlandschap’. Daarbinnen is een 
oppervlakte van 250 ha natte duinvalleien en nat schraalgrasland aangeduid, waar aanvullende 
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Voor het Slotbos Haamstede, de duinzoom van Schouwen en 
het  Slot Moermond worden diverse andere doeltypen gespecificeerd.  
 
De natuurfunctie van de Nederlandse duinen is op provinciaal niveau planologisch verankerd in het 
Streekplan Zeeland (Provincie Zeeland, 1997). Het gebied heeft de aanduiding ‘ecologische 
ontwikkeling richtinggevend’. Naast behoud van de bestaande natuur moet in de binnenduinrandzone 
ook nieuwe natuur komen waarbij waterhuishoudkundige problemen (verdroging natuurgebied en 
wateroverlast bebouwing) moeten worden opgelost. In de Streekplanuitwerking “Schouwen-West” 
(Provincie Zeeland, #) zijn meer concrete doelstellingen geformuleerd voor natuurherstel, waterbeheer 
en verbetering van de recreatie. 
 
Ook wordt de wegenstructuur van de Kop van Schouwen gewijzigd. Het wegennet moet ontsnipperd 
worden. Zo is onder andere een Recreatieverdeelweg aangelegd, wordt het fietspadenstelsel 
verbeterd en worden enkele versnipperende wegen afgesloten.  
 
In “Samen slim met water”, het waterhuishoudingsplan voor Zeeland (Provincie Zeeland, 2001) is aan 
het natuurmonument Kop van Schouwen de functie Natuur toegekend. Dat houdt in dat hier specifieke 
ecologische eisen worden gesteld aan de waterhuishouding. Het gebied heeft het hoogste 
ambitieniveau wat betreft waterhuishouding en natuur. Er wordt een natuurlijke waterhuishouding 
nagestreefd, waarbij verdroging moet worden voorkomen. Schouwen-West is aangeduid als gebied 
met een integrale aanpak. De randzone van natuur en bebouwing is aangeduid als een hydrologische 
beinvloedingszone. Hier wordt de wateroverlast bestreden. Het westelijke deel van de Kop van 
Schouwen heeft een drinkwaterfunctie. De mogelijkheden voor grondwaterwinning zijn vastgelegd in 
het provinciale grondwaterbeheersplan (Provincie Zeeland, 2002). 
 
In “Groen licht”, het milieubeleidsplan voor Zeeland (2001) is de Kop van Schouwen aangemerkt als 
integraal milieubeschermingsgebied. Dit betekent dat hoge eisen worden gesteld aan de 
milieukwaliteit van het natuurgebied voor wat betreft lucht en geluid en dat activiteiten die geluid of 
luchtverontreiniging produceren aan bijzondere normen zijn gebonden. 
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De Kop van Schouwen is aangemerkt als kwetsbaar gebied in het kader van de Wet Ammoniak en 
Veehouderij. Dat betekent dat in een zone van 250 m rond het natuurmonument grenzen zijn gesteld 
aan de uitstoot van ammoniak door veehouderijbedrijven.  
 
Daarnaast is de Kop van Schouwen aangeduid als ‘recreatieconcentratie’. Het gebied vormt het 
zwaartepunt van recreatie en toerisme in Zeeland. Geconstateerd wordt dat de functies niet goed op 
elkaar zijn afgestemd en dat een herstructurering noodzakelijk is. Daartoe is heel Schouwen 
aangewezen als ‘recreatieve herstructureringszone’. De herstructurering krijgt zijn beslag via het 
Gebiedsgerichte project Schouwen-West. De aanpak is neergelegd in de Regiovisies Schouwen-West 
I en II (Bestuurlijke Begeleidingsgroep Schouwen-West, 1994; 1996)  
 
Recreatie op de Kop van Schouwen wordt door de Provincie Zeeland gezien als een belangrijke vorm 
van medegebruik. In het provinciale Sociaal-Economisch Beleidsplan (Provincie Zeeland, in 
voorbereiding) spelen zee, strand en duin een belangrijke rol als ‘dragers’ van de recreatie en worden 
maatregelen aangekondigd om de recreatie in de kustzone verder te stimuleren. 
 
De veiligheid van de zeewering dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Tussen Westenschouwen 
en Renesse zijn de duinen breed en hoog genoeg voor dynamisch kustbeheer. In het provinciale 
kustbeleidsplan (Provincie Zeeland, 2004) en in het Waterkeringsbeheerplan van het Waterschap 
Zeeuwse Eilanden (2003) zijn zandsuppleties voorzien voor de strandvakken ten oosten van Renesse 
en ten zuiden van Westenschouwen en wordt een natuurlijke ontwikkeling voorgestaan voor de 
duinen tussen Westenschouwen en het Duinhoevepad. 
 
 
4.1.4 Regionaal 
 
De natuurfunctie van de Kop van Schouwen is op regionaal niveau planologisch verankerd in het 
bestemmingsplan “Buitengebied-West” van de voormalige gemeente Westenschouwen (vastgesteld 
op 16 oktober 1972. Alle gronden die zijn aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument zijn 
als natuurgebied bestemd. Ingrepen die de natuurfunctie kunnen aantasten zijn alleen toegestaan op 
basis van een aanlegvergunning. 
 
Naast het bestemmingsplan dient ook de Natuurbeschermingswet als toetsingskader voor 
ontwikkelingen in en direct rond het natuurmonument. Een en ander betekent dat de gebruiksruimte 
voor bewoning, waterwinning en recreatie binnen het natuurmonument in mindere of meerdere mate 
wordt beperkt door de natuurfunctie. Bewoning in het natuurmonument is niet toegestaan. Met 
bestaande bewoning is rekening gehouden door woonhuizen en erven buiten de aanwijzing te 
houden. Aanpassingen aan erven of woonhuizen zijn slechts toegestaan voorzover zij het 
aangrenzende natuurmonument niet schaden. Voor aanpassingen die het natuurmonument (kunnen) 
schaden is een vergunning vereist. De stacaravans in de Duinzoom zijn tot dusver gedoogd. 
Verbetering, vervanging of uitbreiding van deze stacaravans is niet toegestaan. Het is de bedoeling de 
stacaravans op termijn te verwijderen. 
 
De aanpak van de wateroverlast op de Kop van Schouwen vindt plaats in het project Wateroverlast 
Kop van Schouwen. Provincie, gemeente en waterschap werken hierbij samen bij het bestrijden van 
de wateroverlast. In 2001 is een enquête gehouden onder de bewoners van het gebied en is de 
wateroverlast geïnventariseerd. De overlast wordt bestreden door het opknappen van bestaande 
sloten en het aanleggen van nieuwe sloten. Het traject langs de Wilgenweg, Strandweg en de Badweg 
is in uitvoering. Het traject Torenweg-Vliegveld is in voorbereiding. 
 
De mogelijkheden voor waterwinning zijn door middel van vergunningen begrensd. Voor elke 
permanent grondwaterwinning is een provinciale vergunning vereist in het kader van de 
Grondwaterwet. De vergunning van de NV Delta Nutsbedrijven (Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
1998) is verreweg de grootste en kent een limiet van 4,5 miljoen m3 grondwater per jaar. Daarbij is 
tevens bepaald dat de grondwateronttrekking met infiltratie dient te worden aangevuld en dat de 
grondwaterwinning zich beperkt tot de winputten van de Boswachterij Westerschouwen. Binnen het 
natuurmonument zijn daarnaast enkele tientallen kleinere grondwateronttrekkingen toegestaan. 
Nieuwe winningen zijn niet toegestaan. De bestaande winningen leiden niet tot noemenswaardige 
effecten op de natuurlijke waterhuishouding. 
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Begin jaren negentig is gestart met een gecoördineerde ontwikkeling van natuur en recreatie op de 
Kop van Schouwen, aan de hand van de Regiovisies Schouwen-West I en II (1994; 1996). In deze 
regiovisies is onder andere een zoneringsplan voor de recreatiebedrijven en recreatievoorzieningen 
uitgewerkt en is een uitvoeringsprogramma voor natuurontwikkeling en herstructurering en van 
recreatie opgenomen. De Gemeente Schouwen-Duiveland, terreinbeheerders en 
natuurbeschermingsorganisaties hebben hierover onderlinge afspraken gemaakt in een convenant 
natuur en recreatie (2000). In het Raamplan Schouwen-West (Gebiedscommissie Schouwen-west, 
2000) is voorzien in een taakstelling met 211 ha bosuitbreiding, 250 ha natuuronwikkeling en 80 ha 
recreatieontwikkeling. Deze taakstelling is nader uitgewerkt in het landschapsplan Duinzoom (Dienst 
Landelijk Gebied, 2004). Dit is een structuurplan met voorstellen voor natuur- en 
landschapsontwikkeling, ontwikkeling van recreatieroutes en buffering van duinwater.  
 
 
4.2 Ontwikkelingsvisie  
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen moet zich in de ogen van de Provincie Zeeland ontwikkelen 
tot een duingebied van allure, een veilige haven voor zeldzame duinplanten en -dieren, een 
trekpleister voor de natuurliefhebber en een veilige en aantrekkelijke omgeving voor bewoners en 
bezoekers. Centraal staat daarbij het streven naar een kwalitatief hoogwaardig natuurmonument, dat 
voldoet aan de nationale en internationale eisen voor wat betreft biodiversiteit en natuurlijkheid. In par. 
4.3 staat beschreven om welke natuurkwaliteiten het precies gaat en hoe deze bereikt kunnen 
worden. Het streefbeeld natuur vormt de kern van deze beheersvisie. Bij het uitwerken van het 
natuurstreefbeeld is rekening gehouden met de andere functies in en rond het natuurmonument. 
Daarbij wordt er van uitgegaan dat deze andere functies gehandhaafd blijven, waar mogelijk verbeterd 
worden, en dat knelpunten worden opgelost. 
 
De waterhuishouding van de Kop van Schouwen is, samen met het relief en de bodem, de drager van 
de natuur op de Kop van Schouwen. Een “natuurlijke waterhuishouding” is van levensbelang voor het 
duin-ecosysteem, met name voor de zeldzame natuur van de natte duinvalleien. Voorkomen moet 
worden dat deze kwetsbare gebieden door grondwaterwinning of drainage worden aangetast of dat de 
grondwatervoorraad krimpt. De drinkwaterwinning is in het recente verleden dusdanig gereguleerd dat 
thans, onder normale omstandigheden, geen noemenswaardige verdrogingseffecten optreden. De 
wateroverlast wordt thans aangepakt door uitvoering van het project Wateroverlast Kop van 
Schouwen, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met mogelijke verdrogingseffecten. De 
aanpak kenmerkt zich door het bevorderen van een snelle, oppervlakkige afwatering van percelen met 
wateroverlast bij extreme neerslag en het vasthouden en bergen van grond- en oppervlaktewater in 
die delen van het natuurgebied die zich doorvoor lenen. De gewenste waterhuishouding van de Kop 
van Schouwen staat nader beschreven in paragraaf 4.4. 
 
De aantrekkingskracht van het natuurmonument Kop van Schouwen voor de natuurgerichte recreant 
zal in de toekomst, mede als gevolg van de herstelmaatregelen voor natuur en landschap, verder 
toenemen. Daarop moet worden ingespeeld door verbetering van de voorzieningen voor 
natuurgerichte recreatie. Daarbij gaat het in het bijzonder om het voltooien van een kwalitatief goed 
wandel-, fiets- en ruiterpadenstelsel, om de inrichting van diverse observatiepunten, en om een goede 
informatievoorziening. Deze voorzieningen zijn tevens noodzakelijk om de natuurgerichte recreatie 
effectief te zoneren en zodoende kwetsbare deelgebieden te ontzien. De gewenste ontwikkeling van 
de recreatie in en rond het natuurmonument is hieronder uitgewerkt in een recreatiestreefbeeld 
(paragraaf 4.5). 
 
 
4.3 Streefbeeld natuur en landschap (kaarten 12 en 13) 
 
4.3.1 Waarom een streefbeeld? 
 
Een streefbeeld voor de natuur van de Kop van Schouwen is om verschillende redenen van belang. 
Met behulp van een streefbeeld kunnen ten eerste de ambities voor het natuurbehoud op de Kop van 
Schouwen worden vastgesteld. Dat schept duidelijkheid over de te treffen maatregelen en het 
gewenste resultaat. Ten tweede kan aan de hand van het natuurstreefbeeld worden gemotiveerd in 
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welke mate voldaan wordt aan de eisen van Natuurbeschermingswet, de EG-Habitatrichtlijn en het 
natuurbeleid van rijk en provincie. Een concreet natuurstreefbeeld kan vervolgens als referentie 
dienen voor het opstellen en beoordelen van diverse beheers- en inrichtingsmaatregelen en voor 
meer specifieke beleidsplannen. Tenslotte kan het natuurstreefbeeld een toetssteen vormen voor 
diverse ontwikkelingen en ingrepen in het natuurmonument. Om al deze redenen wordt aan het 
natuurstreefbeeld in deze beheersvisie veel aandacht besteed. In onderstaand streefbeeld zijn tevens 
de nieuwe, begrensde natuurgebieden meegenomen zoals weergegeven in het Natuurgebiedsplan 
Zeeland 2001. 
 
De positie van de Kop van Schouwen als Habitatrichtlijngebied, Natuurbeschermingswetgebied en 
kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur stelt hoge eisen aan de natuurkwaliteit. In het 
natuurmonument moet(en): 
1- de natuurlijkheid van het duin-ecosysteem hersteld worden 
2- de biodiversiteit van het duingebied hersteld worden 
3- habitattypen van communautair belang duurzaam in stand gehouden worden 
4- planten- en diersoorten van communautair belang duurzaam in stand worden gehouden 
5- de natuurwetenschappelijke betekenis behouden worden 
6- het natuurschoon hersteld worden. 
 
Om aan al deze eisen tegemoet te kunnen komen is bij het uitwerken van het natuurstreefbeeld 
gewerkt met een vier-lagen-benadering, waarin deze verschillende eisen aan bod komen.  
Stap 1-  Eerst zijn de kenmerken van de natuurlijke ondergrond (reliëf, bodem en water) in kaart  

gebracht en vertaald in een standplaatsenkaart (Kaart 11). 
Stap 2- Vervolgens is de standplaatsenkaart vertaald in een natuurdoelenkaart. Deze kaart geeft  

het natuurdoel weer dat het beste bij de natuurlijke ondergrond is aangepast. Wanneer  
aangrenzende standplaatsen een vergelijkbaar natuurdoel of een vergelijkbaar beheer  
hebben zijn deze samengevoegd tot grote, natuurlijke eenheden. 

Stap 3- Daarna is de natuurdoelenkaart juridisch getoetst op de bepalingen van de  
Natuurbeschermingswet en de EG-Habitatrichtlijn. De natuurdoelenkaart is naar aanleiding  
van deze juridische toetst niet gewijzigd. Wel is besloten enkele halfnatuurlijke doeltypen als  
nadere detaillering op de kaart op te nemen. Dit betreft de doeltypen nat duinvalleigrasland  
(3.26) en stuivend duin (3.48). De definitieve natuurdoelenkaart is weergegeven in kaart 12. 

Stap 4 Tenslotte is de natuurdoelenkaart vertaald naar een landschapsstructuurkaart. Daarbij zijn de  
doeltypen met een overeenkomstige verschijningsvorm samengevat tot landschapstypen en  
zijn waardevolle en karakteristieke landschapselementen opgenomen. Deze kaart is  
weergegeven als kaart 13. 
In bijlage 3 is de werkwijze nader uiteengezet.  

 
 
4.3.2 Het natuurstreefbeeld voor de Kop van Schouwen (kaart 12) 
 
Een gevarieerd en samenhangend duingebied 
 
De opeenvolging van jonge, reliëfrijke stuivende duinen aan de zeezijde, oude geaccidenteerde 
duingraslanden in de binnenduinen en gevarieerde natuurterreinen in de duinzoom is uit het oogpunt 
van natuur en landschap van grote betekenis. Wanneer deze verscheidenheid aan terreintypen en 
landschapselementen behouden en versterkt kan worden staat dit garant voor een fraai 
natuurmonument met een hoge biodiversiteit.  
De jonge, reliëfrijke duinen vormen een grote natuurlijke eenheid, die zich uitstrekt van de 
boswachterij in het zuiden tot de Duinen van Renesse in het noorden. De totale oppervlakte bedraagt 
ruim 1100 ha.  
De oude geaccidenteerde duingraslanden in de binnenduinen vormen eveneens een grote natuurlijke 
eenheid, maar verschillen van de vorige door het open landschapstype, een gevolg van de 
aanwezigheid van natuurlijke begrazing. De oppervlakte van deze eenheid is bijna 1000 ha. 
Voor beide natuurlijke eenheden geldt dat natuurlijke processen – wind, water en grazers - bepalend 
zijn voor de aanwezigheid van reliëfvormen, bodemtypen, vegetatiestructuren, flora en fauna. 
De natuurterreinen in de duinzoom, waaronder de elzenmeten, de stinzenbossen en de verwilderde 
boomgaarden, hebben daarentegen een sterke cultuurinslag. Zij zijn het resultaat van kleinschalig 
menselijk ingrepen, wat teruggaat tot de Middeleeuwen. Om de karakteristieke, geperceleerde 
natuurwaarden van de duinzoom te kunnen behouden en versterken moet gebruik worden gemaakt 
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van kleinschalige beheersvormen, zoals maaien, kappen, snoeien en schonen. In het Zoomgebied 
kan dit kleinschalige landschapstype door natuurontwikkeling worden hersteld. 
 
 
De stuivende duinen (natuurlijk duinlandschap onbegraasd 2.12b) 
 
Het complex van Boswachterij Westerschouwen, Meeuwenduinen, Verklikkerduinen en Duinen van 
Renesse biedt goede mogelijkheden voor ontwikkeling van een onbegraasd begeleid natuurlijk, jong 
duinlandschap. In deze gebieden is het vooral de wisselwerking tussen zee-invloed (verstuiving van 
zand en zout) en plantengroei die zorgt voor een natuurlijke variatie in de begroeiing.  
Aan de zeezijde is deze invloed maximaal en komt alleen kaal zand en pionierbegroeiing met Helm 
voor. Hier is verstuiving een must. Alleen dan kunnen de karakteristieke levensgemeenschappen van 
helmduinen en aanspoelsels tot ontwikkeling komen. De mogelijkheden voor verstuiving in de 
buitenduinen moeten beter worden benut, onder andere door het ontwikkelen van stuifgaten in de 
Meeuwenduinen en in de Duinen van Westenschouwen en door het stimuleren van primaire 
duinvorming op het Verklikkerstrand. 
 
Verder het duin in neemt de zee-invloed af. De Helm wordt hier geleidelijk aan vervangen door 
plantensoorten van duingraslanden met Zandzegge en duinstruwelen met Duindoorn. Op 
geëxponeerde plaatsen treedt secundaire verstuiving op. Deze is geconcentreerd in de 
Meeuwenduinen, waar vanuit de zeereep verstuiving plaatsvindt waarbij zich stuifkuilen en 
paraboolduinen kunnen ontwikkelen. Deze secundaire verstuiving is essentieel voor het behoud van 
het karakteristieke zandverstuivingslandschap van de Meeuwenduinen. Bovendien is deze verstuiving 
noodzakelijk voor het voortbestaan van de onbegraasde duingraslanden en duindoornstruwelen. 
Aangezien de dynamiek in de Meeuwenduinen als gevolg van het beheer van de zeewering sterk is 
afgenomen en er op grote schaal verruiging en verstruweling optreedt zijn aanvullende 
beheersmaatregelen dringend noodzakelijk. Ook achter de buitenste duinenrij moet de verstuiving 
actief worden gestimuleerd door verwijdering van oude stuifschermen en het activeren van oude 
stuifkuilen.  
 
Op enkele plaatsen in het natuurlijke onbegraasde duinlandschap zijn natte duinvalleien aanwezig, 
een gevolg van de afsnoering van een voormalige strandvlakte (Buitenverklikker) of een overblijfsel 
van een secundaire duinvallei (Binnenverklikker). In de natte duinvalleien van de Verklikkerduinen 
komen, onder invloed van de hoge grondwaterstand en voedselarme, kalkrijke bodem, zeer 
waardevolle pionier- en graslandgemeenschappen tot ontwikkeling. Deze graslanden kunnen zich 
alleen instandhouden bij voldoende dynamiek, hetzij door zee-invloed (incidentele overstroming vanuit 
zee), hetzij door periodieke inundatie met regenwater, of door natuurlijke begrazing (konijnen). Ook 
voor deze gebieden moet de natuurlijke dynamiek van wind, water en grazers zoveel mogelijk worden 
hersteld. Waar dit vanwege de veiligheid van de zeewering niet mogelijk is kunnen periodieke 
herstelmaatregelen zoals plaggen en maaien een oplossing bieden. De oppervlakte aan natte 
duinvalleigraslanden in de Verklikkerduinen wordt vergroot van 20 ha naar ca. 30 ha.  
 
De Boswachterij Westerschouwen neemt in dit geheel een bijzondere positie in omdat dit een 
aangeplant bos is dat hier onder natuurlijke condities niet zou zijn ontstaan. Een goede inpassing van 
dit bos in de begeleid natuurlijk eenheid is daarom van groot belang. Dit wordt langs twee wegen 
bewerkstelligd. Ten eerste wordt het naaldbos geleidelijk aan omgevormd tot natuurlijk loofbos. De 
omvorming is ca. 1990 in gang gezet en zal worden versterkt. Ten tweede wordt de variatie aan 
begroeiingstypen in het naaldbos vergroot door op de daarvoor geschikte plaatsen stuifkuilen te 
herstellen en door ontwikkeling van een gekartelde bosrand. Met de introductie van deze natuurlijke 
processen en natuurwaarden zal de Boswachterij Westerschouwen een integraal deel gaan uitmaken 
van het natuurlijke, onbegraasde duinlandschap zonder dat dit ten koste gaat van het multifunctionele 
karakter van het gebied.  
 
Het begeleid natuurlijke onbegraasde duinlandschap biedt ruimte aan diverse planten- en diersoorten. 
Met name de soorten van pionierduinen, jonge stuivende duinen, kalkrijke natte duinvalleien, 
secundaire zandverstuivingen, struwelen en bosranden, zoals Tapuit, Zandhagedis, Kleine 
parelmoervlinder, Hondstong, zijn ruim vertegenwoordigd. Voor een volledig overzicht van de 
doelsoorten wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Op de natuurdoelenkaart is binnen de begeleid natuurlijke eenheid een aantal subdoelen 
aangewezen, te weten stuivend duin, multifunctioneel natuurbos en natte duinvallei. De onbegraasde 
duingraslanden en Duindoornstruwelen komen in mozaïekpatronen voor, die bovendien wisselen in de 
tijd, waardoor weergave op de natuurdoelenkaart niet mogelijk is.  
 
           
  gebied code natuurdoeltype ha  
  Stuivend 2.12b Natuurlijk duin onbegraasd 1515,0  
   duin 3.26a kalkrijke natte duinvallei 38,7  
    3.35a droog kalkrijk duingrasland 170,0  
    3.40b onbeweide slufter en groen strand 75,0  
    3.48aa aangroeistrand 275,6  
    3.48ab afslagstrand 137,8  
    3.48b stuivend duin 175,0  
    3.54b doornstruweel 350,0  
    3.64b loofbos van arme zandgrond 293,4  
  Vroon- 2.12a Natuurlijk duin begraasd 962,7  
   gebied 3.20 duinplas 11,1  
    3.24 moeras 11,0  
    3.26a kalkrijke natte duinvallei 52,0  
    3.26b kalkarme natte duinvallei 31,0  
    3.29c blauwgrasland 3,1  
    3.31 dotterbloemgrasland 11,0  
    3.34a droog kalkarm duingrasland 602,0  
    3.43 natte duinheide 3,1  
    3.46 droge duinheide 10,0  
    3.53 struweel en zoom 218,4  
    3.62 laagveenbos 10,0  
  Duinzoom   Diverse natuurdoeltypen 471,6  
   3.13a licht brak stilstaand water 5,0  
    3.32 zilverschoongrasland 74,0  
    3.39c kamgrasweide 74,0  
    3.39d bloemrijk weidevogelgrasland 74,0  
    3.41 binnendijks zilt grasland 22,0  
    3.50 akker van basenrijke grond 5,0  
    3.57a elzen-essenhakhout 75,0  
    3.60 park-stinzenbos 27,6  
    3.66 bos van voedselrijke vochtige grond 115,0  
  plangebied     2949,3  
           
 
 
 
Het vroongebied (natuurlijk duinlandschap begraasd 2.12a) 
 
Het complex van Zeepeduinen, Vliegveld, Westerenban, Vroongronden en Oosterenban biedt goede 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een grootschalig begraasd duinlandschap. Onder invloed van 
integrale natuurlijke begrazing met runderen, al of niet in combinatie met paarden, kan hier een 
gevarieerd, open en grazig duinlandschap ontstaan waarin natte, kalkrijke en kalkarme 
duinvalleigraslanden en verschillende typen natte schraallanden worden afgewisseld met droge 
kalkarme en kalkrijke duingraslanden, droge en natte heide. Lokaal, met name in de uithoeken van het 
graasgebied, waar de graasdruk minder groot is komen ruigere graslanden, ruigten en struwelen met 
Meidoorn en Hondsroos tot ontwikkeling.  
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Het begeleid natuurlijke begraasde duinlandschap is rijk aan planten- en diersoorten. Met name de 
plantensoorten en vlinders van natte en droge duingraslanden zijn talrijk vertegenwoordigd. In 
faunistisch opzicht is vooral de betekenis voor de dagvlinders en de broedvogels zeer groot, met 
soorten als Grauwe klauwier, Grauwe kiekendief, Tapuit, Kuifleeuwerik, Nachtzwaluw, Paapje, Putter, 
Strandplevier, Veldleeuwerik, Velduil, Roodborsttapuit, Wulp, Zandhagedis, Kleine parelmoervlinder.   
Op de natuurdoelenkaart is binnen het begeleid natuurlijke begraasde duinlandschap alleen het 
onderscheid tussen de duinplassen, de natte duinvalleien en de droge duingraslanden weergeven. De 
overige genoemde doeltypen komen in mozaïekvorm in kleine en wisselende deelgebieden voor, 
waardoor weergave op kaart niet goed mogelijk is.  
 
 
Variatie in de duinzoom ( diverse natuurdoeltypen)  
 
In de duinzoom zijn goede mogelijkheden aanwezig voor behoud en ontwikkeling van een aantal 
specifieke natuurdoeltypen met hoge biodiversiteit. Het gaat hier niet om grootschalige natuur maar 
om kleine natuurgebiedjes die een overblijfsel zijn van kleinschalig grondgebruik in een ver verleden. 
Ze zijn gekoppeld aan extensieve veehouderij, aan het elzenmetenlandschap en aan de aanleg van 
oude landgoederen. Bij de oude landgoederen Slotbos Haamstede en Slot Moermond hoort de natuur 
van park-stinsenbossen en cultuurgraslanden op vochtige zand- of kleigrond. Bij het oude 
elzenmetenlandschap hoort de natuur van cultuurgraslanden op vochtige zand- of kleigrond. Op natte 
plaatsen kan rietland tot ontwikkeling komen. Daar waar nog restanten van de vroegere elzenmeten 
aanwezig zijn wordt het oude, strookvormige landschap met vochtige graslanden en elzensingels of 
houtwallen hersteld. Daar waar elzenmeten zijn uitgegroeid tot gevarieerde hakhoutbossen wordt dit 
bostype in stand gehouden. Op diverse plaatsen in de duinzoom, met name in het Zoomgebied tussen 
Renesse en Haamstede kunnen de genoemde natuurdoeltypen in een parkachtige opzet tot 
ontwikkeling worden gebracht. Daarbij kan goed gebruik worden gemaakt van het uit de duinen 
afstromende grondwater. 
 
Het Zoomgebied biedt ruime mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur met een hoge diversiteit. 
Met name de vochtige graslanden zijn rijk aan vaatplanten van schrale tot rijke zand- en kleibodem. 
Broedvogels van weiland en struweel kunnen hier een broedbiotoop vinden. De bossen en bosranden 
zijn een ideaal broedgebied voor bosvogels als Groene specht en Wielewaal. Op de 
natuurdoelenkaart zijn alleen de belangrijkste natuurdoeltypen aangegeven, te weten natuurbos, 
natuurgrasland. De variatie aan doeltypen binnen de terreinen is te groot om bij de gehanteerde 
kaartschaal weer te kunnen geven.  
 
Binnen het plangebied liggen verder enkele poldergebieden die onder invloed staan van brak grond- 
of oppervlaktewater. Dit betreft de Westenschouwense Inlaag en delen van Slot Moermond. Hier 
bestaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van zilte natuur van brakwater en zilte graslanden. 
 
 
4.3.3 Streefbeeld landschap (kaart 13) 
 
Het streefbeeld voor het landschap voor de Kop van Schouwen is een afgeleide van het 
natuurstreefbeeld. Gaande van zee naar polder passeren we achtereenvolgens het kale strand, de 
primaire duinenrij met zijn wuivende helmbegroeiing, het onbegraasde besloten binnenduin met zijn 
duindoorn- en meidoornstruwelen, de begraasde open Vroongronden en het wederom besloten 
elzenmetenlandschap. Deze ruimtelijke, ecologische en historische geleding van landschapstypen 
verleent de Kop van Schouwen een bijzondere landschapsstructuur.  
 
Op diverse plaatsen zijn kleine objecten in het natuurgebied aanwezig die kwaliteit toevoegen en die 
de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke landschapstypen verder vergroten, zoals 
uitkijkpunten op enkele hoge duintoppen, interessante kastelen en dorpssilhouetten in de duinzoom, 
kleine naald-, elzen- en berkenbosjes, het golvende duinkopjeslandschap van de Vroongronden en 
het spectaculaire zandverstuivingslandschap van de Meeuwenduinen en de Verklikkerduinen. In kaart 
13 zijn de landschapsstructuur, de landschapstypen en de voornaamste landschapselementen 
weergegeven. Ook zijn op deze kaart de locaties aangegeven waar de kwaliteit van het 
landschapstype kan worden verbeterd. Per landschapstype worden hieronder de voornaamste 
kenmerken en aandachtspunten genoemd. 
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Strand en zeereep 
 
Dit landschapstype wordt gekenmerkt door de openheid, een gevolg van de dominante invloed van de 
zee. Strand en zeereep zijn kaal of spaarzaam begroeid met pioniervegetatie of Helmgras en maken 
een ongerepte indruk. Ten zuiden van de vuurtoren is de zeereep erosief en zien we een klifduin, 
onderbroken door diverse windgaten. De historische paalhoofden markeren het dynamisch, erosieve 
karakter van dit gebied, ofschoon zij hun betekenis ter bescherming van de zeewering goeddeels 
verloren hebben. Ten noorden van de vuurtoren is een breed aangroeistrand met pionierduinen.  
Om de landschappelijke kwaliteit van strand en zeereep te kunnen bewaren dient terughoudend te 
worden omgegaan met het aanbrengen van bouwwerken, zoals strandpaviljoens, trappen, verlichting. 
In de natuurzone van de Verklikkerduinen tot en met de Meeuwenduinen zijn dergelijke bouwwerken 
niet gewenst.  
 
 
Het zandverstuivingslandschap 
 
Achter de primaire duinenrij treffen we een gevarieerd, uitgestrekt en woest landschapstype aan. Lage 
stuifduinen en duingraslanden worden hier afgewisseld met ondoordringbare duindoornstruwelen, 
loof- en naaldbossen. Vanaf de toppen van de duinovergangen kunnen we aan de zeezijde de 
Noordzee en het strand bewonderen en zien we aan de landzijde het golvende binnenduin, met aan 
de horizon de bossen van de duinzoom met daartussen enkele markante bouwwerken: de vuurtoren, 
de kerk van Burgh en de kerk van Renesse. 
Deze landschappelijke kwaliteit van dit landschapstype kan alleen in stand blijven bij voldoende 
invloed van de zeewind. Voorkomen moet worden dat het uitgestrekte en woeste karakter van dit 
gebied verloren gaat door ontwikkeling van harde constructies zoals gebouwen en wegverharding. 
Horizonvervuiling in de duinzoom wordt bestreden door middel van beplanting. De markante 
uitzichtpunten dienen voor de bezoeker ontsloten te zijn en kunnen als observatie- en 
informatiepunten worden ingericht.  
 
 
Het vroonlandschap 
 
Het vroonlandschap van de Zeepeduinen en de Vroongronden wekt de illusie van een Zeeuwse 
savanne. Karakteristiek is het golvende, grazige, uitgestrekte duinlandschap waarin gele, roze en 
oranje kleuren elkaar afwisselen. Struwelen en kleine bosjes liggen als vlekken willekeurig verspreid 
en versterken daarmee het savannekarakter. De horizon wordt aan de zeezijde bepaald door de hoge, 
kale toppen van de primaire duinenrij. Aan de landzijde gaan de vroongronden over in struweel en 
bos. 
 
Om het karakteristieke vroonlandschap te kunnen bewaren is een intensivering van de begrazing van 
groot belang, anders ontwikkelt dit gebied zich tot een bosgebied. Op diverse plaatsen dient opslag 
van aangeplante bomen en struiken in bermen en langs perceelsgrenzen te worden verwijderd. 
Horizonvervuiling in de duinzoom wordt bestreden door middel van beplanting. 
 
 
De duinzoom  
 
De duinzoom kent een gedifferentieerd, kleinschalig landschapsbeeld. Bossen, graslanden en 
bebouwing wisselen elkaar op korte afstand af. De duinzoom als geheel is een besloten 
landschapstype. Tot de bijzonderheden van de duinzoom behoren diverse cultuurhistorische objecten, 
zoals de kastelen Haamstede en Moermond, de dorpsringen met kerk van Haamstede en Renesse, 
de oude boerderijen en landhuizen, de elzenmeten, de houtwallen, de kastelen en de kasteelbossen. 
Vanuit dit besloten landschap heeft men op diverse plaatsen uitzicht op het open polderlandschap en 
het open vroonlandschap.  
 
Om de landschappelijke kwaliteiten van de duinzoom te versterken dienen op diverse plaatsen de 
oorspronkelijke beplantingen te worden hersteld. Grootschalige ontwikkeling van beplantingen is in de 
duinzoom met name ook gewenst omdat de aanblik van dit gebied op veel plaatsen wordt ontsierd 
door eentonige bebouwing. Daar waar nog (restanten van) elzenmeten en houtwallen aanwezig zijn 
dient het historische landschapstype te worden gerestaureerd. Elders kan voor een parkachtige of 
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voor een bosaanleg worden gekozen, zoals ook is uitgewerkt in het Landschapsplan Duinzoom 
(Dienst Landelijk Gebied, 2004). De duinzoom heeft, vanwege zijn grote variatie, goede 
mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieroutes. De aantrekkelijkheid van deze routes kan verder 
worden vergroot door deze te situeren op de grens van duinzoom en polder en op de grens van 
duinzoom en vroongebied. De aanblik van de duinzoom kan verder worden verbeterd door een 
ruimere openstelling een beter uitzicht op de diverse historische gebouwen. Dit betreft zowel de beide 
kastelen als diverse boerderijen en landhuizen. 
 
 
4.4 Streefbeeld water en milieu (kaart 14) 
 
4.4.1 De natuurlijke waterhuishouding 
 
De Kop van Schouwen behoort tot de gebieden waar een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding 
wordt nagestreefd. Een natuurlijke waterhuishouding is noodzakelijk om de watervoorraad op peil te 
houden en uitdroging van het duingebied te voorkomen. In de Regiovisie Schouwen-West wordt hier 
in feite al naar toegewerkt. In deze beheersvisie wordt het streefbeeld voor de waterhuishouding 
verder geconcretiseerd naar aanleiding van de hiervoor beschreven natuurdoelen.  
 
Onder natuurlijke (lees ongestoorde) omstandigheden zoekt het grond- en oppervlaktewater zijn eigen 
weg via natuurlijke depressies en watervoerende grondlagen (Bakker, 1981). De duinruggen fungeren 
als infiltratiegebieden, waar regenwater de bodem binnendringt, zich kan ophopen in ondergrondse 
zoetwaterbellen en zich kan verplaatsen via grondwaterstromingen. Met name in de wintermaanden 
wordt hier water toegevoegd, waardoor de zoetwaterbel kan groeien en er een opbolling van het 
grondwater optreedt. Midden in het duingebied, net ten zuiden van Nieuw- Haamstede, is deze 
opbolling het grootste en kan de zoetwaterbel wel tot 10 m boven NAP reiken. In de zomer neemt de 
opbolling af en slinkt de zoetwaterbel als gevolg van verdamping en grondwatertransport. In de 
duinruggen ligt de grondwaterstand het gehele jaar door dieper dan 1 m onder het maaiveld. Het 
planten- en dierenleven van de duinruggen is aan deze droge omstandigheden aangepast.  
 
De duinvalleien hebben het karakter van moeras- en kwelgebieden, waar grondwater aan de 
oppervlakte kan komen en waar tijdelijke of zelfs permanente duinmeren kunnen ontstaan. De 
grondwaterstand fluctueert hier gedurende het jaar rond maaiveldshoogte. In de zomermaanden daalt 
de grondwaterstand in de valleien onder invloed van verdamping. De fluctuatie is echter getemperd 
omdat er grondwater uit de naburige zoetwaterbellen kan worden toegevoerd. Onder deze bijzondere 
natuurlijke omstandigheden zijn in de duinvalleien van Schouwen in het verleden de zeer gevarieerde 
levensgemeenschappen van de kalkrijke tot kalkarme natte duinvalleien tot ontwikkeling gekomen. 
Deze levensgemeenschappen zijn zeer gevoelig voor daling van de grondwaterstand maar ook voor 
toenemende fluctuatie van de grondwaterstand en voor wijzigingen in de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater.  
 
Onder ideale omstandigheden is de duinvalleibodem het gehele jaar door vochtig tot nat en is 
oppervlaktewater alleen in de wintermaanden aanwezig. In elke natte duinvallei is een schakering 
aanwezig van droogvallende, permanent natte, standplaatsen op de laagste delen via natte kwelzones 
naar vochtige tot permanent droge omstandigheden op de hogere delen. De grondwaterstand mag het 
gehele jaar door niet dieper dan 60 cm (natte vegetaties) tot 80 cm (vochtige vegetaties) onder 
maaiveld zakken. Bovendien mag de grondwaterstand ook niet te vroeg in het jaar zakken. 
Gedurende het groeiseizoen (maart tot juli) zijn grondwaterstanden lager dan 20 cm onder maaiveld in 
de natte tot zeer vochtige vegetaties uit den boze.  
 
  Inundatie Plas dras GLG Zuurgraad Organische
  (dagen) 0-20 cm -mv (cm - mv) (pH(H2O) stof 
   (maanden)   (%) 
       
nat Associatie van Drienervige en Zwarte zegge 100 7,5 60 5,7 - 6,0 14 - 27 
zeer vochtig Oeverkruid-associatie 25 4,8 65 6,5 - 7,2 6,4 - 8,0 
 Knopbies associatie 10 3,5 65 6,0 - 7,8 4,4 - 8,2 
vochtig Rompgemeenschap met Addertong en duinriet 0 2,7 80 4,8 - 5,4 15 - 22 
 Associatie van Kraaiheide en Dopheide 0 0,7 80 4,6 - 6,2 5 - 30 
 

   
 

37



     

In de duinzoom komt het overtollige grondwater uit de duinen aan de oppervlakte. Eeuwenlang 
hadden deze gebieden periodiek te kampen met zeer hoge grondwaterstanden. Met de cultuur van de 
elzenmeten werd hierop ingespeeld. Deze werd gekenmerkt door fijne verkaveling en begreppeling 
waardoor enerzijds plasvorming in het groeiseizoen kon worden voorkomen en anderzijds voldoende 
water werd vastgehouden voor droge perioden. Thans is de duinzoom en het aangrenzende 
poldergebied gedraineerd. Dit heeft tot verdroging van de elzenmeten geleid. Sinds enkele jaren is de 
wateroverlast echter toegenomen. Dit heeft te maken met het in onbruik raken van veel oude greppels 
en met de toename van de neerslaghoeveelheid. Er loopt een traject om de detailafwatering van 
probleemgebieden te verbeteren en daarbij een verdere verdroging van het natuurgebied te 
voorkomen. 
 
 
4.4.2 De gewenste grondwaterstand  
 
De natuurlijke grond- en oppervlaktewaterstand van de Kop van Schouwen is zoals hierboven al 
gezegd een resultante van vele factoren. Neerslag, verdamping, wegzijging en oppervlakkige afvoer 
bepalen het verloop van de grondwaterstand gedurende het jaar. Van oudsher zijn de duinvalleien de 
gebieden met een overschot aan water, omdat ze laag liggen en van nature een slechte afwatering 
hebben. De natuurlijke (ongestoorde) grondwaterstand is voor deze afgesloten valleien het 
streefbeeld. Het feit dat deze valleien geen afwatering hebben betekent dat de waterstand hier van 
jaar tot jaar kan fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Deze fluctuatie past echter binnen 
de natuurlijke range. De duinvalleisoorten zijn hieraan aangepast en de vegetatie ontwikkelt zich 
onder invloed van het waterregime. Dit geldt voor de valleien in de Zeepeduinen, de Vroongronden en 
de Verklikkervalleien. 
 
Enkele laaggelegen gebieden worden actief ontwaterd. Dit betreft de Westerenban (met het vliegveld 
en de Maire) en de Oosterenban (met eendenkooi en Watergat). Deze gebieden hebben van nature 
een nat karakter maar worden thans kunstmatig ontwaterd. Daardoor komen de natuurwaarden van 
natte duinvalleien onvoldoende tot ontplooiing. De ruimte voor natte natuur is hier beperkt omdat de 
drooglegging van de bewoning in deze gebieden (met name Nieuw-Haamstede, Renesse en 
tussenliggende campings) gegarandeerd moet worden. Wateroverlast wordt bestreden door 
oppervlaktewater snel af te voeren. De mogelijkheden voor vasthouden en bergen van water worden 
echter nog onvoldoende benut. Hier liggen echter goede mogelijkheden om de wateroverlast in 
woongebieden effectief te verminderen en tevens water in natuurgebieden te bufferen. Het is 
belangrijk dat de mogelijkheden voor het vasthouden van water (stuwing en afkoppeling) alsmede de 
mogelijkheden voor waterberging (actief toevoeren van oppervlaktewater bij piekafvoeren) maximaal 
worden benut. Het vliegveld, de Maire, het Watergat en Slot Moermond bieden naar verwachting de 
beste mogelijkheden voor het vasthouden van water. De kansrijke gebieden voor waterbuffering in het 
natuurmonument zijn weergegeven op kaart 14. Aangezien het hier relatief grote, gevarieerde 
gebieden betreft zijn de verwachtingen voor herstel van natte duinvalleivegetaties zeer gunstig. In 
tegenstelling tot de eerder genoemde duinvalleien is hier niet de natuurlijke waterhuishouding 
maatgevend, maar dient rekening te worden gehouden met een zo groot mogelijke variatie (range) 
aan duinvalleivegetaties.  
 
Het meest gecompliceerd is de situatie in de duinzoom en bij Nieuw-Haamstede. Vrijwel de gehele 
duinzoom is bezet met verspreide woonbebouwing. Hoge waterstanden kunnen hier bij extreme 
neerslag dus overal een probleem vormen. Wateroverlast kan het beste bestreden worden door 
bouwblokken ondiep te begreppelen en aan te sluiten op een fijn vertakt afvoerstelsel. De verdroging 
van (potentieel) natte natuurgebieden in de duinzoom die hierdoor wordt veroorzaakt kan het beste 
gecompenseerd worden door geconcentreerde natuurontwikkeling op de overgang van duin naar 
polder. De beste mogelijkheden hiervoor zijn aanwezig in het Groene Woud, rond het Slot 
Haamstede, op het Slot Moermond en in het Zoomgebied. Van een natuurlijke waterhuishouding kan 
ook hier geen sprake zijn omdat het grondwaterverloop in de duinzoom via de begreppeling al 
beïnvloed wordt en omdat er van de bebouwing een drainerende werking uitgaat (voor een optimale 
drooglegging is een drooglegging van 0,7 m onder het bouwpeil vereist). Herstel van natte natuur in 
het natuurgebied is evenwel goed mogelijk door afstromend duinwater vast te houden en zo mogelijk 
overtollig water bij piekafvoeren te bergen. De waterstanden die daarbij worden bereikt hangen nauw 
samen met de mate van stuwing. Hier gelden dezelfde principes als in de Wester- en Oosterenban: 
rekening houden met een zo groot mogelijke variatie (range) aan duinvalleivegetaties. 
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Een en ander houdt in dat het natuurmonument voor wat betreft de waterhuishouding in vier 
categorieën uiteenvalt: 
1- duinruggen met infiltratie - de  gebieden waar het regenwater infiltreert en waar de zoetwaterbel 
wordt opgebouwd. Hier ligt het accent op het conserveren van water. 
2- afvoerloze duinvalleien, laagtes in het duingebied waar grond- en oppervlaktewater zich verzamelt 
en die van nature een nat karakter hebben. Ook hier wordt zoveel mogelijk water vastgehouden. 
3- Wester- en Oosterenban, grote duinvalleien met een actieve ontwatering, waar deelgebieden 
kunnen worden vernat door retentie en stuwing van water. Hier wordt het water zoveel mogelijk in het 
natuurgebied gestuwd. 
4- de duinzoom met wateroverlast waar de drainage moet worden verbeterd en waar het 
oppervlaktewater meer moet worden vastgehouden in natuurgebieden. 
De betreffende gebieden zijn weergegeven op kaart 14. 
 
De eisen van deze natuurgebieden aan de waterhuishouding zijn per natuurdoeltype beschreven. Wat 
dat betreft kan de natuurdoelenkaart als referentie worden gebruikt bij het herstructureren van het 
watersysteem. Of het in de praktijk zal lukken om deze eisen overal in te willigen is niet op voorhand 
te zeggen. Daarvoor is het watersysteem van de Kop van Schouwen te complex en is onduidelijk 
welke ruimte er bestaat om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Dat houdt in dat bij de 
uitvoering van waterhuishoudkundige maatregelen steeds naar een verdere optimalisering van 
deelgebieden moet worden toegewerkt en dat steeds rekening moet worden gehouden met de 
verdrogingseffecten op natuur en risico op vernatting van bebouwing. 
 
 
4.4.3 De gewenste milieukwaliteit 
 
Voor het natuurmonument wordt het hoogste (ecologische) kwaliteitsniveau nagestreefd. 
Milieuvreemde stoffen zoals pesticiden en zware metalen zijn hier niet gewenst.  
 
Milieueigen stoffen zijn toegestaan in ecologisch verantwoorde concentraties. Dit betekent dat de 
natuurlijke niveaus van nutriënten de norm zijn. 
 
Kunstmatige geluids- en lichtbronnen passen niet in een natuurlijk duinlandschap als dat van 
Schouwen. Het streefbeeld voor geluid en licht is gericht op maximale stilte en duisternis. 
 
 
4.5 Streefbeeld recreatie (kaarten 16.1-16.3) 
 
4.5.1 Een kwestie van vraag en aanbod 
 
Schouwen heeft de recreant veel te bieden. Het is een gebied met een indrukwekkend landschap, een 
bijzondere natuur, fraaie zandstranden en een rijke historie. Daarom is Schouwen aantrekkelijk voor 
bezoekers die belang hechten aan een mooie, rustige omgeving, voor bezoekers die geïnteresseerd 
zijn in natuur, landschap en cultuurhistorie en voor bezoekers die de ontspanning van zee, strand en 
duinen zoeken.  
 
Het natuurmonument Kop van Schouwen neemt voor de recreatie een belangrijke plaats in. Voor veel 
bezoekers is het natuurmonument een aantrekkelijk decor voor een verblijf op Schouwen. Deze groep 
bezoekers waardeert vooral de landschappelijke kwaliteiten van het gebied  – de sfeer en de 
uitstraling. Deze kwaliteiten verhogen de aantrekkelijkheid van Schouwen voor de recreant en speelt 
een rol bij het kiezen van de vakantiebestemming. Instandhouding en het herstel van 
natuurmonument draagt indirect in belangrijke mate bij aan het handhaven en vergroten van het 
recreatief product van Schouwen. 
 
Een groeiende groep recreanten kiest voor een vakantie op Schouwen vanwege de specifieke 
natuurkwaliteiten. Men komt hier voor wandelingen langs strand, duin en bos en voor fietstochten door 
duin en polder. Daarbij heeft men oog voor de verscheidenheid aan terreintypen en de daarbij 
behorende planten en dieren. De aantrekkelijkheid van het gebied is groter naarmate men de diverse 
terreintypen en planten- en diersoorten beter kan beleven. De maatregelen tot behoud en herstel van 
het natuurmonument in deze beheersvisie vergroten de aantrekkelijkheid van het gebied voor met 
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name deze groep recreanten en dragen daarmee eveneens bij aan het verbreden van het recreatief 
product van Schouwen. 
 
Naarmate de aantrekkelijkheid van het natuurmonument voor de recreant toeneemt groeit ook de 
vraag naar toegangsmogelijkheden en voorzieningen in het gebied. Het bestaande netwerk aan 
wandel-, fiets- en ruiterpaden is onvoldoende om aan de vraag vanuit de recreatie te kunnen voldoen. 
Met name is er behoefte aan uitbreiding van de wandel- en fietsroutes en aan rondgaande routes. In 
het verleden is al gebleken dat de mogelijkheden voor verruiming binnen het natuurmonument zeer 
beperkt zijn vanwege de kwetsbare natuurwaarden en in strijd zijn met de regels van de 
Natuurbeschermingswet. Nieuwe ontwikkelingen moeten sinds de aanmelding van het 
natuurmonument als Habitatrichtlijngebied bovendien worden getoetst aan nationale en internationale 
wetgeving. In feite betekent dit dat uitbreiding van recreatief medegebruik alleen mogelijk is wanneer 
deze geen schade aan het natuurmonument toebrengt en wanneer deze geen gevaar vormen voor de 
instandhouding van habitattypen en soorten van communautair belang. Bij het uitwerken van het 
streefbeeld recreatie in deze beheersvisie worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik 
opnieuw bekeken. Nagegaan wordt welke kwaliteiten van het natuurmonument interessant zijn voor 
de bezoeker en hoe deze kwaliteiten beleefbaar kunnen worden gemaakt zonder de 
instandhoudingsdoelstellingen van het natuurmonument te schaden.  
 
Natuurgerichte vormen van recreatie, die specifiek gericht zijn op de beleving van natuur en 
landschap worden zoveel mogelijk gestimuleerd. De Provincie Zeeland wil de mogelijkheden voor 
natuurgerichte vormen van recreatie, zoals wandelen, fietsen en paardrijden, actief  bevorderen. 
Daarmee kan het natuurmonument een positieve bijdrage leveren aan het recreatief aanbod op 
Schouwen en wordt tevens het draagvlak voor het natuurbeheer vergroot. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat in principe alle bezienswaardigheden van het natuurmonument voor de bezoeker 
beleefbaar en dus bereikbaar moeten zijn. Alleen bezienswaardigheden die te kwetsbaar zijn of die in 
particulier bezit zijn kunnen soms niet worden ontsloten. Voor die bezienswaardigheden kan evenwel 
naar alternatieven worden gezocht.  
 
Het aanbod aan mogelijkheden voor recreatief medegebruik wordt dus in zekere mate begrensd door 
de kwetsbaarheid van het natuurmonument. Sommige natuurdoeltypen, zoals (extreem) droge en 
natte duingraslanden en pionierduinen zijn extra gevoelig voor betreding. Andere natuurdoeltypen, 
zoals doornstruwelen en hoge graslanden zijn het broedbiotoop van verstoringsgevoelige broedvogels 
als Velduil, Grauwe klauwier en Tapuit. Recreatieontwikkeling mag niet ten koste gaan van de 
biodiversiteit en natuurlijkheid van het natuurmonument. Dat zou in strijd zijn met het provinciale 
beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur en met de nationale en internationale wetgeving. Dit 
betekent dat recreatieontwikkeling zoveel mogelijk in de minder kwetsbare delen moet plaatsvinden 
zoals bossen, struwelen en cultuurlandschappen. In de voorstellen voor ontwikkeling van 
recreatieroutes in deze beheersvisie wordt rekening gehouden met deze eisen. 
 
Bestaande recreatievormen in het natuurmonument blijven in principe gehandhaafd. Recreatievormen 
die geen schade toebrengen aan het natuurmonument maar die niet op de natuurbeleving zijn gericht 
zijn toegestaan maar worden niet actief gestimuleerd. Recreatievormen die schade kunnen 
toebrengen aan het natuurmonument zijn sowieso niet toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn: 
motorcrossen, modelvliegsport en kleiduiven schieten, droppingen en festiviteiten. In paragraaf 5.5 
wordt nader ingegaan op het handhavingsbeleid.  
 
Ook voor de natuurgerichte vormen van recreatie – wandelen, fietsen en paardrijden - geldt dus dat 
de kwaliteit van het natuurmonument niet mag worden aangetast. Dat betekent dat activiteiten met 
een relatief geringe impact op de instandhoudingsdoelstellingen, zoals wandelen, ruimere 
mogelijkheden hebben dan activiteiten met een relatief grotere impact, zoals fietsen en paardrijden.  
 
Het streefbeeld recreatie in deze beheersvisie is dus vooral gericht op verbetering van de 
mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie voor wandelaars, fietsers en paardrijders. Bij het 
uitwerken van het streefbeeld recreatie is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om deze drie 
recreatievormen in het natuurmonument te optimaliseren. Daarbij is eerst een profiel geschetst van de 
kenmerken en wensen van de doelgroepen. Vervolgens is nagegaan welke deelgebieden kwetsbaar 
zijn voor natuurgerichte recreatie en in welke deelgebieden ruimte bestaat voor verbetering van de 
routes.   
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De uitkomsten van deze verkenning zijn vertaald in een voorstel tot ontwikkeling van een 
hoofdstructuur voor wandelen, fietsen en paardrijden. Bij het uitwerken van dit voorstel is rekening 
gehouden met de bestaande zonering en ontsluiting (recreatieconcentraties, toegangswegen en 
parkeervoorzieningen) van het natuurmonument.  
 
 
4.5.2 Doelgroepen voor natuurgerichte recreatie  
 
Bij het ontwikkelen van de natuurgerichte recreatie staat de wandelaar als doelgroep centraal. Dit is 
niet alleen de grootste doelgroep maar bovendien de doelgroep met de laagste eisen aan de 
voorzieningen (infrastructuur) en de minste effecten voor natuur en landschap. Aangezien deze 
doelgroep het beste inpasbaar is kunnen hiervoor de meeste mogelijkheden worden geboden. 
Aangezien de wandelaars geen homogene groep vormen wordt hier onderscheid gemaakt tussen de 
struinwandelaar, die grotere afstanden aflegt en lage eisen stelt aan de wandelvoorziening, de 
plezierwandelaar, die kleinere afstanden aflegt maar wel hogere eisen stelt aan de wandelvoorziening, 
en de natuurvorser, die vooral op bijzondere soorten is gericht (Elzinga & Hoogendam, 1997; 
Hoogendam & Rens, 1998). 
 
De plezierwandelaar is primair gericht op de beleving van natuur en landschap tijdens een 
aangename, rustige, niet al te lange wandeling. Ongeveer 70 % van de wandelaars behoort tot deze 
categorie. De plezierwandelaar legt op een wandeling tussen de 5 en 10 km af (gemiddeld 6 km). Van 
groot belang is een duidelijke routeaanduiding en een goed begaanbaar pad, bijvoorbeeld een 
schelpenpad. Voorzieningen, zoals een picknickbank en een uitkijktoren worden erg gewaardeerd. 
Deze doelgroep heeft een beperkte actieradius en richt zich daarom op Schouwen vooral op 
afzonderlijke deelgebieden. De mogelijkheden zijn thans beperkt tot de Boswachterij Westerschouwen 
en de Zeepeduinen. De kwaliteit van het natuurmonument kan voor deze doelgroep sterk worden 
verbeterd door ontwikkeling van aantrekkelijke wandelroutes met lengtes tussen 5 en 10 km elders in 
het natuurmonument. 
 
De struinwandelaar is primair gericht op beleving van natuur landschap door er door heen te 
wandelen. De struinwandelaar is een geoefende wandelaar die tijdens de wandeling minstens 10 km 
en gemiddeld 15 km aflegt. Ongeveer 30 % van de wandelaars behoort tot deze categorie. De 
struinwandelaar stelt lage eisen aan de kwaliteit van het padenstelsel. Een zandpad of een smal 
schelpenpad of alleen maar een wegmarkering is voldoende. Drukke en verharde paden worden 
gemeden. Verdere voorzieningen, zoals wegwijzers, picknickbanken e.d. zijn niet nodig en bovendien 
ook niet gewenst omdat zij het ongerepte karakter van het gebied aantasten. Deze doelgroep heeft 
behoefte aan een samenhangend netwerk van wandelpaden met verbindingen tussen en 
keuzemogelijkheden voor diverse deelgebieden. Thans zijn veel deelgebieden niet toegankelijk en 
ontbreken wandelverbindingen tussen diverse deelgebieden. Het natuurmonument leent zich, 
vanwege zijn afmetingen, in principe voor de ontwikkeling van enkele struinwandelroutes. 
 
Bij de natuurvorser tenslotte staat de natuurwaarneming centraal. Een aantrekkelijk wandelpad wordt 
wel gewaardeerd maar is geen noodzaak. De natuurvorser laat zich niet zozeer leiden door de 
landschapsstructuur maar veeleer door de ligging van terreintypen met interessante planten- en 
diersoorten. In principe zal de natuurvorser gebruik maken van het netwerk van paden van de 
struinwandelaar.  
 
Een bijzonder categorie wandelaars zijn de badgasten. De badgast is primair gericht op het bereiken 
van het Noordzeestrand. Aangezien deze groep niet op het natuurmonument zelf gericht is behoeven 
in het natuurmonument geen voorzieningen te worden getroffen. De aandacht kan zich geheel richten 
op het vergroten en verbeteren van de bereikbaarheid van het strand via de bestaande 
duinovergangen.  
 
De fietser wil de diverse landschapselementen van het natuurmonument vanaf de fiets beleven. Deze 
doelgroep heeft een grote actieradius, van enkele tientallen tot wel 100 km en heeft sterke behoefte 
aan een kwalitatief hoogwaardig, vrijliggend fietspad, dat deel uitmaakt van een rondgaande 
fietsroute. Afwisselingen tussen open en gesloten landschapstypen, vergezichten en stopplaatsen bij 
bezienswaardigheden worden gewaardeerd. Thans zijn in het natuurmonument in en langs enkele 
deelgebieden vrijliggende fietspaden aanwezig. Een doorlopend fietspad ontbreekt. Bovendien laat de 
kwaliteit van het fietspad op veel plaatsen te wensen over. In deze beheersvisie worden voorstellen 
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uitgewerkt om een doorgaand, vrijliggend fietspad in en langs het natuurmonument te ontwikkelen. De 
aandacht gaat hierbij met name uit naar de trajecten tussen Boswachterij Westerschouwen en Groene 
Woud, het traject tussen Groene Woud en Nieuw-Haamstede en het traject tussen Nieuw-Haamstede 
en het Duinhoevepad.   
 
De paardrijder tenslotte beleeft het natuurmonument te paard en maakt daarbij gebruik van 
ruiterroutes. Thans zijn in en rond het natuurmonument diverse ruiterroutes aanwezig, die meest 
beginnen in de duinzoom (maneges) en via de duinen naar het strand en weer terug lopen. In principe 
streeft elke manege naar een rondgaande ruiterroute van enkele kilometers, die naar believen 
uitgebreid kan worden tot enkele tientallen kilometers. 
 
 
4.5.3 Capaciteit van het natuurmonument voor recreatie 
 
Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van natuurgerichte recreatie te kunnen vaststellen is de 
capaciteit van het natuurmonument voor wandel-, fiets- en ruiterroutes bepaald. Wijzigingen van de 
bestaande routes zijn mogelijk wanneer de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument (eis 
Natuurbeschermingswet) en de instandhouding van habitattypen en soorten van de EG-Habitatrichtlijn 
niet worden aangetast. Voor het natuurmonument en Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen gaat 
het hierbij met name om zandverstuiving, betredingsgevoelige vegetaties, verstoringsgevoelige 
broedvogels en om de gaafheid van het landschap.  
 
Zandverstuiving is een wezenlijk kenmerk van een natuurlijk duingebied. Door het aanleggen van 
wegen, paden of andere bouwwerken kan de natuurlijke verstuiving ernstig worden verstoord. Daarom 
mogen in natuurdoeltypen met open zand resp. zandverstuiving geen verharde paden of andere harde 
constructies worden aangelegd.  
 
De vegetatie van natte en droge duingraslanden is extreem gevoelig voor betreding. Betreding 
beschadigt niet alleen de vegetatie zelf maar tast ook de open structuur van de bodem onomkeerbaar 
aan. Met de betredingsgevoelige vegetaties kan rekening worden gehouden door in beginsel geen 
nieuwe routes in dergelijke vegetaties te ontwikkelen en door de toegankelijkheid van gebieden met 
deze vegetaties te beperken tot de wandelpaden.  
 
Vogels van het open duin zijn gevoelig voor verstoring door mensen. De gevoeligheid is het grootste 
in het broedseizoen. Voor de strandbroeders zoals de Strandplevier moet rekening worden gehouden 
met een ongestoord broedbiotoop van ca. 200 ha op het Verklikkerstrand. In deze beheersvisie zijn 
voorstellen opgenomen om het Verklikkerstrand te zoneren en een broedgebied veilig te stellen. 
Daarbuiten is ruimte voor ontwikkeling van een wandelroute. 
 
Voor de broedvogels van droge duingraslanden, zoals het Paapje, moet rekening worden gehouden 
met ongestoorde open duingebieden van ca. 500 ha. De twee bestaande natuurkerngebieden 
Zeepeduinen-Meeuwenduinen en Vroongronden-Verklikkerduinen voldoen thans aan deze eis. 
Versnippering van deze gebieden met nieuwe wandel-, fiets- of ruiterroutes moet worden voorkomen, 
maar door kleine wijzigingen in de bestaande paden kunnen routes sterk worden verbeterd. 
 
Voor de broedvogels van het duinstruweel zoals de Grauwe klauwier zijn ongestoorde duinstruwelen 
nodig met oppervlaktes van minimaal 200 ha. Thans is binnen het natuurmonument juist voldoende 
oppervlakte geschikt leefgebied aanwezig in de Meeuwenduinen en Verklikkerduinen. Aangezien 
deze soorten slechts beperkt verstoringsgevoelig zijn is een geringe uitbreiding van het 
wandelroutestelsel aan de randen van de duinstruwelen mogelijk.  
 
Voor de broedvogels van natte duinvalleien zoals de Grutto zijn tenslotte ongestoorde valleicomplexen 
nodig van minimaal 50 ha. De oppervlakte en ligging van natte duinvalleien voldoet thans niet aan de 
areaaleisen van de broedvogels van natte duinvalleien. Een geconcentreerde uitbreiding van de 
oppervlakte natte duinvalleigraslanden tot complexen van minimaal ca. 50 ha is noodzakelijk. De 
mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieroutes in natte duinvalleien is mede om deze reden 
beperkt. 
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  doelsoort natuurdoeltype     repr kernpop kernpop kwetsb vlucht   

    code naam opp. min min 
aantal  
repr. klasse afst.   

        ha ha ha eenh.   m   

                      

  Dwergstern 2.12/3.40/3.48aa aangroeistrand   1000 20000 20 1 500   

  Strandplevier       10 200 40 3 100   

  Kluut 3.41 zilt grasland   40 800 40 1 500   

  Tureluur       20 400 40 2 250   

  Dodaars 2.12/3.13/3.20 duinplas   20 400 40 2 250   

  Geoorde Fuut       40 800 20 1 500   

  Blauwborst 2.12/3.24 moeras   100 5000 100 3 100   

  Rietzanger       2 100 100 - 10   

  Grutto 2.12/3.26/3.29/3.31/3.32/ nat duingrasland   2 40 40 2 250   

  Watersnip 3.39/4.41     20 400 40 2 250   

  Paapje       10 500 100 2 250   

  Grauwe Kiekendief 2.12/3.34/3.35/3.43/3.46 droog duingrasland   500 10000 20 1 500   

  Velduil       50 1000 20 1 500   

  Kuifleeuwerik       20 400 100 2 250   

  Tapuit       50 2500 40 2 250   

  Grauwe Klauwier 2.12/3.43/3.46/3.53/3.54 duinstruweel   10 200 20 2 250   

  Roodborsttapuit       50 2500 100 2 250   

  Steenuil 3.573.60/3.62/3.64/3.66 hakhout en bos   400 8000 20 - 10   

  Groene Specht       40 800 40 - 10   

                     
 
De open landschapstypen van het natuurmonument zijn zeer kwetsbaar voor ontwikkeling van 
kunstwerken. Aanleg van kunstwerken in en nabij deze landschapstypen dient daarom zoveel 
mogelijk te worden voorkomen. In deze beheersvisie wordt natuurgerichte recreatie zoveel mogelijk 
gericht op de meer besloten landschapstypen en op de overgangen van open naar besloten 
landschapstypen.  
 
In bijlage 4 is nader toegelicht hoe met kwetsbare natuur en landschap in deze beheersvisie rekening 
wordt gehouden. De ligging van kwetsbare natuurwaarden ten opzichte van de bestaande 
recreatieroutes is weergegeven in kaart 15. 
 
 
4.5.4 Mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie  
 
Zonering 
 
Bij het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie moeten de natuurkerngebieden Zeepeduinen-
Meeuwenduinen en Vroongronden-Verklikkerduinen worden ontzien. In deze gebieden dient het 
accent te liggen op behoud en versterking van de natuurwaarden. Buiten de natuurkerngebieden is in 
principe ruimte aanwezig voor uitbreiding van routestelsels. Dat geldt in beperkte mate voor de 
halfopen landschapstypen en in ruimere mate voor de bosgebieden.  
 
De kaart met kernleefgebieden en bestaande routes (kaart 15) vormt een geschikte basis voor het 
toetsen van ontwikkelingen. Op basis van deze kaart is hieronder een voorstel uitgewerkt voor een 
verantwoorde ontwikkeling van het netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden.  
 
De bestaande recreatiezonering op Schouwen, zoals beschreven in par. 2.3.7  vormt het vertrekpunt 
voor deze beheersvisie. De routestelsels zoals hieronder beschreven zijn op deze recreatie-zonering 
aangepast. Dit betekent dat de bezoeker door middel van de bestaande ontsluitingen (wegen, 
parkeerplaatsen, openbaar vervoer), voorzieningen (horeca, overnachting) en bebordingen wordt 
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geconcentreerd rond de kernen Renesse en Westenschouwen. Aangezien de wandelroutes in de 
Boswachterij Westerschouwen en in de duinen van Renesse in het gebied liggen waar de recreatie 
wordt geconcentreerd dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van deze 
wandelroutes. Paden, voorzieningen, borden, ontsluiting en parkeervoorzieningen dienen hier 
afgestemd te worden op grote aantallen bezoekers. De wandelroutes in de Zeepeduinen, 
Meeuwenduinen, Verklikkerduinen en Vroongronden liggen in de natuurkernzone. Dit betekent dat 
hier terughoudend wordt omgegaan met het ontwikkelen van ontsluitingen, voorzieningen en 
bebordingen. Met de aanleg van een recreatief fietspad langs de Zeepeduinen en langs de 
Kloosterweg wordt versnippering van het natuurkerngebied voorkomen, zodat hier geen sprake is van 
een noemenswaardige toename van de recreatiedruk. De wandelroute in het Zoomgebied kan slechts 
indicatief worden aangeduid, omdat dit gebied eerst nog tot ontwikkeling moet worden gebracht. De 
hier voorgestelde route is afgestemd op de uitwerking in het Landschapsplan Duinzoom. 
 
Enkele particuliere gebieden zijn thans niet opengesteld vanwege privacy redenen: Groene Woud, 
zweefvliegveld, Zoomgebied, Slot Moermond, Slotbos Haamstede. Enkele deelgebieden zijn thans 
niet of niet volledig opengesteld vanwege kwetsbare natuur: Zeepeduinen noord, Meeuwenduinen, 
Verklikkerduinen, Vroongronden. Om bovengenoemde voorstellen te kunnen verwezenlijken is een 
gedeeltelijke openstelling en ontsluiting van Groene Woud, Vliegveld,  Vroongronden en Slot 
Moermond gewenst. In het Zoomgebied maken recreatieroutes deel uit van het landschapsplan 
(Dienst Landelijk Gebied, 2004). Uiteindelijk besluiten de eigenaren/beheerders van de diverse 
deelgebieden over het al dan niet openstellen.   
 
 
Wandelen (kaart 16.1) 
 
De wandelmogelijkheden in het natuurmonument kunnen op diverse punten worden verbeterd. Daarbij 
gaat het niet zozeer om het uitbreiden van het aantal wandelpaden of vergroten van de padlengte, 
maar vooral om een kwaliteitsverbetering op ligging en inrichting. Ten behoeve van de 
plezierwandelaar ligt de nadruk op het creëren van aantrekkelijke, rondgaande wandelroutes met een 
lengte tot 10 km. Daarvoor komen de volgende deelgebieden in aanmerking: 

1- Boswachterij Westerschouwen 
2- Zeepeduinen 
3- Verklikkerduinen/Vroongronden 
4- Zoomgebied 
5- Duinen Renesse 

Door verbetering van de padenstructuur, een goede informatievoorziening (bebording) en goede 
voorzieningen voor parkeren, picknicken (bij de ingang) kunnen, met inachtneming van de kwetsbare 
natuurwaarden, 5 wandelroutes worden gecreëerd. De routes zijn indicatief aangegeven op kaart 
16.1. Deze kaart toont alleen de hoofdstructuur. Via de bestaande paden zijn talrijke verkortingen of 
uitbreidingen op de wandelroutes mogelijk. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de te treffen 
maatregelen en de belevingswaarde voor de wandelaar. 
 
Ten behoeve van de struinwandelaar kunnen wandelverbindingen tot stand worden gebracht tussen 
de hiervoor genoemde korte wandelroutes. Dit betreft de volgende verbindingen: 

1- Zeepeduinen –Boswachterij Westerschouwen (bestaat al) 
2- Boswachterij Westerschouwen-Verklikkerduinen  
3- Zeepeduinen – Verklikkerduinen 
4- Verklikkerduinen–Zoomgebied 
5- Verklikkerduinen – Duinen Renesse 
6- Zoomgebied – Duinen Renesse 

Het betreft ten dele verbindingen langs verstoringsgevoelige gebieden. Het aantal wandelaars dient 
daarom beperkt te blijven. De wandelpaden bestaan slechts uit markering van paaltjes; er is geen 
afzonderlijke bebording. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het beheer van deze 
wandelverbindingen en de betekenis voor de struinwandelaar. 
 
In verband met kwetsbare natuurwaarden dienen de volgende bestaande wandelmogelijkheden te 
worden gewijzigd: 

1- Verklikkerduinen, omvormen Verklikkerpad van duinovergang tot wandelpad 
2- Verklikkerstrand, afsluiten van een vogelbroedgebied voor bezoekers in broedseizoen 
3- Duinhoevepad, ten dele verleggen in oostelijke richting 
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Fietsen (kaart 16.2) 
 
Een recreatief fietspad dient uit het oogpunt van de veiligheid en voor het fietscomfort aan hoge eisen 
te voldoen. Het fietspad dient min of meer verhard te zijn en breed genoeg, zodat tegenliggers elkaar 
veilig kunnen passeren. Afhankelijk van de stabiliteit en helling van de ondergrond zijn meer of minder 
vaste verhardingen noodzakelijk, variërend van schelpen en Gralux tot asfalt en beton. Steile 
hellingen en scherpe bochten dienen uit het oogpunt van veiligheid te worden vermeden. Begraasde 
gebieden en kwetsbare natuur dienen met rasters te worden afgeschermd. Bovendien stelt de fietser 
prijs op een goede bebording en op recreatievoorzieningen zoals picknickbanken en uitkijkpunten. Het 
aanleggen van een recreatief fietspad kan wat dat betreft een grote impact hebben op de 
natuurlijkheid, de biodiversiteit en het natuurschoon van het natuurmonument. Ontwikkeling van een 
volledig rondgaande fietsroute binnen het natuurmonument is daarom niet mogelijk, een doorgaande 
enkelvoudige route is wel mogelijk. 
 
In deze beheersvisie worden de mogelijkheden geschetst voor het realiseren van een doorgaande, 
enkelvoudige recreatieve fietsroute aan de rand van het natuurmonument tussen de Boswachterij 
Westerschouwen in het zuiden en de Laone in het noorden. Met de beoogde route kan men de 
diverse landschapstypen van het natuurmonument per fiets beleven. Een rondgaande fietsroute is 
binnen het natuurmonument niet mogelijk omdat dan onvermijdelijk kwetsbare natuur wordt aangetast. 
Bovendien heeft een rondgaande route maar een beperkte meerwaarde omdat hiermee geen nieuwe 
landschapstypen beleefbaar worden gemaakt. Rondgaande fietsroutes kunnen wel worden gemaakt 
door de route door het natuurmonument aan te sluiten op een route via het Zoomgebied en een route 
via de Oosterscheldedijk. De routes zijn indicatief aangegeven op kaart 16.2. De kaart toont alleen de 
hoofdstructuur. Via andere paden zijn talrijke verkortingen of uitbreidingen op de fietsroutes mogelijk. 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de te treffen maatregelen en de belevingswaarde voor de 
fietser. 
 
 
Paard rijden (kaart 16.3) 
 
De ruiterroutes in en rond het natuurmonument zijn thans geconcentreerd in drie deelgebieden, te 
weten rond Renesse, rond camping Duinhoeve en rond Westenschouwen. In deze deelgebieden kan 
men vanuit de maneges in de duinzoom via ruiterroutes langs de openbare weg en via specifiek 
aangelegde ruiterpaden door de duinen rijden, het strand bereiken en via een andere route 
terugrijden. De afzonderlijke routes variëren in lengte van ca. 5 km tot meer dan 20 km. Bovendien 
zijn de routes onderling verbonden via het Noordzeestrand. Met deze bestaande ruiterroutes is in en 
rond het natuurmonument reeds een zeer aantrekkelijk aanbod aan ruitervoorzieningen aanwezig. De 
diverse landschapstypen kunnen vanaf de ruiterroutes beleefd worden. Uitbreiding van de ruiterroutes 
is uit het oogpunt van natuurgerichte recreatie daarom niet gewenst. 
 
Wel kan overwogen worden de bestaande ruiterroutes te optimaliseren en verbindingen tot stand te 
brengen in de duinzoom. Daarvoor komen met name de volgende trajecten in aanmerking: 
Traject 1 tussen het Watergat en de Duinen van Renesse 
Traject 2 tussen Burgh via de Vertonsweg en Gadra naar het Zoomgebied 
Traject 3 van het Zoomgebied naar de Duinen van Renesse 
 
Aangezien deze trajecten samenvallen met reeds bestaande fiets- en wandelroutes zijn geen nadelige 
effecten op het natuurmonument te verwachten. Het huidige netwerk van ruiterroutes en specifieke 
ruiterpaden is indicatief weergegeven op kaart 16.3. De kaart toont alleen de hoofdstructuur. Via 
andere paden zijn talrijke verkortingen of uitbreidingen op de ruiterroutes mogelijk. De mogelijkheden 
tot verbetering van het netwerk worden nader toegelicht in hoofdstuk 5. 
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5 Het gewenste beheer 
 
 
 
5.1 Beheer van natuur en landschap 
 
5.1.1 Vegetatiebeheer 
 
Hoofdlijnen van het vegetatiebeheer 
 
Een goed vegetatiebeheer is van essentieel belang voor het behoud van de ecologische en 
landschappelijke kwaliteiten van het gehele natuurmonument. In grote duingebieden zoals de Kop van 
Schouwen moet de natuur zich in principe zoveel mogelijk ongestoord kunnen ontwikkelen. Wanneer 
wind, water en natuurlijke begrazing voldoende de ruimte krijgen zullen de karakteristieke 
levensgemeenschappen van aangroeistrand, primaire duinen, stuifduinen, duinstruwelen, natte 
duinvalleien en duingraslanden zichzelf handhaven. Het beheer van het natuurlijke duingebied van  
Schouwen (doeltypen 2.12a en 2.12b op kaart 12) is daarom vooral gericht op het handhaven van 
grootschalige, natuurlijke processen. Actief beheer, zoals het maaien of begrazen van deelgebieden is 
hier in beginsel niet gewenst.  
 
Sommige natuurwaarden in het natuurmonument zijn echter verbonden met het oude 
landbouwsysteem van de elzenmeten of met het gebruik van de oude landgoederen. Om de 
ecologische en landschappelijke kwaliteiten van deze gebieden  te kunnen behouden is een 
uitgekiend vegetatie- en bosbeheer noodzakelijk. Dit beheer grijpt in feite terug op het grondgebruik in 
het verleden, waarbij elzenmeten vijfjaarlijks werden gekapt, graslanden kleinschalig werden gehooid 
en begraasd en laanbeplantingen en graslanden in landgoedbossen werden gesnoeid en gemaaid. 
Deze specifieke beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om de natuurkwaliteit en de 
landschapsstructuur van deze gebieden in stand te houden.  
 
 
Beheersmaatregelen in het onbegraasde natuurlijke duinlandschap 
 
In de Meeuwenduinen, Verklikkerduinen, Duinen van Renesse en de Boswachterij Westerschouwen 
wordt de plantengroei bepaald door een samenspel van factoren: wind, zeezout, begrazing, 
vegetatiesuccessie, neerslag. Zandverstuivingen komen tot ontwikkeling op plaatsen waar de zeewind 
zand doet opwaaien of doet neerdalen. Zodra het zand tot rust komt komen pionierbegroeiingen tot 
ontwikkeling. Deze begroeiing kunnen zich ontwikkelen tot duingrasland, struweel of zelfs bos. Dit 
laatste geldt met name voor de binnenduinen van de Boswachterij Westerschouwen en voor de 
binnenduinen bij Renesse.De ligging van het onbegraasde natuurlijke duinlandschap op de Kop van 
Schouwen leent zich, vanwege de sterke invloed van de zeewind, in beginsel goed voor de 
ontwikkeling van een geheel natuurlijk duinlandschap. In de praktijk is de invloed van de zeewind 
echter ingeperkt en zorgen het naaldbos in de Boswachterij Westerschouwen, de duinverzwaring tot 
ca. 15 m in de zeereep, en de vele stuifschermen, voor een ‘windsingel’ en is de zandverstuiving aan 
banden gelegd. De eerste aandacht bij het beheer van het onbegraasde natuurlijke duinlandschap 
dient daarom uit te gaan naar het herstellen van de zee-invloed in het duingebied en het activeren van 
de zandverstuivingen. Hierop wordt nader ingegaan in par. 5.1.3. 
 
Op de korte termijn dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het behoud van de pionierstadia 
in de valleien van de Verklikkerduinen. Nu de natuurlijke waterhuishouding in de duinvalleien 
goeddeels is hersteld kunnen de karakteristieke duinvalleigraslanden zich in principe herstellen. Veel 
duinvalleien zijn echter als gevolg van de verdroging en door het ontbreken van verstuiving begroeid 
geraakt met dichte duindoornstruwelen en duinrietvelden. Voor het behoud van de 
duinvalleivegetaties dient de verruigde vegetatie eenmalig te worden verwijderd en geplagd en dienen 
de valleien periodiek te worden gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op de 
natuurdoelenkaart is aangegeven welke valleien in aanmerking komen voor deze herstelmaatregelen. 
In par. 5.1.3 wordt nader ingegaan op het herstel van de natte duinvalleien. 
 
De Boswachterij Westerschouwen neemt in het onbegraasde natuurlijke duinlandschap een 
bijzondere plaats in. Het bosgebied vervult belangrijke functies voor de recreatie en voor de 
drinkwaterwinning. Grootschalig herstel van verstuivingen is hier om deze redenen niet mogelijk. 
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Daarom wordt voor dit gebied gekozen voor een geleidelijke ombuiging van het traditionele intensieve 
bos- en recreatiebeheer naar een meer extensief beheer. Dit betekent dat de reeds lopende 
omvorming van naald- naar loofbos wordt gecontinueerd en dat natuurlijke processen in het bos 
worden gestimuleerd. De bosomvorming wordt de eerste jaren geconcentreerd op de valleien. 
Daarnaast wordt de omvorming van naald- naar loofbos verbreed naar andere begroeiingstypen, te 
weten open zand, duingrasland en duinstruweel. Kansrijke plaatsen liggen in de bestaande bosrand 
(gekartelde bosrand) en aan de windzijde van geprononceerde hellingen. Zodra het bos ter plaatse 
wordt gekapt wordt hier geen nieuw bos ingeplant maar worden stuifkuilen gecreëerd. De locaties 
voor de gekartelde bosrand resp. zandverstuivingen zijn weergegeven op kaart 17.  
 
Omvorming van naaldbos in duingrasland en duinstruweel gaat evident ten koste van de 
bosbouwkundige betekenis. De natuurwinst van de omvorming weegt evenwel duidelijk op tegen het 
verlies aan houtproductie. Daarbij kan worden opgemerkt dat kleine enclaves grasland, struweel en 
zoom in en langs het bos een relatief grote natuurwinst opleveren – de afname van de oppervlakte 
bos is beperkt. Ook uit recreatief oogpunt heeft de extensivering en omvorming van naaldbos in 
verschillende begroeiingstypen een positief effect omdat de variatie in het gebied toeneemt en er voor 
de recreant meer te beleven valt. Belangrijk hierbij is wel dat het aaneengesloten boskarakter in stand 
blijft. Dit wordt door de recreant gewaardeerd en is ook uit het oogpunt van de drinkwaterwinning en 
de zeewering gewenst. De extensivering en omvorming gaat niet ten koste van de openstelling van de 
Boswachterij. Wel kan overwogen worden de ligging van sommige ‘saaie’  bospaden te wijzigen en de 
paden meer op de overgangen van terreintypen te situeren. Hierop wordt nader ingegaan bij de 
uitwerking van de routestelsels. 
Aangezien de omvorming kleinschalig plaatsvindt heeft deze geen negatieve gevolgen voor de 
waterwinning. Omvorming van naaldbos tot duingrasland en struweel heeft een positief effect op de 
waterbalans omdat deze vegetaties minder water aan het duingebied onttrekken. Bij het creëren van 
stuifkuilen worden de winputten ontzien. 
 
Omzetting van bos in grasland en struweel moet normaliter worden gecompenseerd door aanplant 
elders. Volgens de nota Ruime Jas Duinen (Werkgroep Uitwerking Nota Open Bos Duinen, 1997) kan 
de afname van bos in duingebieden worden gecompenseerd door middel van aanwezig hoog 
struweel. IJkpunt is de oppervlakte van het bos in een gegeven situatie. Daarbij worden de 
oppervlakten loof- en naaldbos samen genomen. Daarnaast wordt de oppervlakte bestaande hoge 
struwelen vastgesteld. Geveld loof- en naaldbos kan worden gecompenseerd met reeds bestaand 
hoog struweel. Dat is de ‘ruime jas’ die terreinbeheerders ter beschikking staat voor de gewenste 
omvorming van loof- of naaldbos naar een voor het duin meer natuurlijk terreintype of zelfs voor het 
geheel verwijderen van loof- of naaldbos. De oppervlakte hoge struwelen in het natuurmonument 
bedraagt ca. 350 ha. Dit biedt ruime mogelijkheden tot omvorming van het naaldbos in de 
Boswachterij Westerschouwen tot open begroeiingen. Voor het omvormen van bos in andere 
begroeiingstypen op basis van de Ruime Jas Duinen is een beheersplan ex artikel 14 
Natuurbeschermingswet vereist. Daarin worden de ecologische motieven tot de omvorming 
beschreven.   
 
 
Beheersmaatregelen in het begraasde natuurlijke duinlandschap  
 
In de Zeepeduinen, het zweefvliegveld, de Maire, de Vroongronden en het Watergat is de invloed van 
de zeewind minder groot. Dit betekent dat zandverstuiving alleen op specifieke plaatsen mogelijk is. 
Deze duingebieden hebben een natuurlijke successie van vochtige tot droge duingraslanden naar 
struweel en bos. Het zijn geschikte gebieden voor grote grazers. Aangezien natuurlijke grazers 
ontbreken en omdat natuurlijke begrazing een belangrijke factor is in het landschap van de 
binnenduinen dient in de genoemde gebieden de eerste aandacht uit te gaan naar herstel van de 
natuurlijke begrazing door inzet van gedomesticeerde paarden en/of runderen.  
 
Uit ecologisch oogpunt heeft ontwikkeling van een groot aaneengesloten natuurlijk graasgebied de 
voorkeur. Met een oppervlakte van ca. 950 ha is dit graasgebied groot genoeg voor de instandhouding 
van volledige natuurlijke gradiënten. Dit betekent wel dat de bestaande versnippering van de 
graasgebieden moet worden opgeheven, dat het zweefvliegveld in het graasgebied wordt opgenomen 
en dat het bestand aan grazers moet worden aangepast.  
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Het zweefvliegveld speelt, als ecologische verbinding tussen Zeepeduinen en Vroongronden, een 
belangrijke rol. Dit gebied valt thans buiten het natuurbeheer. De natuurwaarden blijven achter bij de 
potenties. Dit terrein kan op verschillende punten een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken 
van de natuurdoelen voor de Kop van Schouwen. Door hier natuurbeheer te introduceren kunnen ter 
plaatse belangrijke natuurwaarden van droge en vochtige duingraslanden tot ontwikkeling komen. 
Daarbij dient de infrastructuur (wegverharding) te worden verwijderd en kan het natuurlijke duinreliëf 
worden hersteld. Daarnaast kan het vliegveld de natuurlijke verbinding gaan vormen tussen de 
Zeepeduinen en de Vroongronden, met mogelijkheden tot integrale begrazing. Een groot, natuurlijk 
graasgebied is ook om natuurtechnische en landschappelijke redenen van groot belang.  
 
Ook uit recreatief oogpunt (routestructuren) is een andere invulling voor dit deelgebied gewenst. Met 
name langs de Kloosterweg en langs Nieuw-Haamstede is behoefte aan ruimte voor ontwikkeling van 
fiets- en wandelpaden. 
 
Tenslotte is het vliegveld ook van betekenis voor het bestrijden van de wateroverlast. Met name de 
zone langs Nieuw-Haamstede en de Kloosterweg biedt goede mogelijkheden voor het bergen van het 
overtollige oppervlaktewater uit Nieuw-Haamstede bij neerslagpieken. Vraag is echter of en hoe deze 
functies te combineren zijn met het huidige gebruik van het vliegveld. In principe zijn er drie opties. De 
ligging van het vliegveld en de opties zijn weergegeven in kaart 18. 
 
Optie 1: functies combineren 
Het huidige gebruik van het zweefvliegveld biedt beperkte mogelijkheden tot meekoppeling met 
natuur, recreatie en water wanneer langs de randen van het terrein, te weten langs de Kloosterweg en 
langs Nieuw-Haamstede, een strook van ca. 50 m kan worden gereserveerd. Langs de Kloosterweg 
kan hier een ecologische verbinding en een wandel- en fietsroute worden gesitueerd. Langs Nieuw-
Haamstede ontstaat dan tevens de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een waterbergingsgebied.  
De hiervoor benodigde reservering heeft wel gevolgen voor het zweefvliegen, want de verschillende 
lierplaatsen en landingsbanen liggen aan de rand van het terrein. In feite wordt het huidige 
zweefvliegterrein optimaal gebruikt en zijn er geen mogelijkheden om lierplaatsen en banen te 
verplaatsen. Daarnaast worden ook de veiligheidsnormen voor het zweefvliegen steeds strenger en 
vragen de steeds grotere zweefvliegtuigen zelf ook steeds meer ruimte voor opstijgen en landen. Dit 
betekent dat het combineren van functies onvermijdelijk en koste gaat van de zweefvliegfunctie. 
Daarbij bestaat het risico dat het terrein als zodanig niet langer aan de eisen van Luchtvaartwet 
voldoet. 
 
Optie 2: vliegveld verschuiven 
Bij het instellen van het zweefvliegveld in de jaren zeventig werd eerst nog gebruik gemaakt van het 
aangrenzende duingebied in de Duinpolder. Dit duingebied werd in 1970 verlaten toen de 
overeenkomst door de eigenaar niet werd voortgezet. Sindsdien wordt het huidige terrein gebruikt. 
Terugkeer naar de voormalige begrenzing betekent in feite een verschuiving van de zweefvliegfunctie 
naar het zuidwesten en biedt in principe goede mogelijkheden om de natuur-, water- en 
recreatiefunctie langs de Kloosterweg en Nieuw-Haamstede te kunnen ontwikkelen. Zowel de 
zweefvliegvereniging als de gemeente Schouwen-Duiveland hebben in het verleden de mogelijkheden 
hiertoe onderzocht maar konden hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar. Het ziet 
er nu naar uit dat dit terrein alleen via onteigening beschikbaar kan komen. 
 
Optie 3: vliegveld verplaatsen 
Als laatste optie dient het verplaatsen van het zweefvliegveld te worden overwogen. Daarbij zou het 
huidige terrein (ca. 50 ha) beschikbaar komen voor natuur, water en recreatie en kan elders op 
Schouwen een zweefvliegterrein worden ingericht dat geheel voldoet aan de eisen van de 
Luchtvaartwet en dat bovendien ruimere gebruiksmogelijkheden (langere stijg- en landingsbanen) 
biedt. Verplaatsing is echter zeer kostbaar. Niet alleen moet hiervoor een nieuw terrein worden 
gekocht. Het nieuwe terrein moet ook worden ingericht (ontsluiting, egalisatie, herbouw gebouwen).  
 
Gedurende de looptijd van deze beheersvisie worden eerst de opties 1 en 2 nader onderzocht. 
Wanneer deze opties onvoldoende mogelijkheden bieden dient verplaatsing te worden overwogen. 
Overigens dient op de korte termijn een oplossing te worden gevonden voor het afvoeren van 
overtollig water bij piekafvoeren uit Nieuw-Haamstede. Dit kan ertoe leiden dat de basisinrichting van 
de waterafvoer en de natuurtechnische afwerking gefaseerd worden uitgevoerd. 
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Voor het natuurdoeltype begraasd natuurlijk duingebied is een natuurlijke, integrale begrazing van de 
hierboven genoemde gebieden noodzakelijk. Alleen dan kunnen de karakteristieke gradiëntrijke 
graaspatronen die thuishoren in een groot duingebied als Schouwen zich herstellen. De volgende 
maatregelen worden getroffen: 
- het raster tussen de Zeepeduinen en het vliegveld wordt verwijderd. Deze maatregel is gekoppeld 
aan het natuurbeheer van het vliegveldterrein zoals hierboven beschreven. In feite wordt de 
begrazingseenheid van de Zeepeduinen (natuurlijke begrazing met Shetland pony’s) hierdoor naar het 
noorden toe vergroot en krijgt een totale oppervlakte van ca. 500 ha. 
- de tussenrasters van het complex Vroongronden-Watergat-Maire worden verwijderd. Voorwaarde 
hiervoor is dat enkele particuliere eigendommen eveneens in (particulier) natuurbeheer komen.  
- de begrazing van de Maire wordt naar het noorden en noordwesten toe vergroot, zoals weergegeven 
op de natuurdoelenkaart. 
- de betonnen landingsbaan wordt verwijderd. 
- op de langere termijn komt een ecologische verbinding tot stand over de Kloosterweg.  
Kaart 19 geeft een overzicht van de te verwijderen rasters. 
 
De begrazingseenheid Vliegveld-Zeepeduinen komt tot stand door uitbreiding van de begrazing van 
de Zeepeduinen. De begrazing van het complex Maire-Watergat-Vroongronden is complex vanwege 
verschillenden eigenaren. Hier wordt de totstandkoming van een graascoöperatie van particulieren en 
terreinbeheerders gestimuleerd. De natuurlijke begrazing is een beheersinstrument om de 
ecologische en landschappelijke verscheidenheid van het natuurmonument te vergroten en in stand te 
houden. Dit betekent dat de intensiteit van de begrazing en de keuze van het type grazers wordt 
afgestemd op het handhaven van een gevarieerd open duinlandschap. De interactie tussen grazers 
en graasgebied is complex en is bovendien aan verandering onderhevig naar plaats en naar tijd. Dit 
betekent dat de effecten van de natuurlijke begrazing door de beheerder worden gevolgd en dat wordt 
bijgestuurd wanneer onder- of overbegrazing dreigt. 
 
De eendenkooi van het Watergat behoeft een specifiek hakhoutbeheer en verdraagt geen begrazing. 
De kooi vormt daarmee een halfnatuurlijke enclave in het natuurlijke begraasde duinlandschap. Dit 
betekent dat de bestaande afrastering in stand kan blijven. Rond de eendenkooi is een afpalingsrecht 
van 300 m van kracht.  
 
De uitbreiding van het graasgebied heeft ook gevolgen voor de inrichting van de wandel-, fiets- en 
ruiterpaden en voor de inrichting van enkele ontsluitingswegen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 
5.3 en 5.4. 
 
De Zouten en Zoeten Haard liggen geïsoleerd ten opzichte van het natuurlijke begraasde 
duinlandschap. Het huidige beheer van extensieve seizoensbegrazing wordt gecontinueerd. 
 
 
Beheersmaatregelen in de duinzoom  
 
In de duinzoom wordt de kleinschalige afwisseling van diverse landschapstypen gehandhaafd en 
plaatselijk vergroot. Daarbij wordt rekening gehouden met het eigen karakter van deze deelgebieden. 
 
De diverse restanten van het elzenmetenlandschap van het Groene Woud, de Westerenban, het 
Watergat, de Oosterenban en de omgeving Luieweg worden opgeknapt door herstel van de 
elzenhagen en door het introduceren van extensieve begrazing op de graslanden en voortzetting van 
het hakhoutbeheer. 
 
Het Zoomgebied wordt omgevormd tot een gevarieerd natuurlandschap, met afwisseling van moeras, 
schrale tot bloemrijke graslanden, ruigte, struweel en bos. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 
landschappelijke relatie tussen enerzijds het open landschap van de Vroongronden en anderzijds het 
besloten coulissenlandschap van de duinzoom en aangrenzende polder. 
 
In het Slotbos Haamstede en rond het Slot Moermond wordt de historische structuur van de 
landgoederen versterkt. Dit houdt in dat laanbeplantingen worden hersteld en dat het oud-bos-
karakter wordt versterkt door omvorming van boomsoorten met een korte omlooptijd (populier) naar 
soorten met een lange omlooptijd (Es, Zomereik). In de verdere omgeving van het Slot Moermond 
wordt de relatie tussen duin en polder hersteld door regeneratie van de duinbeek en aangrenzende 
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natte duinbiotopen. De noodzakelijke inrichtingsmaatregelen staan beschreven in het 
natuurontwikkelingsplan Slot Moermond (Provincie Zeeland, 1999). Fase 1 is al uitgevoerd – fase 2 
wordt in de looptijd van deze beheersvisie uitgevoerd. In het Slotbos Haamstede wordt het grond- en 
oppervlaktewater gebufferd teneinde uitdroging in de zomer te voorkomen. Daartoe dient de ondiepe 
begreppeling van het slotbos te worden hersteld en aangetakt op de slotgracht en dient de slotgracht 
zelf beter te worden gestuwd.  
 
 
5.1.2 Landschapsbeheer 
 
Op diverse plaatsen in en rond het natuurmonument komen landschapselementen voor die om een 
geregeld onderhoud vragen. Zo dienen diverse bestaande drinkputten, met name op particuliere 
terreinen, te worden opgeknapt. Ook is het gewenst om in de duinzoom meer drinkputten aan te 
leggen. Zo zou het oude Borrelpitje bij Renesse, waar vroeger het zoete kwelwater opborrelde, weer 
uitgegraven kunnen worden. 
 
Daarnaast dient veel aandacht te worden besteed aan de diverse oude beplantingen in en rond het 
natuurmonument, zoals heggen, houtwallen, knotbomenrijen en elzensingels. Er is sprake van 
achterstallig onderhoud, waardoor veel beplantingen zijn doorgeschoten naar elzen- en wilgenbos. 
Een herstelproject, waarbij ook de particuliere eigenaren worden betrokken, is gewenst.  
 
Ook is het gewenst om op sommige plaatsen de openheid van het vroongebied te herstellen. Met 
name langs sommige wegen, paden en perceelsscheidingen zijn bomenrijen tot ontwikkeling 
gekomen die het open karakter van de Vroongronden aantasten. Deze bomenrijen dienen eenmalig te 
worden teruggezet en vervolgens in een meerjarig snoeiplan te worden meegenomen, of geheel te 
worden verwijderd. 
 
Om de horizonvervuiling aan de randen van het natuurmonument te bestrijden dient een 
beplantingsplan te worden opgesteld en uitgevoerd. Door ontwikkeling van bos en struweel worden de 
knelpunten met horizonvervuiling, zoals op kaart 13 aangeduid, opgelost. 
 
 
5.1.3 Natuurherstel  
 
Herstel natte duinvalleien 
 
Op basis van hydrologie, terreingesteldheid en biodiversiteit zijn potenties aanwezig voor herstel van 
natte duinvalleien in vier deelgebieden: Vroongronden, Watergat, Verklikkerduinen en Zeepeduinen. 
De aandacht gaat uit naar valleien met een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand boven of rond het 
maaiveld en een gemiddelde laagste grondwaterstand boven 80 cm – mv. Deze locaties zijn 
weergegeven op kaart 20. In de vier deelgebieden is een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte 
natte duinvalleigrasland mogelijk. De deelgebieden hebben echter verschillende uitgangssituaties. 
 
In de Vroongronden is sprake van kleine valleien, met een totale oppervlakte van slechts 12 ha en met 
een mengeling van kalkrijk naar kalkarm. Veel valleien zijn in het verleden geëgaliseerd t.b.v. 
landbouw. Regeneratie van het oorspronkelijke landschapstype (kopjesduinen en –valleien) is 
gewenst. Daarbij wordt geaccumuleerd strooisel verwijderd en wordt kleinschalige verstuiving 
bevorderd. Midden jaren ’90 is een groot areaal valleien in de centrale Vroongronden met succes 
hersteld. Op de oostelijke en westelijke Vroongronden is nog uitbreiding nodig, zodat een oppervlakte 
van in totaal ca. 20 ha aanwezig is. 
 
Het Watergat is een oude, primaire duinvallei en heeft hoge potentie tot herstel van kalkrijk 
duinmoeras en kalkrijke natte duinvalleigraslanden. Hier ligt het accent op vasthouden van water in 
het natuurgebied, verwijderen van geaccumuleerd strooisel, herstel van het reliëf en 
verschralingsbeheer. Door waterberging in het natuurgebied staat tevens in het teken van de 
bestrijding van wateroverlast voor de aanwezige bebouwing. De oppervlakte natte duinvalleibiotoop 
kan hier worden uitgebreid van ca. 10 ha nu naar ca. 50 ha.  
 
In de Verklikkerduinen liggen potenties in een aantal jonge kalkrijke duinvalleien. Thans zijn de 
Buitenverklikker, de Binnenverklikker en het Konijnencircus goed ontwikkeld, samen ca. 20 ha. In de 
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looptijd van deze beheersvisie worden de valleien verder hersteld, te beginnen vanuit de reeds 
gerealiseerde valleien. Opslag van duinstruweel en geaccumuleerd strooisel worden verwijderd. De 
oppervlakte nat duinvalleigrasland wordt hierbij uitgebreid tot 30 ha. 
 
In de Zeepeduinen is de uitgangssituatie voor natte duinvalleien sinds de gewijzigde waterwinning in 
1998 sterk verbeterd, met name in het gebied rond de Wulpenvallei. In de oostelijke valleien zijn de 
mogelijkheden minder in verband met wegzijging naar de omgeving. Het cluster duinvalleien rond de 
Wulpenvallei wordt geregenereerd door geaccumuleerd strooisel te verwijderen. De oppervlakte natte 
duinvalleivegetatie neemt toe van 15 ha naar 25 ha. 
 
In de Zouten en Zoeten Haard is de aandacht gericht op het behouden van de bestaande 
duinvalleivegetaties. De oppervlakte van 12 ha blijft in stand. 
 
In de vijf deelgebieden is uiteindelijk een areaal van ca. 135 ha natte duinvalleigrasland aanwezig 
(Vroongronden 20 ha, Watergat 50 ha, Verklikkerduinen 30 ha, Zeepeduinen 25  ha, Zouten en 
Zoeten haard 12 ha). Dat is een uitbreiding van ca. 70 ha ten opzichte van de huidige situatie.  
 
 
Primaire duinvorming Verklikkerstrand 
 
Primaire duinvorming is een elementair proces in duingebieden en komt langs de Nederlandse kust 
alleen nog voor op enkele zeldzame locaties met een aangroeistrand. Op de Kop van Schouwen is 
sprake van primaire duinvorming op het Verklikkerstrand. De primaire duinvorming is vooral 
onderhevig aan externe factoren: zeestroming, aanvoer via zandgolven, verstuiving. Alle condities 
voor ontwikkeling van een nieuwe duinenrij zijn op het Verklikkerstrand aanwezig. Het ziet er naar uit 
dat de eerste aanzetten tot een nieuwe duinenrij gedurende de looptijd van deze beheersvisie tot 
ontwikkeling zullen komen. Daarbij dient een oplossing te worden gevonden voor de doorsnijding van 
het aangroeistrand door het Duinhoevepad. De intensieve betreding vormt een bedreiging voor de 
natuurlijke ontwikkeling van de pionierduinen en voor de broedvogels van aangroeistrand. De 
doorsnijding is ook voor de badgasten minder gewenst omdat de bereikbaarheid van het zeewater 
vermindert. De zonering van het Verklikkerstrand voor natuur en recreatie wordt met de volgende 
maatregelen vormgegeven: 
- het Duinhoevepad wordt gedeeltelijk in oostelijke richting verlegd. Het nieuwe pad volgt de 
duinhelling en sluit aan op de reeds bestaande strandafgang nabij de Oude Hoeve.  
- betreding van het aangroeistrand ten westen van deze strandafgang wordt gedurende het 
broedseizoen geweer door middel van bebording en toezicht 
- verstuiving in de buitenste duinenrij wordt geactiveerd door stuifschermen te verwijderen. 
 
De primaire duinvallei van de Buitenverklikker wordt kortstondig met de zee in contact gebracht. 
Daartoe wordt het zandlichaam ter hoogte van het huidige Duinhoevepad tijdelijk geopend. Hiermee 
wordt een eenmalige verjonging van de vallei nagestreefd. Bij het plannen van deze ingreep wordt 
rekening gehouden met de vegetatieontwikkeling in de vallei. Dat betekent dat pas wordt ingegrepen 
wanneer de duinvegetatie in diversiteit terugloopt. Bezien zal worden of de duinregel na een aantal 
maanden weer moet worden gesloten of dat na verloop van tijd het duin zich zelf zal herstellen. In 
ieder geval mag de ingreep niet ten koste gaan van de veiligheid van de waterkering. De 
achterliggende doorgaande duinregel met daarin het vastgestelde grensprofiel, mogen daarbij niet 
worden doorbroken of verlaagd. 
 
Verder dient nagegaan te worden wat de invloed is van de strandhoofden op de Schouwse stranden 
op het zandtransport bij het Verklikkerstrand. Mogelijkheden tot het activeren van de zandafzetting 
door aanpassing van de strandhoofden dienen te worden benut. 
De maatregelen zijn weergegeven op kaart 21. 
 
 
Verstuiving Meeuwenduinen en Duinen Westenschouwen 
 
Verstuiving is een voorwaarde voor het instandhouden van specifieke levensgemeenschappen van 
stuivend duin, duingrasland en duinstruweel met een hoge biodiversiteit. Zowel in de zeereep als 
achter de buitenste duinenrij moet de verstuiving dus toenemen. Ter hoogte van de Meeuwenduinen 
zijn de buitenduinen in de 1990 nog opgehoogd en werden deze duinen tot voor kort nog kunstmatig 
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vastgelegd. Inmiddels is besloten om de kust hier dynamisch te handhaven en zijn de zandsuppleties 
hier gestaakt. Hoewel de buitenste duinenrij hier geleidelijk aan afkalft is de verwachting dat stuifgaten 
nog vele jaren op zich zullen laten wachten. Aangezien de verstuiving in de Meeuwenduinen dringend 
gewenst is dient de ontwikkeling van stuifgaten hier actief te worden bevorderd.  
 
Het verstuiven van de Meeuwenduinen zal actief worden gestimuleerd door de buitenste duinregel op 
enkele plaatsen te verlagen. Deze locaties zijn aangeduid op kaart 22. De ingreep behelst het 
verwijderen van de begroeiing en het verlagen van de eerste duinenrij tot N.A.P.+ 5,50m (het 
rekenpeil 2006). Het vrijkomende zand wordt opzij geschoven waardoor het bewaard blijft in hetzelfde 
kustprofiel. Daarbij wordt het omringende buitenduin geherprofileerd met een glooiend hoogteverloop. 
Door de verlaging tot N.A.P.+5,50m wordt een windgat gecreëerd dat de verstuiving in het binnenduin 
zal aanwakkeren. Tevens ontstaat bij het herprofileren veel kaal zand dat zich landwaarts zal 
verplaatsen. De duinhoogte van minimaal N.A.P.+5,50m voorkomt het binnendringen van zeewater. 
Deze hoogte zal minimaal worden gehandhaafd. Ook zal, indien dat uit oogpunt van 
waterkeringbeheer of in het belang van de waterwinning nodig blijkt te zijn, de buitenste duinregel 
weer worden gesloten.  
 
Aangezien het ontwikkelen van stuifgaten in de buitenduinen een nieuw fenomeen is en er elders in 
het land is gebleken dat dit veel publiek aantrekt dient deze ontwikkeling vergezeld te gaan van een 
goed toegangsbeleid (Haterd & Reitsma, 1999). Voorkomen moet worden dat de stuifgaten gebruikt 
gaan worden als oneigenlijke toegangen tot de Meeuwenduinen. Het recreatieve aspect van de 
verstuiving (openstelling, voorlichting, toezicht) wordt meegenomen in de uitwerking van het onderdeel 
recreatie en handhaving.  
 
De duinen van Westenschouwen bieden eveneens goede mogelijkheden voor verstuiving. Naast het 
veiligheidsaspect dient hier evenwel ook rekening gehouden te worden met de effecten op recreatie, 
bosbouw en drinkwaterwinning. Uit recreatief oogpunt levert verstuiving in de duinen van 
Westenschouwen een duidelijke meerwaarde op. De monotone erosieklif wordt hierdoor gevarieerder; 
er ontstaat een spannend landschapselement dat tevens als toegang kan dienen van het strand naar 
het nabijgelegen bos. Verstuiving gaat niet ten koste van de toegankelijkheid van het duingebied. 
Door de stuifgaten zal de invloed van wind, zout en water op het naaldbos toenemen. Dit kan de 
vitaliteit van het bos op sommige plaatsen aantasten. De natuurwinst tengevolge van de verstuiving - 
herstel van het waardevolle natuurdoeltype stuivend duin - is echter dusdanig groot dat hieraan de 
voorkeur wordt gegeven.  
 
Verstuiving kan in principe ook het functioneren van de waterwinputten in de Boswachterij 
Westerschouwen aantasten. Stuifgaten zijn om deze reden alleen mogelijk in de noordelijke en 
zuidelijke sector van de duinen van Westenschouwen, zoals aangegeven op kaart 23. Overigens kan 
de toegenomen verstuiving niet leiden tot verzilting van het duingebied, want het binnendringen van 
zeewater is tengevolge van de grote hoogte van het duinprofiel niet mogelijk. Aangezien er thans al 
sprake is van enkele eerste aanzetten tot verstuiving behoeft dit proces niet actief gestimuleerd te 
worden en kan worden volstaan met het volgen van het proces. De verstuiving wordt dus niet actief 
gestimuleerd maar ook niet actief afgeremd. Aangezien de verstuiving in de duinen van 
Westenschouwen zich concentreert op enkele duinafgangen ligt een koppeling met recreatie hier voor 
de hand. In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de implicaties van de verstuiving voor het 
recreatieve medegebruik. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op de implicaties van de verstuiving 
voor de zeewering. 
 
 
Regeneratie droge duingraslanden 
 
Op diverse plaatsen in het vroongebied heeft de verruiging in het verleden geleid tot de vorming van 
dikke strooisellagen. Deze lagen verhinderen het herstel van de duingraslandvegetatie, ook wanneer 
deze worden begraasd. Met name in de noordelijke vroongronden, de Maire, het zuidelijke deel van 
het zweefvliegveld en het zuidelijke deel van de Zeepeduinen dienen de strooisellagen te worden 
afgevoerd. Aangezien het hier om aanzienlijke oppervlaktes gaat is het klassieke plaggen hier 
financieel niet haalbaar. Een nieuwe techniek, het zogenaamde ‘chopperen’ kan hier uitkomst bieden. 
Daarbij wordt de strooisellaag door een chopper-machine afgeschraapt en via een kar afgevoerd. Er 
worden bij het chopperen alleen plantenresten afgevoerd, geen grond.  
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Natuurontwikkeling Zoomgebied Renesse-Haamstede 
 
In het Zoomgebied zullen de komende jaren inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd met als doel 
het gevarieerde landschap van de duinzoom te herstellen. Zodra de verwerving van het natuurgebied 
hier heeft plaatsgevonden zal door de Provincie Zeeland een inrichtingsplan worden opgesteld waarin 
tevens de recreatiefunctie en de waterfunctie worden uitgewerkt. Deze beheersvisie bevat diverse 
aanknopingspunten voor de inrichting van het zoomgebied en is afgestemd op het ontwerp-
landschapsplan Duinzoom Schouwen (Dienst Landelijk Gebied, 2004).  
 
 
5.1.4 Soortgerichte maatregelen 
 
Hoewel de hiervoor genoemde inrichtings- en beheersmaatregelen in principe voldoende 
mogelijkheden bieden voor een flora en fauna zijn voor enkele planten- en diersoorten aanvullende 
maatregelen noodzakelijk. 
 
Groenknolorchis 
Het beheer van het natuurmonument is gericht op de instandhouding van een levenskrachtige 
populatie van de Groenknolorchis. De in de vorige paragraaf aangekondigde maatregelen tot herstel 
van natte duinvalleigraslanden zijn mede gericht op uitbreiding van de geschikte standplaatsen van 
deze prioritaire plantensoort van de EG-Habitatrichtlijn. Bij het uitvoeren van de inrichtings- en 
beheersmaatregelen worden bestaande populaties (uiteraard) ontzien. Daarnaast zal de ontwikkeling 
van de Groenknolorchis nauwgezet worden gevolgd. Op de monitoring van de Groenknolorchis wordt 
nader ingegaan in paragraaf  5.7. 
 
Noordse woelmuis 
Het beheer van het natuurmonument is tevens gericht op de instandhouding van een levenskrachtige 
populatie van de Noordse woelmuis. De in de vorige paragraaf aangekondigde maatregelen tot herstel 
van natte duinvalleigraslanden en extensieve begrazing van het natuurlijke duinlandschap zijn 
afgestemd op de eisen van deze prioritaire diersoort van de EG-Habitatrichtlijn. Bij het uitvoeren van 
de inrichtings- en beheersmaatregelen worden bestaande populaties (uiteraard) ontzien. Daarnaast 
zal de ontwikkeling van de Noordse woelmuis nauwgezet worden gevolgd. Op de monitoring van de 
Noordse woelmuis wordt nader ingegaan in paragraaf 5.8. 
 
Vleermuizen 
Diverse soorten vleermuizen gebruiken bunkers en oude bomen als slaapplaatsen en kraamkamers. 
De bunkers in het natuurmonument worden waar mogelijk geschikt gemaakt voor vleermuizen door 
deuren en ramen af te sluiten en kleine vliegopeningen vrij te laten. Oude loofbomen met mogelijke 
slaapplaatsen van vleermuizen worden niet verwijderd.  
 
Kustbroedvogels 
Het Verklikkerstrand is een geschikt broedgebied voor kustbroedvogels als Strandplevier, 
Bontbekplevier en Dwergstern. De zonering van het Verklikkerstrand is een belangrijke stap in de 
veiligstelling van het broedbiotoop van deze soorten. In de broedperiode (maart-juli)  
dient betreding van het broedbiotoop te worden vermeden. Daartoe is een tijdelijke afsluiting van een 
deel van het Verklikkerstrand noodzakelijk. In par. 5.1.3 is al ingegaan op het beheer van het 
Verklikkerstrand.  
 
 
5.1.5 Faunabeheer 
 
Algemeen 
 
Jacht in een natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet is een vergunningplichtige handeling. 
Thans geldt voor jacht in natuurmonumenten het “nee, tenzij”-principe. Dat wil zeggen dat jacht alleen 
kan worden toegestaan wanneer de noodzaak kan worden aangetoond. De noodzaak kan betrekking 
hebben op de openbare veiligheid, de volksgezondheid, schade aan gewassen en schade aan flora 
en fauna. De regels voor het faunabeheer zijn vastgelegd in de Flora- en Faunawet.  
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In de afgelopen jaren zijn geen vergunningen afgegeven voor faunabeheer binnen het 
natuurmonument. Momenteel zijn geen vergunningen van kracht. Er zijn geen aanwijzingen dat 
faunabeheer in de nabije toekomst wel noodzakelijk zal zijn. Uitzondering vormt het Damhert (zie 
hieronder) 
 
Overigens wordt verwacht dat het “nee, tenzij”-principe voor faunabeheer in natuurmonumenten in de 
nabije toekomst zal worden gewijzigd. In het Beleidskader Faunabeheer (november 2003) kondigde 
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een wetswijziging aan die de jacht in 
aangewezen gebieden onder de Natuurbeschermingswet, de Vogelrichtlijn en het Ramsarverdrag in 
principe mogelijk moet maken. Voorwaarde is wel dat de eigenaar van de gronden hiervoor 
toestemming verleent en dat de soorten en waarden waarvoor het gebied is aangewezen niet worden 
aangetast. 
 
 
Damhert 
 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het Damhert op de Kop van Schouwen. In 1996 
zijn enkele dieren uit gevangenschap ontsnapt. Deze dieren vormen thans een in het wild levende 
populatie in het natuurmonument, die snel in aantal toeneemt. Uit andere duingebieden met 
Damherten (Manteling van Walcheren, Noord-Hollands duinreservaat) is bekend dat de populaties 
sterk kunnen groeien, daarbij schade kunnen berokkenen aan omliggende landbouwgronden en een 
gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. Dit betekent dat de ontwikkeling van de 
Damhertenpopulatie op de voet moet worden gevolgd en dat er een beheersplan moet worden 
opgesteld waarin wordt geanticipeerd op de te verwachten overlast. In 2003 heeft de Provincie 
Zeeland opdracht gegeven aan het onderzoeksinstituut Alterra om de ontwikkeling en het 
terreingebruik van de Damherten te inventariseren en te adviseren over het beheer. Het advies van 
Alterra zal worden vertaald in het faunabeheersplan Zeeland.  
 
 
5.2 Water- en milieubeheer 
 
5.2.1 Waterconservering 
 
Het waterbeheer binnen het natuurmonument is gericht op het bereiken van een zo natuurlijk 
mogelijke waterhuishouding. Dat betekent dat de natuurlijke waterberging in het duingebied maximaal 
moet worden gevuld en dat zo min mogelijk duinwater wordt afgevoerd op de poldersloten. De 
waterhuishouding mag niet leiden tot wateroverlast in bebouwd gebied. Dit betekent dat het water 
zoveel mogelijk wordt vastgehouden in natuurgebied (waterconservering) en dat wateroverlast bij 
woonbebouwing wordt voorkomen door middel van een goede oppervlakkige detailafwatering. Dit is 
ook de benadering van de Stuurgroep Wateroverlast Kop van Schouwen die belast is met de aanpak 
van de wateroverlast.  
 
Binnen het natuurmonument kan waterconservering op vijf manier plaatsvinden: 

- de onttrekking van natuurlijk grondwater kan worden beperkt 
- de onttrekking van grondwater kan worden gecompenseerd met infiltratie 
- de verdroging door naaldbos kan worden verminderd door omvorming tot andere begroeiing 
- het wegstromen van oppervlaktewater kan worden voorkomen door te stuwen in waterlopen 
- het wegstromen van oppervlaktewater kan worden voorkomen door te stuwen in 

natuurgebieden. 
Tot dusver worden deze vormen van waterconservering in mindere of meerdere mate toegepast. 
 
De onttrekking ten behoeve van de algemene drinkwaterwinning is gedurende de laatste decennia 
steeds verder gecompenseerd met infiltratie van voorgezuiverd Haringvlietwater (zie ook par. 3.2.2). 
Daarmee is de verdroging van het duingebied effectief bestreden en is de watervoorziening voor 
Schouwen gewaarborgd tot tenminste 2015. 
 
De diverse kleine onttrekkingen van grondwater uit het natuurmonument zijn gelimiteerd aan de hand 
van vergunningen. Permanente winningen anders dan voor drinkwater zijn niet toegestaan. 
Uitbreiding van de bestaande winningen is niet mogelijk (Provincie Zeeland, 2001) 
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De onttrekking en interceptie door naaldbomen wordt bestreden door omvorming van het naaldbos tot 
loofbos. Deze omvorming wordt de komende jaren geïntensiveerd, onder andere door omvorming van 
naaldbos in lage begroeiingen die minder water verbruiken. 
 
Het wegstromen van water via waterlopen is enigszins voorkomen door middel van het stuwtjesplan. 
De stuwtjes hebben vooral in de zomermaanden een functie en voorkomen dat het grondwater al te 
diep wegzakt. Omdat overal op een laag peil wordt gestuwd gaat in de winter van de stuwtjes geen 
waterconserverende werking uit. In waterlopen in natuurgebieden is conservering in de 
wintermaanden echter goed mogelijk. Deze mogelijkheden dienen te worden benut.  
 
In de eendenkooi van het Watergat wordt, ten behoeve van het instandhouden van deze kooi, een 
onderbemaling onderhouden. Nagegaan moet worden hoe deze ondermaling kan worden 
geoptimaliseerd. 
 
Stuwing van water in natuurgebieden vindt thans slechts beperkt plaats. Dit vereist een specifieke 
inrichting van het waterafvoerstelsel en flankerende maatregelen voor de drooglegging van eventuele 
bebouwing in de directe omgeving. De mogelijkheden tot waterconservering in natuurgebieden dienen 
beter te worden benut en zullen deel uitmaken van het project Bestrijding Wateroverlast Kop van 
Schouwen. Daarbij zal de nadruk liggen op het vliegveld, de Maire, het Watergat, Slot Moermond, 
Slotbos Haamstede en het Zoomgebied.  
 
 
5.2.2 Bestrijding wateroverlast 
 
De bestrijding van de wateroverlast concentreert zich op de deelgebieden Nieuw-Haamstede, 
Boeijesbos (Groene Woud), Hoge Hilleweg (Westenschouwen), Oosterscheldelaan (Haamstede), 
Zoomgebied en omgeving Renesse. In het project Wateroverlast Bebouwd Gebied Kop van 
Schouwen worden maatregelen getroffen om de wateroverlast te voorkomen. Daarbij is sprake van 
een gefaseerde aanpak waarbij het deelgebied Nieuw-Haamstede voorop loopt en andere 
deelgebieden volgen.  
 
De oplossing voor het probleem van de wateroverlast ligt in het verbeteren van de detail-afwatering in 
en rond de getroffen percelen.  Deze aanpassing van de detail-afwatering is gericht op het snel 
afvoeren van overtollig water bij extreme neerslag en heeft geen significante effecten op de 
grondwaterstanden in de wijdere omgeving. 
 
Aangezien er een duidelijke ruimtelijke scheiding bestaat tussen de gebieden met wateroverlast 
(buiten het natuurmonument) en de gebieden met waterconservering (binnen het natuurmonument) 
zijn beide ontwikkelingen in principe goed op elkaar af te stemmen. 
 
Bij een nauwgezette afstemming van de waterconservering in natuurgebieden en waterafvoer uit 
gebieden met wateroverlast kunnen bovendien positieve meekoppelingen voor natuur en 
waterbeheersing worden behaald. Het water dat wordt afgevoerd uit bebouwd gebied kan immers ten 
goede komen aan het natuurmonument en conservering van water in het natuurgebied ontlast het 
afvoerstelsel in tijden van extreme neerslag.  
 
Een goed watersysteem moet zodanig gedimensioneerd zijn dat aan de normen van waterafvoer en 
waterberging kan worden voldaan. Het beheer en onderhoud dient dit te waarborgen. Het waterschap 
heeft de “keur waterbeheer” en de “legger” als belangrijkste instrumenten om het waterlopenstelsel te 
beheren en te onderhouden. Om het onderhoud uit te kunnen voeren wordt in de keur aangegeven 
dat een strook naast een waterloop dient te worden vrijgehouden van obstakels als bebouwing, 
bomen en hekwerken. De onderhoudsstroken zoals deze zijn vastgelegd in de keur ontbreken bij een 
groot deel van de huidige waterlopen. Daar waar mogelijk zullen de stroken alsnog worden aangelegd 
of zal het afwateringssysteem vrijgemaakt moeten worden. Het zal niet overal mogelijk zijn om de 
onderhoudsstroken vrij te maken zonder ingrepen te doen in tuinen, wegen, openbaar groen, 
houtwallen en natuurgebieden. Een complicatie daarbij is dat een deel van de waterlopen gelegen is 
op particulier eigendom. Daar waar het aanleggen van een onderhoudsstrook niet mogelijk is zal 
gezocht worden naar oplossingen in de vorm van aangepast onderhoud door het waterschap. Het 
uitvoeren van aangepast onderhoud is overigens een jaarlijks terugkerende extra kostenpost. Daar zal 
dan ook terughoudend mee worden omgegaan.  
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De verbetering van het waterlopenstelsel binnen het natuurmonument Kop van Schouwen dient te 
passen binnen de uitgangspunten van de aanpak van de wateroverlast Kop van Schouwen en binnen 
de voorwaarden van de Natuurbeschermingswet, zoals verwoord in deze beheersvisie. Dit betekent 
dat de gewenste extra capaciteit van de waterlopen binnen het natuurmonument vooral gezocht moet 
worden in een verbreding en overdimensionering van de waterlopen en dat diepere ontwatering wordt 
vermeden. 
 
Volgens de keur wordt het onderhoud aan alle waterlopen uitgevoerd door het waterschap. De 
aanpalende terreinen zijn ontvangstplichtig voor het uitkomende maaisel en baggerspecie. Om 
schade aan het natuurmonument te voorkomen dienen de terreinbeheerder en het waterschap 
bindende afspraken te maken over het onderhoud van de waterlopen binnen het natuurmonument, dit 
met inbegrip van de periode van uitvoeren, de werkwijze bij het onderhoud en de wijze waarop 
maaisel en bagger worden afgevoerd. 
 
Om te kunnen voldoen aan de normering volgens het beleid van WB21 (waterbeheer 21e eeuw) wordt 
sinds 2000 het bestaande waterlopenstelsel in de Kop van Schouwen onderzocht en worden 
knelpunten geinventariseerd. Waar noodzakelijk zullen waterlopen worden verruimd, kunstwerken 
worden aangepast en bergingsgebied worden aangelegd. Bij het vaststellen van de capaciteit van de 
diverse componenten van het waterafvoersysteem wordt rekening gehouden met de voorziene 
klimaatwijzigingen gedurende de 21e eeuw (Waterbeheer 21e eeuw). 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat alle ruimtelijke plannen een watertoets 
moeten ondergaan. De watertoets is een proces waarin de waterbeheerder, in dit geval het 
waterschap Zeeuwse Eilanden, in een vroeg stadium van het planproces betrokken wordt. De 
waterbeheerder brengt een wateradvies uit en de planvormer motiveert zijn ruimtelijke keuzes in een 
waterparagraaf. Hierdoor zal het water een prominente rol krijgen in de ruimtelijke planvorming. 
Om nieuwe gevallen van wateroverlast in de toekomst te voorkomen dienen ook via het ruimtelijke 
ordeningsbeleid normen te worden gesteld aan het bouwen in gebieden met hoge grondwaterstanden. 
Te denken valt hierbij aan het uitsluiten van bebouwing in gebieden met zeer hoge grondwaterstanden 
of het stellen van bijzondere eisen aan de hoogteligging of technische constructie van de woningen.  
 
 
5.2.3 Bestrijding eutrofiëring 
 
Hoewel de regionale stikstofdepositie op Schouwen tot laagste van Nederland behoort worden de 
normen voor schrale duinvegetaties (10 kg stikstof/ha/j) nog ruimschoots overschreden. Zelfs wanneer 
de landelijke beleidsdoelstelling van 40% reductie in 2010 wordt gehaald zal niet voldaan worden aan 
de ecologische normen voor het natuurmonument. Aangezien stikstofbronnen in de directe omgeving 
een grote invloed kunnen hebben op de totale regionale depositie dienen dergelijke bronnen zoveel 
mogelijk te worden bestreden. Dit betekent dat de milieuzonering in het kader van de Wet Ammoniak 
en Veehouderij op Schouwen moet worden nageleefd en dat de depositie van stikstof nog verder 
moet worden gereduceerd tot gemiddeld maximaal 10 kg/ha/jaar. 
 
 
5.2.4 Bestrijding licht- en geluidbronnen 
 
Stilte en duisternis zijn wezenlijke kenmerken van een groot natuurlijk duingebied als de Kop van 
Schouwen. Geluid- en lichtbronnen dienen daarom uit het natuurmonument te worden geweerd. Ook 
kunnen beperkingen worden gesteld aan het aanbrengen van nieuwe geluid en lichtbronnen aan de 
rand van het natuurmonument. Voor reeds bestaande hinderlijke geluid- en lichtbronnen aan de rand 
van het natuurmonument dienen mitigerende maatregelen worden getroffen zoals afscherming. 
Overigens bestaan voor licht en geluid in en rond natuurgebieden geen specifieke milieunormen. Dit 
betekent dat hier de Natuurbeschermingswet (geen kunstmatige licht- en geluidbronnen binnen het 
natuurmonument, geen effecten van licht- en geluidbronnen buiten het natuurmonument) maatgevend 
is en dat het voorzorgprincipe hier van toepassing is. Op de verdere handhavingsaspecten wordt 
nader ingegaan in paragraaf 5.6. 
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5.3 Recreatiebeheer 
 
5.3.1 Ontwikkeling en beheer wandelroutes 
 
Routes voor de plezierwandelaar 
 
Het natuurmonument biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van grofweg 5 routes voor de 
plezierwandelaar. Een voorstel voor de mogelijke situering van dergelijke routes is opgenomen in het 
streefbeeld recreatie.  
 
Bij de situering van de wandelroutes is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van het 
natuurmonument. De wandelaar wordt de gelegenheid geboden de diverse kwaliteiten van het 
natuurmonument te beleven zonder schade voor de natuur. De wandelroutes voor de 
plezierwandelaar zijn in principe berekend op grote aantallen wandelaars (meer dan 100 
voorbijgangers per uur). 
 
Wandelroute 1 (8,9 km) voert door de Boswachterij Westerschouwen via reeds bestaande paden. Via 
deze route kan men de Boswachterij, de uitkijktoren aan het einde van de Adriaan van der Weijdeweg, 
de Boompjesput, de westelijke Zeepeduinen, de zuidelijke Meeuwenduinen en de Duinen van 
Westenschouwen beleven. De route kan naar believen worden ingekort of uitgebreid, bijvoorbeeld 
richting strand. Voor de ontwikkeling van deze route kan worden volstaan met het ontwikkeling van 
een nieuwe routeaanduiding inclusief bebording. De wandeling start bij de Adriaan van der 
Weijdeweg, waar ruime parkeergelegenheid aanwezig is. 
 
Wandelroute 2 (3,3 km) voert door de Zeepeduinen en volgt eveneens de reeds bestaande 
wandelpaden. Via deze route kan men de Zeepeduinen, met zandverstuiving, duingraslanden 
moerasbos, duinmeer en grazers beleven. Aangezien de wandelroute langs kwetsbaar duingebied 
voert is een beperkte ontsluiting door middel van toegangswegen, parkeervoorzieningen en bebording 
gewenst. Het bestaande voorzieningenniveau kan gehandhaafd blijven. 
 
Wandelroute 3 is een langere wandeling (7,5 km) rond de Verklikkerduinen en de Maire. De route 
loopt ten dele via bestaande duinovergangen, ten dele over het strand en voor een deel over een 
nieuw te ontwikkelen wandelpad. Via deze route kan men het Verklikkerstrand en de Voordelta, de 
Verklikkerduinen, de Maire, de Vroongronden en het Watergat beleven. Ontwikkeling van een 
wandelpad tussen Nieuw-Haamstede en camping Duinhoeve is essentieel omdat men anders is 
aangewezen op de drukke Kloosterweg en een drukke fietsroute over camping Duinhoeve. De 
wandeling is ontsloten via parkeerplaatsen bij Nieuw-Haamstede (duinovergang) en camping 
Duinhoeve. De wandelroute ligt plaatselijk in kwetsbaar gebied. Dat geldt in het bijzonder voor het 
Verklikkerstrand en voor de Buitenverklikker. Om verstoring van het aangroeistrand met 
kustbroedvogels te voorkomen dient de bestaande duinovergang in oostelijke richting te worden 
verplaatst. Om de natte duinvalleivegetatie in de westelijke Verklikkervallei te kunnen ontwikkelen 
dient de bestrating van de duinovergang plaatselijk te worden verwijderd. Ter plaatse ontstaat 
gelegenheid tot beleving van de flora van de natte duinvalleien. Overigens zal het aantal wandelaars 
op deze route vanwege de lengte en zwaarte (veel hellingen) beperkt blijven.  
 
Wandelroute 4 Zoomgebied (6,8 km) combineert het besloten duinzoomlandschap van de Hoge Zoom 
met het toekomstige parklandschap van het te ontwikkelen natuurgebied. De route loopt overwegend 
via een nieuw aan te leggen tracé in het natuurontwikkelingsgebied en ten dele over bestaande 
ontsluitingswegen. Totdat dit gebied gerealiseerd is vormt een wandelroute via de Lage Zoom en de 
Hoge Zoom een alternatief. De wandelroute is te bereiken via de Hoge en de Lage Zoom.  
 
Wandelroute 5 (6,5 km) tenslotte combineert de Duinen van Renesse met de duinzoom en Slot 
Moermond. De wandeling loopt overwegend via bestaande paden. De passage van Slot Moermond 
en kom Renesse verdient bijzondere aandacht omdat hier een nieuw wandelpad moet worden 
aangelegd en men de medewerking nodig heeft van eigenaren. De wandeling passeert geen 
kwetsbare natuur en kan in principe geschikt worden gemaakt voor grote aantallen bezoekers. 
 
Deze wandelroutes dienen goed begaanbaar te zijn en vergezeld te gaan van een goede 
padaanduiding. In bos kunnen de paden worden bekleed met houtsnippers; in open terrein kan 
gebruik worden gemaakt van (geegaliseerd) zand en schelpen. Voorzieningen zoals (picknick) banken 
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en afvalbakken worden aan begin- en eindpunten van de wandelroutes gesitueerd, zo mogelijk op de 
overgangen van bos naar open duingebied.  
 
De geschetste routes staan in verbinding met diverse andere, reeds bestaande wandelpaden, zodat 
de wandelaar naar wens kan inkorten of uitbreiden. In verband met de diversiteit aan wandelpaden in 
de Boswachterij Westerschouwen en de Duinen van Renesse is een verfijning van de wandelroutes 
gewenst. Hiervoor kan bijvoorbeeld het knooppuntensysteem worden toegepast, waarbij de wandelaar 
op knooppunten van paden geattendeerd wordt op de keuzemogelijkheden om de wandeling te 
verlengen dan wel in te korten.  
 
 
Routes voor de struinwandelaar 
 
Specifiek voor de struinwandelaar kunnen op enkele plaatsen verbindingspaden worden ontwikkeld. 
Aan de hand van het natuurstreefbeeld worden hiertoe 6 mogelijkheden geboden 
 
Wandelverbinding 1 (1,3 km) verbindt de wandelroute 1 (Boswachterij Westerschouwen) met 
wandelroute 2 (Zeepeduinen). Deze verbinding volgt het bestaande wandelpad en voldoet aan alle 
eisen voor een struinwandelroute. Via deze avontuurlijke verbinding kan men de natte duinvalleien en 
het duinkopjeslandschap van de Zeepeduinen bewonderen en heeft men de mogelijkheid om de 
wandeling in de Zeepeduinen te combineren met een route via het Noordzeestrand of naar de 
Meeuwenduinen. Enkele markeringspaaltjes dienen voor de routeaanduiding. Verdere voorzieningen 
zijn op deze wandelverbinding niet noodzakelijk. 
 
Wandelverbinding 2 (5,4 km) wordt gevormd door het bestaande wandelpad door de Meeuwenduinen. 
Dit verbindt de wandelroute 1 (Boswachterij Westerschouwen) met wandelroute 3 (Verklikkerduinen). 
Ook deze wandelverbinding voldoet in zijn huidige vorm al in hoge mate aan de eisen van een 
struinwandelroute. In de Verklikkerduinen kan het oude duinpad worden hersteld. Ook is te overwegen 
de wandelroute door de Meeuwenduinen jaarrond open te stellen. Voorwaarde hierbij is wel dat 
uitwaaiering van wandelaars over het duingebied wordt voorkomen. Aangezien het hier een niet 
uitgerasterde route betreft is het risico op uitwaaiering en verstoring van kwetsbare natuur reeel. Dit 
betekent dat met het jaarrond openstellen van de Meeuwenduinen eerst moet worden 
geëxperimenteerd, zodat de eisen ten aanzien van voorlichting, toezicht, handhaving en inrichting 
vastgesteld kunnen worden.  
 
Wandelverbinding 3 (2,7 km) verbindt wandelroute 2 (Zeepeduinen) met route 3 (Verklikkerduinen) en 
route 4 (Vroongronden). Hiervoor dient een nieuw wandelpad ontwikkeld te worden via het Groene 
Woud, over het zweefvliegveld en langs de Kloosterweg. Via de verbinding is men in de gelegenheid 
het Groene Woud en het zweefvliegveld te beleven en kan men een doorsteek maken naar de 
wandelroutes door de Verklikkerduinen en de Vroongronden. Op kaart 16.1 is deze route indicatief 
aangeduid. Ontwikkeling van deze route is ecologisch gezien mogelijk omdat deze geen doorsnijding 
van natuurkernen teweegbrengt en bovendien goed gecombineerd kan worden met andere plannen: 
fietspad door het Groene Woud, natuurontwikkeling op het zweefvliegveld en bestrijding wateroverlast 
Nieuw-Haamstede. 
 
Wandelverbinding 4 (0,6 km) verbindt wandelroute 3 (Verklikkerduinen) met route 4 (Zoomgebied) en 
loopt ten dele via bestaande en ten dele via nieuw te ontwikkelen paden door de Westerenban en het 
bos Gadra. Via deze route kan men het natuurontwikkelingsgebied Westerenban en het bos Gadra 
beleven.  
 
Wandelverbinding 5 (1,9km) tussen het Watergat en de Duinen van Renesse biedt de mogelijkheid 
om een kortsluiting te maken tussen wandelroute 3 (Verklikkerduinen) en route 5 (Duinzoom 
Renesse). Om als verbinding te kunnen functioneren dient de bestaande fiets- en wandelroute 
technisch te worden aangepast.  
 
Wandelverbinding 6 (0,6 km) tenslotte koppelt wandelroute 4 (Zoomgebied) aan route 5 (Duinzoom 
Renesse). Hierbij kan worden volstaan met het ontwikkelen van een pad tussen de Hoge Zoom en de 
Vroonplas.  
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De wandelverbindingen op kaart 16.1 vormen in ecologisch opzicht het meest natuurvriendelijke 
alternatief.  Voor de struinwandelaar worden overigens geen verdere voorzieningen aangelegd. Deze 
doelgroep maakt voor wat betreft de ontsluiting gebruik van de bestaande voorzieningen 
(wegenstructuur, parkeerplaatsen, bebording). 
 
 
5.3.2 Ontwikkeling en beheer fietsroute 
 
Op kaart 16.2 is een voorstel ontwikkeld voor het aanleggen van een aantrekkelijke, vrijliggende en 
doorgaande fietsroute van zuid naar noord in en langs het natuurmonument. Het voorstel vormt het 
meest natuurvriendelijke alternatief. Dat betekent dat geen grootschalige natuur wordt doorsneden en  
dat leefgebieden van kwetsbare doelsoorten worden ontzien. De totale lengte van het hier geschetste 
recreatieve fietspad bedraagt 21,6 km. De route kan goed worden gecombineerd met de fietsroute via 
het Zoomgebied (10,2 km) en de fietsroute via de Oosterschelde (17,7). Hieronder wordt nader 
ingegaan op de verschillende trajecten van het fietspad. 
 
Traject 1 – Dit traject omvat de bestaande fietsroute in de Boswachterij Westerschouwen. Het huidige 
fietspad voldoet in principe aan de eisen.  
 
Traject 2 – Dit omvat de verbinding tussen de Boswachterij via de buitenrand van de Zeepeduinen 
naar de Vertonsweg. Deze route kan het beste worden aangelegd via het tracé van het bestaande 
wandelpad langs de Zeepeduinen. Fietspad en wandelpad worden naast elkaar aangelegd.   
 
Traject 3 – Dit traject vormt de verbinding tussen de Vertonsweg, het Groene Woud, het 
zweefvliegveld en de Torenweg. In het Groene Woud en langs de Kloosterweg dient een nieuwe 
fietsverbinding te worden gemaakt. Dit tracé heeft de voorkeur boven een alternatief op de grens van 
Zeepeduinen en zweefvliegveld omdat hierdoor geen versnippering van het natuurkerngebied 
optreedt. Bovendien kan de aanleg van dit tracé worden gecombineerd met andere ontwikkelingen 
langs de Kloosterweg, te weten de aanleg van een wandelverbinding, maatregelen tot verbetering van 
de waterhuishouding en natuurontwikkeling. 
 
Traject 4 - Tussen de vuurtoren en de Maire volgt het fietspad de bestaande verkeersroute via de 
Torenweg. Te overwegen is de inrichting van deze weg meer op de fietser af te stemmen door het 
aanleggen van fietsstroken. 
 
Traject 5 - Vanaf de Maire naar het Duinhoevepad volgt het fietspad de bestaande verkeersweg. De 
fietsroute via camping Duinhoeve wordt vervangen door een nieuw aan te leggen fietspad direct naast 
de camping met uitzicht op de Verklikkerduinen. Het verlies aan oppervlakte natuurgebied wordt 
gecompenseerd met de gedeeltelijke verplaatsing van het Duinhoevepad in oostelijke richting. In de 
Maire wordt de aanleg van het fietspad wordt gecombineerd met de aanleg van een wandelpad, 
aanpassing van de waterbeheersing en natuurontwikkeling. Teneinde betreding van het duingebied 
tegen te gaan worden fiets- en wandelpad uitgerasterd. 
 
Traject 6 – Dit is de fietsverbinding tussen camping Duinhoeve en het strand. Ten behoeve van de 
zonering van het Verklikkerstrand wordt de duinovergang in oostelijke richting verplaatst. Het fietspad 
volgt daarbij de helling van de duinenrij, waarbij de duinvalleien van het Watergat worden ontzien. De 
fiets- en wandelroute ter plaatse worden verbeterd door deze beter te scheiden. Teneinde betreding 
van het duingebied te voorkomen worden fiets- en wandelpad uitgerasterd. Halverwege het 
Duinhoevepad, wordt de afrastering onderbroken teneinde integrale begrazing mogelijk te maken. 
 
Traject 7. Tussen de Oude Hoeve en het Watergat wordt het bestaande fietspad gehandhaafd. 
 
Traject 8. Tussen het Watergat en de duinen van Renesse wordt het bestaande fietspad gevolgd. 
 
Traject 9. Dit is de route via de Duinen van Renesse naar de Laone. Deze loopt eveneens via een 
reeds bestaand fietspad.  
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5.3.3 Ontwikkeling en beheer ruiterroutes 
 
De bestaande ruiterroutes in en langs het natuurmonument bieden ruime mogelijkheden voor het 
maken van tochten te paard. De kwaliteit van de routes kan op enkele punten worden verbeterd door 
het maken van enkele verbindingen. Dat geldt in het bijzonder voor de verbinding tussen de Duinen 
van Renesse en het Watergat, zoals te zien op kaart 16.3. 
 
 
5.3.4 Parkeervoorzieningen 
 
Met de toename van recreatiemogelijkheden en routestructuren groeit ook de behoefte aan 
verbetering van de parkeervoorzieningen. Om verkeersoverlast in en rond het natuurmonument te 
voorkomen dienen deze parkeervoorzieningen zorgvuldig te worden gelocaliseerd en ingericht. In 
principe is het huidige zoneringsbeleid hiervoor een goed vertrekpunt. Daarbij is het gewenst nieuwe 
voorzieningen zoveel mogelijk in de duinzoom te situeren, in de nabijheid van de belangrijke 
toevoerwegen. Ook dient ruim aandacht te worden besteed aan hygiëne (wc’s en afvalbakken), 
voorlichting (informatieborden, folders) en aan de specifieke eisen van de doelgroepen.  
 
De geconstateerde verkeersoverlast door paardentrailers kan worden opgelost door kleine 
parkeerplaatsen af te sluiten voor auto’s met aanhanger en voor deze doelgroep in de duinzoom 
specifieke parkeervoorzieningen te creëren. 
 
 
5.3.5 Voorlichting  
 
Functie van voorlichting 
 
Voorlichting over het natuurmonument Kop van Schouwen heeft een tweeledig doel. Ten eerste dient 
voorlichting om de bezoeker te informeren over de bezienswaardigheden van het natuurmonument. 
Het voorziet wat dat betreft dus in een behoefte van de geïnteresseerde bezoeker en is belangrijk 
voor het draagvlak voor natuur en natuurbeheer. Goede informatie over het natuurmonument kan het 
bezoek aan het natuurmonument stimuleren en de waardering van het gebied verhogen.  
Daarnaast is voorlichting ook een instrument om de bezoeker te wijzen op de regels die gelden binnen 
het natuurmonument. In verband met de grote aantallen bezoekers op de Kop van Schouwen en het 
grote aantal ‘nieuwkomers’  is voorlichting zeer belangrijk om het gebruik van het natuurmonument 
goed te kunnen sturen. In voorlichtingsacties en –producten dienen beide elementen 
(wetenswaardigheden en regels) steeds te worden gecombineerd.  
 
 
Doelgroepen 
 
De bezoekers van het natuurmonument zijn divers in hun herkomst, belangstelling en 
activiteitenpatroon. De pure strandbezoeker heeft weinig aandacht voor het natuurmonument. Voor 
deze groep kan worden volstaan met de minimale basisinformatie over de toegang van het 
natuurmonument en met name over de ligging en bereikbaarheid van de stranden. De vertierzoeker 
en de natuurliefhebber hebben meer specifieke informatie nodig over toegankelijkheid, 
bezienswaardigheden en wandelroutes. In de voorlichting dient onderscheid te worden gemaakt 
tussen algemene voorlichting en meer specifieke inhoudelijke voorlichting. 
 
Aangezien vaste bezoekers en incidentele bezoekers in ruime mate van het natuurgebied gebruik 
maken dient met beide categorieën rekening te worden gehouden. De incidentele bezoeker kan 
worden bediend met basisinformatie. De vaste bezoeker heeft juist behoefte aan actuele informatie 
over de ontwikkelingen in en rond het gebied. Met name voor deze laatste groep is het belangrijk om 
periodiek nieuwe informatie te verspreiden of om activiteiten te organiseren. 
 
Aangezien een groot deel van de bezoekers uit het buitenland afkomstig is, met name uit Duitsland, 
dient informatie in beginsel ook in deze taal te worden aangeboden.  
 
Tenslotte dient ook rekening te worden gehouden met de bewoners en directe omwonenden van het 
natuurmonument. Zij hebben belang bij actuele informatie over ontwikkelingen in en rond het 
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natuurmonument. Aangezien de bewoners en omwonenden het meest direct met het 
natuurmonument te maken ligt het voor de hand hen direct bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken. 
 
 
Media 
 
Algemene informatie over het natuurmonument kan het beste via een geïllustreerde folder worden 
verspreid. In principe voorziet de provinciale folder over het natuurmonument in een belangrijke 
behoefte. De folder wordt in twee talen opgesteld en breed verspreid onder VVV’s, campings en 
voorlichtingscentra. Alvorens de folder te herzien dient via een enquête te worden nagegaan of en hoe 
(nog) beter rekening kan worden gehouden met de informatiebehoefte van de doelgroepen.  
 
Voor de meer geïnteresseerde bezoeker is een inhoudelijke brochure (boek) over het 
natuurmonument gewenst. Aangezien een omvattende inhoudelijke publicatie tot dusver ontbreekt 
dient de totstandkoming te worden gestimuleerd.  
 
Actuele ontwikkelingen rond de Kop van Schouwen kunnen via nieuwsbrieven worden verspreid en 
via voorlichtingsavonden worden toegelicht. Thans voorziet de nieuwsbrief van de Gebiedscommissie 
Schouwen-West in deze behoefte.  
 
Binnen het natuurmonument heeft de bebording een belangrijke functie. Algemene informatie over het 
natuurmonument, informatie over de routes en over de geldende regels dient bij de begin- en 
eindpunten van de diverse routes weergegeven te worden. De verdere informatie kan een specifiek 
karakter hebben, gericht op het deelgebied, de bezienswaardigheden en het beheer. Een meer 
geplande en gecoördineerde aanpak van de informatievoorziening op de borden in en rond het 
natuurmonument is gewenst om de informatie per deelgebied te doseren. 
 
Om de betrokkenheid van de bezoeker bij het natuurmonument te vergroten kunnen activiteiten 
worden ontwikkeld. Van grote betekenis zijn de vele excursie die door beheerders en door het IVN en 
door de natuur- en vogelwacht worden geleid. Het aanbod aan activiteiten kan verder worden 
verbreed door het houden van studieavonden, beheersdagen, veldpractica, en dergelijke. Thans is 
niet duidelijk in welke mate de bezoeker behoefte heeft aan dergelijke activiteiten. Via een enquête 
kan worden nagegaan waar de belangstelling ligt.  
 
Een gecoördineerde aanpak van voorlichtingsactiviteiten is belangrijk om de bezoeker op maat te 
kunnen bedienen met een goed product, om efficiënt te kunnen werken, en om goede initiatieven te 
kunnen ontplooien. Tot dusver is nog te veel sprake van individuele acties van terreinbeheerders, 
recreatiebedrijven en VVV’s en ontbreekt een vast aanspreekpunt. Gezien de grootte van het 
natuurmonument, de aantallen en diversiteit van de bezoekers en gelet op de toenemende 
belangstelling voor natuurgerichte activiteiten ligt het voor de hand om de voorlichtingsactiviteiten te 
concentreren in een voorlichtingscentrum. Enkele eerste aanzetten hiertoe, in de vorm van het 
Ecoscope en de werkschuur van Staatsbosbeheer dienen te worden geëvalueerd en op basis daarvan 
kan bezien worden in welke vorm een voorlichtingscentrum voor de Kop van Schouwen het beste 
gestalte kan krijgen. 
 
 
Specifieke aandachtspunten 
 
Bezoekers dienen afstand te bewaren tot de grazers (paarden en koeien) in het natuurmonument. 
Benadering van de dieren, aaien en voeren kan het natuurlijke graasgedrag negatief beïnvloeden en 
is dus schadelijk voor het natuurbeheer. Aaien en bijvoeren van de grazers is verboden. Daarnaast 
kan het benaderen van de dieren tot schrik- en afweerreacties bij de grazers leiden, waarbij ook 
agressief gedrag mogelijk is (bijten en trappen). Uit andere gebieden in ons land zijn voorbeelden van 
dergelijke schrikreacties bekend (Henkens & Maasland, 2002). De bezoeker dient bij het betreden van 
het natuurmonument te worden geïnformeerd over de risico’s van het benaderen van grazers en te 
worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. De terreinbeheerder is niet aansprakelijk voor 
schade wanneer de risico’s aan de bezoeker kenbaar zijn gemaakt.  
 
Teken vormen in toenemende mate een risico voor de bezoeker van het natuurmonument. Het aantal 
meldingen van tekenbeten is de laatste jaren sterk toegenomen. Bovendien neemt ook het aantal 
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besmettingen met de Lyme bacterie de laatste jaren duidelijk toe. Ook in het natuurmonument loopt 
men risico om deze ziekte op te lopen. Dit risico is met name aanwezig wanneer men buiten de paden 
loopt door hoog gras, struiken of dicht bos. Hoewel de terreinbeheerder niet verantwoordelijke is voor 
dergelijke besmettingen heeft deze wel een taak om de bezoeker voor dit gevaar te waarschuwen. 
 
In een natuurlijk duingebied als de Kop van Schouwen loopt men ook een risico op letsel. 
Boomwortels, konijnenholen en steile hellingen kunnen de aanleiding zijn tot een valpartij, waarbij 
verstuikingen of botbreuken niet zijn uitgesloten. Ook hiervoor geldt dat de terreinbeheerder niet 
aansprakelijk is voor dergelijk letsel maar dat deze wel de taak heeft de bezoeker hiervoor te 
waarschuwen bij de ingang tot het gebied.  
 
 
5.4 Ontsnippering infrastructuur 
 
Op enkele plaatsen in en rond het natuurmonument wordt de natuurlijke ontwikkeling van flora en 
fauna gehinderd door de aanwezige infrastructuur. Hierdoor krijgt de zandverstuiving onvoldoende 
kansen, wordt de vrije uitwisseling van planten en dieren tussen deelgebieden verhinderd en is een 
integrale natuurlijke begrazing van het vroonlandschap onmogelijk. In het verleden zijn al diverse 
maatregelen getroffen om de versnippering tegen te gaan, zoals het samenvoegen van 
begrazingseenheden en het verwijderen van de Vroonweg. Toch zijn er nog steeds obstakels in het 
gebied aanwezig die voor versnippering zorgen. Wat betreft de infrastructuur (wegen en waterlopen) 
gaat het hierbij om (van zuid naar noord): 

- A. van der Weijdeweg; betonbaan met hard substraat is ongewenst i.v.m. verstuiving 
- Kloosterweg; asfaltweg 50 km/h met hard substraat en rasters is ongewenst i.v.m. verstuiving, 

verkeersslachtoffers en fysieke barrière voor fauna 
- Verklikkerpad; asfaltbaan met hard substraat is ongewenst i.v.m. primaire duinvorming 
- Middenpad; asfaltbaan met hard substraat is ongewenst i.v.m. primaire duinvorming 
- Duinhoevepad; betonbaan met hard substraat en rasters is ongewenst i.v.m. verstuiving en 

fysieke barrière voor fauna 
- Hoogenboomlaan; asfaltweg niet openbaar met hard substraat en rasters is ongewenst i.v.m. 

verstuiving, verkeersslachtoffers en fysieke barrière voor fauna. 
De ligging van deze knelpunten is te zien op kaart 24. 
 
De A. van der Weijdeweg dient mede voor de ontsluiting van het pompstation en dient om deze reden 
berijdbaar te zijn voor zwaar transport. Aangezien een acceptabel alternatief voor deze betonbaan 
ontbreekt, blijft deze voorlopig gehandhaafd. 
 
De Kloosterweg vormt de ontsluitingsweg voor Nieuw-Haamstede inclusief de daar aanwezige 
strandovergangen. Hoewel een technisch alternatief aanwezig (het asfalt zou kunnen worden 
vervangen door doorgroeibeton) levert deze ingreep op korte termijn teveel complicaties voor de 
verkeersafwikkeling van Nieuw-Haamstede. Besloten wordt met de herinrichting van de Kloosterweg  
te wachten totdat enkele daaraan gerelateerde ontwikkelingen (aanleg wandel- en fietspaden, 
natuurbeheer zweefvliegveld, aanpassing waterhuishouding Nieuw-Haamstede) voltooid zijn. 
Uiteindelijk wordt de Kloosterweg passeerbaar gemaakt voor grazers. 
 
De functie van het Verklikkerpad verschuift van duinovergang naar wandelpad. Teneinde enkele 
duinvalleien te kunnen regenereren worden enkele laaggelegen delen van de asfaltbaan verwijderd en 
omgevormd tot schelpenpad. De maatregel maakt deel uit van het plan tot ontwikkeling van een 
wandelroute rond de Verklikkerduinen. 
 
De versnipperende werking van het Duinhoevepad wordt opgeheven door een deel van het pad 
passeerbaar te maken voor grazers van de Vroongronden. Ter plaatse wordt de betonbaan vervangen 
door een schelpenpad. De maatregel maakt deel uit van het plan tot afronding van het doorgaande 
fietspad. 
 
De Hoogenboomlaan doorsnijdt de voormalige primaire strandvlakte van het Watergat. Wanneer de 
duinvalleivegetatie van het Watergat hersteld wordt dient ook de versnippering door de 
Hoogenboomlaan te worden opgeheven. Daartoe wordt de asfaltweg ter hoogte van de duinvallei 
vervangen door doorgroeibeton, voorzien van veeroosters. 
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5.5 Zeewering 
 
De volgende maatregelen in deze beheersvisie zijn van invloed op de zeewering van Schouwen: 

1- verstuiving Meeuwenduinen 
2- verstuiving duinen Westenschouwen 
3- ontwikkeling Verklikkerstrand 
4- tijdelijke opening Buitenverklikker 
5- beëindiging vastlegging duinen 
6- opruimen oude stuifschermen en stimuleren verstuiving binnenduinen 

Deze maatregelen staan beschreven in paragraaf 5.1. 
 
Deze maatregelen passen in de huidige algemene visie op het dynamisch kustbeheer voor Schouwen 
zoals beschreven in het Waterkeringsbeheersplan (Waterschap Zeeuwse Eilanden, 2003) en het 
Provinciaal kustbeleidsplan (Provincie Zeeland, 2004). 
 
Bij het uitvoeren van de maatregelen wordt rekening gehouden met de veiligheidseisen die aan de 
zeewering worden gesteld. De maatregelen 1, 3, 5 en 6 voldoen aan de veiligheidseisen en kunnen 
volgens plan worden uitgevoerd. Bij de verstuiving in en nabij de Boswachterij dient rekening te 
worden gehouden met eventuele risico’s op ondermijning van waterwinmiddelen. In samenspraak met 
de N.V. Delta Nutsbedrijven kan desgewenst een afslagzone worden afgebakend. Zodra de grens van 
deze afslagzone wordt bereikt worden maatregelen getroffen om verdere verstuiving te voorkomen. 
 
Voor alle genoemde maatregelen geldt dat de ontwikkeling van de afslagzone doorlopend wordt 
gemeten en dat wordt ingegrepen zodra de grens van deze afslagzone wordt bereikt. 
 
 
5.6 Handhaving 
 
5.6.1 Formele handhaving 
 
Handhavingsbeleid 
 
Het handhavingsbeleid uit de oude beheersvisie wordt op hoofdlijnen gecontinueerd. Dit betekent 
onder andere dat: 
- geen afzonderlijke vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is voor de 
drinkwaterwinning door de Delta NV, het beheer van de zeewering door Waterschap Zeeuwse 
Eilanden, het aanbrengen van suppleties door Rijkswaterstaat, het gebruik van het zweefvliegveld 
door de vliegclub Haamstede, het gebruik van de ijsbaan aan de Laone, en het recreatief gebruik van 
percelen met de functie dagrecreatie 
- uitbreiding van dagrecreatieve terreinen binnen het natuurmonument niet mogelijk is 
- uitbreiding van verblijfsrecreatie binnen het natuurmonument niet mogelijk is 
- nog aanwezige verblijfsrecreatie binnen het natuurmonument, zoals de caravans in de Duinpolder, 
binnen de looptijd van deze beheersvisie wordt verplaatst naar locaties buiten het natuurmonument . 
 
De verplaatsing van de verblijfsvoorzieningen uit de Duinpolder maakt deel uit van het 
Gebiedsgerichte project “Schouwen-West”. Concreet betekent dit dat eigenaren het aanbod krijgen 
om te verplaatsen naar een locatie in de duinzoom. De verplaatsing dient binnen de looptijd van deze 
beheersvisie te worden voltooid.  
 
Ter beperking van de milieubelasting op het natuurmonument wordt het gebruik van verduurzaamd 
hout (gecreosoteerd of gewolmaniseerd) niet toegestaan. Er zijn voldoende alternatieve middelen 
verkrijgbaar, zoals Kastanjehout of Robiniahout. 
 
Het gebruik van enkele particuliere duingraslanden bij campings ten behoeve van incidentele sport- en 
spel-activiteiten is in het verleden gedoogd. Deze activiteiten kunnen worden voortgezet mits er geen 
specifieke inrichtingsmaatregelen plaatsvinden en de bepalingen in deze beheersvisie worden 
gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat deze terreinen niet mogen worden bemest of behandeld 
met bestrijdingsmiddelen. 
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Iedere burger dient de bepalingen van de Natuurbeschermingswet na te leven. Dat is een voorwaarde 
voor instandhouding van de wezenlijke kenmerken en van de habitattypen en soorten van 
communautair belang binnen het natuurmonument Kop van Schouwen. Handelingen binnen en buiten 
het natuurmonument die de wezenlijke kenmerken, het natuurschoon, de habitattypen of de soorten 
zouden kunnen schaden zijn niet toegestaan. De Natuurbeschermingswet bevat geen limitatieve lijst 
van maatregelen die hieronder vallen. In de praktijk betekent dit kort samengevat dat alle handelingen 
die de flora en fauna kunnen verstoren, die de terreingesteldheid kunnen doen veranderen en de rust, 
stilte of duisternis kunnen aantasten, niet zijn toegestaan tenzij men daarvoor van het bevoegd gezag 
een vergunning heeft verkregen. Een vergunning is dus ook vereist voor het uitvoeren van 
maatregelen die in deze beheersvisie worden aanbevolen. 
 
Onderstaande tabel geeft een (niet-limitatieve) opsomming van schadelijke handeling die in en rond 
het natuurmonument zijn waargenomen: 

Beschadiging van flora, fauna en vegetatie  
- intensief maaien van droge duingraslanden 
- knippen, plukken, uitspitten en verzamelen van planten en dieren 
- bijvoeren van grazers  
- bemesting 
- jacht  
- kappen van beplantingen 
- deponeren van maaisel en snoeihout 
- verbranden van maaisel en snoeihout 
- aanbrengen van houtsnippers op paden anders dan bospaden 

 
Aantasting van reliëf en bodem 
- graafactiviteiten 
- aanbrengen van weg- en padverharding 
- ontgrondingen, 
- verruimen van waterlopen 
- ophogen van het maaiveld 
- aanleggen van kabels en leidingen 

 
Milieuverontreiniging 
- gebruik van gecreosoteerd hout 
- gebruik chemische bestrijdingsmiddelen 

 
Verstoring door recreatie 
- vliegeren buiten de terreinen met de functie recreatie 
- schatzoekerij los van opengestelde paden 
- geocoaching los van opengestelde paden 
- geluidsoverlast door geluidsapparatuur en motoren 
- rijden met squads 
- plaatsen van tenten of caravans  

 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument zijn de volgende typen overtredingen van de 
Natuurbeschermingswet vastgesteld: ontgrondingen, ophogen van het maaiveld, verruimen 
waterlopen, rooien van beplanting, plaatsen van tenten of caravans, aanbrengen van verharding, 
commercieel snijden van takken, uitoefening van de jacht en leggen van kabels en leidingen. Volgens 
een vaste procedure wordt bij een geconstateerde overtreding eerst een officiële waarschuwing 
gegeven. Bij herhaling wordt opgetreden. Politie, toezichthouders en beheerders hebben bij diverse 
herhaalde overtredingen proces-verbaal opgemaakt, waarna de overtreding door de Officier van 
Justitie in Middelburg is afgehandeld. Afhankelijk van de aard van de overtreding en de 
voorgeschiedenis van de beklaagde zijn straffen opgelegd variërend van een waarschuwing tot een 
fikse geldboete. Daarnaast heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van 
de Natuurbeschermingswet de bevoegdheid bestuursrechtelijk een einde te maken aan een 
overtreding en om herstelmaatregelen af te dwingen. Wanneer een overtreder in zijn gedrag 
persisteert wordt eerst bestuursdwang aangezegd en vervolgens wordt deze ook uitgeoefend. 
 
Voor maatregelen in en rond het natuurmonument die de wezenlijke kenmerken of het natuurschoon 
van het natuurmonument zouden kunnen aantasten kan men een vergunning aanvragen bij het 
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bevoegd gezag, in dezen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, door tussenkomst 
van het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland. In de vergunningsaanvraag wordt de aard 
van de maatregel beschreven, worden de mogelijke gevolgen voor het natuurmonument toegelicht en 
wordt gemotiveerd waarom men een vergunning wenselijk acht.  
 
Vergunningsaanvragen worden door het bevoegd gezag getoetst aan wetgeving en beleid en voor 
advies voorgelegd aan deskundigen en belanghebbenden. Indien aangetoond kan worden dat 
wezenlijke kenmerken niet worden geschaad wordt in principe een vergunning verstrekt. Indien het 
plan, op advies van het bevoegd gezag, zodanig wordt gewijzigd dat voldaan wordt aan de wettelijk 
vereisten wordt de vergunning alsnog verstrekt. In alle andere gevallen wordt geen vergunning 
verstrekt. 
 
Sinds de aanwijzing van het natuurmonument zijn ca. 300 vergunningaanvragen ingediend. In ca. 20 
gevallen werd de vergunning na overleg door de aanvrager ingetrokken. In 49 gevallen werd 
vergunning geweigerd. In 14 gevallen werd vergunning verleend nadat de aanvraag in overleg met de 
provincie was gewijzigd. In alle overige gevallen werd vergunning verleend. De verleende 
vergunningen hadden betrekking op o.a.: natuurontwikkeling, herstelmaatregelen aan wallen, 
bosbeheer, vervanging van caravans, aanleg van recreatieve infrastructuur, aanpassingen aan de 
waterhuishouding, aanleg van riolering en kustverdediging. De beheersvisie speelt een cruciale rol bij 
de vergunningverlening. De visie bevat een beschrijving van de wezenlijke kenmerken van het 
natuurmonument en bevat een beschrijving van de gewenste ontwikkeling op de middellange termijn. 
Maatregelen die in de beheersvisie als gewenst worden beschouwd komen in aanmerking voor 
vergunningverlening. Maatregelen die in de beheersvisie expliciet als ongewenst wordt beschouwd 
komen niet in aanmerking voor vergunningverlening. In zoverre verschaft deze beheersvisie 
helderheid over het handhavingsbeleid. 
 
 
5.6.2 Toezicht 
 
Op de naleving van de Natuurbeschermingswet wordt toegezien door diverse opsporingsambtenaren. 
Dit betreft medewerkers van politie, justitie, terreinbeherende organisaties, ministerie van LNV en 
provincie Zeeland, die samenwerken in de Lokale Kontaktgroep Milieuhandhaving (LKM Schouwen-
Duiveland). Het accent bij het toezicht licht op preventie. Dit betekent dat overtreders worden 
aangesproken en gewaarschuwd. Afhankelijk van de aard van de overtreding wordt strafrechtelijk 
en/of bestuursrechtelijk opgetreden. 
 
De handhavingsformule van de LKM wordt voortgezet. Extra aandacht dient de komende tijd te 
worden besteed aan toezicht op de regels voor betreding van het natuurmonument, op ongeoorloofde 
inrichtingsmaatregelen en op ongeoorloofde recreatievormen. Naast het vaste toezicht door 
beheerders en provincie zullen hiertoe ook incidentele gezamenlijke handhavingsacties moeten 
worden gehouden. Nu de ontsluiting van het natuurmonument via wandel- en fietsroutes verder 
toeneemt is extra toezicht van de zijde van de beheerders noodzakelijk. De inzet van toezichthouders 
en politie dient te worden geïntensiveerd.  
 
 
5.7 Monitoring 
 
5.7.1 Natuur en landschap 
 
De ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument, zoals vegetatie, fauna, 
landschapselementen wordt gemeten door beheerders en provincie. Deze metingen worden 
gemiddeld eens per 5 jaar herhaald. De Provincie Zeeland is onder andere verantwoordelijk voor 
metingen naar het effect van grondwater op de plantengroei. Deze gegevens worden jaarlijks 
verzameld. De terreinbeheerders beschikken over een monitoringprogramma waarin 
vegetatieontwikkelingen worden vastgelegd en planten- en diersoorten worden geïnventariseerd. De 
Provincie Zeeland volgt de ontwikkeling van de vegetatiestructuur en de inrichting van het 
natuurmonument op basis van luchtfotoanalyse. Eens per 5 jaar worden nieuwe luchtfoto’s gemaakt. 
De laatste luchtfotoanalyse dateert van 1999 (Lubbers, 1999). In het monitoringprogramma van de 
beheerders worden prioritaire soorten en habitattypen van de EG-Habitatrichtlijn afzonderlijk 
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meegenomen. Specifiek ten behoeve van de Noordse woelmuis en de Groenknolorchis is een 
intensievere, kwantitatieve monitoring noodzakelijk.  
 
 
5.7.2 Water 
 
De ontwikkeling van het grondwater wordt gemeten door de Provincie Zeeland en de Delta N.V. De 
ontwikkeling van het oppervlaktewater (kwaliteit en kwantiteit) wordt gemeten door het Waterschap 
Zeeuwse Eilanden. Voor de interpretatie van de grondwaterstandsmetingen beschikt de provincie over 
een grondwatermodel voor Schouwen (Wal, 2003), waarmee de grondwaterstromingen kunnen 
worden berekend en grondwaterstanden kunnen worden verklaard en voorspeld. 
 
 
5.7.3 Recreatie 
 
Het recreatief gebruik van het natuurmonument wordt door het instituut Alterra sinds 2001 gemeten in 
opdracht van de Gebiedscommissie Schouwen-West. Aan de hand van enquêtes en metingen wordt 
bijgehouden welke activiteiten de bezoekers ontplooien en waaraan men behoefte heeft (Visschedijk 
& Segeren, 1998).
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6. Uitvoering van de beheersvisie 
 
 
 
6.1 Actieprogramma (bijlage 6) 
 
De maatregelen die in deze beheersvisie zijn beschreven zijn samengevat in de vorm van een 
actieprogramma in bijlage 6. Dit actieprogramma biedt een taakstelling aan overheden, beheerders en 
particuliere eigenaren om de kwaliteit van het natuurmonument verder te verhogen en daarbij te 
waken over een goede afstemming tussen de belangrijkste functies van het gebied: natuurbehoud, 
waterbeheer, zeewering en recreatie. 
 
De diverse voorgestelde maatregelen maken deel uit van een evenwichtig totaalpakket tot verbetering 
van het beheer en gebruik van het natuurmonument en dienen daarom in samenhang te worden 
voorbereid en uitgevoerd. In het actieprogramma is deze samenhang tussen activiteiten nader 
aangeduid in de vorm van acht uitvoeringsprojecten. Deze staan in paragraaf 6.3 beschreven. 
 
 
6.2 Organisatie van het natuurbeheer 
 
Vanwege de vele eigenaren in het natuurmonument is een zekere mate van coördinatie van het 
vegetatiebeheer dringend gewenst. De streefbeelden en beheersmaatregelen die in deze 
beheersvisie staan beschreven vormen een uitnodiging aan institutionele en particuliere beheerders 
om het geadviseerde beheer voort te zetten, te intensiveren of ter hand te nemen. Deze beheersvisie 
wijst verder de weg naar de instanties waar men terecht kan voor advies, ondersteuning of subsidie.  
 
In sommige gevallen is een actieve samenwerking tussen diverse beheerders noodzakelijk. Dat geldt 
in het bijzonder voor het organiseren van het begrazingsbeheer. Door praktische afspraken te maken 
over de begrazing van de duingraslanden kan de versnippering van het beheer worden verkleind en 
kan bovendien steeds efficiënter worden gewerkt. Met name het Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten spelen een belangrijke rol in het organiseren van het vegetatiebeheer. 
 
Met de invoering van het Programma Beheer in 2000 zijn de mogelijkheden voor beheerssubsidie bij 
particulier beheer sterk toegenomen. De particuliere beheerders in het natuurmonument komen in de 
meeste gevallen voor deze subsidie in aanmerking. Wanneer men hiervoor belangstelling heeft kan 
men contact opnemen met: 

- LASER (Slachthuisstraat 71, 6041 CB Roermond, tel. 0475-358600) voor de eisen en 
vergoedingen van beheerspakketten en voor het indienen van subsidieaanvragen 

- Provincie Zeeland, (Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631700) voor informatie over 
de begrenzing van natuurgebieden en over natuurdoelen en mogelijke beheerspakketten 

- Dienst Landelijk Gebied, (Postbus 6, 4460 AA Goes, tel 0113-237911) voor informatie over 
het programma beheer 

- Steunpunt agrarisch natuurbeheer, (ZLTO, Postbus 46, 4460 BA Goes, tel.: 0113-247707) 
voor praktische informatie over natuurbeheer voor boerenbedrijven. 

 
 
6.3  Organisatie van uitvoeringsprojecten 
 
Sommige actiepunten in deze beheersvisie dienen in samenhang te worden uitgevoerd. Dat is nodig 
uit het oogpunt van efficiëntie en uit het oogpunt van evenwichtigheid. Deze actiepunten zijn daarom 
gegroepeerd tot uitvoeringsprojecten. Aangezien deze projecten de capaciteit van afzonderlijke 
beheerders en eigenaren overstijgen is een coördinerende instantie noodzakelijk. De 
uitvoeringsprojecten worden hieronder genoemd. Daarbij wordt tevens de coördinerende instantie 
genoemd.  
 
1 Ontwikkeling Boswachterij Westerschouwen en Duinen Westenschouwen (natuur en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur en recreatie  
Activiteiten 1.3.4, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.5 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Westerschouwen, trekker Staatsbosbeheer 
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2 Ontwikkeling Meeuwenduinen (natuur en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur en recreatie in de Meeuwenduinen 
Activiteiten 1.3.4, 1.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.4.1, 5.1, 5.4, 6.2 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Meeuwenduinen, trekker Staatsbosbeheer 
  
3 Ontwikkeling Vliegveld (natuur, water en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur, water en recreatie op het zweefvliegterrein 
Activiteiten 1.1.2, 1.3.5, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3, 3.4.1, 4.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep vliegveld, trekker Gebiedscommissie/Dienst landelijk Gebied 
  
4 Ontwikkeling Verklikkerduinen (natuur en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur en recreatie in de Verklikkerduinen 
Activiteiten 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Verklikkerduinen, trekker Gebiedscommissie/Dienst Landelijk Gebied 
  
5 Ontwikkeling Watergat (natuur en water) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur en water in het Watergat 
Activiteiten 1.1.2, 1.3.1, 1.4.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 4.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Watergat, trekker Provincie (waterbeheer) 
  
6 Ontwikkeling Zoomgebied (natuur, water en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van acties voor natuur, water en recreatie in het Zoomgebied 
Activiteiten 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.6, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3, 3.4.1, 4.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Zoomgebied, trekker Gebiedscommissie/Dienst Landelijk Gebied 
  
7 Ontwikkeling Duinzoom en duinen Renesse (natuur, water en recreatie) 
Doelen Gecoördineerde acties voor natuur, water en recreatie tot ontwikkeling van duinzoom en duinen Renesse 
Activiteiten 1.1.1, 1.1.3.4, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep Duinen Renesse, trekker Gebiedscommissie/Dienst Landelijk Gebied 
  
8 Toezicht en handhaving 
Doelen Gecoördineerde uitvoering van toezicht en handhaving voor  natuur en recreatie 
Activiteiten 6.1, 6.2, 6.3 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Projectgroep handhaving, trekker Provincie 
 
Uit dit overzicht blijkt een belangrijke rol weggelegd voor de Gebiedscommissie Schouwen-West en 
de Dienst Landelijk Gebied. De Gebiedscommissie wordt verzocht de projecten 3, 4, 6 en 7 op te 
nemen in volgende uitvoeringsmodules van het Gebiedsgerichte project Schouwen-West. 
 
 
6.4 Financiën 
 
Door de grote diversiteit aan activiteiten is een veelzijdige financiering onvermijdelijk. Voor sommige 
activiteiten kan een beroep worden gedaan op reguliere subsidieregelingen zoals het Programma 
Beheer of de Provinciale Verordening voor landschapsbeheer (VOL). Met name voor de grotere 
projecten zullen specifieke financieringsvormen gevonden moeten worden, waarbij zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van nationale en internationale budgetten en van cofinancierings-
constructies. In het actieprogramma worden per actiepunt de meest voor de hand liggende 
financieringsvormen genoemd.  
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Bijlage 1 Aanwijzing Kop van Schouwen als beschermd -en  
staatsnatuurmonument  

 
 
 
Beschikkingen van 7 december 1978, 6 december 1979 en 10 juni 1988. 
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Bijlage 3 Natuurdoeltypen voor de Kop van Schouwen  
 
 
3.1  Achtergrond 
 
Een streefbeeld voor de natuurkwaliteit van de Kop van Schouwen is om verschillende redenen van 
belang. Met behulp van een streefbeeld kunnen ten eerste de ambities voor het natuurbehoud op de 
Kop van Schouwen worden vastgesteld. Dat schept duidelijkheid over de te volgen koers en over de 
te treffen maatregelen. Ten tweede kan aan de hand van het natuurstreefbeeld worden gemotiveerd in 
welke mate voldaan wordt aan de eisen van Natuurbeschermingswet, de EG-Habitatrichtlijn en het 
natuurbeleid van rijk en provincie. Een concreet natuurstreefbeeld kan vervolgens als referentie 
dienen voor het opstellen en beoordelen van diverse beheers- en inrichtingsmaatregelen en voor meer 
specifieke beleidsplannen. Tenslotte kan het natuurstreefbeeld een beoordelingskader vormen voor 
diverse ontwikkelingen en ingrepen in het natuurmonument. Om al deze redenen wordt aan het 
natuurstreefbeeld in deze beheersvisie veel aandacht besteed. In onderstaand streefbeeld zijn tevens 
de nieuwe, begrensde natuurgebieden meegenomen zoals weergegeven in het Natuurgebiedsplan 
Zeeland 2001. Het streefbeeld is uitgewerkt aan de hand van natuurdoeltypen. 
 
De positie van de Kop van Schouwen als Habitatrichtlijngebied, Natuurbeschermingswetgebied en 
kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur stelt hoge eisen aan de natuurkwaliteit. In het 
natuurmonument moet(en): 
1- de natuurlijkheid van het duinecosysteem behouden dan wel hersteld worden 
2- de biodiversiteit van het duingebied behouden, dan wel hersteld worden 
3- habitattypen van communautair belang duurzaam in stand gehouden worden 
4- planten- en diersoorten van communautair belang duurzaam in stand worden gehouden 
5- de natuurwetenschappelijke betekenis behouden en hersteld worden 
6- het natuurschoon behouden en hersteld worden. 
 
Om aan al deze eisen tegemoet te kunnen komen is bij het uitwerken van het streefbeeld voor natuur 
en landschap gewerkt met een vier-lagenbenadering, waarin deze verschillende eisen aan bod 
komen.  
Stap 1-  vaststellen van de natuurlijke ondergrond (reliëf, bodem en water) in de vorm van  

natuurlijke milieuprocessen en -patronen (gradiënten). Dit is uitgewerkt in een  
standplaatsenkaart.  

Stap 2- vertaling van de standplaatsenkaart in een natuurdoelenkaart.  
Stap 3- juridische toets van de natuurdoelenkaart op de bepalingen van de EG-Habitatrichtlijn en de  

Natuurbeschermingswet 
Stap 4- doorvertaling van de natuurdoelenkaart naar een landschapsstructuurkaart 
 
 
3.2 Uitwerking van het streefbeeld van natuur en landschap 
 
Stap 1- De standplaatsenkaart voor de Kop van Schouwen 
 
De natuurlijke ondergrond van de Kop van Schouwen is een resultante van de geomorfologische 
ontwikkeling, de bodemontwikkeling en de waterhuishouding. De geomorfologie uit zich in de vorm 
van het reliëf. De bodemontwikkeling uit zich in de vorm van uiteenlopende bodemtypen met eigen 
fysische en chemische kenmerken. De waterhuishouding uit zich in het voorkomen van droge en 
nattere deelgebieden met een specifieke waterkwaliteit.  
 
In het geomorfologische patroon van het natuurmonument (Wolfert & Buitenhuis, 1991) worden ten 
eerste de duingebieden en de poldergebieden van elkaar onderscheiden. De duingebieden vallen 
uiteen in strand, jonge reliëfrijke duinen, oude reliëfarme duinen en de duinzoom. Het strand valt 
uiteen in een afslagstrand ten zuiden van het Verklikkerpad en een aangroeistrand ten noorden 
daarvan. Binnen de jonge reliëfrijke duinen en binnen de oude, reliëfarme duinen wordt onderscheid 
gemaakt tussen stuivende en vastgelegde duinen. De duinzoom valt uiteen in een reliëfarme 
duinzoom ten noorden en een reliëfrijke duinzoom ten zuiden van Haamstede. 
 
De poldergebieden omvatten de polder Schouwen en de Burgh- en Westlandpolder. De polder 
Schouwen is een oude zeekleipolder met een deel poelgebied. De Burgh- en Westlandpolder is een 
jongere zeekleipolder met een kreekrug en een inlaag, te weten de Westenschouwense Inlaag. 
 

   
 



   

Deze geomorfologische eenheden zijn vervolgens verfijnd op basis van hun bodemgesteldheid 
(Kekem, 2003). De bodemkundige verschillen hebben betrekking op de textuur van de grond (zand- 
versus kleigronden), het kalkgehalte van de grond (kalkloos tot kalkrijk) en de bodemontwikkeling (van 
mineraal tot humeus). De bodemkundige verschillen hangen nauw samen met de geomorfologische 
ontstaanswijze. Zo komen we de ontkalkte en humeuze zandgronden met name tegen in de oude 
duinen en treffen we de minerale en de kalkrijke gronden met name aan in de jonge duinen. Deze 
deelgebieden zijn in kaart gebracht met behulp van de bodemkaart 1:50.000 en verdere 
bodemkundige detailinformatie. 
 
Tenslotte zijn de standplaatstypen verfijnd op basis van de waterhuishouding. De hoger gelegen 
duinruggen hebben het karakter van infiltratiegebied en bezitten doorgaans diepe grondwaterstanden. 
Oppervlaktewater is schaars en hoofdzakelijk beperkt tot enkele gegraven plassen. Ondiep 
grondwater wordt vooral aangetroffen in de duinvalleien en in de duinzoom. De deelgebieden met 
uiteenlopende grondwaterregimes zijn in kaart gebracht met behulp van de grondwatertrappenkaart.  
 
Op  basis van geomorfologie, bodem en water zijn diverse standplaatsen in kaart gebracht. De 
standplaatsenkaart is weergegeven in kaart 11. 
 
 
Stap 2- De vertaling van standplaatsen naar natuurdoelen 
 
Voor grote duingebieden als de Kop van Schouwen is het begeleid natuurlijke doeltype ‘dynamisch 
duinlandschap’  het vertrekpunt. Op de landelijke natuurdoelenkaart (Ministerie van LNV, in 
voorbereiding) en in het Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 is dit natuurdoeltype reeds vastgesteld. Bij 
het samenstellen van de natuurdoelenkaart voor deze beheersvisie is nagegaan of dit natuurdoeltype 
met succes toegepast kan worden, of er verfijningen of aanpassingen nodig zijn, of dat andere 
doeltypen aan de orde zijn. Met name wordt hierbij ook gekeken naar de eisen die vanuit de EG-
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet aan de biodiversiteit van het natuurmonument worden 
gesteld.  
 
Bij het vertalen van de standplaatsen naar de natuurdoelen is bottom-up gewerkt. Eerst zijn de 
natuurdoeltypen geselecteerd die het beste passen bij de diverse standplaatstypen op de Kop van 
Schouwen. De natuurdoeltypen zijn gebaseerd op het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001), 
waarin de standplaatseisen zijn beschreven. Deze koppeling van standplaatstypen en natuurdoeltypen 
is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Vervolgens zijn de halfnatuurlijke natuurdoeltypen uit deze tabel  opgeschaald naar begeleid 
natuurlijke typen. Daarbij zijn natuurdoeltypen met een overeenkomstig beheer samengevoegd. Dit 
resulteerde in een clustering van twee begeleid-natuurlijke typen en diverse halfnatuurlijke doeltypen. 
Het resultaat van deze clustering vormt de legenda van de natuurdoelenkaart.  
 
 
Stap 3 – Juridische toets 
 
Via een juridische toets is daarna nagegaan of de natuurdoelenkaart in voldoende mate spoort met de 
bepalingen van de Natuurbeschermingswet en de EG-Habitatrichtlijn. In de beschikkingen tot 
aanwijzing van het natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet worden onder de noemer 
natuurwetenschappelijke betekenis reliëfvormen, bodemkundige en hydrologische differentiaties, 
vegetatietypen en planten- en diersoorten genoemd. De natuurdoelenkaart geeft, samen met de 
standplaatsenkaart en de beschrijving van de natuurdoeltypen, een detaillering van de 
natuurwetenschappelijke waarden die in de aanwijzingsbeschikkingen vermeld staan. De 
natuurdoelenkaart spoort daarmee in voldoende mate met de bepalingen van de 
Natuurbeschermingswet. 
 
 

   
 



   

Land- Terrein- Standplaats natuurdoeltype
schap type kalk humus water code naam
Duin 1- Strand 1a aangroeistrand rijk mineraal getij 3.48aa aangroeistrand

1b afslagstrand rijk mineraal getij 3.48ab afslagstrand
1c pionierduin rijk mineraal getij 3.40b onbeweide slufter en groen strand

2- Jonge, 2a jong, stuivend reliëfrijk duin rijk mineraal droog 3.48b stuivend duin
reliefrijke 2b jong, vastgelegd reliëfrijk duin rijk mineraal droog 3.35a droog kalkrijk duingrasland
duinen 3.54b doornstruweel

2c jong, vastgelegd reliëfrijk duin rijk humeus droog 3.64a naaldbos van arme zandgrond
3.64b loofbos van arme zandgrond

2d duinvallei rijk mineraal water 3.20 duinplas
droogvallend 3.24 moeras subtype a
nat 3.26a kalkrijke natte duinvallei

3- Oude 3a oud, stuivend reliëfarm duin arm mineraal droog 3.48b stuivend duin
reliefarme 3b oud, stuivend reliëfarm duin rijk mineraal droog 3.48b stuivend duin
duinen 3c oud, vastgelegd reliëfarm duin arm mineraal droog 3.34a droog kalkarm duingrasland

3d oud, vastgelegd reliëfarmeduin arm humeus droog 3.34a droog kalkarm duingrasland
3.46 droge duinheide
3.54a struweel en zoom
3.64b loofbos van arme zandgrond

3e geëgaliseerd duin laaggelegen arm humeus nat 3.29c blauwgrasland
3f geëgaliseerd duin hooggelegen arm humeus droog 3.34a droog kalkarm duingrasland

3.54a struweel en zoom
3g duinvallei arm mineraal water 3.22b zwak gebufferde duinplas

droogvallend 3.24 moeras, subtype a
nat 3.26b kalkarme natte duinvallei

3h duinvallei rijk mineraal water 3.20 duinplas
droogvallend 3.24 moeras subtype a
nat 3.26a kalkrijke natte duinvallei

3i duinvallei arm humeus water 3.22b zwak gebufferde duinplas
droogvallend 3.24 moeras, subtypen c, d, e

3.62 laagveenbos
nat 3.29c blauwgrasland

3.31 dotterbloemgrasland
3.43 natte duinheide

4- Duin- 4a reliëfrijke duinzoom arm humeus droog 3.34a droog kalkarm duingrasland
zoom 3.54a zoom en droge ruigte

3.64b loofbos van arme zandgrond
4b reliëfarme duinzoom arm humeus nat 3.57 elzen-essenhakhout

droog 3.34a droog kalkarm duingrasland
3.54a struweel en zoom

Polder 5- Oude 5a oude zeekleipolder arm humeus water 3.24 moeras, subtypen d en e
zeeklei- nat 3.31 dotterbloemgrasland
polder 3.32a zilverschoongrasland

3.57a elzen-essenhakhout
vochtig 3.39c kamgrasweide

3.39d bloemrijk weidevogelgrasland
3.53 struweel en zoom
3.60 park-stinzenbos
3.66 bos van voedselrijke vochtige grond

6- Jonge 6a jonge zeekleipolder rijk humeus water 3.24 moeras, subtypen d en e
zeeklei- nat 3.32 zilverschoongrasland
polder vochtig 3.39c Kamgrasweide

3.50 akker van basenrijke grond
3.53 zoom en ruigte 
3.66 bos van voedselrijke vochtige grond

6b karrenveld arm humeus water 3.13a licht brak stilstaand water
nat 3.41 binnendijks zilt grasland

 
 
De Kop van Schouwen is aangemeld als speciale beschermingszone van communautair belang onder 
de EG-Habitatrichtlijn (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, 2003; Werkgroep 
Habitatrichtlijn LNV, 2002) omdat het een belangrijk gebied is voor vastgelegde kustduinen met 
kruidvegetatie (habitattype 2130), Atlantische vastgelegde, ontkalkte duinen (2150), duinen met 
duindoorn (2160) en vochtige duinvalleien (2190). Verder is het gebied aangemeld voor: wandelende 
duinen met helm (2120), duinen met kruipwilg (2170), beboste duinen (2180), en voor de prioritaire 

   
 



   

soorten: Noordse woelmuis (1340) en Groenknolorchis (1903). De genoemde habitattypen komen op 
de natuurdoelenkaart onder de volgende natuurdoeltypen voor: 
 
EG-habitattype        natuurdoeltype 
vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (2130) - 3.35 
Atlantische vastgelegde, ontkalkte duinen (2150) - 3.34, 3.46 
duinen met duindoorn (2160)     - 3.54 
vochtige duinvalleien (2190)    - 3.24, 3.26, 3.29,   
wandelende duinen met helm (2120)   - 3.48 
duinen met kruipwilg (2170)    - 3.55 
beboste duinen (2180)     - 3.62, 3.64, 3.66 
 
De Noordse woelmuis en de Groenknolorchis zijn doelsoorten in de volgende natuurdoeltypen: 3.24, 
3.25, 3.26, 3.29, 3.31, 3.32, 3.41 (Noordse woelmuis) en 3.26, 3.29 (Groenknolorchis). De 
natuurdoelenkaart stuurt aan op instandhouding en verbreiding van de genoemde habitattypen en 
soorten en spoort daarmee in voldoende mate met de bepaling van de EG-Habitatrichtlijn.  
 
De natuurdoelenkaart is naar aanleiding van deze juridische toetst niet gewijzigd. Wel is besloten 
enkele halfnatuurlijke doeltypen als nadere detaillering op de kaart op te nemen. Dit betreft de 
doeltypen nat duinvalleigrasland (3.26) en stuivend duin (3.48).  
 
 
Stap 4 – Doorvertaling van de natuurdoelenkaart naar een landschapsstructuurkaart 
 
De natuurdoelenkaart dient als basis voor een landschapsstructuurkaart. Doeltypen met 
overeenkomstige visueel-esthetische kwaliteiten zijn samengevoegd. Daarbij is met name gebruik 
maakt van de kenmerken openheid (open ruimtes en lage vegetatie versus besloten ruimtes en hoge 
vegetatie) en reliëf (reliëfarme deelgebieden versus geaccidenteerde tot reliëfrijke deelgebieden). Dit 
resulteerde in een ‘kale’ landschapsstructuurkaart. Met het oog op de landschapsbeleving door de 
bezoeker zijn hieraan de beeldbepalende landschapselementen van de Kop van Schouwen 
toegevoegd, zoals vuurtoren, kastelen, kerktorens, uitkijktoren, grazers, elzenmeten, paalhoofden. 
Tenslotte zijn voor elk deelgebied een aantal uitkijkpunten aangegeven. Dit zijn attractieve plekken, 
gelegen langs wandelroutes, die een fraai uitzicht bieden op het landschap. Per deelgebied zijn drie 
uitkijkpunten opgenomen. Het resultaat is weergegeven in kaart 13. 
 
 
3.3  Beschrijving van de natuurdoeltypen  
 

   
 



   

2.12a/b Natuurlijk duin onbegraasd (a) en begraasd (b) 
Beeld: duinlandschappen, bestaande uit een zeer gevarieerd mozaïek van stranden, stuivende 
duinen, slufters en groene stranden, zwak tot sterk gebufferde stilstaande wateren, natte valleien met 
pionierbegroeiingen en moerassen, droge duingraslanden, natte en droge duinheide, struwelen, 
beekjes, matig voedselrijke graslanden en bossen. De sleutelprocessen zijn divers van karakter. Het 
gaat met name om geomorfologische en hydrologische processen die overheersen in type 2.12a, 
terwijl vooral in type 2.12b ook begrazing belangrijk is. Tot de geomorfologische processen behoren 
kust-, duinvormings- en hellingprocessen. De verhouding tussen de onderdelen zal per gebied 
verschillen, maar verwacht mag worden dat in type a de nadruk meer zal liggen op de dynamische 
onderdelen (zoals strand, stuivend duin en slufter) en in type b meer op de kalkarme, grazige 
onderdelen. De betekenis van de beide duinlandschappen voor het behoud van biodiversiteit is heel 
groot. Van veel soorten geldt dat ze kenmerkend zijn voor deze typen. Dat is vooral zo bij de planten. 
Karakteristiek zijn onder andere Bitterkruidbremraap, Kleverige reigersbek, Koraalwortel, 
Kruisbladgentiaan, Liggend bergvlas, Liggende asperge, Oorsilene, Oranjegele paardenbloem, Ruw 
gierstgras, Slanke gentiaan, Vals muizenoor, Weegbreefonteinkruid en Zeewolfsmelk. Van de 
dagvlinders is vooral de Duinparelmoervlinder kenmerkend, terwijl de duinlandschappen ook 
belangrijke populaties van de Zandhagedis herbergen. Van de broedvogels geldt dat vooral soorten 
van open droge duinen, zoals Dwerg-, Grote en Noordse stern, Eider en Griel, kenmerkend zijn.  
Plantengemeenschappen: zie hiervoor bij de half-natuurlijke typen die hieronder genoemd zijn 
Bodemtype: vooral (kalkloze en kalkhoudende) duinvaag- en vlakvaaggrond. In gebieden die 
grenzen aan of omringd worden door het Getijdengebied ook de associatie van duin- en 
kweldergronden.  
Waterherkomst: vooral regenwater en grondwater (van interne oorsprong) en in mindere mate 
oppervlaktewater (van interne oorsprong) en zeewater (van externe oorsprong). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Zie de natuurdoeltypen hieronder voor randvoorwaarden  
• Conservering van gebiedseigen water. 
• Lokaal stagnering van regen-, grond- en oppervlaktewater. 
• Het grondwater kan lokaal (in en rond slufters en groene stranden) zwak brak tot zout zijn of een 

sterk wisselend chloridegehalte hebben. 
• Verstuiving is het dominante landschapsvormende proces. Beperking daarvan (door vastleggen 

van de zeereep buiten het gebied) mag daarom niet te sterk zijn.  
• Invloed van 'salt spray' in de buiten- en middenduinen. 
• Brand kan toegestaan worden als natuurlijk proces om een te grote dominantie van bos te 

voorkómen. 
• Aanwezigheid van duurzame populaties van (wilde) grote zoogdieren die de structuurdiversiteit 

bevorderen, met name edelherten en/of damherten, reeën en wilde zwijnen, is aan te bevelen. 
Thans zijn in de Duinen alleen reeën en damherten aanwezig. 

• Afwezigheid van infrastructurele barrières voor interne verplaatsing van diersoorten. 
• Rust in (een deel van) het landschap ten behoeve van verstoringsgevoelige soorten. 
• Luchtkwaliteit: een klein gedeelte (klasse 1-10%) is gevoelig voor atmosferische deposities en een 

groot gedeelte (klasse 34-66%) is daarvoor zeer gevoelig. 
Doelsoorten: zie hiervoor de hiernavolgende beschrijving van de natuurdoeltypen 
Habitatrichtlijn: zie hiervoor de hiernavolgende beschrijving van de natuurdoeltypen 
Minimumareaal: circa 1.000 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). Voor een goede uitwerking van natuurlijke, landschapsvormende processen is in type 
2.12 minimaal een oppervlak van 500 hectare nodig.  
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen (a) of bijsturing (b) met begrazing van paarden en/of runderen. 
Bij begrazing gaat het in principe om integrale jaarrondbegrazing, in aansluiting op graasactiviteiten 
van wilde grazers (waarvan de populatieomvang in beginsel niet gereguleerd wordt). In de winter kan 
men ook bijvoeren om de begrazingsdruk te verhogen. Uit het oogpunt van natuurlijkheid verdient het 
echter de voorkeur om gebieden zó te begrenzen dat er zo min mogelijk maatregelen nodig zijn. 
Eventueel kan (vanwege drinkwaterwinning) ook beheer van het waterpeil aan de orde zijn, maar dat 
mag geen negatieve effecten hebben op de biodiversiteit. Het beheer wordt integraal en 
ongedifferentieerd toegepast in het gehele gebied, maar heeft binnen het gebied, door de aanwezige 
afwisseling in fysieke omstandigheden en vegetatiestructuur, wel verschillende effecten.  
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: eenmalige bodemafgraving of het herstel van reliëf en een zo 
natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Infrastructurele barrières dienen opgeheven te worden. 

   
 



   

3.13  Brak stilstaand water 
Beeld: stilstaand water met een hoog en eventueel ook sterk wisselend chloridegehalte. De 
hydrologie wordt bepaald door een wisselwerking van brakke kwel enerzijds en neerslag anderzijds, 
waarbij met name in de zomer ook verdamping een rol speelt. Het water is basisch en (matig) eutroof. 
Plantengemeenschappen:  
1Aa1 Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos     
2Aa1 Associatie van Snavelruppia     
2Aa2 Associatie van Spiraalruppia      
4Ca1 Associatie van Brakwaterkransblad      
5Aa1 Associatie van Fijn hoornblad      
5Aa2 Associatie van Zilte waterranonkel      
5-RG3-[5A] Rompgemeenschap met Schedefonteinkruid en Gesteelde zannichellia van de Orde van 
 Gesteelde zannichellia    
8Bb2 Associatie van Ruwe bies     
8Bb3d Associatie van Heen en Grote waterweegbree (arme subassociatie)      
29Aa3a Associatie van Ganzevoeten en Beklierde duizendknoop (subassociatie met Zilte schijnspurrie)      
Bodemtype: klei-, zand- en veengronden (onderwaterbodem). 
Waterherkomst: vooral grond- en oppervlaktewater, eventueel zeewater (incidenteel in de Duinen). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
Variabele Waarde 
EGV   µS/cm 3.200*  

8.500 – 20.000** 
Calcium  mg Ca2+/l 100 – 200 
Chloride  mg Cl-/l 1.000 – 10.000* 

> 10.000** 
Sulfaat   mg SO4

2-/l 140 – 800 
Carbonaat  mg CO3

2-/l 100 – 300 
Diepte   m > 0,2 
• Flauwe oevers en geleidelijke overgangen bevorderen de gradiënt waarover water- en 

oeverplanten zich kunnen ontwikkelen. 
• Migratiemogelijkheden voor de fauna (bijvoorbeeld via slotenstelsels of complexen van poelen). 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Otter a, Waterspitsmuis va  
Vogels: Bergeend a, Dodaars a, Grauwe franjepoot a, Grote zaagbek a, IJslandse tureluur a, Kleine zilverreiger a, Kluut a, 
Kuifduiker a, Lepelaar a, Tureluur a, Visdief a, Wilde zwaan a  
Vissen: Diklipharder a, Grote koornaarvis va, Rivierprik a, Zeeprik a, Zwarte grondel va  
Kokerjuffers: Triaenodes reuteri va  
Vaatplanten: Brede zannichellia, Groot zeegras, Snavelruppia, Spiraalruppia, Zilte waterranonkel  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 20% (5 soorten). 
Minimumareaal: circa 0,25 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 0,5 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: baggeren indien zich een dikke organische laag op de bodem heeft 
gevormd (alleen bij sloten en waterlopen). Beheer van de omgeving: zoute kwelstroom op peil houden 
en/of periodiek gedoseerd zeewater inlaten.  
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: 
1. Uitgaande van een sterk geëutrofieerde toestand kan herstel plaatsvinden door middel van 

het uitbaggeren van de waterloop en het tegelijkertijd beperken of stoppen van de bemesting van 
aanliggende percelen danwel het watersysteem isoleren van intensief gebruikte landbouwpercelen, 
waardoor de uitspoeling of aanvoer van nutriënten vermindert.  

2. Uitgaande van een verzoete situatie kan herstel plaatsvinden door middel van het stoppen 
van doorspoeling met zoet water, het versterken van brakke kwel of het periodiek inlaten van 
zeewater. Hierdoor kan tevens een betere doorstroming ontstaan, waardoor nutriënten zich niet zo 
snel zullen ophopen in het systeem. 

3. Uitgaande van een vegetatie-arme toestand kan ontwikkeling plaatsvinden van oever- en 
verlandingsvegetaties door middel van de aanleg van glooiende oevers, eventueel gecombineerd 
met extensieve begrazing van de oevers. 

 

   
 



   

3.20  Duinplas 
Beeld: klein tot matig groot, vlakvormig, ondiep, stilstaand, matig tot sterk gebufferd, maar wel oligo- 
tot mesotroof, zoet water in de Duinen. Ze liggen vaak in duinvalleien in open terrein. De bodem 
varieert van zandig en voedselarm tot bedekt met organisch materiaal en matig voedselrijk.  
Plantengemeenschappen:  
4Ba2 Associatie van Stekelharig kransblad      
4Ba3 Associatie van Ruw kransblad      
4Bb1 Associatie van Gewoon kransblad      
4Ca1 Associatie van Brakwaterkransblad      
4-RG1-[4] Rompgemeenschap met Breekbaar kransblad van de Kranswieren-klasse      
5Aa1 Associatie van Fijn hoornblad      
5Aa2 Associatie van Zilte waterranonkel      
5Ca3 Associatie van Teer vederkruid      
5-RG1-[5] Rompgemeenschap met Aarvederkruid van de Fonteinkruiden-klasse      
6Ac4 Associatie van Waterpunge en Oeverkruid      
8Aa1 Lidsteng-associatie       
8Bb2 Associatie van Ruwe bies      
29Aa4 Slijkgroen-associatie      
Bodemtype: zand (onderwaterbodem). 
Waterherkomst: regen- en grondwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
Variabele Waarde 
Zuurstofverzadiging % 90 – 110 
EGV   µS/cm 100 – 1.000 
Calcium  mg Ca2+/l 30 – 140 
Kalium   mg K+/l 4 – 10 
Magnesium  mg Mg+/l 5 – 15 
Chloride  mg Cl-/l 60 – 300 (– 1.000)* 
Sulfaat   mg SO4

2-/l < 50 
Diepte (midden) m 0,2 – 1 (– 2)** 
Oppervlak  hectare 0,01 – 10 
• Gevarieerde oevers van vlak tot matig steil. 
• Aanwezigheid van verschillende duinwateren (variërend in grootte en successiestadium) in 

elkaars nabijheid heeft een positieve invloed. 
• Luchtkwaliteit: gevoelig voor atmosferische deposities.  
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Damhert a, Gewone dwergvleermuis a, Laatvlieger a, Rosse vleermuis a, Ruige dwergvleermuis a, 
Waterspitsmuis va, Watervleermuis a  
Vogels: Boerenzwaluw a, Bosruiter a, Dodaars va, Engelse kleine mantelmeeuw a, Geoorde fuut va, Grauwe franjepoot a, 
Grauwe klauwier a, Grote zaagbek a, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, IJsvogel a, Kleine mantelmeeuw a, Kleine 
zilverreiger a, Kluut a, Lepelaar a, Oeverzwaluw a, Pijlstaart a, Scholekster a, Slechtvalk a, Toendrarietgans a, Tureluur a, 
Visdief a, Wilde zwaan a, Zwarte ooievaar a, Zwartkopmeeuw va  
Amfibieën: Rugstreeppad va  
Kokerjuffers: Grammotaulius nitidus va, Limnephilus incisus va, Limnephilus luridus va, Limnephilus vittatus va  
Libellen: Bruine winterjuffer va, Gevlekte witsnuitlibel va, Glassnijder va, Vroege glazenmaker va  
Haften: Caenis lactea va, Ephemera vulgata va  
Bloedzuigers: Medicinale bloedzuiger vaw  
Platwormen: Planaria torva va  
Vaatplanten: Drienervige zegge, Dwergbloem, Dwergrus, Dwergvlas, Koprus, Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, 
Ongelijkbladig fonteinkruid, Stijve moerasweegbree, Teer vederkruid, Weegbreefonteinkruid  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (14 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2190 - Vochtige duinvalleien. 
Minimumareaal: circa 0,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 5 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: waterpeil laten bepalen door de natuurlijke hydrologie in het duingebied  ('s 
winters hoog en 's zomers laag). Beheer van de omgeving: handhaven van een natuurlijke hydrologie. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Herstel en ontwikkeling kan op een natuurlijke wijze plaatsvinden 
door middel van uitstuiving en duinaangroei. In het kader van OBN kunnen plaggen, maaien en 
baggeren (alleen in combinatie met plaggen) worden aangevraagd als reguliere maatregel.. 
Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pionierstadium) tot 10 jaar (later successiestadium). 
 
 

   
 



   

3.24  Moeras 
Beeld: dichte riet- of biezenbegroeiing in open water, pioniergemeenschap van droogvallende, 
gebufferde wateren en begroeiing van riet, biezen, grote zeggen en/of hoge kruiden op zeer natte, 
zwak zure tot neutrale, zwak tot matig eutrofe gronden met zoet tot zwak brak grond- en 
oppervlaktewater.  
Plantengemeenschappen:  
8Aa1 Lidsteng-associatie   
8Aa3 Associatie van Groot moerasscherm  
8Ab2 Associatie van Egelskop en Pijlkruid   
8Bb2 Associatie van Ruwe bies   
8Bb3d Associatie van Heen en Grote waterweegbree (arme subassociatie)   
8Bb4ac Riet-associatie (subassociatie met Kleine lisdodde en typische subassociatie)   
8Bb4b Riet-associatie (subassociatie met Dotterbloem)  
8Bc1 Oeverzegge-associatie   
8Bc2 Associatie van Scherpe zegge   
8Bd1 Galigaan-associatie  
8-RG2-[8] Rompgemeenschap met Slanke waterkers van de Riet-klasse   
8-RG3-[8] Rompgemeenschap met Grote lisdodde van de Riet-klasse  
8-RG4-[8] Rompgemeenschap met Kalmoes van de Riet-klasse  
8-RG5-[8A] Rompgemeenschap met Mannagras van de Vlotgras-orde  
8-RG6-[8B] Rompgemeenschap met Holpijp van de Riet-orde  
8-RG7-[8B] Rompgemeenschap met Padderus van de Riet-orde     
8-RG8-[8B] Rompgemeenschap met Moeraszegge van de Riet-orde  
29Aa4 Slijkgroen-associatie  
Bodemtypen: zand-, leem-, zavel-, klei- en veengrond (in subtype b alleen, voor zover er sprake is 
van enig substraat, vlietveengronden in laagveen). 
Waterherkomst: regen-, grond- en vooral oppervlaktewater; in subtype e echter vooral grondwater. 
Waterregime: open water* droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur* zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer ondiep tot matig diep, in mindere mate diep tot zeer 

diep Overstroming regelmatig tot nooit 
• Zoutgehalte van het grondwater:  zeer zoet tot zoet, in mindere mate zwak brak  
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Bever va, Das a, Dwergmuis va, Franjestaart a, Gewone dwergvleermuis a, Kleine hoefijzerneus a, Laatvlieger 
a, Noordse woelmuis a, Otter a, Rosse vleermuis a, Tweekleurige vleermuis a, Waterspitsmuis a  
Vogels: Aalscholver a, Baardman va, Bergeend a, Blauwborst a, Blauwe kiekendief va, Boerenzwaluw a, Bosruiter a, 
Brandgans va, Bruine kiekendief va, Buizerd a, Dodaars va, Geoorde fuut a, Grauwe gans a, Grauwe kiekendief a, Grauwe 
klauwier a, Grote gele kwikstaart a, Grote karekiet va, Grote zilverreiger va, Grutto a, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, 
IJsvogel a, Kemphaan a, Kleine zilverreiger a, Kluut va, Krooneend va, Kwak a, Kwartelkoning va, Lepelaar va, 
Oeverzwaluw a, Ooievaar a, Paapje va, Pijlstaart va, Porseleinhoen va, Purperreiger va, Reuzenstern a, Rietzanger va, 
Roerdomp va, Rosse grutto a, Rotgans a, Slechtvalk a, Smelleken a, Snor va, Sprinkhaanzanger va, Strandplevier va, 
Torenvalk a, Tureluur a, Velduil a, Visarend a, Visdief va, Watersnip va, Wespendief a, Wilde zwaan a, Woudaap va, Wulp 
va, Zeearend a, Zomertaling va, Zwarte ooievaar a, Zwarte stern va, Zwarte wouw a, Zwartkopmeeuw va  
 Amfibieën: Alpenwatersalamander a, Boomkikker a, Heikikker a, Poelkikker a, Rugstreeppad a  
Vissen: Kwabaal va, Meerval va  
 Dagvlinders: Aardbeivlinder a, Grote vuurvlinder va, Zilveren maan a  
Kokerjuffers: Grammotaulius nigropunctatus va, Grammotaulius nitidus va, Hagenella clathrata va, Limnephilus auricula 
va, Limnephilus luridus va, Limnephilus vittatus va  
Sprinkhanen en krekels: Europese treksprinkhaan va, Gouden sprinkhaan va, Moerassprinkhaan va, Veenmol vaw  
Libellen: Bandheidelibel a, Beekoeverlibel a, Beekrombout a, Bruine korenbout a, Bruine winterjuffer aw, Donkere 
waterjuffer a, Dwergjuffer va, Gevlekte glanslibel va, Gevlekte witsnuitlibel va, Glassnijder va, Groene glazenmaker a, 
Koraaljuffer a, Noordse winterjuffer va, Plasrombout a, Rivierrombout a, Sierlijke witsnuitlibel a, Vroege glazenmaker a  
Vaatplanten: Draadrus, Driekantige bies, Echt lepelblad, Eivormige waterbies, Galigaan, Genadekruid, Groenknolorchis, 
Klein sterrenkroos, Kleine kattenstaart, Moerasbasterdwederik, Moeraskartelblad, Moerasstreepzaad, Moeraswolfsmelk, 
Noordse zegge, Polzegge, Rijstgras, Ronde zegge, Spindotterbloem, Stijf struisriet, Veenmosorchis, Veenreukgras, 
Vleeskleurige orchis, Voszegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Welriekende nachtorchis, Witte munt, Zilt torkruid, Zomerklokje  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (36 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2190 - Vochtige duinvalleien. 
Minimumareaal: circa 0,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
circa 30 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen is in veel gevallen voldoende. Beheer van de omgeving: 
handhaven van de hydrologische omstandigheden in de vorm van overstroming of waterverzadiging, 
eventueel in de zomer enige decimeters ontwatering (met name om Riet te laten kiemen en 
strooiselafbraak te laten plaatsvinden). Voorkómen eutrofiëring via het grond- en oppervlaktewater. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: In het kader van OBN kunnen plaggen, maaien en verbeteren van 
de hydrologische situatie worden aangevraagd als proefmaatregel en als experimentele maatregel.  
Ontwikkelingsduur: enkele jaren tot 10 jaar in geval van herstel; enkele jaren tot 25 jaar in geval van 
ontwikkeling. 

   
 



   

3.26a Kalkrijke natte duinvallei 
Beeld: pionierbegroeiing en laagblijvende, mosrijke begroeiing van biezen, russen en kruiden in zeer 
natte tot matig natte, min of meer kalkrijke, mesotrofe tot zwak eutrofe, zandige valleien in de Duinen.  
Plantengemeenschappen:  
6Ac4 Associatie van Waterpunge en Oeverkruid       
9Aa1 Associatie van Drienervige zegge en Zwarte zegge       
9Ba3 Associatie van Duinrus en Parnassia       
9Ba4 Knopbies-associatie       
9-RG1-[9] Rompgemeenschap met Addertong en Duinriet van de Klasse der kleine zeggen       
12Ba3a Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras (subassociatie met Engels raaigras)       
16Aa1b Blauwgrasland (typische subassociatie)       
20Ab4 Associatie van Wintergroen en Kruipwilg       
27Aa2b Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (subassociatie met Waterpunge)       
28Aa1 Draadgentiaan-associatie       
29Aa3a Associatie van Ganzevoeten en Beklierde duizendknoop (subassociatie met Zilte schijnspurrie)       
Bodemtypen: humusarme tot humeuze hydrozandvaaggronden. Het bodemprofiel van een Natte 
duinvallei in het stadium waarin vooral de Knopbies-associatie aanwezig is, is een tot 5 cm dikke, 
zwarte (gereduceerde) laag met veelal minder dan 10% organische stof op al of niet ontkalkt zand. 
Waterherkomst: regen- en vooral grondwater, eventueel ook oppervlaktewater.  
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden:  
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: ondiep tot diep, in mindere mate zeer diep. 
• Overstroming met zeewater: incidenteel tot nooit. 
• Zoutgehalte van het grondwater: zeer zoet tot zwak brak, in mindere mate: brak (tijdens de eerste 

fase van de vorming van een primaire duinvallei). 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Damhert a, Dwergmuis va, Laatvlieger a, Noordse woelmuis va, Waterspitsmuis va  
Vogels: Blauwe kiekendief va, Boerenzwaluw a, Bosruiter a, Bruine kiekendief a, Eider v, Grauwe kiekendief va, Grauwe 
klauwier a, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, Lepelaar v, Oeverzwaluw a, Paapje va, Pijlstaart va, Porseleinhoen va, 
Roodborsttapuit va, Sprinkhaanzanger va, Tureluur va, Veldleeuwerik va, Velduil va, Visdief va, Watersnip va, Wulp va, Zwarte 
ooievaar a, Zwartkopmeeuw va  
Amfibieën: Rugstreeppad a  
Dagvlinders: Duinparelmoervlinder a, Grote parelmoervlinder va, Kleine parelmoervlinder a, Zilveren maan a  
 Vaatplanten: Armbloemige waterbies, Bonte paardenstaart, Dodemansvingers, Draadgentiaan, Drienervige zegge, 
Duinrus, Duits viltkruid, Dwergbloem, Dwergrus, Dwergvlas, Geelhartje, Gevlekte orchis, Groenknolorchis, Grote 
muggenorchis, Harlekijn, Herfstschroeforchis, Honingorchis, Kleine knotszegge, Kleine valeriaan, Knopbies, Koprus, 
Kwelderzegge, Moerasbasterdwederik, Moerasgamander, Moeraskartelblad, Moeraspaardenbloem, Moeraswespenorchis, 
Parnassia, Rond wintergroen, Ronde zegge, Schraallandpaardenbloem, Sierlijke vetmuur, Slanke gentiaan, Soldaatje, 
Spaanse ruiter, Stekende bies, Stijve moerasweegbree, Stijve ogentroost, Stippelzegge, Teer guichelheil, Veldgentiaan, 
Verfbrem, Vleeskleurige orchis, Vlozegge, Wateraardbei, Welriekende nachtorchis, Zilt torkruid  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 20% (17 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2190 - Vochtige duinvalleien. 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), circa 
50 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen is na nieuwvorming lange tijd voldoende, met name als er 
dynamische processen in de duinen actief blijven. Ook als er een sterke kwelstroom of inundaties van 
basenrijk grondwater plaatsvinden, kan de begroeiing lange tijd zonder beheer standhouden. 
Extensieve begrazing in met name het winterhalfjaar kan een positieve uitwerking hebben (intensieve 
zomerbegrazing is ongunstig). Wanneer strooiselophoping en/of struweelvorming gaat optreden, is 
nazomer- of herfstmaaien noodzakelijk. Voor met name insecten is het belangrijk dat jaarlijks (op 
wisselende plaatsen) ook terreindelen niet of extra laat gemaaid worden. Op de lange duur moet 
echter de humuslaag geplagd worden, tenzij natuurlijke processen (zoals inbraken van de zee) leiden 
tot de vorming van een jonge bodem. Handhaven van een hoog waterpeil in winter en voorjaar, daarbij 
zorgdragen voor toestroming van basenrijk kwelwater; in de zomer het waterpeil laten zakken tot 20 à 
80 cm onder maaiveld. Tevens voorkómen en tegengaan van stikstofdepositie. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van een verstruweelde of verruigde situatie kan herstel 
plaatsvinden van Knopbiesgemeenschappen (plantengemeenschap 9Ba4) door middel van het 
kappen van het struweel en het plaggen van de verruigde delen. In het kader van OBN kunnen 
plaggen (alleen in combinatie met verbeteren van de hydrologische situatie), chopperen (alleen in 
combinatie met plaggen), geschikt maken voor begrazing en verbeteren van de hydrologische situatie 
(alleen in combinatie met plaggen) worden aangevraagd als reguliere maatregel. Ontwikkelingsduur 
vanuit een bestaande vallei: enkele jaren (pionierstadium) tot 10 jaar (latere successiestadium). 
Ontwikkelingsduur vanuit een slufter of strandvlakte: enkele jaren (pionierstadium) tot 25 jaar (latere 
successiestadium). 

   
 



   

3.29  Blauw grasland  
Beeld: laagblijvend, mos-, zeggen- en kruidenrijk grasland op zeer natte tot matig natte, meestal 
matig tot zwak zure, vooral mesotrofe tot zwak eutrofe zand- en veengrond (bij uitzondering ook op 
leem of klei-op-veen). De kenmerkende, langzaam groeiende soorten van schrale omstandigheden 
krijgen in dit type een kans door de toevoer van min of meer basenrijk, maar niet-eutroof grondwater 
in combinatie met een maaibeheer (extensieve begrazing is vaak wel mogelijk, maar in het algemeen 
niet toereikend). 
Plantengemeenschappen:  
16Aa1b Blauwgrasland (typische subassociatie)   
28Aa1 Draadgentiaan-associatie   
Bodemtypen: zand- of veengrond, soms op klei-op-veen. 
Waterherkomst: regen- en vooral grondwater, eventueel ook oppervlaktewater; vaak tussen de zone 
waarin zwakgebufferd grondwater domineert en de zone waarin regenwater domineert in. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat* nat matig nat** vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur* matig zuur** zwak zuur*** neutraal**** basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: ondiep tot zeer diep (bij subtype a matig diep en in mindere 

mate: ondiep of diep; bij subtype b in mindere mate: ondiep of zeer diep; bij subtype c: diep tot 
zeer diep). 

• Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: incidenteel tot nooit (bij subtype a en c in 
mindere mate incidenteel). 

• Luchtkwaliteit: gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Damhert a, Dwergmuis va, Gewone dwergvleermuis a, Laatvlieger a, Noordse woelmuis va, Ruige dwergvleermuis 
a  
Vogels: Boerenzwaluw a, Geelgors a, Grauwe klauwier a, Kemphaan va, Korhoen a, Ooievaar a, Paapje va, Roodborsttapuit 
va, Torenvalk a, Veldleeuwerik va, Visdief va, Watersnip va, Wulp va  
 Amfibieën: Boomkikker a, Heikikker a  
Dagvlinders: Aardbeivlinder va, Bruine vuurvlinder va, Gentiaanblauwtje va, Grote parelmoervlinder va, Grote vuurvlinder a, 
Heideblauwtje va, Moerasparelmoervlinder va, Rode vuurvlinder va, Zilveren maan va  
Sprinkhanen en krekels: Weidesprinkhaan va, Zompsprinkhaan va  
 Vaatplanten: Alpenrus, Armbloemige waterbies, Beenbreek, Bevertjes, Blauwe knoop, Bleke zegge, Blonde zegge, Bonte 
paardenstaart, Borstelgras, Brede orchis, Breed wollegras, Bruine snavelbies, Draadgentiaan, Draadrus, Draadzegge, 
Dwergbloem, Dwergrus, Dwergvlas, Geelhartje, Gele zegge, Gevlekte orchis, Grote keverorchis, Grote muggenorchis, 
Harlekijn, Heidekartelblad, Karwijselie, Klein glidkruid, Kleine valeriaan, Kleine zonnedauw, Klimopklokje, Klokjesgentiaan, 
Knotszegge, Koprus, Kranskarwij, Liggende vleugeltjesbloem, Melkviooltje, Moeraskartelblad, Moeraspaardenbloem, 
Moerassmele, Moeraswespenorchis, Paardenhaarzegge, Parnassia, Rond wintergroen, Ronde zegge, Ronde zonnedauw, 
Schraallandpaardenbloem, Sierlijke vetmuur, Spaanse ruiter, Spits havikskruid, Stijf struisriet, Stijve ogentroost, Tweehuizige 
zegge, Veenmosorchis, Veenreukgras, Vetblad, Vleeskleurige orchis, Vlozegge, Wateraardbei, Welriekende nachtorchis, 
Wijdbloeiende rus, Zomerschroeforchis  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 20% (20 soorten). 
Habitatrichtlijn: 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Eu-

Molinion). 
Minimumareaal: circa 0,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 30 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: wordt jaarlijks gemaaid in het midden van de zomer. De jaarlijkse 
maaiperiode ligt tussen begin augustus en begin oktober; maaien kan het best uitgevoerd worden met 
licht materieel. Aanvullende beweiding of lokaal plaggen kan leiden tot meer structuurvariatie, wat 
gunstig is voor respectievelijk de fauna en voor pioniersoorten. Voor met name insecten is het 
belangrijk dat jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook terreindelen niet of extra laat gemaaid worden. 
Beheer van de omgeving: handhaven van een hoog waterpeil in winter en voorjaar, daarbij 
zorgdragen voor toestroming van (liefst) basenrijk, niet-eutroof kwelwater; in de zomer het waterpeil 
laten zakken (bij voorkeur minimaal 40 cm onder maaiveld tot meer dan 80 cm onder maaiveld). 
Tevens voorkómen en tegengaan van stikstofdepositie. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van verruigd kalkrijk nat schraalland kan herstel 
plaatsvinden door middel van het verwijderen van struiken en het instellen van een maai- en/of 
beweidingsbeheer. Uitgaande van verruigd blauwgrasland kan herstel plaatsvinden door middel van 
plaggen. Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling). 
 
 

   
 



   

3.32a Zilverschoongrasland 
Beeld: kruidenrijk grasland op natte tot matig natte, zwak zure tot neutrale, zwak tot matig eutrofe 
gronden. Het komt tot ontwikkeling op plaatsen die in winter en voorjaar langdurig onder water staan, 
wat veroorzaakt wordt door overstromend oppervlaktewater of onderdijkse kwel. In de zomer daalt het 
waterpeil snel; overstroming vindt dan hooguit incidenteel plaats.  
Plantengemeenschappen: 
12Ba1bc Associatie van Geknikte vossestaart (typische subassociatie en 
 subassociatie met Lidrus)   
12Ba2 Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras     
16-RG6-[16Ab] Rompgemeenschap met Tweerijige zegge van het Dotterbloem-verbond    
16-RG9-[16Ba/16A] Rompgemeenschap met Grote vossestaart en Echte koekoeksbloem 
 van het Verbond van Grote vossestaart/de Pijpestrootje-orde   
32-RG7-[32/12B] Rompgemeenschap met Klein vlooiekruid van de Klasse der natte strooiselruigten    
Bodemtypen: zand-, leem-, zavel-, klei- en veenbodems, veelal zonder duidelijke profiel 
(vaaggronden). De bodem bestaat in subtype b uit zavel of klei, al of niet boven een veenondergrond. 
Waterherkomst: regen- en vooral grond- en oppervlaktewater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat* nat**  matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal* basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof* matig eutroof** eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: matig diep tot diep, in mindere mate: ondiep (geldt niet voor 

subtype b) of zeer diep. 
• Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: regelmatig (subtype a en c) tot nooit (subtype 

b en c; in dit geval is dan wel gedurende een deel van het jaar inundatie met grondwater 
noodzakelijk). 

Doelsoorten: 
Zoogdieren: Bever a, Damhert a, Das a, Dwergmuis va, Gewone dwergvleermuis a, Laatvlieger a, Noordse woelmuis va, Otter 
a, Rosse vleermuis a, Ruige dwergvleermuis a, Tweekleurige vleermuis a  
Vogels: Blauwborst a, Blauwe kiekendief a, Boerenzwaluw a, Brandgans va, Bruine kiekendief a, Buizerd a, Goudplevier a, 
Grauwe gans a, Grutto va, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, Kemphaan va, Kerkuil a, Kleine rietgans a, Kleine zwaan a, 
Kolgans a, Kwartelkoning va, Oeverzwaluw a, Ooievaar a, Paapje va, Pijlstaart va, Porseleinhoen va, Reuzenstern a, 
Rietzanger a, Rode wouw a, Roerdomp a, Rosse grutto a, Rotgans a, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Steenuil a, 
Stormmeeuw a, Toendrarietgans a, Torenvalk a, Tureluur va, Veldleeuwerik va, Velduil a, Visdief va, Watersnip va, Wilde 
zwaan a, Wulp va, Zomertaling va, Zwarte ooievaar a, Zwarte stern a, Zwartkopmeeuw va  
Reptielen: Ringslang a  
Amfibieën: Heikikker va, Kamsalamander va, Rugstreeppad va  
Vissen: Kwabaal va  
Dagvlinders: Bont dikkopje a, Donker pimpernelblauwtje va, Geelsprietdikkopje va, Pimpernelblauwtje va  
Sprinkhanen en krekels: Moerassprinkhaan va, Weidesprinkhaan va  
Libellen: Bandheidelibel a, Bruine korenbout a, Groene glazenmaker a, Noordse winterjuffer a  
Vaatplanten: Draadklaver, Genadekruid, Gipskruid, Kale vrouwenmantel, Karwijvarkenskervel, Klein sterrenkroos, 
Knolvossenstaart, Kruipend moerasscherm, Moeraspaardenbloem, Noords walstro, Platte bies, Polei, Rode ogentroost, 
Schraallandpaardenbloem, Selderij, Trosdravik, Veldgerst, Viltzegge, Voszegge, Waterkruiskruid, Weidekervel, 
Weidekervel-torkruid, Wilde kievitsbloem, Zomerklokje  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (29 soorten). 
Minimumareaal: circa 2,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 75 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: beweiding (al of niet jaarrond; bij jaarrond ontstaan gemakkelijker ruige 
overgangen), of een- tot tweemaal per jaar zomermaaien, gevolgd door nabeweiding. Voor met name 
insecten is het belangrijk dat jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook terreindelen niet of extra laat 
gemaaid worden. Bemesting met ruige stalmest vindt niet of nauwelijks plaats. 
Beheer van de omgeving: handhaven van inundatie in winter en voorjaar, daarbij zorgdragen voor 
toestroming van niet-geëutrofieerd oppervlakte- of kwelwater. In de zomer het waterpeil laten zakken 
tot 40 à 80 cm onder maaiveld. Weidevogels zijn tevens afhankelijk van rust en openheid. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van zwaar bemest productiegrasland in situaties waar 
inundatie plaatsvindt, kan ontwikkeling plaatsvinden van het Zilverschoongrasland 
(plantengemeenschap 12Ba1) door middel van het stopzetten van de bemesting en het invoeren van 
extensieve begrazing. Ontwikkelingsduur: enkele jaren (bij herstel) tot 10 jaar (bij ontwikkeling). 
 
 

   
 



   

3.34  Droog kalkarm duingrasland 
Beeld: laagblijvend, mos- en korstmosrijk, min of meer kruidenrijk grasland met een vrij open, pollige 
structuur, gelegen op vooral droog, meestal matig zuur tot zwak zuur (kalkarm), oligotroof tot 
mesotroof zand in de Duinen. Zonder beweiding (of bij alleen begrazing door konijnen of zeer 
extensieve begrazing door grote grazers) ontstaat een relatief open structuur, waarin Buntgras, 
mossen en kostmossen het beeld bepalen. Deze open structuur kan heel lang standhouden, vooral 
als er erosie of lichte overstuiving plaatsvindt.  
Plantengemeenschappen:  
14Aa1 Associatie van Buntgras en Heidespurrie       
14Aa2 Duin-Buntgras-associatie       
14Ba1 Vogelpootjes-associatie       
14Bb2 Duin-Struisgras-associatie       
14Ca3 Associatie van Oranjesteeltje en Langkapselsterretje       
14Cb1c Duin-Paardebloem-associatie (subassociatie met Bosaardbei)       
14-RG3-[14] Rompgemeenschap met Gewoon gaffeltandmos van de Klasse der droge graslanden op zandgrond     
14-RG10-[14Cb] Rompgemeenschap met Kruipwilg van het Verbond der droge, kalkrijke duingraslanden       
14-RG11-[14Cb] Rompgemeenschap met Duinroosje van het Verbond der droge, kalkrijke duingraslanden       
19Aa3 Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem       
19-RG1-[19] Rompgemeenschap met Borstelgras van de Klasse der heischrale graslanden       
31Ab1c Associatie van Kleine Brandnetel (subassociatie met Kromhals)       
Bodemtypen: al dan niet stuivende duinvaaggronden in kalkarm of sterk ontkalkt duinzand. 
Waterherkomst: regenwater (eventueel, op de overgang naar vochtige valleien, ook jong 
grondwater). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep, in mindere mate: diep. 
• Overstroming met beek- of oppervlaktewater: nooit. 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten:  
Zoogdieren: Noordse woelmuis va  
Vogels: Blauwe kiekendief a, Boerenzwaluw a, Bruine kiekendief a, Buizerd a, Engelse kleine mantelmeeuw va, Grauwe 
kiekendief a, Grauwe klauwier a, Havik a, Kleine mantelmeeuw va, Kneu a, Oeverzwaluw a, Paapje a, Patrijs va, 
Roodborsttapuit va, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Tapuit va, Torenvalk a, Veldleeuwerik va, Velduil va, Visdief 
va, Wulp va  
Reptielen: Zandhagedis vaw  
Amfibieën: Rugstreeppad aw  
 Dagvlinders: Aardbeivlinder va, Duinparelmoervlinder va, Grote parelmoervlinder va, Heivlinder va, Kleine 
parelmoervlinder va, Zilveren maan va  
Sprinkhanen en krekels: Blauwvleugelsprinkhaan va, Duinsabelsprinkhaan va  
Vaatplanten: Bevertjes, Borstelgras, Bosaardbei, Draadklaver, Driedistel, Drienervige zegge, Duits viltkruid, Dwerggras, 
Dwergviltkruid, Engels gras, Gegroefde veldsla, Gelobde maanvaren, Gestreepte klaver, Gevlekt zonneroosje, Gewone 
vleugeltjesbloem, Grote tijm, Hondsviooltje, Klein warkruid, Kleine ereprijs, Kleine ratelaar, Kleine ruit, Kleine rupsklaver, 
Kleine steentijm, Kleverige reigersbek, Overblijvende hardbloem, Rond wintergroen, Rozenkransje, Steenanjer, Stijf vergeet-
mij-nietje, Stijve ogentroost, Vals muizenoor, Veldgentiaan, Verfbrem, Vogelpootklaver, Wilde tijm, Wondklaver, 
Zeeweegbree  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (23 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2130 - Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen"). 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), circa 
75 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: in de middenduinen zijn natuurlijke processen (waaronder windwerking, 
watererosie op hellingen en konijnenbegrazing) meestal voldoende, met name op zuidhellingen. Op 
vlakke delen en noordhellingen is zeer extensieve begrazing met grote grazers een goede maatregel; 
de graasintensiteit moet daarbij worden afgestemd op de hoeveelheid mossen en korstmossen (hoe 
meer hoe lager de intensiteit; gemiddeld evenveel als in heideterreinen). Wanneer door 
stikstofdepositie dominantie van Helm en Zandzegge optreedt, tezamen met het verdwijnen van 
Buntgras en korstmossen en het vervangen van de oorspronkelijke mossen door Grijs kronkelsteeltje, 
is het noodzakelijk dat herstelbeheer wordt toegepast. Voorkomen en tegengaan van stikstofdepositie 
is essentieel, naast het weer toelaten van verstuiving (dat leidt tot verhoging van de zuurgraad). 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van vergrast en vermost grasland kan herstel 
plaatsvinden van Heischraal duingrasland, door middel van het instellen van (extensieve) 
runderbegrazing. Uitgaande van een verruigde situatie kan herstel plaatsvinden van Droog 
vroongrasland (plantengemeenschap 14Bb2), door middel van begrazing. In het kader van OBN 
kunnen plaggen en aanpassen van de morfologie worden aangevraagd als proefmaatregel, branden 
als experimentele maatregel en maaien en geschikt maken voor begrazing als reguliere maatregel.  
 
   
 



   

3.35a Droog kalkrijk duingrasland 
Beeld:  mos- en kruidenrijk grasland met een vrij open tot enigszins ruige structuur, gelegen op vooral 
droog, meestal zwak zuur tot neutraal (kalkrijk), mesotroof tot zwak eutroof zand.  
Subtype: a: Droog kalkrijk duingrasland. 
Plantengemeenschappen:  
14Ca1ab Duinsterretjes-associatie (typische subassociatie en subassociatie met Korstmos)       
14Ca1c Duinsterretjes-associatie (subassociatie met Bleek dikkopmos)       
14Ca3 Associatie van Oranjesteeltje en Langkapselsterretje       
14-RG10-[14Cb] Rompgemeenschap met Kruipwilg van het Verbond der droge, kalkrijke duingraslanden       
17Aa2 Associatie van Parelzaad en Salomonszegel       
19Aa3 Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem       
31Ba1 Slangekruid-associatie       
31Ca2 Kweekdravik-associatie       
Bodemtypen: al dan niet stuivende duinvaaggronden in kalkrijk duinzand. 
Waterherkomst: regenwater (eventueel, op de overgang naar vochtige valleien, ook jong 
grondwater). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep. 
• Overstroming met beek- of oppervlaktewater: nooit. 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Damhert a, Noordse woelmuis va  
Vogels: Boerenzwaluw a, Boomleeuwerik va, Bruine kiekendief a, Buizerd a, Engelse kleine mantelmeeuw va, Grauwe 
kiekendief a, Grauwe klauwier a, Griel va, Groene specht a, Havik a, Hop a, Kleine mantelmeeuw va, Kneu a, Oeverzwaluw 
a, Paapje a, Patrijs va, Raaf a, Rode wouw a, Roodborsttapuit va, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Tapuit va, 
Torenvalk a, Veldleeuwerik va, Velduil va, Visdief va, Wulp va, Zanglijster a, Zwartkopmeeuw va  
Reptielen: Zandhagedis vaw  
Amfibieën: Rugstreeppad aw  
Mieren: Behaarde rode bosmier a, Glanzende gastmier vaw, Kale rode bosmier a, Woekermier vaw  
Dagvlinders: Aardbeivlinder va, Bruin blauwtje va, Duinparelmoervlinder va, Geelsprietdikkopje va, Grote parelmoervlinder 
va, Heivlinder va, Kleine parelmoervlinder va, Kommavlinder va, Veldparelmoervlinder va, Zilveren maan va  
Sprinkhanen en krekels: Blauwvleugelsprinkhaan va, Duinsabelsprinkhaan va  
Vaatplanten: Aardkastanje, Bevertjes, Bitterkruidbremraap, Blauwe bremraap, Bleek schildzaad, Bokkenorchis, 
Bosaardbei, Distelbremraap, Driedistel, Drienervige zegge, Dwerggras, Geelhartje, Gegroefde veldsla, Gelobde 
maanvaren, Gestreepte klaver, Gewone vleugeltjesbloem, Goudhaver, Grote tijm, Harlekijn, Herfstschroeforchis, 
Hondskruid, Hondsviooltje, Klein warkruid, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar, Kleine ruit, Kleine rupsklaver, Kleine 
steentijm, Kleverige reigersbek, Kruisbladgentiaan, Liggend bergvlas, Liggende asperge, Onderaardse klaver, 
Oorsilene, Oranjegele paardenbloem, Poppenorchis, Rond wintergroen, Ruige scheefkelk, Ruw gierstgras, Scheve 
hoornbloem, Stijve ogentroost, Torenkruid, Veldgentiaan, Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, Wilde averuit, Wondklaver  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (29 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2130 - Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen"). 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 50 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: in duinen met een hoge konijnenstand, lichte overstuiving en weinig 
stikstofdepositie, is actief beheer niet noodzakelijk. Thans is echter (doordat aan deze voorwaarden 
meestal niet kan worden voldaan) extensieve begrazing nodig. Ten aanzien van de keuze voor de 
soort grazer geldt dat runderen en paarden vooral hogere grassen eten, schapen vooral korte 
vegetaties benutten en geiten opslag van struiken en bomen kunnen voorkomen. Maaien is meer te 
beschouwen als herstelmaatregel. Wanneer door stikstofdepositie dominantie van Duinriet en 
Strandkweek optreedt, is het noodzakelijk dat het beheer wordt geïntensiveerd of herstelbeheer wordt 
toegepast. Beheer van de omgeving: voorkómen en tegengaan van stikstofdepositie is essentieel, 
naast het weer toelaten van verstuiving (dat leidt tot verhoging van de zuurgraad). Voor het behouden 
van soortenrijke overgangen naar natte duinvalleien is ook het handhaven van de hydrologische 
situatie belangrijk. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer:  
Uitgaande van vergrast en vermost grasland kan herstel plaatsvinden van Heischraal duingrasland, 
(plantengemeenschap 19Aa3), onderdeel van subtype a, door middel van het instellen van 
(extensieve) runderbegrazing. Uitgaande van een vergraste en met struweel overgroeide situatie kan 
herstel plaatsvinden van Droog kalkrijk duingrasland (plantengemeenschap 14Cb1), onderdeel van 
subtype a, door middel van extensieve runderbegrazing. 
 
 

   
 



   

3.39  Kamgrasweide 
Beeld: kruidenrijk grasland op vooral vochtige tot droge, zwak zure tot neutrale, zwak eutrofe zand-, 
zavel- en kleigronden. De Kamgrasweide kent bijzondere plantensoorten zoals Kluwenklokje, Knopig 
doornzaad en Veldgerst. De opvallend grote rijkdom aan doelsoorten onder de vaatplanten is te 
danken aan de vele specifieke omstandigheden die binnen het type kunnen voorkomen. Een rijke 
levensgemeenschap is daarom vooral te verwachten als er binnen een gebied een afwisseling is 
tussen lage, vochtige en hoge, droge delen en tussen begroeiingen met een open structuur 
(waarbinnen de bodem beschadigd is), grazige begroeiingen en zoomachtige vegetaties. 
Plantengemeenschappen: 
14Bb2b Duin-Struisgras-associatie (subassociatie met Klaver)      
14Bc2 Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver    
16Bb1a Glanshaver-associatie (typische subassociatie)    
16Bb1b Glanshaver-associatie (subassociatie met Rietzwenkgras)    
16Bc1b Kamgrasweide (subassociatie met Moerasrolklaver)    
16Bc1c Kamgrasweide (subassociatie met Veldgerst)    
16-RG9-[16Ba/16A] Rompgemeenschap met Grote vossestaart en Echte koekoeksbloem 
 van het Verbond van Grote vossestaart/de Pijpestrootje-orde    
17Aa1b Associatie van Dauwbraam en Marjolein (subassociatie met Rietzwenkgras)    
Bodemtypen: voornamelijk poldervaaggronden in kalkrijke tot kalkarme klei- en zavelgronden, ook 
wel vorstvaaggronden in kalkrijk tot kalkarm zand; verder veel op de opgebrachte klei- en 
zavelgronden van de dijken; bij uitzondering ook in meer venige gronden. 
Waterherkomst: regen- en grondwater, eventueel ook oppervlaktewater  
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat* vochtig** matig droog*** droog**** 

Zuurgraad: zuur matig zuur* zwak zuur** neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof* eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: diep tot zeer diep, in mindere mate: matig diep  
• Overstroming met oppervlaktewater: incidenteel tot nooit 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Das a, Dwergmuis va, Gewone dwergvleermuis a, Laatvlieger a, Otter a, Rosse vleermuis a, Ruige 
dwergvleermuis a, Veldspitsmuis va, Waterspitsmuis va  
Vogels: Blauwe kiekendief a, Boerenzwaluw a, Britse putter a, Bruine kiekendief a, Buizerd a, Goudplevier a, Grauwe gans a, 
Grauwe gors va, Grauwe kiekendief a, Groene specht a, Grutto va, Havik a, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, Kemphaan 
va, Kerkuil a, Kleine rietgans a, Kleine zwaan a, Kneu a, Kolgans a, Oeverzwaluw a, Ooievaar a, Paapje va, Patrijs va, Raaf 
a, Rode wouw a, Roodborsttapuit va, Roodkopklauwier a, Rosse grutto a, Rotgans a, Scholekster va, Slechtvalk a, 
Smelleken a, Steenuil a, Stormmeeuw a, Taigarietgans a, Toendrarietgans a, Torenvalk a, Tureluur a, Veldleeuwerik va, 
Velduil a, Visdief va, Wulp va, Zanglijster a, Zwarte ooievaar a, Zwartkopmeeuw va  
Amfibieën: Rugstreeppad aw  
Dagvlinders: Bruin blauwtje va, Donker pimpernelblauwtje va, Koninginnenpage va, Pimpernelblauwtje va, Tijmblauwtje va, 
Veldparelmoervlinder va  
Libellen: Plasrombout a, Rivierrombout a  
Vaatplanten: Aardkastanje, Akkerdoornzaad, Beemdkroon, Bergdravik, Bermooievaarsbek, Beverneltorkruid, Bevertjes, 
Bilzekruid, Bitter barbarakruid, Blauw walstro, Blauwe bremraap, Bochtige klaver, Bokkenorchis, Brede ereprijs, 
Cipreswolfsmelk, Distelbremraap, Donderkruid, Doorgroeide boerenkers, Draadklaver, Driedistel, Dubbelkelk, Duifkruid, 
Echte karwij, Fijne ooievaarsbek, Geelgroene vrouwenmantel, Gegroefde veldsla, Gestreepte klaver, Gewone agrimonie, 
Goudhaver, Graslathyrus, Grote centaurie, Grote tijm, Gulden sleutelbloem, Handjesereprijs, Harige ratelaar, Kale 
vrouwenmantel, Kalketrip, Kamgras, Karthuizer anjer, Karwijvarkenskervel, Kattendoorn, Klavervreter, Kleinbloemige 
salie, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar, Kleine ruit, Kleine rupsklaver, Kleine steentijm, Kluwenklokje, Knolsteenbreek, 
Knopig doornzaad, Kruisbladwalstro, Liggende ereprijs, Mantelanjer, Mierik, Moeslook, Onderaardse klaver, Oosterse 
morgenster, Overblijvende hardbloem, Paarse morgenster, Rapunzelklokje, Rode bremraap, Ruige anjer, Ruige 
leeuwentand, Ruige weegbree, Schraallandpaardenbloem, Slanke wikke, Steenanjer, Stijf vergeet-mij-nietje, Stijve 
steenraket, Stijve wolfsmelk, Tengere distel, Torenkruid, Tripmadam, Trosdravik, Veldgerst, Veldsalie, Verfbrem, 
Vogelpootklaver, Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, Vroege ereprijs, Vroege zegge, Weidegeelster, Weidekervel, 
Weideklokje, Wilde averuit, Wilde herfsttijloos, Wilde peterselie, Wilde tijm, Wildemanskruid, Wilgsla, Wollige distel, 
Wondklaver, Wrangwortel, Zacht vetkruid, Zandwolfsmelk, Zeegroen walstro  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (49 soorten). 
Minimumareaal: circa 0,5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 30 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: beweiding; een- à tweemaal per jaar maaien, eventueel met nabeweiding. 
Daarbij geldt dat het voor met name insecten belangrijk is dat jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook 
terreindelen niet of extra laat gemaaid worden.  
Herstel- en ontwikkelingsbeheer:  
Uitgaande van een productiegrasland kan ontwikkeling plaatsvinden van een Kamgrasweide door 
middel van het stopzetten van bemesting en extensivering van begrazing. 
 
 

   
 



   

3.40  Kwelder, slufter en groen strand  
Beeld: lage en ijle tot dichte en ruige begroeiing van zoutminnende of -tolerante pionierplanten, 
grassen, biezen en kruiden, gelegen op zeer natte tot vochtige, neutrale, zwak tot matig eutrofe 
gronden die dagelijks tot incidenteel overstroomd worden door brak tot zout water.  
Plantengemeenschappen:  
9Ba3 Associatie van Duinrus en Parnassia       
12Ba2c Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (subassociatie met Zilte rus)         
12Ba3b Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras (subassociatie met Fraai duizendguldenkruid)         
12Ba4 Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge         
22Aa1 Strandmelde-associatie         
22-RG2-[22Ab/23Ab] Rompgemeenschap met Zeepostelein van het Loogkruid-verbond/het Helm-verbond       
23Aa1 Biestarwegras-associatie       
26Aa1a Associatie van Gewoon kweldergras (typische subassociatie)       
26Aa1b Associatie van Gewoon kweldergras (subassociatie met Dunstaart)       
26Aa1c Associatie van Gewoon kweldergras (subassociatie met Fioringras)         
26Ac1 Associatie van Zilte rus       
26Ac3 Kwelderzegge-associatie       
26Ac6 Strandkweek-associatie       
26Ac7 Associatie van Zeerus en Zilt torkruid       
26-RG1-[26] Rompgemeenschap met Heen van de Zeeaster-klasse         
26-RG2-[26] Rompgemeenschap met Fioringras en Melkkruid van de Zeeaster-klasse       
26-RG3-[26] Rompgemeenschap met Schorrezoutgras van de Zeeaster-klasse       
27Aa1 Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad       
27Aa2a Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (subassociatie met Aardbeiklaver)       
28Aa1 Draadgentiaan-associatie       
32Ba3 Associatie van Strandkweek en Heemst         
Bodemtypen: slikvaag-, gorsvaag- en nesvaaggronden in slibhoudend, min of meer kalkrijk zand, 
zavel en klei. Afhankelijk van de overstromingsduur en -frequentie varieert de sliblaag van nul tot 
tientallen cm. 
Waterherkomst: regen- en vooral zeewater, op de hoogste delen ook grondwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat* nat matig nat** vochtig** matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur* neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer ondiep tot diep, in mindere mate: zeer diep (subtype a: 

zeer ondiep tot ondiep). 
• Overstroming met getijden- of zeewater: dagelijks kort tot incidenteel (subtype a: dagelijks 

langdurig tot regelmatig; subtype b en c: dagelijks kort tot incidenteel). 
• Het zoutgehalte van het overstromingswater is hoog: minimaal 1.000, maar (buiten de estuaria) 

meestal rond 32.000 mg Cl-/l (brak tot zout). Het grondwater kan ook (in mindere mate) zwak brak 
zijn of een sterk wisselend chloridegehalte hebben, namelijk op de hogere delen (door invloed van 
regenwater en grondwater vanuit het duinmassief). 

Doelsoorten: 
Vogels: Arctische bonte strandloper a, Bergeend a, Blauwe kiekendief a, Boerenzwaluw a, Bonte strandloper a, 
Brandgans a, Bruine kiekendief a, Buizerd a, Dwergstern va, Eider va, Engelse kleine mantelmeeuw va, Goudplevier a, 
Grauwe franjepoot a, Grauwe gans a, Grauwe kiekendief a, Groenlandse kanoet a, Grote stern va, Grutto a, Huiszwaluw a, 
IJslandse tureluur a, Kleine mantelmeeuw va, Kleine zilverreiger va, Kleine zwaan a, Kluut va, Kolgans a, Lepelaar va, 
Morinelplevier a, Noordse stern va, Pijlstaart va, Reuzenstern a, Rosse grutto a, Rotgans a, Scholekster va, Slechtvalk a, 
Smelleken a, Stormmeeuw a, Strandplevier va, Toendrarietgans a, Torenvalk a, Tureluur va, Veldleeuwerik va, Velduil a, 
Visdief va, Watersnip a, Wulp a, Zilverplevier a, Zwartkopmeeuw va  
Dagvlinders: Heivlinder a  
Vaatplanten: Armbloemige waterbies, Biestarwegras, Blauw kweldergras, Draadgentiaan, Duinrus, Dunstaart, Dwergbloem, 
Dwergvlas, Echt lepelblad, Echte heemst, Eenbloemige zeekraal, Engels gras, Engels lepelblad, Fijn goudscherm, 
Gelobde melde, Gesteelde zoutmelde, Groenknolorchis, Honingorchis, Kattendoorn, Klein slijkgras, Knolvossenstaart, 
Knopbies, Kwelderzegge, Laksteeltje, Lamsoor, Moeraspaardenbloem, Moeraswespenorchis, Parnassia, Platte bies, 
Rode bies, Rode ogentroost, Rond wintergroen, Ruig zoutkruid, Scheve hoornbloem, Schraallandpaardenbloem, Selderij, 
Sierlijke vetmuur, Slanke gentiaan, Snavelruppia, Spiraalruppia, Stekende bies, Stijve ogentroost, Stippelzegge, Veldgerst, 
Zeealsem, Zeegerst, Zeevetmuur, Zeeweegbree, Zilt torkruid  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (29 soorten). 
Habitatrichtlijn: 1310 - Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en 
andere zoutminnende planten. 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), circa 
30 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: kan lang standhouden zonder beheer als de natuurlijke dynamiek van het 
kustgebied instandgehouden wordt. Blijvende invloed van de zee is noodzakelijk. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: De ontwikkeling van nieuwe slufters vraagt om (plaatselijke) 
toegang van de zee tot het duingebied. In een voldoende breed en hoog duingebied is een gesloten 
zeereep niet overal noodzakelijk en behoort het creëren of toestaan van slufters tot de mogelijkheden. 
Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pionierstadium) tot minimaal 10 jaar (later successiestadium). 

   
 



   

3.41  Binnendijks zilt grasland 
Beeld: lage en ijle tot dichte en ruige begroeiing van zoutminnende of -tolerante pionierplanten, 
grassen, biezen en kruiden, gelegen op zeer natte tot matig natte, neutrale, zwak tot matig eutrofe 
gronden die onder invloed staan van brak tot zout kwel- en oppervlaktewater, zonder dat er sprake is 
van getijden.  
Plantengemeenschappen:  
12Aa2b Associatie van Varkenskers en Schijfkamille (subassociatie met Zilte schijnspurrie)      
12Ba3a Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras (subassociatie met Engels raaigras)      
12Ba4 Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge      
22Aa1 Strandmelde-associatie      
25Aa2 Associatie van Kortarige zeekraal      
25Aa3 Schorrekruid-associatie      
26Aa1b Associatie van Gewoon kweldergras (subassociatie met Dunstaart)      
26Ab1 Associatie van Stomp kweldergras      
26Ab2 Associatie van Blauw kweldergras      
26Ab3 Associatie van Bleek kweldergras      
26Ab4 Zeegerst-associatie      
26Ac1 Associatie van Zilte rus      
26Ac6 Strandkweek-associatie      
26-RG1-[26] Rompgemeenschap met Heen van de Zeeaster-klasse      
26-RG3-[26] Rompgemeenschap met Schorrezoutgras van de Zeeaster-klasse      
29Aa3a Associatie van Ganzevoeten en Beklierde duizendknoop (subassociatie met Zilte schijnspurrie)      
32Ba2b Moerasmelkdistel-associatie (subassociatie met Echte heemst)      
Bodemtypen: vaaggronden op zand, zavel en klei. 
Waterherkomst: regen- en vooral (brak tot zout) grondwater, eventueel ook (brak tot zout) 
oppervlaktewater of (periodiek in te laten) zeewater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer ondiep tot diep, in mindere mate: zeer diep. 
• Overstroming met (brak tot zout) oppervlaktewater: regelmatig tot nooit. 
• Het zoutgehalte van het grondwater en het nabijgelegen oppervlaktewater is hoog: minimaal 

1.000 mg Cl-/l, maar liefst veel hoger (brak tot zout). Het grondwater kan, met name in de hoogste 
delen, ook (in mindere mate) zwak brak zijn. Met name in inlagen en karrenvelden is vaak sprake 
van een sterk wisselend chloridegehalte van het oppervlaktewater: bij veel regenval zwak brak, bij 
veel verdamping zouter dan de zee (tot 64.000 mg/l). 

Doelsoorten: 
Zoogdieren: Dwergmuis va, Noordse woelmuis va, Otter a  
Vogels: Bergeend a, Blauwborst a, Blauwe kiekendief a, Boerenzwaluw a, Brandgans a, Bruine kiekendief a, Grauwe gans a, 
Grauwe kiekendief a, Huiszwaluw a, IJslandse tureluur a, Kluut va, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Strandplevier 
va, Toendrarietgans a, Torenvalk a, Tureluur va, Veldleeuwerik va, Visdief va, Watersnip va  
Dagvlinders: Heivlinder a  
Vaatplanten: Blauw kweldergras, Dichtbloemig kweldergras, Dunstaart, Echt lepelblad, Echte heemst, Engels gras, Engels 
lepelblad, Fijn goudscherm, Gesteelde zoutmelde, Kattendoorn, Knolvossenstaart, Kwelderzegge, Lamsoor, 
Moeraspaardenbloem, Moeraswespenorchis, Platte bies, Rode ogentroost, Schraallandpaardenbloem, Selderij, Veldgerst, 
Zeegerst, Zeevetmuur, Zeeweegbree, Zilt torkruid  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (15 soorten). 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 30 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: beweiding wordt het meest toegepast (al of niet jaarrond; bij jaarrond 
ontstaan gemakkelijker ruige overgangen). Maaien kan daarnaast of eventueel in plaats daarvan 
worden toegepast. Bemesting met ruige stalmest vindt niet of nauwelijks plaats. 
Beheer van de omgeving: handhaven van een hoge waterstand, met name in winter en voorjaar; 
handhaven van een hoog chloridegehalte van het omringende oppervlaktewater (door zoet water te 
weren en/of zeewater in te laten). Weidevogels zijn tevens afhankelijk van rust en openheid. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: herstel kan in verzoete situaties worden bereikt door het 
versterken van de zilte kwel en/of door periodiek zeewater in te laten. Dezelfde maatregelen kunnen 
toegepast worden bij ontwikkeling vanuit andere typen graslanden. In beide gevallen kan sprake zijn 
van intensief gebruik als productiegrasland; in dat geval zal extensivering van de beweiding en 
stopzetten van de bemesting plaats moeten vinden. Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pionierstadium) 
tot minimaal 10 jaar (later successiestadium). 
 
 

   
 



   

3.43  Natte duinheide  
Beeld: begroeiing van dwergstruiken (Gewone dophei, Grote veenbes, Kraaihei en Kruipwilg), met 
mossen, grassen, cypergrassen en kruiden, gelegen op vooral natte, zure tot matig zure, oligo- tot 
mesotrofe, humusrijke tot venige zandgrond in de van oorsprong kalkarme Duinen. De Natte 
duinheide ontstaat uit de Natte duinvallei (3.26) als gevolg van een dikker wordende humuslaag en de 
daarbij horende daling van de zuurgraad. De Natte duinheide kan lang standhouden zonder actief 
beheer, maar op den duur kan successie optreden naar struweel of bos. Dit proces wordt vertraagd 
door extensieve begrazing. Begrazing is eveneens belangrijk om structuurvariatie te bevorderen, 
omdat grazige plekken en pioniersituaties kunnen ontstaan. 
Plantengemeenschappen:  
9Aa1 Associatie van Drienervige zegge en Zwarte zegge      
9-RG1-[9] Rompgemeenschap met Addertong en Duinriet van de Klasse der kleine zeggen       
11Aa1 Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies       
11Aa3 Associatie van Kraaihei en Gewone dophei       
19Aa2 Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras       
20Ab4 Associatie van Wintergroen en Kruipwilg       
Bodemtypen: duinvaaggronden met een zwak ontwikkelde humuspodzol en een humusrijke tot 
venige toplaag in basenarm (uitgeloogd) duinzand. 
Waterherkomst: regenwater, eventueel ook (jong) grondwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: matig diep tot diep, in mindere mate: zeer ondiep tot ondiep 

of zeer diep. 
• Overstroming met oppervlaktewater: nooit, in mindere mate: incidenteel. 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten: 
Vogels: Blauwe kiekendief va, Boerenzwaluw a, Bruine kiekendief a, Grauwe kiekendief va, Grauwe klauwier va, Huiszwaluw 
a, Paapje va, Scholekster va, Slechtvalk a, Smelleken a, Veldleeuwerik va, Velduil va, Watersnip va, Wulp va  
Dagvlinders: Heideblauwtje va, Heivlinder a  
Vaatplanten: Borstelgras, Dennenwolfsklauw, Drienervige zegge, Duinrus, Geelhartje, Gevlekt zonneroosje, Gevlekte orchis, 
Gewone vleugeltjesbloem, Grote muggenorchis, Grote wolfsklauw, Harlekijn, Heidekartelblad, Hondsviooltje, Klein wintergroen, 
Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Moeraswespenorchis, Moeraswolfsklauw, Rond wintergroen, Ronde zonnedauw, 
Verfbrem, Welriekende nachtorchis  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (10 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2170 - Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae), 4010 - Noord-
Atlantische vochtige heide met Erica tetralix. 
Minimumareaal: circa 15 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 300 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: onder optimale abiotische omstandigheden is actief beheer lange tijd 
nauwelijks nodig. Zeer extensieve begrazing met runderen of schapen (met name in het voorjaar) kan 
bijdragen aan instandhouding, ook van de meer grazige plekken en (met name op plekken die 's 
winters geïnundeerd worden) de pioniervegetatie. Voor pioniervegetaties is daarnaast kleinschalig 
plaggen een goede maatregel. Aanvullend kan gemaaid worden (bijvoorbeeld eens in de twee jaar in 
de nazomer of herfst), maar dit leidt op den duur tot een te structuurarme heide en tot afname van 
Kraaihei. Opslag van struiken en bomen is voor sommige soorten belangrijk, maar mag geen 
bedreiging gaan vormen voor de heidevegetatie; door inzet van geiten kan dit voorkómen worden. 
Beheer van de omgeving: voorkómen en tegengaan van grondwaterstandsdaling en stikstofdepositie. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: herstel vanuit een situatie waarin de vallei is overgroeid door 
struiken en bomen (met name wilgen) kan plaatsvinden door het verwijderen van de wilgen en het 
instellen van het instandhoudingsbeheer. Ontwikkeling vindt in principe spontaan plaats als gevolg van 
successie in de Natte duinvallei (3.26). Ontwikkelingsduur: 25 jaar (vanuit een bestaande vallei) tot 
minimaal 40 jaar (vanuit een slufter of strandvlakte). 
 
 

   
 



   

3.46  Droge duinheide 
Beeld: begroeiing van Struikhei, met (korst)mossen, grassen, zeggen en kruiden, gelegen op vochtige 
tot droge, zure tot matig zure, oligo- tot mesotrofe zandgrond in de Duinen. Binnen deze regio komt dit 
natuurdoeltype vrijwel alleen voor in de van nature kalkarme duinen (ten noorden van Bergen), maar 
sporadisch ook in de sterk ontkalkte delen van de kalkrijke duinen. 
De Droge duinheide is karakteristiek voor de relatief koele en vochtige noordhellingen, maar komt ook 
voor op vlakke delen. De droogste vormen (met name op de meest ontkalkte delen van de 
vastelandsduinen) lijken op de Droge heide van het binnenland (3.45), maar de heides van de wat 
vochtiger plaatsen hebben een duidelijk daarvan afwijkende soortensamenstelling. Daarbij spelen de 
hoge luchtvochtigheid, de relatief geringe temperatuursfluctuaties en waarschijnlijk ook de 'salt spray' 
vanuit zee een rol. De Droge duinheide onstaat in droge valleien, op zuid- en westhellingen en op 
duintoppen uit het Droog kalkarm duingrasland (3.34); op deze plaatsen blijven korstmossen een 
belangrijke plaats innemen. Op noord- en oosthellingen gaat een mosvegetatie aan de heide vooraf; 
hier neemt Gewone eikvaren vaak een opvallende plaats in. Op wat meer vochtige bodems, met name 
in valleien, kan de Droge duinheide ontstaan uit de Natte duinheide (3.43), vooral door 
grondwaterstandsdaling of overstuiving. Kruipwilg en Gewone dophei kunnen dan duidelijk aanwezig 
zijn. Overstuiving is overigens een proces waardoor dit type zelf optimaal in stand blijft. Daarnaast kan 
begrazing positief zijn. Bij een geringe dynamiek en een hoge stikstofdepositie worden kleinschalig 
plaggen en maaien noodzakelijk. 
Plantengemeenschappen:  
19Aa3 Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem       
20Ab1 Associatie van Zandzegge en Kraaihei       
20Ab2 Associatie van Eikvaren en Kraaihei       
20Ab3 Associatie van Kruipwilg en Kraaihei       
20Ab4 Associatie van Wintergroen en Kruipwilg       
Bodemtypen: duinvaaggronden in kalkarm of diep ontkalkt duinzand; soms is een micropodzol 
aanwezig. 
Waterherkomst: regenwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep, in mindere mate: diep. 
• Overstroming met oppervlaktewater: nooit. 
• Enige verrijking met mineralen door 'salt spray'. 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig voor atmosferische deposities. 
Doelsoorten: 
Vogels: Blauwe kiekendief va, Boerenzwaluw a, Boomleeuwerik va, Grauwe kiekendief a, Grauwe klauwier va, Kneu a, 
Roodborsttapuit va, Scholekster va, Tapuit va, Veldleeuwerik va, Velduil va, Wulp va  
Reptielen: Zandhagedis vaw  
Amfibieën: Rugstreeppad aw  
Mieren: Behaarde rode bosmier a, Glanzende gastmier vaw, Kale rode bosmier a, Woekermier vaw  
Dagvlinders: Duinparelmoervlinder va, Grote parelmoervlinder va, Heivlinder va, Kommavlinder va  
Vaatplanten: Berendruif, Driedistel, Drienervige zegge, Grote wolfsklauw, Harlekijn, Hondsviooltje, Klein wintergroen, Kleine 
ratelaar, Rijsbes, Rond wintergroen, Rozenkransje, Stekelbrem, Stekende wolfsklauw, Verfbrem  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (9 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2150 - Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea), 2170 – Duinen  
met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 50 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen (met name wanneer er enige overstuiving plaatsvindt), eventueel 
aangevuld met begrazing (bijvoorbeeld met schapen). Bij een geringe dynamiek is kleinschalig 
plaggen en maaien aan te bevelen; dit is zelfs noodzakelijk bij een hoge stikstofdepositie. 
Beheer van de omgeving: voorkómen en tegengaan van stikstofdepositie. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: uitgaande van een mosrijke noordhelling kan ontwikkeling 
plaatsvinden van de Droge duinheide (plantengemeenschap 20Ab2) door middel van spontane 
successie. Herstelbeheer vanuit een vergraste stuatie (die met name op de vastelandsduinen kan 
optreden), bestaat uit maaien, chopperen en plaggen. Daarvoor gelden ongeveer dezelfde 
kanttekeningen als bij andere heidetypen zoals 3.45. Ontwikkelingsduur: minimaal 10 jaar. 
 
 

   
 



   

3.48  Strand en stuivend duin 
Beeld: Mozaïek van onbegroeid, beweeglijk zand en vooral met Helm begroeid opgestoven zeezand. 
Subtypen: aa: aangroeistrand, ab: afslagstrand, b: stuivend duin 
Plantengemeenschappen:  
22Ab1 Associatie van Loogkruid en Zeeraket (aa, b)        
22-RG1-[22Ab] Rompgemeenschap met Zeeraket van de Klasse der vloedmerkgemeenschappen (aa, ab, b)      
22-RG2-[22Ab/23Ab] Rompgemeenschap met Zeepostelein van het Loogkruid-verbond/het Helm-verbond (aa, ab, b)      
23Aa1 Biestarwegras-associatie (aa)       
23Ab1 Helm-associatie (aa, b)       
23-RG1-[23/14] Rompgemeenschap met Helm en Zandzegge van Helm-klasse/Klasse droge graslanden op zandgrond    
Bodemtypen: duin- en vlakvaaggronden in min of meer kalkrijk duinzand. 
Waterherkomst: regenwater (incidenteel ook zeewater, met name in subtype a bij springtij). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog* 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur* neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof* zwak eutroof matig eutroof** eutroof 

Overige randvoorwaarden 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep, in mindere mate: diep. 
• Overstroming met (brak tot zout) zeewater: incidenteel tot nooit (subtype a: incidenteel). 
• Zoutgehalte van het grondwater: zwak brak tot brak-zout (veroorzaakt door 'salt spray' en 

incidentele overstroming). 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Gewone zeehond va, Grijze zeehond va  
Vogels: Aalscholver a, Arctische bonte strandloper a, Bergeend a, Blauwe kiekendief a, Bonte strandloper a, Bruine kiekendief 
a, Dwergstern va, Eider va, Engelse kleine mantelmeeuw va, Grauwe kiekendief a, Griel va, Groenlandse kanoet a, Grote 
stern va, Kleine mantelmeeuw va, Kleine zilverreiger va, Kluut va, Morinelplevier a, Noordse stern va, Raaf a, 
Reuzenstern a, Rosse grutto a, Rotgans a, Scholekster va, Slechtvalk va, Smelleken a, Stormmeeuw a, Strandplevier va, 
Tapuit va, Veldleeuwerik va, Visdief va, Wulp va, Zilverplevier a, Zwartkopmeeuw va  
Reptielen: Zandhagedis va  
Amfibieën: Rugstreeppad aw  
Dagvlinders: Heivlinder va  
Sprinkhanen en krekels: Duinsabelsprinkhaan va  
Vaatplanten: Biestarwegras, Blauwe zeedistel, Gele hoornpapaver, Gelobde melde, Scheve hoornbloem, Strandbiet, 
Wondklaver, Zandduizendknoop, Zeelathyrus, Zeevenkel, Zeewolfsmelk  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (13 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2110 - Embryonale wandelende duinen (aa), 2120 - Wandelende duinen op de  
strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")(b).  
Minimumareaal: 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk 500 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen. Eventueel meebegrazen vanuit andere natuurdoeltypen van de 
Duinen is mogelijk, maar bij voldoende verstuiving niet nodig. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: herstel van intensief met Helm beplante en/of door atmosferische 
stikstofdepositie vergraste (en daarmee vastgelegde) duinen kan plaatsvinden door het toelaten van 
verstuiving (met name in de zeereep) of door het verwijderen van de vegetatie en de humuslaag (met 
name in stuifkuilen in de middenduinen). Ontwikkeling kan plaatsvinden door het aanvoeren van zand 
(met een samenstelling die past bij het duinmassief), waarna spontane successie kan volgen (zie bij 
instandhoudingsbeheer). Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pionierstadium) tot minimaal 25 jaar (laat 
successiestadium). 
 
 

   
 



   

3.50  Akker van basenrijke grond 
Beeld: kruidenrijke, min of meer ijle begroeiing tussen verbouwde gewassen op akkers, gelegen op 
vochtige tot droge, zwak tot matig eutrofe, zwak zure tot neutrale (basenrijke) bodems. De spontane 
vegetatie wordt gedomineerd door eenjarige plantensoorten die afhankelijk zijn van regelmatige 
bodembewerking, zodat pionieromstandigheden gehandhaafd blijven.  
Plantengemeenschappen:  
30Aa2 Nachtkoekoeksbloem-associatie  
30Ab1 Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde    
30Ab3 Associatie van Korrelganzevoet en Stijve klaverzuring  
Waterherkomst: regenwater, eventueel ook grondwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat* vochtig** matig droog droog*** 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur* neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof* matig eutroof** eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep (door aanwezigheid van een ploegzool kan er 

tijdelijk stagnatie van regenwater plaatsvinden, maar dat is niet noodzakelijk voor de ontwikkeling 
van het type). 

• Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: nooit. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Das a, Dwergmuis va, Hamster vaw, Laatvlieger a  
Vogels: Britse putter va, Buizerd a, Geelgors a, Grauwe gors va, Grauwe kiekendief va, Havik a, Kerkuil a, Ortolaan va, 
Patrijs va, Putter a, Smelleken a, Torenvalk a, Veldleeuwerik va  
Amfibieën: Knoflookpad aw  
Dagvlinders: Kleine parelmoervlinder va, Koninginnenpage va  
Vaatplanten: Aardkastanje, Akkerandoorn, Akkerboterbloem, Akkerdoornzaad, Akkergeelster, Akkerogentroost, 
Akkerzenegroen, Blauw guichelheil, Blauw walstro, Bolderik, Brede raai, Brede wolfsmelk, Breed vlieszaad, Doffe 
ereprijs, Dolik, Doorgroeide boerenkers, Dreps, Driehoornig walstro, Eironde leeuwenbek, Fijne ooievaarsbek, Gegroefde 
veldsla, Gele ganzenbloem, Geoorde veldsla, Getande veldsla, Groot spiegelklokje, Grote leeuwenklauw, 
Handjesereprijs, Heelbeen, Hennepvreter, Huttentut, Kalkraket, Klein spiegelklokje, Kleine wolfsmelk, Korenbloem, 
Korenschijnspurrie, Middelste duivenkervel, Naakte lathyrus, Naaldenkervel, Nachtkoekoeksbloem, Ruw parelzaad, 
Slanke wikke, Smalle raai, Spatelviltkruid, Spiesleeuwenbek, Stijve wolfsmelk, Stinkende kamille, Tengere veldmuur, 
Trosgamander, Valse kamille, Vlasdolik, Vlaswarkruid, Vroege ereprijs, Wilde ridderspoor, Wilde weit, Zomeradonis  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 15% (11 soorten). 
Minimumareaal: circa 30 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 300 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: een jaarlijkse oppervlakkige grondbewerking (bijvoorbeeld ploegen tot 20 
cm diepte) is voldoende, maar mag niet direkt na de oogst plaatsvinden (omdat anders een deel van 
de soorten de levenscyclus niet kan voltooien). Bemesting kan in principe achterwege blijven, tenzij 
een verbetering van de bodemstructuur wordt nagestreefd; bemesting met ruige stalmest (en niet met 
drijfmest of anorganische mest) is dan de aangewezen weg.  
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van een zeer intensief beheerde zomertarweakker kan 
herstel plaatsvinden door middel van het terugdringen van de bemestingsintensiteit en het achterwege 
laten van chemische onkruidbestrijding  
 
 

   
 



   

3.53/3.54  Zoom, mantel en droog struweel van de duinen  
Beeld: begroeiing van vooral hoge kruiden en struiken, gelegen op vochtig tot droog, kalkarm tot 
kalkrijk, humusarm tot humeus, mesotroof tot matig eutroof duinzand.  
Subtypen: 3.53 Zoom en droge ruigte van de duinen, 3.54Doornstruweel van de duinen. 
Plantengemeenschappen:  
14-RG4-[14] Rompgemeenschap met Cipreswolfsmelk van de Klasse der droge graslanden op zandgrond       
17Aa2 Associatie van Parelzaad en Salomonszegel       
31Ab1c Associatie van Kleine Brandnetel (subassociatie met Kromhals)       
31Ab3ab Associatie van Ballote en andere Netels (typische subassociatie en subassociatie met Grote 
zandkool)       
31Ba1 Slangekruid-associatie       
31Ca3 Wormkruid-associatie       
33Aa1 Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein       
33Aa2 Heggedoornzaad-associatie        
33Aa5d Zevenblad-associatie (subassociatie met Groot hoefblad)       
34Aa1a Wilgeroosjes-associatie (subassociatie met Mannetjesereprijs)       
37Ac1 Associatie van Duindoorn en Vlier       
37Ac2 Associatie van Duindoorn en Liguster       
37Ac3 Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn       
37-RG1-[37Ac/23Ab] Rompgemeenschap met Duindoorn en Zeemelkdistel van het Liguster-verbond/het Helm-verbond       
37-RG2-[37Ac/14Ca] Rompgemeenschap met Duindoorn en Korstmos van het Liguster-verbond/het Duinsterretjes- 
 verbond       
37-RG3-[37Ac/14Cb] Rompgemeenschap met Duindoorn en Duinriet van het Liguster-verbond/het Verbond der droge,  
 kalkrijke duingraslanden       
37-RG4-[37Ac] Rompgemeenschap met Liguster van het Liguster-verbond       
43Aa3 Meidoorn-Berkenbos       
Bodemtype: duinvaaggronden; soortenrijke varianten met name op plaatsen waar ophoping van 
humus heeft plaatsgevonden. 
Waterherkomst: regen- en grondwater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat* vochtig* matig droog** droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof* zwak eutroof matig eutroof* eutroof** 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep. 
• Overstroming met beek-, oppervlakte- of zeewater: nooit. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Damhert a, Dwergmuis va, Eekhoorn a, Gewone baardvleermuis a, Gewone dwergvleermuis a, Gewone 
grootoorvleermuis a, Ruige dwergvleermuis a, Watervleermuis a  
Vogels: Blauwe kiekendief va, Boomleeuwerik va, Britse putter va, Buizerd a, Eider v, Grasmus va, Grauwe kiekendief va, 
Grauwe klauwier va, Groene specht a, Havik a, Hop a, Huiszwaluw a, Kleine barmsijs va, Kneu va, Midden-Europese 
goudvink va, Paapje a, Patrijs va, Raaf a, Rode wouw a, Roodborsttapuit va, Slechtvalk a, Smelleken a, Torenvalk a, Velduil 
va, Zanglijster va  
Reptielen: Zandhagedis vaw  
Mieren: Behaarde rode bosmier a, Glanzende gastmier a, Kale rode bosmier a  
Dagvlinders: Bruine eikenpage va, Duinparelmoervlinder a, Geelsprietdikkopje a, Grote parelmoervlinder a, Keizersmantel va, 
Kleine parelmoervlinder a, Kommavlinder a  
Sprinkhanen en krekels: Duinsabelsprinkhaan va, Locomotiefje va  
Libellen: Bruine winterjuffer aw  
Vaatplanten: Bilzekruid, Bokkenorchis, Borstelkrans, Bosaardbei, Boslathyrus, Brede eikvaren, Cipreswolfsmelk, 
Dodemansvingers, Donderkruid, Driedistel, Echte heemst, Gaspeldoorn, Gewone agrimonie, Grote keverorchis, Kleine 
pimpernel, Kleine ruit, Kruisbladgentiaan, Kruisbladwalstro, Malrove, Poppenorchis, Rond wintergroen, Ruw gierstgras, 
Stofzaad, Torenkruid, Viltroos, Wild kattenkruid  
Habitatrichtlijn: 2160 - Duinen met Hippophaë rhamnoides. 
Minimumareaal: circa 5 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 150 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: het beheer is afhankelijk van de afstand tot de zee en de 
vegetatiestructuur. Droge ruigten, zomen en struwelen behoeven in de zeereep geen actief beheer, 
vanwege de werking van de wind (aanvoer van zand en zout). Meer landinwaarts is verdergaande 
successie echter wel te verwachten. Zoomgemeenschappen kunnen daar instandgehouden worden 
door een extensief maaibeheer (eenmaal per twee à drie jaar maaien) of door extensieve begrazing.  
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van duingrasland kan ontwikkeling plaatsvinden van 
het Duindoornstruweel (plantengemeenschappen 37Ac1, 37Ac2, 37Ac3) door middel van natuurlijke 
successie als gevolg van een sterke vermindering van begrazing. Uitgaande van een Natte duinvallei 
(3.26) kan, in situaties waarin de grondwaterstand lager wordt, ontwikkeling plaatsvinden van de 
Rompgemeenschap met Duindoorn en Duinriet (plantengemeenschap 37-RG3-[37Ac/14Cb]), 
onderdeel van subtype b, door middel van natuurlijke successie N.B.: deze reeks is beschreven voor 
de ontwikkeling van de Natte duinvallei, maar het laatste stadium behoort tot 3.54). Ontwikkelingsduur: 
enkele jaren (pionierstadium) tot minimaal 25 jaar (laat successiestadium). 

   
 



   

3.60  Park-stinsenbos 
Beeld: vrij hoog tot hoog opgaand bos, van nature vooral gedomineerd door gewone essen en gladde 
iepen, met meestal een rijke struiklaag en veel kruiden die vooral in het voorjaar bloeien, met name 
kenmerkende stinzenplanten. Vaak komt ook gewone esdoorns voor, maar die horen hier van nature 
niet thuis. Zomereiken en beuken zijn veelvuldig aangeplant, maar horen vooral thuis in overgangen 
naar zuurdere bossen. Het bos komt voor op min of meer kalkrijke zand-, zavel- en kleigronden in de 
binnenduinrand. Het betreft oude landgoed- en parkbossen die altijd zijn gelegen op oude 
bosgroeiplaatsen van rijke, maar zwaar behandelde en gedraineerde bodems. De vormgeving van het 
bos (met bijvoorbeeld een specifieke lanenstructuur, het openhouden van zichtassen en dergelijke) is 
sterk door de mens bepaald. Gaaf bewaarde historische buitenplaatsen met dit type bos hebben 
daarom een grote cultuurhistorische waarde. 
Plantengemeenschappen:  
43Aa1c Abelen-Iepenbos (subassociatie met Wilde hyacint)    
43Aa2b Essen-Iepenbos (subassociatie met Gewoon sneeuwklokje)    
Bodemtypen: min of meer kalkrijk zand, al of niet lemig of kleiig, nitraatrijk en min of meer humeus, 
maar ook leem, zavel of klei. 
Waterherkomst: regen- en vooral grondwater, eventueel ook oppervlaktewater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep, in mindere mate: matig diep tot diep. 
• Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: nooit. 
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Das va, Eekhoorn va, Franjestaart va, Gewone baardvleermuis a, Gewone dwergvleermuis a, Gewone 
grootoorvleermuis va, Rosse vleermuis vaw, Ruige dwergvleermuis va, Vale vleermuis a, Watervleermuis va  
Vogels: Boomklever va, Britse putter va, Buizerd va, Glanskop va, Groene specht va, Havik va, Midden-Europese goudvink va, 
Torenvalk va, Zanglijster va  
Reptielen: Ringslang vaw  
Amfibieën: Kamsalamander aw  
Dagvlinders: Grote vos vaw, Kleine ijsvogelvlinder va  
Vaatplanten: Akkergeelster, Bosereprijs, Daslook, Donkersporig bosviooltje, Grote bosaardbei, Grote keverorchis, Grote 
veldbies, Gulden sleutelbloem, Mosbloempje, Muurhavikskruid, Stengelloze sleutelbloem, Weidegeelster, Wilde kievitsbloem, 
Wilde narcis, Wrangwortel  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 30% (11 soorten). 
Minimumareaal: circa 15 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 150 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). 
Instandhoudingsbeheer: openhouden van de bosstructuur door selectieve kap van individuele 
bomen (waardoor een relatief grote lichttoetreding kan plaatsvinden, wat gunstig is voor de 
stinzenplanten zelf, maar wat ook leidt tot verdamping die verzuring tegengaat). Daarnaast enige 
bemesting met compost of vaste mest, vermengd met kalk. Dit materiaal wordt licht ingewerkt in de 
bodem. Hierdoor wordt tevens een relatief hoge bodemdynamiek gehandhaafd, die essentieel is voor 
stinzenplanten. Sommige uitheemse struiken (als Sneeuwbes en Pontische rododendron) kunnen het 
stinzenmilieu bedreigen en mogen daarom niet gaan domineren. 
 
 

   
 



   

3.64  Bos van arme zandgronden  
Beeld: vrij laag tot matig hoog opgaand bos met een vrij open structuur, voorkomend op leemarme, 
oligo- tot mesotrofe, meestal (matig) droge, zure zandgrond.  
Subtypen: 
a: Naaldbos van arme zandgronden. 
b: Loofbos van arme zandgronden. 
Plantengemeenschappen: 
34Aa1bc Wilgeroosjes-associatie (subassociatie met Rankende helmbloem en arme subassociatie) (a, b) 
41Aa2 Korstmossen-Dennenbos(a)   
41Aa3 Kussentjesmos-Dennenbos (a)   
41-DG3-[41Aa] Derivaatgemeenschap met Zandzegge en Duinriet van het Verbond der naaldbossen (a)     
42Aa1 Berken-Eikenbos (b)   
Bodemtypen: duin- en vlakvaaggronden en humuspodzolgronden, waarbij de humus niet vermengd 
is met de minerale ondergrond (mor-humus). Als gedegradeerd Wintereiken-Beukenbos ook op 
gedegradeerde moderpodzolgronden; na verloop van tijd ontstaat dan type 3.65. Na langdurige 
bemesting van arme bodems kan dit type niet (meer) ontwikkeld worden: daar is eveneens type 3.65 
het bijbehorende bos. 
Waterherkomst: regenwater, lokaal ook stagnerend grondwater (vochtige varianten). 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat* vochtig* matig droog* droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep. 
• Overstroming met beek- of oppervlaktewater: nooit. 
• Luchtkwaliteit: zeer gevoelig (vooral subtype a) voor atmosferische deposities; ook gevoelig voor 

inwaai van meststoffen.  
Doelsoorten: 
Zoogdieren: Boommarter va, Bosvleermuis a, Damhert va, Das va, Eekhoorn va, Franjestaart va, Gewone baardvleermuis a, 
Gewone dwergvleermuis a, Gewone grootoorvleermuis va, Ruige dwergvleermuis a  
Vogels: Bonte vliegenvanger va, Boomklever va, Boomleeuwerik va, Britse putter va, Buizerd va, Draaihals va, Geelgors va, 
Glanskop va, Groene specht va, Havik va, Hop va, Klapekster va, Kleine barmsijs va, Korhoen a, Midden-Europese 
goudvink va, Nachtzwaluw va, Putter va, Raaf va, Rode wouw va, Slechtvalk va, Torenvalk va, Vuurgoudhaan va, 
Wespendief va, Zanglijster va, Zwarte specht va  
Reptielen: Adder vaw, Gladde slang vaw, Hazelworm vaw, Zandhagedis aw  
Amfibieën: Alpenwatersalamander aw, Heikikker aw, Kamsalamander aw, Vinpootsalamander aw  
Mieren: Behaarde rode bosmier vaw, Glanzende gastmier vaw, Kale rode bosmier vaw, Zwartrugbosmier vaw  
Kevers: Vliegend hert va  
Nachtvlinders: Hulstblad va  
Dagvlinders: Bosparelmoervlinder va, Bruine eikenpage v, Rouwmantel vaw, Veenbesblauwtje va  
Sprinkhanen en krekels: Bosdoorntje vaw, Boskrekel vaw, Bramensprinkhaan va  
Libellen: Bruine winterjuffer aw, Noordse winterjuffer aw, Speerwaterjuffer a  
Vaatplanten: Bosdroogbloem, Dennenorchis, Dennenwolfsklauw, Eenbloemig wintergroen, Grondster, Grote keverorchis, 
Grote wolfsklauw, Klein wintergroen, Kleine keverorchis, Kleine wolfsklauw, Linnaeusklokje, Stekende wolfsklauw, 
Stofzaad  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 25% (18 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2180 - Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale kustgebied. 
Instandhoudingsbeheer: nietsdoen is in principe voldoende voor subtype b, maar voor het 
instandhouden of regenereren van subtype a (dat door natuurlijke successie overgaat in subtype b) 
kan gebruik worden gemaakt van brand (die ook door natuurlijke oorzaak kan ontstaan) en begrazing 
door wilde grazers en/of gedomesticeerde runderen die de verjonging met loofbomen tegenhouden 
(beide maatregelen kunnen overigens ook extensief toegepast worden in subtype b). Een 
korstmosrijke ondergroei is meer gebaat bij een periodieke, kortstondige schapenbegrazing. In dit 
geval kan ook verwijdering van strooisel zinvol zijn, zeker zolang er nog sprake is van overmatige 
depositie van stikstof. Zie ook bij Herstel- en ontwikkelingsbeheer. 
Beheer van de omgeving: voorkómen en tegengaan van mestinwaai en stikstofdepositie; bij de 
vochtige vormen geldt dat ook voor verdroging. 
Herstel- en ontwikkelingsbeheer: Uitgaande van voormalige landbouwgronden kan ontwikkeling 
plaatsvinden van Berken-Eikenbos. Uitgaande van donkere naaldbossen kan ontwikkeling 
plaatsvinden van Berken-Eikenbos (plantengemeenschap 42Aa1), overeenkomend met subtype b, 
door middel van grootschalige kap (bij oude douglas- en fijnsparren) of groepenkap. Subtype a kan 
men opnieuw laten ontstaan via spontane successie op stuifzandbodems; gezien de zeldzaamheid 
van het type Stuifzand (3.47) ligt het voor de hand dat deze successie in principe niet wordt bevorderd 
in gebieden met open zand, maar door kap van bestaand bos op stuifzandbodems. 
 
 
 

   
 



   

3.66 Bos van voedselrijke, vochtige grond 
Beeld: vrij hoog tot hoog opgaand bos op matig natte tot matig droge, zwak tot matig eutrofe, min of 
meer kalkrijke minerale bodems. De boomlaag bestaat van nature vooral uit gewone essen en gladde 
iepen, met daarnaast eventueel grauwe abelen, zwarte elzen en zoete kersen. Er is meestal een rijke 
struiklaag aanwezig (met onder andere meidoorns, gewone vlieren, hazelaars, wilde kardinaalsmutsen 
en sleedoorns). Ook de kruidlaag is soortenrijk, met veel kruiden, zowel voorjaarsbloeiers als 
ruigtkruiden. In duinvalleien komt het afwijkende Meidoorn-Berkenbos voor, dat door ratelpopulieren 
wordt gedomineerd (het vormt een overgang van struweel op kalkrijke duinen (type 3.54) naar 
eikenbos op ontkalkend duin).  
Plantengemeenschappen:  
43Aa1b Abelen-Iepenbos (typische subassociatie)  
43Aa2a Essen-Iepenbos (typische subassociatie)   
43Aa3 Meidoorn-Berkenbos      
43Aa5  Vogelkers-Essenbos   
Bodemtypen: min of meer kalkrijk zand, al of niet lemig of kleiig, nitraatrijk en min of meer humeus, 
ook op leem, zavel of klei.  
Waterherkomst: regen- en vooral grondwater, eventueel ook oppervlaktewater. 
Waterregime: open water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurgraad: zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Overige randvoorwaarden: 
• Gemiddeld laagste grondwaterstand: zeer diep, in mindere mate: matig diep tot diep. 
• Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: regelmatig tot nooit; indien er geen 

overstroming plaatsvindt, is toevoer van verspoeld materiaal van hellingen (colluvium) nodig, 
waardoor verzuring (die vooral op de lichtere gronden kan optreden) wordt tegengegaan. 

• Om verruiging te voorkomen, is in het Rivierengebied een (ten opzichte van de huidige situatie) 
natuurlijker rivierdynamiek en minder voedselrijk rivierwater belangrijk. 

Doelsoorten: 
Zoogdieren: Bever va, Das a, Eekhoorn va, Franjestaart va, Gewone baardvleermuis va, Gewone dwergvleermuis a, 
Gewone grootoorvleermuis va, Grijze grootoorvleermuis a, Otter va, Rosse vleermuis vaw, Ruige dwergvleermuis va, Vale 
vleermuis a, Waterspitsmuis va, Watervleermuis va  
Vogels: Boomklever va, Britse putter va, Buizerd va, Glanskop va, Groene specht va, Grote zilverreiger va, Havik va, 
IJsvogel va, Ooievaar v, Putter va, Raaf va, Roodkopklauwier va, Slechtvalk a, Torenvalk va, Visarend a, Wespendief va, 
Zanglijster va, Zeearend a  
Reptielen: Ringslang vw  
Amfibieën: Kamsalamander aw, Knoflookpad aw  
Dagvlinders: Grote ijsvogelvlinder va, Grote vos vaw, Iepenpage va, Kleine ijsvogelvlinder va, Rouwmantel vaw  
Vaatplanten: Besanjelier, Blaasvaren, Bosaardbei, Bosmuur, Boswalstro, Daslook, Donkersporig bosviooltje, Eenbloemig 
parelgras, Groensteel, Grote bosaardbei, Grote keverorchis, Heelkruid, Lansvaren, Moeslook, Muurhavikskruid, 
Schedegeelster, Stengelloze sleutelbloem, Vogelnestje, Weidegeelster, Welriekende agrimonie, Wilde herfsttijloos, Witte 
rapunzel, Wrangwortel, Zachte naaldvaren  
Mossen: Tong-haarmuts  
Aanwezig bij een goede mate van doelbereiking: 20% (13 soorten). 
Habitatrichtlijn: 2180 - Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale kustgebied. 
Minimumareaal: circa 30 hectare (voor het gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten), 
respectievelijk circa 150 hectare (voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-
doelsoorten). Instandhoudingsbeheer: nietsdoen is in principe voldoende; aanvullend is extensieve 
begrazing (zowel door wilde grazers als door gededomesticeerde grazers) mogelijk (de nu nog 
meestal kleine bosjes zijn gevoelig voor begrazing, maar dat verandert als het type in grotere 
eenheden voorkomt). Het verwijderen van zieke iepen verhindert resistentievorming en bevordert te 
zeer de vorming van een dichte struiklaag; bij bossen waar natuurwaarden vooropstaan, is dit beheer 
dus niet gewenst. 
 

   
 



   

Bijlage 4 Capaciteit van het natuurmonument voor recreatie 
 
 
Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van natuurgerichte recreatie te kunnen vaststellen is de 
capaciteit van het natuurmonument voor wandel-, fiets- en ruiterroutes vastgesteld. Dergelijke routes 
zijn mogelijk wanneer de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument (eis 
Natuurbeschermingswet) en de instandhouding van habitattypen en soorten van de EG-Habitatrichtlijn 
niet significant worden aangetast. Van een significante aantasting is sprake wanneer, op grond van 
wetenschappelijke informatie, aannemelijk kan worden gemaakt dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden geschaad. Voor het natuurmonument en Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen gaathet 
hierbij primair om vier kenmerken, habitattypen en soorten: 1- zandverstuiving, 2- biodiversiteit van 
flora en fauna, 3- open landschapstypen (Hooijdonk, 1999). Bij het vaststellen van de capaciteit van 
het natuurmonument is gebruik gemaakt van de natuurdoelenkaart (Kaart 12).  
 
 
Criterium 1: Zandverstuiving  
 
Zandverstuiving is een natuurlijk proces in de duinen van Schouwen dat zoveel mogelijk ongehinderd 
moet kunnen plaatsvinden. Zandverstuiving is een wezenlijk kenmerk van het natuurmonument en 
een essentiële factor voor het instandhouden van enkele habitattypen en soorten van communautair 
belang. Inrichtingsmaatregelen, zoals het aanleggen van wandel-, fiets- of ruiterpaden, waarbij de 
bodem wordt verhard zijn niet te combineren met zandverstuiving. In natuurdoeltypen met open zand 
resp. zandverstuiving dienen om deze reden geen verharde paden of andere harde constructies 
ontwikkeld te worden. 
 
 
Criterium 2: Biodiversiteit van flora en fauna 
 
Flora 
De vegetatie van natte duinvalleien, moerassen en droge duingraslanden is het gehele jaar door 
kwetsbaar voor betreding. Overmatige betreding leidt tot bodemverdichting, beschadiging van de zode 
en vertrapping van bijzondere plantensoorten (Henkens, 1998; 1999). Het herstelvermogen van deze 
vegetaties is beperkt. In deze beheersvisie wordt met de betredingsgevoelige vegetaties rekening 
gehouden door in beginsel geen routes in dergelijke vegetaties te ontwikkelen en door de 
toegankelijkheid van gebieden met deze vegetaties te beperken tot de wandelpaden. 
 
Fauna 
Tot de doelsoorten van het natuurmonument behoren enkele diersoorten die zeer gevoelig zijn voor 
recreatie. Het betreft in het bijzonder de broedvogels van het strand (Arts, 2000), open duin (Zande, 
1980), natte duinvalleien en (duin)struweel (Kalkhoven, 1995). Deze vogels broeden op of laag bij de 
grond en worden ernstig verstoord bij nadering van mensen op afstanden kleiner dan 100 m 
(verstoringsgevoelige broedvogels) tot wel 500 m (zeer verstoringsgevoelige broedvogels) (Henkens, 
1998; Miller et al., 1998; Pouwels & Vos, 2001). In de broedperiode leidt verstoring tot vluchtgedrag 
waarbij extra energie wordt verbruikt en waarbij het nest enige tijd of soms zelfs definitief wordt 
verlaten (Vos et al., 2003). Dat vergroot het risico op predatie en sterfte van eieren en jongen en dit 
tast vervolgens ook het broedsucces aan. Verstoring van doelsoorten moet daarom zoveel mogelijk 
worden vermeden en moet zelfs geheel worden uitgesloten wanneer doelsoorten het risico lopen uit 
het natuurmonument te worden verdreven. In deze beheersvisie wordt met de verstoringsgevoelige 
doelsoorten rekening gehouden door minimumarealen af te bakenen. Dat zijn deelgebieden strand, 
open duin en duinstruweel die beschikken over de vereiste terreincondities voor de kwetsbare 
broedvogels en die groot genoeg zijn om kernpopulaties te kunnen herbergen.  
 
In onderstaande tabel zijn de vereiste minimumarealen voor kernpopulaties van de doelsoorten van de 
Kop van Schouwen weergegeven. Ook zijn hierin de minimale populatiegroottes en de 
verstoringsafstanden opgenomen. Hieruit blijkt dat met name de verstoringsgevoelige broedvogels 
van het strand, van de duingraslanden, van de natte duinvalleien en van het duinstruweel een groot 
en ongestoord minimumareaal vereisen. Voor de strandbroeders zoals de Strandplevier moet rekening 
worden gehouden met een ongestoord broedbiotoop van ca. 200 ha. Voor de broedvogels van de 
duingraslanden, zoals het Paapje moet rekening worden gehouden met aaneengesloten open 
duingebieden van ca. 500 ha. Voor de broedvogels van het duinstruweel zoals de Grauwe klauwier 
zijn ongestoorde duinstruwelen nodig met oppervlaktes van minimaal 200 ha. Voor de broedvogels 
van natte duinvalleien zoals de Grutto zijn tenslotte ongestoorde valleicomplexen nodig van ca. 50 ha.  

   
 



   

 
                        
  doelsoort ndt ndt repr   kernpop   kernpop kwetsb vlucht   
    pref present min opt min opt # repr. klasse afst.   
      ha ha ha ha ha eenh.   m   
  Bergeend du-2.1         20 2 250   
  Blauwborst du-2.1   100 200 5000 10000 100 3 100   
  Bonte Vliegenvanger du-2.1         100 - 10   
  Boomleeuwerik du-2.1         100 3 100   
  Bruine Kiekendief du-2.1         20 2 250   
  Buizerd du-2.1         20 3 100   
  Dodaars du-3.2   20 40 400 800 40 2 250   
  Dwergstern du-2.1   1000 2500 20000 50000 20 1 500   
  Geelgors du-3.8   8 20 400 1000 100 2 250   
  Geoorde Fuut du-3.2   40 80 800 1600 20 1 500   
  Grasmus div         100 3 100   
  Grauwe Kiekendief du-3.4   500 1500 10000 30000 20 1 500   
  Grauwe Klauwier du-3.8   10 100 200 2000 20 2 250   
  Groene Specht du-3.14   40 200 800 4000 40 - 10   
  Grutto du-3.6   2 5 40 100 40 2 250   
  Kleine Barmsijs div         100 - 10   
  Kleine Mantelmeeuw du-2.1         20 1 500   
  Kluut zk-3.3   40 160 800 3200 40 1 500   
  Kneu du-2.1         100 3 100   
  Kuifleeuwerik du-3.7   20 60 400 1200 100 2 250   
  Nachtzwaluw du-3.7   25 50 500 1000 40 1 500   
  Noordse Stern zk-3.3         40 1 500   
  Paapje du-3.6   10 30 500 1500 100 2 250   
  Patrijs zk-3.6   25 100 500 2000 40 2 250   
  Putter du-2.1         100 - 10   
  Rietzanger du-3.4   2 10 100 500 100 - 10   
  Roodborsttapuit du-3.7   50 100 2500 5000 100 2 250   
  Scholekster zk-3.3         40 3 100   
  Sprinkhaanzanger du-2.1         100 2 250   
  Steenuil du-3.11   400 800 8000 16000 20 - 10   
  Stormmeeuw du-2.1         20 2 250   
  Strandplevier du-2.1   10 20 200 400 40 3 100   
  Tapuit du-3.7   50 200 2500 10000 40 2 250   
  Torenvalk du-2.1   100 300 2000 6000 20 - 10   
  Tureluur zk-3.3   20 40 400 800 40 2 250   
  Veldleeuwerik du-2.1         100 2 250   
  Velduil du-3.7   50 200 1000 4000 20 1 500   
  Visdief zk-3.3         40 1 500   
  Vuurgoudhaantje du-2.1         100 - 10   
  Watersnip du-3.5   20 50 400 1000 40 2 250   
  Wulp du-2.1         40 1 500   
  Zanglijster div         40 - 10   
  Zomertaling du-2.1         20 2 250   
                      
 
Ook de in het natuurmonument aanwezige reeën en Damherten zijn gevoelig voor verstoring door 
passanten. Reeën en Damherten trekken zich terug in rustgebieden met voldoende dekking wanneer 
zij worden opgeschrikt door voorbijgangers. Wanneer dergelijke rustgebieden ontbreken kunnen de 
dieren (tijdelijke) uit hun territorium worden verdreven en uitzwermen tot buiten het natuurmonument, 
waarbij het risico op verkeersslachtoffers en landbouwschade toeneemt. Voorbeelden hiervan zijn 
bekend uit het nabijgelegen natuurmonument Manteling van Walcheren (Groot Bruinderink, 2000). 
Voor beide soorten dient voldoende rustgebied aanwezig te zijn, in de vorm van enkele grote 
eenheden bos en struweel. De huidige rustgebieden zijn ruimschoots geschikt voor de populaties 
Reeën en Damherten die zich thans in het natuurmonument bevinden.  
 

   
 



   

Op kaart 15 zijn de kwetsbare habitattypen en leefgebieden van doelsoorten weergegeven en is 
bovendien het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes opgenomen. Aan de hand van 
deze gegevens is bepaald in welke deelgebieden uitbreiding van routes mogelijk is en in welke 
deelgebieden uitbreiding moet worden voorkomen.  
 
Het Verklikkerstrand zoals weergegeven op de natuurdoelenkaart voldoet aan de eisen van een 
kernpopulatie strandbroedvogels (50 broedparen Dwergstern en Strandplevier). Voorwaarde is wel  
dat verstoring van een minimumareaal van 200 ha hoog strand gedurende het broedseizoen wordt 
voorkomen. Rond het broedbiotoop dient een zone van 500 m als buffer in acht te worden genomen. 
Dit betekent dat het Verklikkerstrand in de broedperiode niet mag worden betreden. Hiertoe is 
verplaatsing van de duinovergang van het Duinhoevepad in oostelijke richting gewenst. 
 
Voor de doelsoorten van het open duinlandschap is binnen de natuurkernen Zeepeduinen-
Meeuwenduinen en Vroongronden-Verklikkerduinen voldoende oppervlakte geschikt duingebied 
aanwezig voor ontwikkeling en handhaving van een kernpopulatie. Voorwaarde is wel dat 
versnippering wordt vermeden. Met name het Duinhoevepad heeft een negatieve invloed op de 
oppervlakte geschikt duingebied. Dit betekent dat uitzwermen van mensen vanaf het Duinhoevepad 
moet worden voorkomen. Dit geldt eveneens voor het uitzwermen van mensen vanaf het nieuw te 
ontwikkelen recreatief fietspad langs de Hoge Zoom. Aangezien sommige doelsoorten het gehele jaar 
in het natuurmonument verblijven is deze maatregel het gehele jaar door van kracht. 
 
Voor de doelsoorten van het duinstruweel is voldoende oppervlakte geschikt leefgebied aanwezig in 
de Meeuwenduinen en Verklikkerduinen. Aangezien deze soorten slechts beperkt verstoringsgevoelig 
zijn is een geringe uitbreiding van het wandelroutestelsel aan de randen van de duinstruwelen 
mogelijk.  
 
De oppervlakte en ligging van natte duinvalleien voldoet thans niet aan de areaaleisen van de 
broedvogels van natte duinvalleien. Een geconcentreerde uitbreiding van de oppervlakte natte 
duinvalleigraslanden tot complexen van ca. 50 ha is noodzakelijk. De mogelijkheden voor ontwikkeling 
van recreatieroutes in natte duinvalleien is mede om deze reden beperkt. 
 
Voor de doelsoorten van bosgebieden is thans, ondanks de dichte padenstelsels in de Boswachterij 
Westerschouwen en op diverse plaatsen in de duinzoom, voldoende areaal aanwezig. Uitbreiding van 
paden in de Boswachterij is vanuit de natuurbehoudsoptiek gezien mogelijk, maar recreatief gezien 
niet gewenst. 
 
 
Criterium 3- natuurschoon 
 
In open landschapstypen, zoals de Vroongronden, de Zeepeduinen en de Meeuwenduinen, wordt het 
natuurschoon aangetast bij ontwikkeling van recreatievoorzieningen en uitbreiding van routes. In deze 
beheersvisie wordt natuurgerichte recreatie zoveel mogelijk gericht op de meer besloten 
landschapstypen en op de overgangen van open naar besloten landschapstypen.  
 
 

   
 



   

Bijlage 5 Instandhoudingsdoelstellingen EG-Habitatrichtlijn  
 
 
In 1999 is het natuurmonument Kop van Schouwen door de Nederlandse overheid bij de Europese 
Commissie aangemeld als “gebied van communautair belang” onder de EG-Habitatrichtlijn (Ministerie 
van Landbouw, Natuur & Voedselvoorziening, 2003).  Het natuurmonument maakt sindsdien deel uit 
van Natura 2000, het netwerk met de belangrijkste natuurgebieden van Europa. De Kop van 
Schouwen is hiervoor gekozen vanwege zijn bijzondere natuurwetenschappelijke betekenis, zijn 
gunstige staat van instandhouding en door het voorkomen van habitattypen en soorten van 
communautair belang. Het gaat hierbij om:  

- Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 2130 (prioritair),  
- Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) 2150 (prioritair),  
- Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides) 2160 en  
- Vochtige duinvalleien van het Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree 

(Hydrocotylo-Baldellion) 2190.  
Verder is het natuurmonument ook aangemeld voor  

- Wandelende duinen met Helm (witte helmduinen) 2120,  
- Duinen met Kruipwilg 2170,  
- Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied 2180, 
- Noordse woelmuis 1340 (prioritair), en  
- Groenknolorchis 1903.  

 
Vanaf het moment van de aanmelding is het regime van de Habitatrichtlijn van toepassing. Dat houdt 
onder andere in dat Nederland verplicht is het natuurmonument in goede staat te houden, ingrepen in 
het gebied getoetst worden aan het regime van de Habitatrichtlijn, Nederland verplicht is een 
beheersplan voor het gebied op te stellen en regelmatig te rapporteren over de ontwikkelingen, en 
gebruik gemaakt kan worden van de subsidiemogelijkheden van de Europese gemeenschap, het 
zogenaamde LIFE-fonds. 
 
De uitvoering van de Habitatrichtlijn in Nederland vindt plaats via de Natuurbeschermingswet. Deze 
wet is/wordt hiertoe herzien. In deze beheersvisie worden de bepalingen van de Habitatrichtlijn 
doorvertaald naar streefbeelden en beheersmaatregelen voor het natuurmonument. Daarmee fungeert 
deze beheersvisie tevens als beheersdocument voor het natuurmonument Kop van Schouwen in het 
kader van de EG-Habitatrichtlijn. In deze bijlage worden de habitattypen en soorten nader beschreven 
en worden de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. 
 
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 2130 (prioritair) 
Karakteristiek: dit omvat alle duingraslanden met een min of meer gesloten gras-, mos-, of 
korstmosmat. Deze duingraslanden liggen meer landinwaarts (verder van zee) dan de Helmduinen. 
Plantengemeenschappen: Violo-Corynephoretum, Festuco-Galietum veri, Tortulo-Koelerion, Polygalo-
Koelerion, Polygonato-Lithospermetum, Botrychio-Polygaletum 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: komt wijd verspreid voor in de 
binnenduinen van  het natuurmonument en is dominant in de deelgebieden Zeepeduinen, 
Westerenban en Vroongronden, zoals weergegeven op kaart 10. De totale oppervlakte bedraagt ca. 
600 ha. Door verdroging en verruiging in het verleden zijn de gemeenschappen thans onvoldoende 
ontwikkeld en komen de kensoorten, differentiërende soorten en doelsoorten slechts fragmentarisch 
voor. 
Instandhoudingsdoelstellingen: de oppervlakte vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (600 ha) 
wordt in standgehouden. De diversiteit aan kensoorten, differentiërende soorten en doelsoorten neemt 
gedurende de looptijd van deze beheersvisie toe. 
Randvoorwaarden: de duingraslanden vereisen een schrale, zandige bodem en een extensieve 
natuurlijke begrazing. Waar in het verleden verruiging is opgetreden dient het oorspronkelijke, schrale 
terreintype door plaggen of chopperen te worden hersteld. 
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype natuurlijk duin begraasd (2.12a).  
 
Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) 2150 (prioritair) 
Karakteristiek: dit omvat de vegetaties met duinheide die worden gedomineerd door de gewone 
Struikhei Calluna vulgaris). Het zijn soortenarme begroeiingen op ontkalkte, oude  binnenduinen. 
Plantengemeenschappen: Carici-arenariae-Empetretum 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: komt voor op een enkele locatie op de 
westelijke Vroongronden, bij Biesterveld, over een oppervlakte van ca. 10 ha. 

   
 



   

Instandhoudingsdoelstellingen: de oppervlakte duinheide met Struikhei wordt op de Vroongronden in 
stand gehouden. 
Randvoorwaarden: dit habitattype vereist een schrale, zandige bodem met een extensieve natuurlijke 
begrazing. Waar in het verleden verruiging is opgetreden dient het oorspronkelijke, schrale terreintype 
door plaggen of chopperen te worden hersteld. 
Aandacht in deze beheersvisie:  de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype droge duinheide (3.46).  
 
Duinen met Duindoorn (Hippophae rhamnoides) 2160  
Karakteristiek: dit type omvat alle duinstruwelen met Duindoorn, variërend van soortenarme 
rompgemeenschappen van Duindoorn tot gevarieerde duinstruwelen met tevens Wilde liguster, 
Eenstijlige meidoorn, Zuurbes, Egelantier, Wegedoorn en Hondsroos. Ook de overgangstypen naar de 
ruige duingraslanden (met Duinriet) of korstmosduinen worden ertoe gerekend 
Plantengemeenschappen: Hippophao-Sambucetum, Hippophao-Ligustretum, Rhamno-Crataegetum 
(incl. rompgemeenschappen met Hippophae rhamnoides, Cladonia div sp., Calamagrostis epigejos) 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: het Duindoornstruweel komt over grote 
delen van de buitenduinen van Schouwen voor. In de Meeuwenduinen, de Verklikkerduinen en de 
duinen van Renesse is dit het dominante vegetatietype (zie kaart 10). De totale oppervlakte bedraagt 
ca. 400 ha. 
Instandhoudingsdoelstellingen: het Duindoornstruweel heeft op de Kop van Schouwen sterk 
geprofiteerd van de verdroging van de natte duinvalleien en de vastlegging van de stuifduinen met 
stuifschermen. Daardoor is de oppervlakte Duindoornstruweel de laatste decennia sterk toegenomen, 
ten koste van andere habitattypen van communautair belang, te weten de helmduinen en de vochtige 
duinvalleien. Het Duindoornstruweel kan op de langere termijn alleen in stand worden gehouden bij 
een geringe tot sterke mate van zandverstuiving. Zonder verstuiving evolueert het struweel tot 
Vlierstruweel en bos. Dit betekent dat het duindoornstruweel op de langere termijn in oppervlakte zal 
afnemen tot ca. 350 ha maar dat de variatie in jonge en oude duindoornstruwelen en de afwisseling 
met andere struweeltypen, bij een geschikt beheer, zal toenemen. Ook zal het duindoornstruweel 
plaatselijk moeten wijken voor helmduinen en natte duinvalleivegetatie. 
Randvoorwaarden: geringe tot sterke mate van zandverstuiving 
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype doornstruweel (3.54b).  
 
Vochtige duinvalleien van het Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree 
(Hydrocotylo-Baldellion) 2190  
Karakteristiek: pionier-, grazige en dwergstruweelbegroeiingen op kalkrijke vochtige zandgrond, met 
een karakteristieke floristische samenstelling. De gemeenschappen zijn aangepast aan een 
permanent hoge grondwaterstand, een korte of langere inundatie en een voedselarme, minerale 
bodem. De vegetatie is rijk aan kleine een- en tweejarige kruiden 
Plantengemeenschappen: Charetum hispidae, Charetum asperae, Echinodoro-Potametum graminei, 
Hydrocotylo baldellion, Caricetum trinervi-nigrae, Parnassio-Juncetum atricapilli, Junco baltici-
Schoenetum nigricantis, Cicendietum filiformis (incl. rompgemeenschappen met Chara globularis, 
Littorella uniflora, Calamagrostis epigejos en Myrica gale) 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: binnen het Habitatrichlijngebied zijn vijf 
deelgebieden te onderscheid. De Zouten en Zoeten Haard, het Watergat en de Verklikkerduinen 
kunnen tot de kalkrijke groep worden gerekend. De valleien in de Zeepeduinen en de Vroongronden 
kunnen meer tot de kalkarme groep worden gerekend. De oppervlakte bedraagt thans (2000) ca. 30 
ha kalkarm en 40 ha kalkrijk. De feitelijke oppervlakte natte duinvalleivegetatie loopt achter bij de 
potenties van het gebied. Dankzij de verdroging en verruiging worden kansrijke standplaatsen thans 
bezet met rompgemeenschappen met Duinriet en Duindoorn.  
Instandhoudingsdoelstellingen: de oppervlakte vochtige duinvalleivegetatie in de genoemde 
deelgebieden wordt hersteld conform de potenties van deze gebieden. In totaal zal de oppervlakte 
toenemen tot ca. 45 ha kalkarme en 90 ha kalkrijke natte duinvallei.  
Randvoorwaarden: kalkarme tot kalkrijke, voedselarme, minerale, natte tot vochtige bodem en een 
extensieve natuurlijke begrazing. 
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype kalkrijke (3.26a) en kalkarme (3.26b) natte 
duinvallei. 
 
Wandelende duinen met Helm (witte helmduinen) 2120 
Karakteristiek: stuivende kustduinen, in mindere of meerdere mate begroeid met Helm. Tot dit type 
behoren zowel de primaire als de secundaire zandverstuivingen. De begroeiing kan variëren van 

   
 



   

rompgemeenschappen van Helm tot meer soortenrijke en gevarieerde begroeiingen waarin ook 
aanspoelselelementen voorkomen.  
Plantengemeenschappen: Ammophilion arenariae 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: verspreiding valt samen met het 
voorkomen van zandverstuivingen in de gehele primaire duinenrij, en met secundaire verstuivingen in 
Meeuwenduinen, Verklikkerduinen en Zeepeduinen, zoals weergegeven op kaart 10. De totale 
oppervlakte bedraagt ca. 150 ha.  
Instandhoudingsdoelstellingen: De oppervlakte stuivende Helmduinen is de laatste decennia, als 
gevolg van het vastleggen van de duinen met stuifschermen en zandsuppleties, teruggelopen. De 
Helmvegetaties zijn vervangen door Duindoornstruweel en duingraslanden. De beheersvisie is gericht 
op het herstellen van natuurlijke zandverstuivingen, zodat de oppervlakte stuivende Helmduinen kan 
toenemen met ca. 25 ha tot ca. 175 ha.  
Randvoorwaarden: de verstuiving van zand onder invloed van de zeewind mag niet worden gehinderd 
door kunstwerken in het duingebied, zoals stuifschermen, (weg)verhardingen, of beplantingen. 
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype natuurlijk stuivend duin (3.48b). In de primaire 
duinenrij wordt verstuiving bevorderd. In de secundaire duinen (m.n. Meeuwenduinen) wordt de 
secundaire verstuiving bevorderd door stuifschermen te verwijderen en stuifplekken te creëren, zoals 
beschreven in paragraaf  5.1. 
 
Duinen met Kruipwilg 2170 
Karakteristiek: ontwikkelingsstadium in kalkrijke natte duinvalleigraslanden waarin lage struwelen van 
de Kruipwilg zich vestigen en waarbij de Kruipwilg tot dominantie kan komen.  
Plantengemeenschappen: Pyrolo-Salicetum, Salicetum cinereae salicetosum repentis 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: komt pleksgewijs voor in de primaire 
duinvalleien van de Zeepeduinen en Vroongronden en vormt mozaïeken binnen de vegetaties van de 
natte kalkrijke duinvalleien.  
Instandhoudingsdoelstellingen: Het aandeel van de Kruipwilgvegetatie binnen de totale kalkrijke 
duinvalleivegetatie (90 ha) minimaal 10% en maximaal 25%.  
Randvoorwaarden: het vegetatietype is kwetsbaar voor begrazing en goed bestand tegen extensief 
maaien en afvoeren. Een extensief maaibeheer is essentieel om successie naar hogere duinstruwelen 
te voorkomen. 
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype kalkrijke natte duinvallei (3.26a). 
 
Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied 2180 
Karakteristiek: natuurlijke of halfnatuurlijke loofbossen van het duingebied 
Plantengemeenschappen: Betulo-Quercetum roboris, Fago-Quercetum, Violo odoratae-Ulmetum, 
Crataego-Betuletum pubescentis 
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: van de genoemde 
plantengemeenschappen komt met name het Betulo-Quercetum roboris en het stinzenbos goed 
ontwikkeld binnen het natuurmonument voor. Het Duinberkenbos is geconcentreerd in enkele valleien 
van de Zeepeduinen. Het stinzenbos heeft betrekking op het slotbos bij kasteel Haamstede. De totale 
oppervlakte bedraagt resp. 10 en 20 ha. 
Instandhoudingsdoelstellingen: het areaal Duinberkenbos en stinzenbos binnen het natuurmonument 
blijft gehandhaafd.  
Randvoorwaarden: Het Duinberkenbos is een natuurlijk bos, dat ontwikkeling komt op vochtige bodem 
zonder of met zeer extensieve begrazing. Dit vegetatietype vereist een hoge, wisselende 
grondwaterstand. Het slotbos vereist een vochtige bodem.  
Aandacht in deze beheersvisie: de doelstellingen en maatregelen tot instandhouding van het 
habitattype staan beschreven onder het natuurdoeltype bos van arme zandgrond (3.64b) en park-
stinzenbos (3.60). 
 
Noordse woelmuis 1340 (prioritair) 
Karakteristiek van de soort: De Noordse woelmuis is diersoort van natte graslanden en moerassen. 
De soort komt in Zeeland voor aan de ZW-rand van zijn areaal.  
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: binnen het habitatrichtlijngebied is de 
Noordse woelmuis bekend van de deelgebieden Zeepeduinen en Watergat, zoals weergegeven op 
kaart 10. De verspreiding valt samen met het voorkomen van moeras- en oevervegetaties in natte 
duinvalleien en heeft een oppervlakte van resp. 25 en 25 ha.  

   

Instandhoudingsdoelstellingen: het leefgebied van de Noordse woelmuis blijft, zowel naar omvang als 
naar kwaliteit, gehandhaafd. Een nadere kwantificering van de Noordse woelmuispopulaties is niet 
mogelijk vanwege de grote, natuurlijke fluctuaties. 

 



   

Randvoorwaarden: de Noordse woelmuis vereist een leefgebied met lage, grazige tot ruige vegetatie 
op natte bodem. De soort is gevoelig voor intensief maaien of begrazen. Om het terreintype in stand te 
kunnen houden is extensief maaien en/of extensief begrazen noodzakelijk. 
Aandacht in deze beheersvisie: de maatregelen tot instandhouding van de Noordse woelmuis staan 
beschreven onder het natuurdoeltype natte duinvallei (3.26a) 
 
Groenknolorchis 1903 
Karakteristiek van de soort: De Groenknolorchis is een kruidachtige plantensoort van natte kalkrijke 
minerale bodem. De soort heeft zijn optimum in het Dwergbiezenverbond (Caricion davallianae)  
Voorkomen in het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen: De Groenknolorchis komt binnen het 
habitatrichtlijngebied voor met een vaste populatie in de Buitenverklikkervallei. Verder zijn enkele 
waarnemingen van Groenknolorchissen bekend uit de Binnenverklikker. De soort komt hier voor sinds 
eind 20e eeuw. In gunstige jaren (eind jaren negentig) werden tot wel 20.000 bloeiende exemplaren 
waargenomen. In extreem natte jaren wordt het aantal bloeiende rozettten beperkt tot slechts enkele 
tientallen. Het jaarlijkse aantal rozetten staat dus sterk onder invloed van de natuurlijke fluctuatie van 
de waterstand in de duinvalleien. In natte jaren komen beduidend minder rozetten tot ontwikkeling dan 
in droge jaren.  
Instandhoudingsdoelstellingen: De Groenknolorchis in de Buitenverklikker blijft gehandhaafd in 
aantallen van gemiddeld minimaal 100 rozetten. 
Randvoorwaarden: De soort vereist gedurende het groeiseizoen een vochtige tot natte kalkrijke 
minerale bodem en een open, grazige vegetatie. De soort is goed bestand tegen overstroming in het 
winterseizoen. Het open, grazige karakter van de duinvalleivegetatie kan in stand worden gehouden 
door deze jaarlijks te maaien en af te voeren tussen augustus en oktober. 
Aandacht in deze beheersvisie: de maatregelen tot instandhouding van de Groenknolorchis staan 
beschreven onder het natuurdoeltype natte duinvallei (3.26a). 

   
 



   

Bijlage 6 Actieprogramma  
 
 

   

Actieprogramma Beheersvisie Natuurmonument Kop van Schouwen  
  
1 Natuur-en landschapsbeheer 
1.1 Vegetatiebeheer 
1.1.1 Vegetatiebeheer Meeuwenduinen, Verklikkerduinen, Duinen Renesse, Boswachterij Westerschouwen 
Doelen Natuurlijk duinlandschap onbegraasd, natuurdoeltype 2.1b, kaart 12, bijlage 3 
Activiteiten Stimuleren spontane ontwikkeling, stimuleren verstuiving  
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer, Waterschap en Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 2.1b, kaart 12 en bijlage 3 
  
1.1.2 Vegetatiebeheer Zeepeduinen, vliegveld, Maire, Vroongronden, Watergat 
Doelen Natuurlijk duinlandschap begraasd, natuurdoeltype 2.1a, kaarten 12 en 19 en bijlage 3 
Activiteiten Realiseren integrale natuurlijke begrazing 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten (coördinatie) en particuliere beheerders 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer en Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 2.1a, kaart 12 en bijlage 3 
  
1.1.3 Vegetatiebeheer Duinzoom 
1.1.3.1 Beheer elzenmeten 
Doelen Graslanden en hakhout elzenmeten, natuurdoeltype 3.57a, kaart 12, bijlage 3 
Activiteiten Extensief graslandbeheer en traditioneel hakhoutbeheer 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere beheerders 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer en Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 3.57a, kaart 12, bijlage 3 
  
1.1.3.2 Beheer Zoomgebied 
Doelen Graslanden en houtwal, natuurdoeltype 3.57a, kaart 12, bijlage 3 
Activiteiten Extensief graslandbeheer en traditioneel hakhoutbeheer 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere beheerders 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer en Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 3.57a, kaart 12, bijlage 3 
  
1.1.3.3 Beheer Slotbos Haamstede  
Doelen Park-stinsenbos, natuurdoeltype 3.60, kaart 12, bijlage 3 
Activiteiten Bosbeheer, beheer stinsenplanten 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Natuurmonumenten 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 3.60, kaart 12, bijlage 3 
  
1.1.3.4 Beheer Slot Moermond 
Doelen Park-stinsenbos, natuurdoeltype 3.60, kaart 12, bijlage 3 
Activiteiten Graslandbeheer, bosbeheer 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Stichting Moermond 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 3.60, kaart 12, bijlage 3 
  
1.2 Landschapsbeheer 
1.2.1 Aanleggen en opknappen van drinkputten 
Doelen Duinplas, natuurdoeltype 3.20, bijlage 3 
Activiteiten Graven en periodiek schonen van drinkput 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Particulieren eigenaren, Stichting Landschapsbeheer 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer en Subsidieregeling Natuurbeheer, Verordening Landschapselementen 
Toetsing natuurdoeltype 3.20, bijlage 3 
  

 



   

1.2.2 Onderhoud beplantingen 
Doelen Instandhouding beplantingen conform landschapsstructuurkaart 13 
Activiteiten Kappen, scheren, snoeien 
Planning Doorlopend 
Uitvoering terreinbeheerders, particuliere eigenaren, provincie, gemeente, waterschap, landschapsbeheer 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling Landschapsbeheer 
Toetsing Landschapsstructuurkaart 13 
  
1.2.3 Versterking overgang duin-duinzoom 
Doelen Ontwikkeling beplanting cf. streefbeeld landschap (kaart 13) 
Activiteiten Aanplanten bomen en/of struiken 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere eigenaren, provincie, gemeente, waterschap 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling Landschapsbeheer 
Toetsing Landschapsstructuurkaart 13 
  
1.3 Natuurherstel 
1.3.1 Herstel natte duinvalleigraslanden, natuurdoeltype 3.26a, kaarten 12 en 20 en bijlage 3 
Doelen Uitbreiding oppervlakte natte duinvalleigraslanden, natuurdoeltype 3.26a 
Activiteiten Verwijderen houtige begroeiing en strooisellaag 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere eigenaren 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer, Subsidieregeling Natuurbeheer, Overlevingsplan bos en natuur 
Toetsing Natuurdoeltype 3.26a, kaarten 12 en 20 en bijlage 3 
  
1.3.2 Stimulering primaire duinvorming Verklikkerstrand 
Doelen Ontwikkeling primaire duinen, doeltype 3.40b, kaarten 12 en 21 en bijlage 3 
Activiteiten Weren van verstoring en betreding 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Waterschap  
Kosten Normkosten/budget Waterschap 
Toetsing Natuurdoeltype 3.40b, kaarten 12 en 21 en bijlage 3 
  
1.3.3 Verjonging Buitenverklikker 
Doelen Handhaven en herstellen van pioniergemeenschappen, doeltype 3.26a, kaart 21 en bijlage 3 
Activiteiten Eenmalig openen van de Buitenverklikker 
Planning Looptijd planperiode zodra duinvalleivegetatie in kwaliteit terugloopt 
Uitvoering Waterschap, provincie 
Kosten Normkosten/budget zeewering, Overlevingsplan bos en natuur 
Toetsing natuurdoeltype 3.26a, kaart 21 en bijlage 3 
  
1.3.4 Stimulering verstuiving Meeuwenduinen en Duinen Westenschouwen 
Doelen Ontwikkeling van zandverstuiving, doeltype 3.48b, kaart en 22 en 23 
Activiteiten Verlagen en herprofileren buitenduin 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Waterschap 
Kosten Normkosten/budget Waterschap, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer 
Toetsing Natuurdoeltype 3.48b en kaarten 22 en 23 
  
1.3.5 Regeneratie droge duingraslanden 
Doelen Uitbreiding oppervlakte droge duingraslanden, natuurdoeltype 3.34a, kaart 12 
Activiteiten Verwijderen houtige begroeiing en strooisellaag 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere eigenaren 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbeheer, Subsidieregeling Natuurbeheer, Overlevingsplan bos en natuur 
Toetsing Natuurdoeltype 3.34a en kaart 12 
  
1.3.6 Natuurontwikkeling Zoomgebied 
Doelen Gevarieerd landschap van de duinzoom, diverse natuurdoelen, zie par. 5.1 
Activiteiten Verwerven, inrichten en beheren 
Planning Looptijd natuurbeleidsplan 
Uitvoering Gebiedscommissie Schouwen west 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling natuurbeheer 
Toetsing Natuurdoelen, kaart 12, par. 5.1 
  

   
 



   

1.4 Soortgerichte maatregelen 
1.4.1 Groenknolorchis 
Doelen Handhaven bestaande populatie, gemiddeld minimum aantal exx. (rozetten) 100x 
Activiteiten Kort houden van duinvalleigraslanden Verklikkerduinen door extensief maaien en afvoeren  
Planning Doorlopend 
Uitvoering Staatsbosbeheer, Waterschap 
Kosten Normkosten/budget Staatsbosbsheer 
Toetsing Criterium: gemiddeld minimum aantal rozetten van 100x 
  
1.4.2 Noordse woelmuis 
Doelen Handhaven bestaande populatie in geschikt leefgebied van minimaal 2x 25 ha 
Activiteiten Beheren van moerasvegetatie in Zeepeduinen en Watergat door terugdringen struweel 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Natuurmonumenten, Zoogdierwerkgroep Zeeland en particuliere eigenaar 
Kosten Normkosten/budget Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Criterium: aanwezigheid van populatie in twee geschikte leefgebieden van elk 25 ha 
  
1.4.3 Vleermuizen (koloniesoorten: Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Baardvleermuis) 
Doelen Handhaven van kraam- en slaapkolonies vleermuizen in bunkers, bomen en gebouwen 
Activiteiten Inrichten van bunkers en gebouwen en handhaven van oude bomen 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zoogdierwerkgroep Zeeland 
Kosten Provinciaal budget soortenbeleid en normkosten Subsidieregeling Natuurbeheer 
Toetsing Aanwezigheid van kolonies van genoemde soorten 
  
1.4.4 Kustbroedvogels 
Doelen Herstel kustbroedvogels (Bontbekplevier, Strandplevier, Dwergstern) op Verklikkerstrand 
Activiteiten Instellen rustgebied, afbakening, toezicht, voorlichting, verplaatsen duinafgang 
Planning Jaarlijks, met ingang van 1995 
Uitvoering Vogelbescherming, Natuur- en Vogelwacht, Waterschap, Provincie 
Kosten Provinciaal budget soortenbeleid 
Toetsing Aanwezigheid van broedende Bontbekplevieren, Strandplevieren en Dwergsterns 
  
1.5 Faunabeheer 
1.5.1 Beheer Damhert 
Doelen Handhaven van levenskrachtige populatie en voorkomen schade in en rond natuurmonument 
Activiteiten Opstellen beheersplan, maatregelen ter voorkoming van schade 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Provincie Zeeland, beheerders en eigenaren, faunabeheerscommissie Zeeland 
Kosten Provincie Zeeland, faunabeheerscommissie, eigenaren 
Toetsing Faunabeheersplan  
  
  
2 Water- en milieubeheer 
2.1 Waterconservering 
2.1.1 Onttrekking natuurlijk grondwater beperken 
Doelen Evenwicht tussen onttrekking natuurlijk grondwater en infiltratie voorgezuiverd oppervlaktewater (0-scenario) 
Activiteiten Toetsing vergunningen aan wetgeving en beleid grondwaterwinning 
Planning 2005 
Uitvoering Provincie Zeeland i.s.m. Delta Nutsbedrijven 
Kosten Geen 
Toetsing 0-scenario 
  
2.1.2 Omvorming naaldbos  
Doelen Geleidelijke omvorming naaldbos in loofbos en lage vegetatie cf. kaart 12 en 17 
Activiteiten Aanplant loofbomen of vegetatiebeheer na kappen van bestaande bomen 
Planning Volledige omvorming uiterlijk 2040 
Uitvoering Staatsbosbeheer 
Kosten Geen extra kosten; de kosten voor aanplant worden gedekt door verkoop van hout 
Toetsing Oppervlakte (%) omgevormd naaldbos 
  
2.1.3 Vasthouden water in waterlopen 
Doelen Voorkomen verdroging/verlies natuurlijk water door opzetten waterpeilen in waterlopen 
Activiteiten Plaatsen van stuwen en opzetten van peilen 
Planning Looptijd beheersvisie 

   
 



   

Uitvoering Commissie bestrijding waterloverlast Kop van Schouwen, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap 
Kosten Normkosten/budgetten waterbeheer Waterschap en Provincie  
Toetsing Verlies/afvoer natuurlijk grond- en oppervlaktewater 
  
2.1.4 Vasthouden water in natuurgebied 
Doelen Voorkomen verdroging/verlies natuurlijk water door opzetten waterpeilen in natuurgebieden, kaart 14 
Activiteiten Plaatsen van stuwen en opzetten van peilen 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Commissie bestrijding wateroverlast Kop van Schouwen, terreinbeheerders, waterschap 
Kosten Normkosten/budgetten waterbeheer Waterschap en Provincie  
Toetsing Verlies/afvoer natuurlijk grond- en oppervlaktewater 
  
2.2 Bestrijding wateroverlast 
2.2.1 Verbetering detailafwatering percelen met wateroverlast 
Doelen Voorkomen wateroverlast bebouwde percelen 
Activiteiten Verbetering detailafwatering percelen met wateroverlast door oppervlakkige begreppeling en drainage 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Commissie bestrijding wateroverlast Schouwen-Duiveland, Waterschap, Dienst Landelijk Gebied 
Kosten Normkosten/budgetten waterbeheer Waterschap/Provincie 
Toetsing Aantal locaties met wateroverlast 
  
2.2.2 Waterberging in natuurgebied 
Doelen Voorkomen wateroverlast door actieve berging van water in natuurgebieden bij calamiteit, cf. kaart 14 
Activiteiten Inrichten en beheren van opvanggebied bij calamiteiten 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Commissie bestrijding wateroverlast Schouwen-Duiveland, terreinbeheerders, waterschap 
Kosten Normkosten/budgetten waterbeheer Waterschap/Provincie 
Toetsing Beschikbare bergingscapaciteit (m3) bij calamiteiten en feitelijke berging bij calamiteiten 
  
2.3 Bestrijding stikstofdepositie 
2.3.1 Handhaving mestwetgeving 
Doelen Terugdringen stikstof depositie tot minder dan 10 mol/ha/j 
Activiteiten Inventariseren en weren van stikstofbronnen binnen een straal van 250 m rond het natuurmonument 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie Zeeland, Gebiedscommissie Schouwen-west 
Kosten Provincie Zeeland (inventarisatie), evt. saneringskosten niet bekend 
Toetsing Stikstofniveaus in en rond het natuurmonument. 
  
2.4 Bestrijding licht- en geluidsbronnen 
2.4.1 Handhaving duisternis en stilte 
Doelen Voorkomen en bestrijden van licht en geluidsbronnen in en rond het natuurmonument 
Activiteiten Inventariseren en saneren van hinderlijke bestaande bronnen, voorkomen van nieuwe bronnen via regelgeving 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie, Gemeente, Gebiedscommissie, eigenaren en beheerders 
Kosten Milieuprogramma Provincie, milieubudgetten Provincie. 
Toetsing Resterende hinderlijke licht- en geluidbronnen 
  
  
3 Recreatiebeheer 
3.1 Ontwikkeling en beheer wandelroutes 
3.1.1 Ontwikkeling en beheer routes voor de plezierwandelaar 
Doelen Beleefbaar maken van kwaliteiten van het natuurmonument voor plezierwandelaar 
Activiteiten Verbeteren wandelpadenstelsel door aanleg/aanpassing van hoogwaardige wandelroutes cf. kaart 16.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 
  
3.1.2 Ontwikkeling en beheer routes voor de struinwandelaar 
Doelen Beleefbaar maken van kwaliteiten van het natuurmonument voor struinwandelaar 
Activiteiten Verbeteren van wandelpadenstelsel door aanleg/aanpassing van verbindingspaden cf. kaart 16.1 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 

   
 



   

  
3.1.3 Ontwikkeling en beheer overige wandelroutes 
Doelen Opwaardering algemene wandelpaden door verbetering dan wel sanering naargelang de functie 
Activiteiten Inventariseren en categoriseren van overige wandelpaden, verbeteren en saneren naargelang de functie 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie, gemeente, beheerders, eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 
  
3.2 Ontwikkeling en beheer fietsroute 
3.2.1 Ontwikkeling doorgaande fietsroute 
Doelen Beleefbaar maken van kwaliteiten van het natuurmonument voor fietser 
Activiteiten Creëren fietsroute door verbetering van bestaand fietspad en ontwikkeling van verbindingen cf kaart 16.2 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 
  
3.3 Ontwikkeling en beheer ruiterroutes 
3.3.1 Ontwikkeling ruiterpaden 
Doelen Beleefbaar maken van kwaliteiten van het natuurmonument voor ruiters 
Activiteiten Creëren van enkele verbindingen in het bestaande netwerk van ruiterpaden, cf kaart 16.3 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 
  
3.4 Voorlichting 
3.4.1 Bebording 
Doelen Eenduidige bebording in en rond het natuurmonument; tegengaan versnippering 
Activiteiten Inventariseren van noodzakelijke verbeteringen, organiseren, plannen en uitvoeren 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Gemeente, Provincie, terreinbeheerders, particuliere eigenaren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Technisch, esthetisch, ecologisch en functioneel 
  
3.4.2 Voorlichtingsproducten 
Doelen Basiskennis over het natuurmonument bij iedere bezoeker 
Activiteiten Actualiseren en verbreden van het aanbod aan voorlichtingsproducten 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie, gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren, recreatiebedrijven 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Op basis van feitelijk gebruik, kwantitatief en kwalitatief 
  
3.4.3 Voorlichtingsactiviteiten 
Doelen Basiskennis en bekendheid met het natuurmonument bij iedere bezoeker 
Activiteiten Actualiseren en verbreden van het aanbod aan voorlichtingsactiviteiten 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie, gemeente, terreinbeheerders, particuliere eigenaren, recreatiebedrijven 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Op basis van feitelijk gebruik, kwantitatief en kwalitatief 
 
  
3.4.4 Coördinatie 
Doelen Stroomlijning van de voorlichting inhoudelijk (kwalitatief) en praktisch (efficiëntie) 
Activiteiten Afstemming van initiatieven tot voorlichtingsacties en producten 
Planning Looptijd beheersvsisie 
Uitvoering Alle betrokken organisaties en particulieren 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Op basis van feitelijk gebruik, kwantitatief en kwalitatief 
  
  
4 Ontsnippering infrastructuur 
4.1 Opheffen barrières 
Doelen Vrije uitwisseling van dieren binnen het natuurmonument 

   
 



   

Activiteiten Opheffen barrières vanwege kruisende wegen en rasters cf. kaart 24 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Provincie, gemeente, Gebiedscommissie 
Kosten Nieuw project, nader te organiseren met bestaande en nieuw te genereren budgetten 
Toetsing Ecologie en beheer 
  
  
5 Beheer zeewering 
5.1 Opening Buitenverklikker 
Doelen Waarborgen veiligheid bij openen Buitenverklikker 
Activiteiten Randvoorwaarden formuleren voor openen Buitenverklikker 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Waterschap, provincie, rijkswaterstaat 
Kosten Geen 
Toetsing Beleid en regelgeving zeewering 
  
5.2 Ontwikkeling Verklikkerstrand 
Doelen Waarborgen ontwikkeling Verklikkerstrand 
Activiteiten Randvoorwaarde formuleren voor duinvorming Verklikkerstrand 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Waterschap, provincie, rijkswaterstaat 
Kosten Geen 
Toetsing Beleid en regelgeving zeewering 
  
5.3 Opruimen stuifschermen 
Doelen Herstel van natuurlijke verstuiving 
Activiteiten Inventariseren en verwijderen van nog aanwezige stuifschermen 
Planning Looptijd beheersvisie 
Uitvoering Waterschap 
Kosten Normkosten/budget zeewering 
Toetsing Nog aanwezige schermen 
  
  
6 Handhaving 
6.1 Formele handhaving 
Doelen Effectieve naleving van de natuurwetgeving 
Activiteiten Adequate toetsing van waargenomen activiteiten (vergunningen en directe waarnemingen) aan natuurwetgeving
Planning Doorlopend 
Uitvoering Provincie, terreinbeheerders, politie 
Kosten Normkosten handhavingsacties 
Toetsing Of ongewenste activiteiten toe- of afnemen 
  
6.2 Toezicht 
Doelen Adequate handhaving (ex post en ex ante) van de natuurwetgeving 
Activiteiten Dagelijks toezicht, corrigerend optreden (waarschuwen en straffen) 
Planning Doorlopend 
Uitvoering Provincie, terreinbeheerders, politie 
Kosten Normkosten handhavingsacties 
Toetsing Of ongewenste activiteiten toe- of afnemen 
 
  
6.3 Intensivering handhaving 
doelen Verhogen efficiency en vergroten pakkans 
activiteiten opstellen handhavingsplan  
planning looptijd beheersvisie 
Uivoering  Provincie, terreinbeheerders, politie 
Kosten Normkosten handhaving 
Toetsing Of ongewenste activiteiten toe- of afnemen 
  
  
7 Monitoring 
7.1 Natuur en landschap 
Doelen Beschikbaarheid van beleidsrelevante informatie natuur en landschap van het natuurmonument 
Activiteiten Meting van geselecteerde gebiedskenmerken 
Planning 1 update per beheersperiode van 10 jaar 

   
 



   

Uitvoering Provincie (coördinatie), terreinbeheerders, waterschap, particuliere beheerders 
Kosten Onderzoeksbudgetten 
Toetsing Monitoringplan 
  
7.2 Water en milieu 
Doelen Beschikbaarheid van beleidsrelevante informatie water en milieu van het natuurmonument 
Activiteiten Meting van geselecteerde parameters 
Planning 1 update per beheersperiode van 10 jaar 
Uitvoering Provincie (coördinatie), terreinbeheerders, waterschap, particuliere beheerders 
Kosten Onderzoeksbudgetten 
Toetsing Monitoringplan 
  
7.3 Recreatie 
Doelen Beschikbaarheid van beleidsrelevante informatie recreatief gebruik van natuurmonument 
Activiteiten Meting van geselecteerde recreatieparameters 
Planning 1 update per beheersperiode van 10 jaar 
Uitvoering Provincie, gemeente, terreinbeheerders 
Kosten Onderzoeksbudgetten 
Toetsing Monitoringplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 






















































