Herstel van de duinen aan de Strandweg
Natuur en recreatie in de duinen bij Nieuw-Haamstede

Plan van Aanpak
Stichting Open Duinen
februari 2008

Inhoud
1. Inleiding

3

2. Gebiedsbeschrijving
2.1
Locatie
2.2
Geomorfologie
2.3
Natuurwaarden
2.4
Recreatie
2.5
Knelpunten en kansen

5
5
5
5
7
7

3. Doelen en wensen
3.1
Natura 2000
3.2
Algemene doelen
3.3
Specifieke doelen
3.4
Recreatie
3.5
Educatie en voorlichting

9
9
10
10
13
13

4. Uitvoering
4.1
Herstelbeheer
4.2
Onderhoud
4.3
Voorzieningen
4.4
Monitoring
4.5
Vergunningen

14
14
14
14
15
15

5. Planning

15

6. Communicatie

16

7. Toekomstperspectief

16

8. Middelen

16

Kaartbijlage

17

2

1 Inleiding
De duinen op Schouwen zijn in drie verschillende beschikkingen aangewezen als
beschermd natuurmonument op grond van de oude Natuurbeschermingswet; te
weten 7 december 1978, 6 december 1979 en ten slotte nog per beschikking van
10 juni 1988. Inmiddels doorloopt het natuurgebied Kop van Schouwen de
vaststellingsprocedure tot aanwijzing van het gebied als onderdeel van Natura
2000: de Europese ecologische hoofdstructuur. Het gebied kwalificeert zich als
nationaal en internationaal natuurgebied (zie hoofstuk 3). Inmiddels is de nieuwe
Natuurbeschermingswet 1998 op het gebied van toepassing. Voor het gebied als
geheel wordt door de provincie Zeeland een Natura2000 Beheerplan voorbereidt.
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is eigenaar van een groot deel van het
duingebied op Schouwen. Zij heeft het beheer (voor zover dat in de buitenduinen
plaats vindt) grotendeels uitbesteed aan de twee grote terreinbeherende
instellingen die eigenaar zijn van de aangrenzende delen, te weten
Natuurmonumenten (het Zeepe) en Staatsbosbeheer (Boswachterij Schouwen en
het Mairegebied).
Het deel dat in dit document besproken wordt is gelegen aan de Strandweg in
Nieuw-Haamstede. In tegenstelling tot het grootste deel van het natuurgebied is
het niet in bezit of beheer bij de genoemde natuurbeherende instanties, maar in
eigendom bij een aantal particulieren. Het merendeel van de huidige eigenaren
heeft als kind de vakanties doorgebracht in tentjes en caravans op die percelen.
Hun ouders hebben de percelen lang geleden verworven in de hoop er nog eens
een vakantiewoning op te bouwen. Slechts voor enkele caravans langs de
Strandweg gelden nog overgangsbepalingen die dit recreatief medegebruik tot in
de derde graad toestaan. In de binnenduinen bij het Oude Vuurpad geldt
hetzelfde voor een dertigtal caravans. De Gemeente Schouwen-Duiveland werkt
aan een herverkavelingsplan om de eigenaren ertoe te bewegen het recreatief
gebruik van de ‘duincaravans’ op te geven.
Naast deze duincaravans zijn er nog zes bebouwde percelen tussen het Oude
Vuurpad en ter weerszijden van het Vuurtorenpad. Deze woningen mogen
normaal gebruikt worden, maar voor bouwkundige aanpassingen gelden strikte
regels en voor de niet bebouwde grond gelden de regels van het aangrenzende
natuurgebied. Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) werkt voor deze zes percelen
aan beheersplannen en vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet
daarvoor.
Voor de eigenaren van de ongeveer twintig percelen natuurgebied langs de
Strandweg die buiten de eerder beschreven overgangsregels vallen werd
afgelopen jaren duidelijk dat zij hun percelen niet langer voor recreatieve
doeleinden konden gebruiken. De Provincie Zeeland zette op grond van de
natuurbeschermingsregels in op strikte handhaving van de natuurdoelen. De
percelen bleven onaangeroerd en werden verwaarloosd. Nu het gebied de status
van Natura 2000-gebied verkrijgt is het van belang de inmiddels opgetreden
verruiging en verwildering een halt toe te roepen. Ook dient te worden
vastgelegd welke natuurwaarden het beste nagestreefd kunnen worden voor de
(verre) toekomst. Het gaat immers om een uniek onderdeel van één van de
meest natuurlijke duingebieden van ons land.
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In 2006 werd op initiatief van de Provincie Zeeland door enkele bewoners van de
Strandweg de Stichting Open Duinen opgericht om zo het langdurig
natuurherstel en –beheer langs de Strandweg te waarborgen. De eigenaren van
de percelen tussen het Verklikkerpad en het Middenpad hebben aan de Stichting
Open Duinen toestemming gegeven voor onderhoud op hun grond en voor het
aanvragen en aanwenden van subsidies daarvoor. Ook hebben de eigenaren van
het links van het Middenpad gelegen perceel zo’n toestemming gegeven. De
overige eigenaren van percelen tussen het Vuurtorenpad en het Middenpad
hebben die toestemming nog niet verleend, of hebben nog het aflopend
recreatief gebruiksrecht. Zo lang over de eventuele herverkaveling nog niets
bekend is, kunnen geen afspraken gemaakt worden over het onderhoud op die
percelen. Wel is inmiddels afgesproken dat het beheer van de t.z.t. vrijkomende
percelen uit de “duincaravan-problematiek” door de Gemeente SchouwenDuiveland in principe bij de stichting Open Duinen ondergebracht wordt.
De aanwijzing als Natura2000-gebied en het op te stellen Beheerplan Natura
2000 vormen de toekomstbasis voor natuurgebied ‘Strandweg’. Allereerst wordt
in dit document omschreven waar het gebied ligt en welke natuurwaarden het
herbergt. Daarna wordt uiteengezet welke problemen zich voordoen en hoe die
kunnen worden opgelost. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de benodigde
activiteiten en maatregelen: een plan van aanpak. De in de tekst verwerkte
kaartbeelden zijn, in vergrootte vorm, opgenomen in een kaartbijlage.
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2 Gebiedsbeschrijving
2.1
Locatie
Het natuurgebied ‘Strandweg’ ligt aan de noordwestelijke kust van Schouwen.
Het wordt begrensd door achterste duinenrij aan de noordzijde, de Strandweg
aan de zuidzijde, het Torenpad aan de westzijde en het Verklikkerpad aan de
oostzijde (zie afb. 1 en 2). De aangrenzende terreinen zijn in bezit van
Staatsbosbeheer (oost), niet bij de stichting aangesloten particulieren (west) en
het Waterschap Zeeuwse Eilanden (zeereep).

Afb.1 Locatie gebied

Afb. 2 Overzicht

2.2
Geomorfologie
Het gebied ligt weliswaar vlak aan zee, toch is hier sprake van een oorspronkelijk
oud binnenduin. Door kustafslag is het in de loop der eeuwen weer aan zee
komen te liggen. Doordat het door de zee aangevoerde kalk (schelpen)
geleidelijk is uitgespoeld is de bodem inmiddels grotendeels kalkarm. Alleen de
zeereep en de zone direct daarachter staan onder invloed van zee en strand. De
bijbehorende dynamiek en daarmee aanvoer van zout, zand en schelpen zorgt
daar voor een arme, maar kalkrijkere bodem.
Het terrein bestaat (voor een deel) uit oude ‘vroongronden’, stukjes land aan de
binnenduinrand die lang geleden landbouwkundig zijn gebruikt. Er zijn nog oude
foto’s van grazende koeien langs de Strandweg in een overigens schaars
begroeid landschap. De duinen waren zo kaal, dat zij rond 1930 nog over de
achtergrens van de percelen woeien en geheel met helm beplant werden.
2.3
Natuurwaarden
Het natuurgebied ‘Strandweg’ vormt een overgang tussen het beboste villapark
van Nieuw-Haamstede naar de open zeereep, het strand en de zee zelf. Tot 1980
bestond het nog vrijwel geheel uit open duingrasland. Inmiddels is een deel van
het terrein dicht begroeid met struweel. Dichtbij de Strandweg bestaat dat hier
en daar uit opslag van esdoorn en abeel. Daarachter liggen delen waarin de
amerikaanse vogelkers overheerst. Dichter naar zee maken die steeds meer
plaats voor dichte duindoornstruwelen. Op en langs de zeereep zelf liggen enige
duingraslanden en open duinhellingen. In het gebied zijn twee recent herstelde
poelen aanwezig.
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De ondergroei bestaat grotendeels uit ruderale, algemene planten.
Karakteristieke duinplanten zijn weliswaar schaars, maar nog wel te vinden. Een
overzicht van de verschillende vegetaties is te vinden in afbeelding 3.

Afb. 3 Vegetatiekaart

De duindoornstruwelen en het overige opgaande hout zijn erg in trek bij
zangvogels. Het gebied vormt het broedgebied van meerdere nachtegalen, een
groot aantal fitissen, roodborstjes en braamsluipers. Ook de roodborsttapuit
heeft er waarschijnlijk een nest. In najaar en winter is het terrein vanwege het
groot aantal besdragende struiken erg populair bij spreeuwen, koperwieken,
zanglijsters en kramsvogels. In de aangrenzende zeereep van het Waterschap
kan de sprinkhaanzanger worden gehoord. Sperwer en torenvalk zijn jagend in
het terrein gezien.
Van de groep zoogdieren is zeker dat het konijn er voorkomt. Net als elders in de
Kop van Schouwen komen ook hier damhert en ree voor. Er zijn waarnemingen
bekend van bunzing, hermelijn en zelfs vos. Aangenomen mag worden dat het
gebied verschillende muizensoorten herbergt en dat ook de egel er leeft. De
gewone dwergvleermuis is jagend gesignaleerd langs de Strandweg.
De Kop van Schouwen staat bekend als leefgebied van de levendbarende
hagedis. Waarnemingen daarvan zijn bekend van de zuidzijde van NieuwHaamstede. Omdat natuurgebied Strandweg geschikte condities kent, is niet
onwaarschijnlijk dat de soort ook hier voorkomt. Vrijwel zeker is dat de
aanwezige poelen door amfibieën als bruine kikker en kleine watersalamander
worden bezocht. Gezien het algemene voorkomen in de omgeving verbaast het
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niet dat de strikt beschermde rugstreeppad de heringerichte poelen in 2007 al
heeft bereikt.
In en rond de duinen van Schouwen komt een groot aantal insecten voor. Nabij
de poelen en de duingraslanden zijn verschillende libellen en vlinders
waargenomen. Daarbij zijn soorten als de rietuil, de grote keizerlibel en de
platbuik.

Afb. 4 Rietuil in struweel

Afb. 5 Herstelde poel

2.4
Recreatie
Vanaf de Strandweg leiden meerdere duinovergangen naar zee. De eerste twee,
respectievelijk Verklikkerpad en Middenpad, zijn het langst en hebben vrijwel
geen voorzieningen. Naast de vuurtoren ligt het Torenpad, de kortste
duinovergang met snackbar en strandpaviljoen. Tussen de duinovergangen lopen
zogenaamde "struinpaden". Voorbij de vuurtoren is er nog een lange
duinovergang. Van 1-4 tot 1-11 moet voor parkeren betaald worden tussen
10.00 en 18.00 uur; tarief 1,20 p.uur of 8,- per dag.
2.5
Knelpunten en kansen
Als gevolg van het jarenlang achterwege blijven van beheer is dit stuk
duingebied sterk begroeid geraakt. Van de oorspronkelijke open binnenduinrand
was door de om zich heen grijpende ‘ bospest’ weinig meer over. De duinen en
vroongronden bij Nieuw-Haamstede groeien al sinds het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw dicht met de exoot Amerikaanse vogelkers (Prunus
serotina). Deze struik is zeer dominant en stelt vrijwel geen eisen aan de
standplaats. Dit houdt in dat de Amerikaanse vogelkers de bestaande vegetatie
verdrongen heeft. Dit proces van ‘vergrassing’ en ‘verstruiking’ is ook hier
ongetwijfeld versterkt door depositie van verrijkende stoffen via de lucht. Met
het dichtgroeien verdween niet alleen de openheid van de voormalige
vroongronden. Ook de karakteristieke flora en fauna van het open duin
verdween. Met het verdwijnen van het zicht op de kustlijn verdween de
landschappelijke aantrekkingskracht voor zowel bewoners als recreanten.
Dit proces is niet onomkeerbaar. Achterstallig onderhoud kan ingelopen worden.
Met behulp van een provinciale bijdrage is een aanvang gemaakt met het
natuur- en landschapsherstel. In 2006 is met een subsidiebedrag van € 30.000,-,
geschonken door de Provincie Zeeland, een begin gemaakt met het werk.
Vrijwilligers, scholieren en betaalde krachten hebben met dit geld een groot deel
van het terrein weer open kunnen maken. Samen met Stichting
Landschapsbeheer Zeeland werd een eerste start gemaakt met het opknappen
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van de 12 particuliere percelen langs de Strandweg in Nieuw-Haamstede.
Vrijwilligers hebben begin 2007 een strook langs de Strandweg vrij gemaakt van
amerikaanse vogelkers. Een ander deel van de middelen is gebruikt om de
aanwezige poelen op te schonen en vrij te maken van omringende beplanting. De
eerste resultaten zijn positief: de eerste verdwenen vlinders en libellen laten zich
al weer zien. De kracht van het eerste project was dat het om een particulier
initiatief ondersteund door overheid en andere organisaties ging. De plaatselijke
bevolking werd nauw betrokken bij de gang van zaken. De natuur en het
toerisme profiteren er al van. Staatsbosbeheer streeft op het naastgelegen
perceel bovendien eenzelfde beheer na als waarmee Open Duinen begonnen is.
Uitgangspunt is dat zo gezamenlijk een landschappelijk samenhangend geheel
bereikt wordt.
Helaas zou dit herstel van korte duur kunnen zijn: niet alle stobben van de
vogelkers konden worden verwijderd. De plant breidt zich vanuit overgebleven
standplaatsen op den duur weer uit. De poelen zullen opnieuw verlanden en
onder het struweel verdwijnen. Het incidentele ingrijpen is goed voor het gebied
geweest, maar moet gevolgd worden door langjarig structureel beheer en
onderhoud. Vervolgprojecten zullen behalve natuurgerichte maatregelen ook
wandelpaden, ruiterpaden, meer open terrein en nog veel meer kunnen
betreffen.
De uitgevoerde maatregelen sloten aan op de in april 2004 verschenen Ontwerp
Beheersvisie Natuurmonument Kop van Schouwen. Dit rapport, opgesteld door
de Provincie Zeeland, duidt het gebied bij Nieuw-Haamstede aan als ‘ open
begrazingsgebied’.
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3 Doelen en wensen
3.1 Natura 2000
Het duingebied aan de Strandweg maakt inmiddels integraal deel uit van
Natura2000-gebied ‘De Kop van Schouwen’ (zie afb 6 voor de begrenzing), de
Europese ecologische hoofdstructuur.

Afb. 6 Begrenzing Natura2000-gebied (geel) omgeving Strandweg

De Kop van Schouwen kwalificeert als Natura2000-gebied vanwege het
voorkomen van de volgende vegetaties en soorten (prioritaire typen aangeduid
met een sterretje):
H2110 Embryonale wandelende duinen
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte
duinen”)
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
H2190 Vochtige duinvalleien
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae)
H1014 Nauwe korfslak
H1340 *Noordse woelmuis
H1903 Groenknolorchis
In het duin aan de Strandweg komen van deze habitattypen en soorten in elk
geval H2130, H2150, H2160, H2170 en H2190 in meer of minder goede staat
voor. De genoemde soorten komen voorzover bekend hier niet voor. Voor het
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behoud en herstel van deze habitattype zijn de volgende instandhoudingsdoelen
vastgelegd.
3.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische
diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats
en soorten binnen de Europese Unie.
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische
samenhang van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de
Europese Unie.
• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving
ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende
natuurlijke habitattypen en soorten.
• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de
samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor
alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn
geformuleerd.
• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de
duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
3.3 Specifieke doelen
Voor de in het gebied aanwezige habitattypen zijn de volgende specifieke
instandhoudingsdoelen geformuleerd:
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype grijze duinen verkeert landelijk in een zeer
ongunstige staat van instandhouding. Door verdroging in het verleden en het
grotendeels wegvallen van konijnenbegrazing zijn grote delen van het
open duin dicht gegroeid met struweel. Voor de jonge duinen is herstel
van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte van grijze duinen,
kalkrijk (subtype A) een opgave (vanuit vergraste begroeiingen of
struweel). Speciale aandacht verdient herstel van de verdroogde
vroongronden met grijze duinen, heischraal (subtype C) en grijze duinen,
kalkarm (subtype B). Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het
landelijke doel voor grijze duinen, heischraal (subtype C).
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten
gunste van habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige
duinvalleien is toegestaan.
Toelichting De oppervlakte duindoornstruweel is de laatste decennia sterk
toegenomen, ten koste van andere habitattypen, te weten de
habitattypen H2120 witte duinen, H2130 grijze duinen en H2190 vochtige
duinvalleien. Het gebied levert wat betreft het oppervlakte een zeer grote
bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype. Het type komt
lokaal in goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor op locaties die
niet conflicteren met de doelstellingen voor de habitattypen H2130 grijze
duinen of H2190 vochtige duinvalleien. Om de kwaliteit te behouden
moeten alle successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge
stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.
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H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten
gunste van habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen verkeert momenteel in gunstige
staat
van instandhouding. Het vormt een ouder successiestadium van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien en komt samen met dit
habitattype voor in duinvalleien.
H2190 Vochtige duinvalleien
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien,
open water (subtype A), kalkrijk (subtype B) en ontkalkt (subtype C).
Toelichting Door verdroging zijn veel potentiële locaties momenteel bezet door
duindoornstruweel of soortenarme duinrietbegroeiingen. Goed
ontwikkelde voorbeelden van het habitattype vochtige duinvalleien
worden onder meer aangetroffen in de Verklikkerduinen en in de laagten
in de vroongronden. Het betreft hier de subtypen open water (subtype A),
kalkrijk (subtype B) en ontkalkt (subtype C). Speciale aandacht dient er te
zijn voor het behoud van de (zeldzame) begroeiingen met harlekijnorchis
in de Zouten en Zoeten Haard. In de Zeepeduinen is herstel van dit
habitattype mogelijk nu de waterwinning is gestopt. Bij de lokalisering
van de verbeteropgave is in het bijzonder afstemming met de noordse
woelmuis (H1340) van belang.
Om deze doelen te bereiken moet de huidige uitgangssituatie door middel van
gerichte herinrichtingsmaatregelen en beheer aangepast worden. Afbeeldingen 5
en 6 geven de huidige situatie en de gewenste situatie weer.
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Afb. 7 Huidige situatie

Afb. 8 Streefbeeld
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3.3 Recreatie
Stichting Open Duinen en Landschapsbeheer zullen gezamenlijk werken aan de
verbetering van het aanwezige netwerk van struinpaden, ruiterpaden en andere
toeristisch-recreatieve voorzieningen. Wij denken daarbij aan het opsporen van
knelpunten en het aanleggen van nieuwe paden op plaatsen waar dit vanuit
natuur- en landschapsoogpunt verantwoord is.
Op korte termijn wordt gestart met het handhaven van de bestaande
duinovergangen Verklikkerpad en Middenpad op een wijze die voor alle
gebruikers (m.n. badgasten en ruiters) het meest geschikt is. In dit geval door
het aanleggen van veetunnels in plaats van veeroosters. Ook wordt nagedacht
over manieren om het struin- en ruiterpadennetwerk in de directe omgeving van
de Strandweg uit te breiden en het aanwezige netwerk daarop aan te sluiten.
3.4 Educatie en voorlichting
Op het gebied van educatie wordt al veel gedaan. Het voornemen is om dit nog
verder uit te breiden in de nabije toekomst. Nu komen al regelmatig leerlingen
voor hun maatschappelijke stage meewerken in het terrein. Er worden
incidenteel excursies gegeven en er is een website welke verder uitgebreid kan
worden, zodat deze nog meer informatie over natuur, landschap en toerisme op
de Kop van Schouwen kan geven . Verder denken wij aan het geven van meer
informatie over wandel- en fietsmogelijkheden in de vorm van kaarten of gpsroutes.

13

4 Uitvoering
4.1 Herstelbeheer
De eind 2006 en begin 2007 opengemaakte delen zullen spoedig weer
dichtgroeien als er geen goed opvolgingsbeheer wordt toegepast na de
herstelwerkzaamheden. Dat betekent m.n. dat het klepelen en afvoeren van de
resterende stammen nog enkele malen moet worden herhaald, om hergroei
vanuit de nog aanwezige stobben te voorkomen. Ook zijn er delen van het
gebied die nog onder handen moeten worden genomen. Dit herstelbeheer is
nodig voordat op een langjarige, structurele beheermethode kan worden
overgestapt. Afbeelding 9 geeft een overzicht van de noodzakelijke maatregelen.

Afb. 9 Maatregelenkaart
4.2 Onderhoud
De goedkoopste en effectiefste methode voor een effectief langjarig onderhoud
daarvoor is begrazing door koeien en eventueel pony’s en schapen. Hiervoor zijn
goede contacten met Staatsbosbeheer, de direct aangrenzende terreinbeherende
organisatie, gelegd. Staatsbosbeheer is bereid om tot een aaneengesloten
begrazingsgebied te komen, dat zowel het eigen gebied als dat van de Stichting
omvat. Om begrazing door de koeien van SBB mogelijk te maken moeten de
dieren de paden kunnen passeren door middel van een tunnel of veerooster, en
moet het te begrazen gebied omrasterd worden.
4.3 Voorzieningen
Veetunnels
Om integrale begrazing van zowel het terrein van SBB als dat van de
Stichting mogelijk te maken, moet het vee het Middenpad en het Verklikkerpad
14

kunnen passeren. Dat kan door het pad aan de Strandwegzijde en bij de
strandovergang van veeroosters te voorzien. De recreanten op weg naar het
strand lopen in dat geval door het begrazingsgebied, op weg naar het strand. Het
Verklikkerpad ligt echter op een flink talud in de duinvallei tussen Strandweg en
strand. Het vee zal een klim moeten maken om zich tussen beide delen van het
begrazingsgebied te verplaatsen. Het hoogteverschil vormt een behoorlijke
barrière voor het vee. Bovendien is het waarschijnlijk dat de taluds door het vee
beschadigd raken. Niet onwaarschijnlijk is dat de grazers langdurig op het pad
blijven staan of liggen. Het grote aantal strandgangers in combinatie met vee is
ook uit veiligheidsoverwegingen niet aantrekkelijk. Ook zal sprake zijn van
minder betreding van het graasgebied zelf, en wordt de kans op problemen met
ruiters kleiner. Daarom is, mede naar aanleiding van ervaringen in de Manteling
van Walcheren, gekozen voor de aanleg van veetunnels. De verhoogde ligging
van de paden maakt het mogelijk om in plaats van twee veeroosters per pad een
enkele veetunnel aan te brengen in het laagst gelegen delen van de
respectievelijke duinvalleien.
Rasters
Om begrazing mogelijk te maken zullen rasters geplaatst worden. Hierbij zullen
de rasters zo goed als mogelijk in het terrein geïntegreerd worden, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden met natuur, landschap en toerisme.
Rasters zullen op enige afstand van duinovergangen en onder de top der duinen
geplaatst worden. Waar mogelijk zullen ze afgeschermd worden door bestaande
struikvegetatie.
4.4 Monitoring
Om de ontwikkelingen van de natuurwaarden in het gebied nauwgezet te kunnen
volgen, dient jaarlijks een ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De
uitkomsten daarvan maken duidelijk of de uitgevoerde maatregelen het
gewenste resultaat hebben en of op een aantal punten bijstelling noodzakelijk is.
Voor dit onderzoek kan een beroep worden gedaan op de leden van de Stichting
zelf, en op vrijwilligers van natuurorganisaties actief op de Kop van Schouwen.
4.5 Vergunningen
Voor activiteiten binnen de grenzen van het natuurgebied Kop van Schouwen is
een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist als sprake van
een ‘significant effect’ op de instandhoudingsdoelen als gevolg van de geplande
ingreep. Doet zich mogelijke een negatief effect op beschermde planten en
dieren voor, dan moet ontheffing op grond van de Flora- en faunawet worden
aangevraagd. Voor een aantal handelingen kan een aanlegvergunning op basis
van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.
5 Planning
In 2008 zal zo veel mogelijk buiten het broed- en toeristenseizoen gewerkt
worden. Vrijwilligers zullen verder gaan met het terugdringen van Amerikaanse
vogelkers op plaatsen waar machinaal verwijderen vanwege de kwetsbaarheid
van het terrein niet gewenst is. In september – oktober 2008 zullen 3 bestaande
drinkputten hersteld worden. Ook het raster wordt bij voorkeur in 2008
geplaatst. Dat maakt het mogelijk om zo snel mogelijk begrazing toe te passen
en daarmee de beheerskosten te drukken.
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6 Communicatie
De Stichting Open Duinen zal haar website www.kopvanschouwen.com gebruiken
om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Verder
wordt overwogen om met een nieuwsbrief voor omwonenden te starten. De
nieuwsbrief zal ook op de site worden geplaatst. Bij ingang van het Vuurtorenpad
is inmiddels een informatiebord over Aardkundige Waarden geplaatst.
7 Toekomstperspectief
Het herstel van het terrein aan de Strandweg te Nieuw-Haamstede is een eerste
begin van iets wat de potentie heeft uit te groeien tot iets groots. Stichting Open
Duinen heeft de wil uit te groeien tot een kleine terreinbeherende organisatie
met een positie tussen overheid, grote natuurbeherende organisaties en
particulieren. Het bestuur wordt bij voorkeur gevormd door bewoners van NieuwHaamstede aangevuld met enkele deskundigen op het gebied van natuurbeheer.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland zorgt voor de ondersteuning van opzet en
uitvoering van het beheer.
Binnen het plangebied, beschreven in de Beheersvisie Natuurmonument Kop van
Schouwen, vallen vele particuliere terreinen. Stichting Open Duinen en Stichting
Landschapsbeheer Zeeland kunnen deze particulieren ondersteunen bij tal van
zaken op het gebied van natuurherstel en -beheer. De kracht van Stichting Open
Duinen moet worden dat particulieren er kunnen aankloppen voor hulp. Zij
hoeven dan niet langer afzonderlijk met Provincie Zeeland, gemeente SchouwenDuiveland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of andere organisaties contact
op te nemen voor het aanvragen van bijvoorbeeld ontheffingen of advies over
het uitvoeren van een goed natuurbeheer. Zij kunnen daarvoor straks bij de
Stichting terecht. De Stichting ziet afstemming en samenwerking met de andere
beheerders, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, als een belangrijke taak.
De Gemeente Schouwen-Duiveland kan Open Duinen bijvoorbeeld inschakelen
voor de vrijkomende percelen natuurgebied in het kader van de te saneren
duincaravans.
8 Middelen
Om het beheer en de ontwikkeling van het duingebied aan de Strandweg in
Nieuw-Haamstede mogelijk te maken hopen wij een beroep te kunnen doen op
bijdragen van onder meer de volgende fondsen, instellingen en bedrijven:
-

Programma Beheer
st. particulier Beheer buitenplaatsen
st. Doen
VSB-fonds
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland
Rabobank
Stichting Renesse
Prins Bernhardcultuurfonds
Bewoners Nieuw-Haamstede
Bedrijven
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