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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

HOOFDSTUK 

nleiding 

HET PROJECT ZWAKKE SCHAKELS 

De integrale beoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Verschillende kustvakken in Noord-Holland voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen, 

en zijn in de Strategische Visie Hollandse Kust 2050 ("Kustvisie") aangewezen als zwakke 

schakels in de kustverdediging. Deze zwakke schakels liggen in het noordelijk deel van het 

kustgebied: de Hondsbossche en Pettemer zeeweringen en de smalle duingordel tussen Den 

Helder en Petten. Door nieuwe ontwikkelingen (zeespiegelrijzing, klimaatverandering en 

bodemdaling) en nieuwe inzichten in de kracht van golven, is de veiligheidssituatie 

inmiddels nog urgenter geworden. Er zijn daarom versneld maatregelen getroffen. Op de 

lange termijn zijn echter structurele maatregelen gewenst. 

De provincie Noord-Holland wil in dit kadereen kustverdedigingstrategie kiezen die niet 

alleen de veiligheid van de inwoners waarborgt, maar liefst ook bijdraagt aan de kwaliteit 

van wonen, werken, recreëren en natuur aan de kust. 

Voor de realisering van de aanpak van de zwakke schakels heeft de provincie een project

groep opgericht die alle voorbereidingen doet voor de uiteindelijke besluitvorming. Het 

streven is om in januari 2006 een besluit te nemen over de keuze van de regionale 

voorkeursvariant voor beide zwakke schakels. Ten behoeve van dit besluit wordt een 

zogenaamde Integrale Beoordeling (IB) met de status van een Strategische Milieu 

Beoordeling (SMB) uitgevoerd. Deze beoordeling omvat meer dan alleen milieuaspecten. 

Ook economie en recreatie worden in deze beoordeling betrokken. Mede op basis van het 

via de integrale beoordeling verkregen inzicht zullen uiteindelijk de politiek-bestuurlijke 

definitieve keuzes worden gemaakt voor zowel de kustverdediging, als de daarmee te 

combineren gewenste ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit. 

In beschouwing te nemen oplossingsstrategieën 

In de afgelopen jaren zijn integrale oplossingen voor kustbeveiliging samengesteld. Dit zijn 

tevens de basisalternatieven die in het kader van de Integrale Beoordeling met elkaar zullen 

worden vergeleken (afbeelding 1.1; zie ook hoofdstuk 2 van het hoofdrapport): 

1. Zeewaarts met zand: "de gladde kust". 

Deze oplossing bestaat uit een combinatie van integrale duinverbreding van maximaal 

200 meter over de gehele lengte van Julianadorp tot Petten en dijkverzwaring bij de 

Pettemer Zeewering en de Hondsbossche Zeewering. Hierdoor ontstaat een gladde 

kust zonder vooruitstekende zeewering. 
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2. Landwaarts: "duinzoom in de lift" 

Deze oplossing bestaat uit een combinatie van landwaartse ontwikkelingen die gericht 

zijn op duinverbreding en duinzoomontwikkeling. Uitgangspunt is dat met deze 

ontwikkelingen alle ruimtelijke kwaliteitsaspecten van natuur, landschap, recreatie en 

toerisme winst kan worden geboekt. De Hondsbossche Zeewering wordt overslag-

bestendig gemaakt. De Pettemer Zeewering krijgt dezelfde behandeling als in oplossing 

1. 

3. Zeewaarts met dammen: "de harde kust". 

In deze oplossing worden zoveel mogelijk "harde" maatregelen benut om de kust voor 

langere tijd veilig te maken (met name dammen met brede stranden). 

Afbeelding 1.1 

Oplossingen voor 

kust beveiliging 

In de loop van dit onderzoek is nog een vierde basisalternatief uitgewerkt: Zachte Kust. In dit 

alternatief wordt de veiligheid van de zwakke schakels in 2060 gewaarborgd door het alleen 

aanbrengen van extra zand voor de kust. 

• AR( UNS 



INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND 

INTEGRALE NATUURBEOORDELING 

Probleemstelling 

Het kustgebied van Noord-Holland bestaat vrijwel geheel uit zeer waardevolle natuur

gebieden, zowel in zee als in het duingebied, waarop een stapeling van soms zeer strenge 

beschermingsregimes rust. Ondoordachte ingrepen in of nabij deze gebieden kunnen tot 

grote natuurschade leiden, maar waarschijnlijker is dat dergelijke alternatieven in de 

tussentijd sneuvelen vanwege de onverenigbaarheid met wet- en regelgeving voor natuur

bescherming. Daarentegen leiden verschillende alternatieven voor kustverdediging ook tot 

grote kansen voor verbetering van de instandhouding van beschermde natuurwaarden, of 

zelfs tot aanzienlijke uitbreiding van natuurarealen of kwaliteitsverbetering van habitats en 

leefgebieden. Het is belangrijk om dergelijke risico's en kansen in een vroeg stadium te 

signaleren en daarvan gebruik te maken bij de verdere planvorming. 

Een belangrijke factor is de omgang met positieve en negatieve effecten, en de integrale 

beoordeling daarvan in het licht van de verschillende beschermingsregimes. Het gevaar is 

dat passieve beschermingsregimes gaan overheersen over actieve ontwikkelingsmogelijk

heden. Er zijn veel maatregelen denkbaar die aanvankelijk leiden tot (tijdelijke) schade aan 

bestaande natuurwaarden, maar op termijn leiden tot een aanzienlijke verhoging van de 

natuurlijke kwaliteit van het gebied. In de scenario-uitwerking voor de Zwakke Schakels en 

het rapport Zwakke Schakels, Sterke Schakels: Ecologische kansen! wordt dit al uitvoerig 

aangetoond. 

Strategisch kader 

Centraal in de Integrale Natuurbeoordeling staat het Strategisch Kader. In dit Strategisch 

Kader wordt beschreven welke actuele Natura 2000 waarden in het plangebied van belang 

zijn, maar ook wat, ook in het Europese perspectief, de opgave voor herstel en kwaliteits

verbetering van die gebieden zou kunnen zijn. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of 

maatregelen al dan niet samengaan met deze Natura 2000 waarden. 

Het strategisch kader geeft een vertaling van de Europese, nationale en regionale doelen 

voor natuurbescherming naar ontwikkelingsmogelijkheden voor het Noord-Hollandse 

kustgebied. Het stelt niet alleen de (vooral defensieve) instandhoudingsdoelen vast, maar 

geeft ook een aantal ontwikkelingsdoelen voor de langere termijn. Het strategisch kader 

geeft dus aan welke bestaande waarden (om verschillende redenen) zeker in stand 

gehouden moeten worden, en anderzijds waar mogelijkheden liggen om tot areaal

vergroting en kwaliteitsverhoging te komen die recht doet aan de doelstellingen van het 

natuurbeleid op verschillende niveaus. Vervolgens geeft de strategische visie aan welke 

mogelijkheden de maatregelen voor kustverdediging bieden, om aan deze gewenste 

ontwikkelingen bij te dragen. Hiermee ontstaat het kader waarin de verschillende 

alternatieven voor kustbescherming in de integrale beoordeling geplaatst kunnen worden. 

Het Strategisch Kader geeft een verdieping aan de eerder opgestelde verkenningen van 

oplossingsrichtingen. I let Strategisch Kader koppelt de keuzemogelijkheden aan de 

toetsingskaders die het bevoegd gezag en de Europese Commissie hanteert in haar besluit

vorming rond dit project. De expliciete instandhoudingsdoelen en ontwikkelingsopgaven 

leveren een fundament onder de significantiebeoordeling die in deze besluitvorming een 

cruciale rol speelt. 

U0403X)FM)51 /100089/lB ARCADIS 



INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLANDI 

Het Strategisch kader biedt daardoor op het globale niveau van de SMB/Integrale 

Beoordeling inzicht in hoeverre de gemaakte keuzes in overeenstemming zijn met het strikte 

beschermingsregime dat met name Vogel- en Habitatrichtlijn in het plangebied opwerpen. 

Tot het Strategisch Kader behoort ook een op deze studie gerichte uitwerking van het begrip 

'significante gevolgen'. Het is belangrijk om vooraf criteria te ontwikkelen voor de 

toepassing van dit begrip, omdat dit centraal staat bij de toets door het bevoegd gezag op de 

uitvoerbaarheid van bepaalde ingrepen. Ook deze criteria kunnen voor een belangrijk deel 

afgeleid worden van de instandhoudings- en ontwikkelingsvisie voor het gebied. Het 

Strategisch Kader geeft voorts aanknopingspunten voor een aantal methodische en inter

pretatievraagstukken, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden saldering van positieve en 

negatieve effecten plaats mag vinden, en welke criteria hiervoor gelden. 

Beoordeling 

In deze integrale natuurbeoordeling komen de gevolgen van alternatieven op (beschermde) 

natuurgebieden en soorten, vanuit de verschillende beschermingsregimes, uitgebreid aan de 

orde. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de impulsen die bepaalde alternatieven of bouw

stenen kunnen hebben voor de instandhouding of verder ontwikkeling van natuurwaarden 

in het gebied. De integrale natuurbeoordeling is gericht op het identificeren van (bouw

stenen van) alternatieven die sterk conflicterend zijn met beschermingsregimes en daarmee 

risico vormen bij verdere planuitwerking, of die juist een sterke bijdrage kunnen leveren aan 

de realisatie van achterliggende instandhoudings- of ontwikkelingsdoelstellingen. Het 

resultaat is een stevige basis voor de verdiepende onderzoeken en planuitwerkingen die in 

de m.e.r.-fase plaats kunnen vinden. 

Afbeelding 2.1 geeft de positie van de Integrale Natuurbeoordeling in de Integrale 

Beoordeling Zwakke Schakels. 

UMOJiO'MHl/lOOOM/LB ARCADIS 8 
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Afbeelding 1.2 

Stappenplan Integrale milieu-

en natuurbeoordeling 

£ 1 

i 
SI V 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND 

HOOFDSTUK ^ ^ 

jLmm Afbakening 
studiegebied 

Het plangebied voor de Zwakke Schakels Noord-Holland strekt zich uit van Den Helder in 

het noorden tot het zuidelijke uiteinde van de Hondsbossche Zeewering in het zuiden. De 

maatregelen kunnen in beginsel getroffen worden in een gebied dat zich haaks op de kust 

uitstrekt van de ondiepe kustzone tot het poldergebied langs de binnenduinrand. 

Deze ingrepen hebben mogelijk niet alleen gevolgen voor de plaats waar ze getroffen 

worden. De invloed van de ingrepen kan zich in beginsel uitstrekken tot (ver) buiten het 

directe plangebied, bijvoorbeeld door veranderingen in stromings-, erosie- en sedimentatie

processen, hydrologische veranderingen en (ecologische) barrièrewerking en versnippering 

van natuurgebieden. 

Het studiegebied voor de Integrale Beoordeling is daarom ruimer genomen dan alleen het 

plangebied. Uit beoordelingen van de morfologische effecten op grotere afstand van het 

plangebied wordt echter geen meetbare invloed verwacht op de grootschalige sediment

uitwisseling door het Zeegat van Texel (zie basisrapport "Morfologische beoordeling van 

basisalternatieven, Alkyon). Dit betekent dat er geen fysieke veranderingen van habitats en 

biotopen in de Waddenzee op zullen treden. Ecologische gevolgen voor de Waddenzee 

kunnen daarom bij voorbaat uitgesloten worden. 

Tot het studiegebied behoren echter wel de natuurgebieden aan de uiteinden van het 

plangebied (respectievelijk delen van de Noordzeekustzone en de Duinen van Schoorl), de 

hele ondiepe kustzone (tot de 20 meter dieptelijn), en een zone van ca. 2 kilometer langs de 

binnenduinrand. 

Buiten de grenzen van dit studiegebied worden geen wezenlijke invloeden verwacht van de 

in beschouwing te nemen basisalternatieven. 

Gebieden in de Noordzee waarin zand gewonnen voor suppletie vallen buiten het studie

gebied. Aangenomen wordt dat de benodigde zandvolumes gewonnen kunnen worden in 

bestaande zandwingebieden (zie par. 5.3.4). 

110403/OF5/05V100M9/IB ARCADIS 
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HOOFDSTUK 

Beleidskader 

3.1 GEBIEDSBESCHERMING: NATURA 2000 / VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN / 

NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

Natura 2000 

Om de gevarieerde natuur in Europa te behouden heeft de Europese Unie het initiatief 

genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuur

gebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de 

hoeksteen van hel beleid van de Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit 

Het netwerk omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) 

en de Habitatrichtlijn (1992). 

Vogelrichtlijn 

\ Iet hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijk in het wild 

levende iwjgWsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn onder

scheidt daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten. 

Nederland heeft een groot aantal gebieden aangewezen als Speciale Beschermingszone 

onder de Vogelrichtlijn. In het plangebied en directe omgeving liggen drie van deze 

beschermingszones: 'Zwanenwater', 'Waddenzee' en 'Noordzeekustzone'. 

Afbeelding 3.3 

Ligging Vogelnchtlijngebieden 

AKCAWS 13 
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De vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen en begrensd omdat ze behoren tot de belang

rijkste gebieden voor bepaalde vogelsoorten en/of omdat meer dan 1% van de totale 

populatie van bepaalde vogelsoorten (tijdelijk) in het gebied verblijft. 

Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. De 

Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen: 1) de bescherming 

van gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en 2) de bescherming van 

zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. 

In 1993 heeft Nederland een groot aantal gebieden bij de Europese Commissie aangemeld 

die inmiddels zijn opgenomen op de communautaire lijst van gebieden die als Speciale 

Beschermingszone aangewezen moeten worden. Deze gebieden zijn aangemeld omdat ze 

van belang zijn voor één of meer habitattypen of soorten die in het kader van de Habitat

richtlijn beschermd moeten worden. Naar verwachting vindt de definitieve aanwijzing van 

deze gebieden in 2006 plaats. In het plangebied en omgeving liggen vier verschillende 

Habitatrichtlijngebieden:' Duinen van Schoort', 'Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen', 

'Duinen Den Helder-Callantsoog' en 'Noordzeekustzone'. 

Afbeelding 3.4 

Ligging 

Habitatnchthingebieden 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1968 is het oude wettelijke kader voor bescherming van natuur 

in Nederland. Deze wet regelde zowel de bescherming van natuurgebieden als de 

bescherming van soorten. Dit laatste onderdeel is inmiddels overgenomen door de Flora- en 

faunawet. Voor de gebiedsbescherming, waarin het Europese Natura 2000 een belangrijke 

rol speelt, is een aanzienlijke aanpassing van de wet nodig geweest. Hiervoor is de Natuur

beschermingswet 1998 tot stand gekomen. Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking 

getreden. 

110*03(0' ARCADIS 14 
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Op grond van de Natuurbeschermingswet kunnen verschillende categorieën beschermde 

natuurgebieden aangewezen en beschermd worden: Habitatrichtlijngebieden, Vogelricht-

lijngebieden en beschermde natuurmonumenten. De laatste categorie bestaat al geruime tijd; 

onder de oude Natuurbeschermingswet is een groot aantal van deze gebieden aangewezen, 

waaronder ook delen van het plangebied. Het zijn terreinen of wateren, die van belang zijn 

om hun natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis. Hierbij werd onderscheid 

gemaakt tussen staatseigendommen (Staatsnatuurmonumenten) en particuliere eigen

dommen (Beschermde natuurmonumenten). Dit onderscheid vervalt in de nieuwe wet, en 

bovendien wordt alle overlap die is ontstaat tussen Beschermde natuurmonumenten en 

richtlijngebieden opgelost, door in dergelijke gebieden de status van beschermd natuur

monument op te heffen. De oorspronkelijke instandhoudingsdoelstellingen van de 

beschermde natuurmonumenten blijven hierbij echter wel van kracht. 

Afbeelding 3.5 

Ligging Beschermde 

Natuurmonumenten 

Beschermingsregime Natuurbeschermingswet 

Het beschermingsregime voor richtlijngebieden is een uitwerking van het tot op heden 

rechtstreeks toegepaste artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Nederland heeft daar in de Natuur

beschermingswet voor een deel een eigen invulling aan gegeven, waarvan de belangrijkste 

een vergunningplicht is. 

Projecten of andere handelingen die kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van 

habitats of een verstorend effect kunnen hebben (waaronder aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van het gebied) zijn verboden, tenzij vergunning wordt verleend door 

gedeputeerde staten of in sommige gevallen de minister van LNV. Voor nieuwe 

handelingen en projecten die niet direct nodig zijn voor het beheer van het gebied, maar die, 

eventueel in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen 

hebben moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de gevolgen van het 

gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Dit kan 

eventueel in lomhi natie met een Milieu l'tfect Rapportage Im.e.r.) of een Strategisc he Milieu 

Beoordeling (SMB). 

H0403(OFM)51'IOOOM/IB ARCADIS 15 
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I let voordeel hiervan is dat al in een /o vroeg mogelijk stadium van planvorming en 

besluitvorming inzicht ontstaat in de positie van een plan t.o.v. het beschermingsregime van 

de Natuurbeschermingswet, er een volwaardig alternatievenonderzoek gehouden kan 

worden en er veelal voldoende speelruimte bestaat om de plannen aan te passen aan de 

vereisten vanuit de natuurbeschermingsregelgeving. 

De toestemming voor een project wordt alleen verleend wanneer uit de passende 

beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden 

aangetast. Hiervan mag alleen worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor 

het project ontbreken, en om dwingende redenen van groot openbaar belang. Bovendien 

moet alle schade gecompenseerd worden. 

De besluitvorming over plannen en projecten met mogelijke gevolgen voor beschermde 

natuurgebieden is in principe een bevoegdheid van het Nederlandse bevoegd gezag. Wel 

moet de Europese Commissie (EC) achteraf geïnformeerd worden over de genomen 

compenserende maatregelen, wanneer schadelijke gevolgen op grond van het afwegings

kader in de Natuurbeschermingswet toegestaan mogen worden. Daarnaast moet 

Nederland, alvorens tot een besluit te komen, de EC om advies vragen wanneer er in het 

plangebied sprake is van zogenaamde prioritaire soorten en habitats. In het Noord-Hollands 

duingebied is daarvan sprake. 

FLORA- EN FAUNAWET 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 

planten en dieren, ongeacht de plaats waar deze soorten voorkomen. De Flora- en faunawet 

is dus in beginsel overal van toepassing. De wet gaat uit van algemene verbodsbepalingen 

die de beschermde soorten planten en dieren en hun vaste verblijfplaatsen moeten vrijwaren 

van schadelijke handelingen. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen 

voor in het wild levende planten en dieren (zorgplicht). Het centrale begrip in de Flora- en 

faunawet is de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Mogelijkheid voor vrijstellingen en ontheffingen 

Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het 

verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbods

bepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen 

genomen kunnen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde soorten te 

verminderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van LNV vrijstelling of 

ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied 

van ruimtelijke ontwikkelingen inrichting. 

Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen (gaan) gelden worden 

verschillende groepen soorten onderscheiden. Voor algemene en minder zeldzame soorten 

geldt een algemene vrijstelling of relatief soepele ontheffingsvoorwaarden. Voor een aantal 

soorten die zeldzaam zijn en in hun voortbestaan bedreigd worden, gelden veel strengere 

voorwaarden voor uitzonderingen. Dit zijn de soorten die vanuit de Habitatrichtlijn 

beschermd worden (zogenaamde bijlage IV-soorten), een aantal soorten die Nederland zelf 

heeft aangewezen en alle vogelsoorten (beschermd vanuit de Vogelrichtlijn). 
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Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor projecten op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer: 

• er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten; 

• er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Deze zogenaamde "uitgebreide toets" is vergelijkbaar met het beschermingsregime voor 

Natura 2000 gebieden (zie boven). De Flora- en faunawet kan voor deze streng beschermde 

soorten een uitsluitende werking hebben, bijvoorbeeld wanneer alternatieve oplossingen 

mogelijk zijn met minder verregaande gevolgen voor die soorten. Het is daarom belangrijk 

om in een vroeg stadium van planvorming inzicht te krijgen in de aanwezigheid van deze 

soorten en de gevolgen die zij zouden kunnen ondervinden van voorgenomen plannen. 

Veel van de streng beschermde soorten zijn gebonden aan biotopen die vooral in natuur

gebieden voorkomen. Vanuit de gebiedsbescherming worden deze biotopen dus ook 

impliciet beschermd. Voor een aantal soorten (met name vogels) geldt bovendien een 

dubbele beschermingsstrategie: ze worden beschermd als soort ongeacht de plaats waar zij 

voorkomen en bovendien worden hun belangrijkste leefgebieden beschermd vanuit het 

gebiedsbeschermingsspoor. 

Rode Lijsten 

Op grond van de Conventie van Bern (1979) heeft de Minister van LNV in 2004 een 

nationale lijst vastgesteld van verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en 

gevoelige dier- en plantensoorten, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor 

de instandhouding. Het betreft de volgende soortgroepen: zoogdieren, vogels, reptielen, 

amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels, bijen, kokerjuffers, steen-

vliegen, haften, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, vaatplanten, mossen, korst

mossen en paddestoelen. Met deze zogenaamde Rode Lijsten flora en fauna vervallen eerder 

vastgestelde rode lijsten voor een aantal soortgroepen. De Rode Lijsten die in het verleden 

door soortbeschermingsorganisaties zijn opgesteld hebben geen formele betekenis, maar zijn 

grotendeels in de bovengenoemde lijst overgenomen. 

Voor het Ministerie van LNV zijn de rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren 

natuurbeleid. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en beheer van gebieden 

rekening wordt gehouden met de rode lijst-soorten, en dat zo nodig en zo mogelijk 

aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Daartoe zijn ook van een 

groot aantal soortgroepen de rode lijst-soorten als doelsoort voor het natuurbeleid 

geselecteerd. Van de verschillende overheden en terreinbeherende organisaties mag worden 

verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de rode lijsten. Om deze reden 

worden Rode Lijst-soorten betrokken in integrale beoordeling voor de Zwakke Schakels 

Noord-Holland. 

Niet elke soort, die is opgenomen in onderhavig besluit, is aangewezen als beschermde 

inheemse plantensoort of diersoort volgens de Flora- en faunawet. Dit geldt vooral voor 

planten en lagere diersoorten. Wel is sprake van een aanzienlijke overlap. 
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PROVINCIALE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Provinciale Staten hebben op 25 oktober 2004 het Ontwikkelingsbeeld Noord-I lolland 

Noord vastgesteld. Daarmee zijn het tot 4 november 2005 geldende streekplan Noord-

I lolland Noord, de partiële herziening daarvan en het uirwerkingsplan voor het 'HES-

gebied' vervallen. 

Het duingebied en het gebied van de zeeweringen valt geheel binnen de gebiedscategorie 

"ruim baan voor natuur". Hierin staat de ontwikkeling van grote natuur(kem)gebieden en 

ecologische verbindingen centraal. De binnenduinrand tussen Huisduinen en Callantsoog 

ligt in de gebiedscategorie "Natuurlijk bruikbaar", waarin groenstructuren worden 

ontwikkeld in combinatie met andere functies (slibdepots, natuur, recreatie, water, 

energieteelt e.d.). 

Om de aanwezige waarden voor natuur en landschap in Noord-Holland Noord te 

beschermen en te behouden wordt het merendeel van de Provinciaal Ecologische Hoofd

structuur (inclusief ecologische verbindingszones) opgenomen als uitsluitingsgebied voor 

stedelijke functies. In het streekplan Noord-Holland Noord is het complete plangebied 

omschreven als provinciale ecologische hoofdstructuur. Daarin worden drie soorten 

gebieden onderscheiden; 'grote natuurgebieden', 'half natuurlijke natuur' en 'cultuur-

natuur'. Ook de Noordzeekustzone maakt deel uit van de Provinciale Ecologische I loofd-

structuur. In het plangebied takken verschillende ecologische verbindingszones aan. 

Hovendien loopt er een robuuste verbindingszone ("var kust naai klWt") dooi het 

plangebied ter hoogte van Callantsoog. 

In de komende periode wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de PEHS in Noord-

Holland Noord. Concreet betekent dit het verwerven en inrichten van begrensde natuur

gebieden én de realisatie van ecologische verbindingszones. 

Op de natuurdoelenkaart van de provincie Noord-Holland valt het duingebied vrijwel 

geheel binnen de categorie "bloemrijk grasland, droog duingrasland of heide als dominant 

natuurdoeltype" binnen hoofdgroep 3 "halfnatuurlijk" (zie voor verdere uitwerking par. 

4.5). 

NOTA RUIMTE EN INTEGRAAL BEHEERPLAN NOORDZEE 2015 

Het ruimtelijke beschermingbeleid uit de Nota Ruimte voor de EHS is gericht op het 

behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een 

gebied (Ministerie van VROM, 2004). De bescherming van de wezenlijke kenmerken en 

waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde 

'nee, tenzij'-regime. Voor de Noordzee heeft het kabinet in de Nota Ruimte een apart 

afwegingskader voorgesteld, dat gericht is op het vaststellen van de zoekruimte voor de 

meest geschikte locatie van een voorgenomen activiteit (het zogenaamde 'Stappenplan 

Noordzee'). Zolang de Nota Ruimte nog de status van een kabinetsvoornemen heeft, is het 

Structuurschema Groene Ruimte voor het ruimtelijk beleid van de Noordzee vigerend. 

Het rijk zal in de loop van 2005 het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 uitbrengen. Het 

beheerplan zal, uitgaande van het beleidskader in de Nota Ruimte een uitwerking van het 

integrale afwegingskader voor gebruiksfuncties op de Noordzee bevatten voor vergunning

verlening en overig beheer. 
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Voor een aantal gebieden met bijzondere waarden zal een speciaal afwegingskader gelden 

dat vergelijkbaar is met het afwegingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (zie 3.1). 

In de nota Ruimte is dit beschermingsregime als volgt geformuleerd: 

"Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze ecologische 

waardevolle gebieden, die significante gevolgen kunnen hebben voor de te behouden 

kenmerken of natuurwaarden in deze gebieden zijn niet toegestaan, tenzij er geen reële 

alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang." 

Voorstellen voor de begrenzing van deze gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn 

onlangs gepubliceerd (Lindeboom e.a., 2005)'. Een van deze gebieden is de Kustzee, in feite 

een uitbreiding van de reeds bestaande Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden Noordzee-

kustzone en Voordelta. Afhankelijk van de gehanteerde criteria wordt geopteerd voor de 

gehele Kustzee vanaf hoogwater-spingtij-lijn tot aan de 20 meter dieptelijn of een 

uitbreiding van de reeds bestaande VHR-gebieden met een gedeelte voor Bergen en Petten 

en een uitbreiding met de vlakte van de Raan inde Westerschelde-monding. 

' Lindeboom, H., J. Geurts van Kessel & L. Berkenbosch, 2005. Gebieden met bijzondere waarden op het 

Nederlands Continentaal Hal. 
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HOOFDSTUK M 

J L Strategisch Kader voor 
beoordeling van kustbeschermings
maatregelen 

DOEL EN OPZET VAN HET STRATEGISCH KADER 

In het kader van deze studie is om verschillende redenen een zogenaamd Strategisch Kader 

voor de effectbeoordeling opgesteld: 

• In het plan- en invloedsgebied is sprake van een stapeling van verschillende 

beschermingsregimes (zie hoofdstuk 3). 

• IX* formele instandhoudingsdoelen voor veel van deze beschermingsregimes zijn nog 

niet uitgewerkt en/of vastgesteld; er is dus nog onduidelijkheid over de natuurdoelen. 

Als gevolg daarvan kan onvoldoende inzicht verkregen worden in de significantie van 

gevolgen van kustbeschermingsmaatregelen (een centrale opgave in de zogenaamde 

passende beoordeling die in het kader hiervan gemaakt moet worden). 

• De geldende beschermingsregimes zijn in beginsel behoudend van aard, en dus gericht 

op beschermen van bestaande of herstel van tot voorkort voorkomende natuurwaarden. 

Kustbeschermingsmaatregelen kunnen echter ook aanzienlijke impulsen geven aan de 

natuur van het gebied. Deze kansen en ontwikkelingsdoelen zijn onvoldoende benoemd, 

dreigen daardoor onvoldoende zichtbaar te worden, en een (te) ondergeschikte rol in de 

besluitvorming te krijgen. Een eventuele saldobenadering (netto positieve gevolgen) zou 

daardoor niet toegepast en overtuigend onderbouwd kunnen worden. 

Het strategisch kader is dus het brede beoordelingskader voor de ecologische effecten van 

maatregelen en alternatieven. Met behulp hiervan kan worden aangegeven welke betekenis de 

door maatregelen veroorzaakte veranderingen in het kust- en duingebied hebben, afgezet 

tegen de doelstellingen voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur in het plangebied. 

Die doelstellingen zijn afgeleid van instandhoudingsdoelen en opgaven voor Natura 2000-

gebieden, Beschermde Natuurmonumenten, beschermde soorten, de Ecologisch Hoofd

structuur en bijdragen van kennis- en materiedeskundigen. In bijlage 2 zijn de instand

houdingsdoelen en opgaven uitgebreid behandeld. 

Aan de hand van dit basismateriaal is een integrale uitwerking gemaakt van de natuur

doelen voor het plan- en invloedsgebied, gerelateerd aan de kustbeschermingsmaatregelen, 

aan de hand van de volgende vragen: 

1. Waaraan ontleent het kust- en duingebied in (inter)nationaal opzicht zijn betekenis? 

2. Wanneer is de natuur van het kust- en duingebied in een goede staat van instand

houding? 
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3. Welke risico's en kansen zijn verbonden aan de maatregelen die in beeld zijn voor 

kustbescherming? 

4. Welke instandhoudingsdoelen zijn relevant voor de beoordeling van effecten? 

5. Wat betekent dit voor de afzonderlijke deelgebieden: 

• Wat zijn de kernwaarden van de gebieden in (inter)nationaal en regionaal opzicht? 

• Welke kernwaarden zijn kwetsbaar voor de voorgenomen maatregelen, en dienen 

daarom ontzien, dan wel met grote voorzichtigheid benaderd te worden? 

• Welke aan de voorgenomen maatregelen verbonden kansen voor herstel, versterking 

of ontwikkeling van natuur moeten bij voorkeur aangegrepen worden? 

(INTER)NATIONALE BETEKENIS VAN HET DUIN- EN KUSTGEBIED 

Nationale betekenis van het duin- en kustgebied 

Het Nederlandse duin- en kustgebied behoort vanwege de omvang, de variatie en de 

kwaliteit tot de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. Er is een grote variatie in 

abiotische omstandigheden, waarbij natuurlijke processen soms nog een belangrijke invloed 

uitoefenen. Op 2% van het Nederlandse oppervlak komt daardoor tweederde van alle 

plantensoorten voor, waaronder vele zeldzame en in hun verspreiding tot het duingebied 

beperkte soorten. Ook komt een grote verscheidenheid aan dieren voor in het duingebied, 

waaronder 75% van alle Nederlandse broedvogels. 

Internationale betekenis van het duin- en kustgebied 

Ook in internationaal opzicht zijn de Nederlandse duinen van groot belang: 

• 10% van de totale duinlengte van de Atlantische kust van West-Europa ligt in Nederland 

(300 km). 

• De Nederlandse kustduinen behoren qua omvang en samenhang tot top 5 van Europa. 

Aaneengesloten duingebieden van deze grootte zijn in Europa zeldzaam (zuidwestkust 

Spanje, zuidwestkust Frankrijk, westkust Denemarken, Oostzeekust Polen en Baltische 

staten). 

• Het Nederlandse duingebied heeft een grote landschappelijke en abiotische variatie door 

de verschillende kustgebieden (Delta, Hollandse kust, Waddengebied), wat heeft geleid 

tot een grote rijkdom aan levensgemeenschappen en soorten. 

• Grootschalige verstuivingen in kustduinen zijn in Europa betrekkelijk zeldzaam. In 

Nederland komen deze verstuivingen nog steeds weinig voor. Gezien de omvang en 

breedte van de Nederlandse duinen bestaan hier grote kansen voor een aanmerkelijke 

verbetering. 

• Ondanks (vroegere) aantastingen van vochtige duinvalleien in het Nederlandse duin

gebied, dragen deze nog in belangrijke mate bij aan de internationale betekenis van de 

duinen. Ook noordhellingvegetaties en niet-verruigde droge duingraslanden leveren een 

niet onbelangrijke bijdrage aan de betekenis van de Nederlandse duinen. 

• De Nederlandse duinen zijn van enorme betekenis als broedgebied voor in internationaal 

opzicht hoge aantallen broedvogels, o.a. voor bedreigde soorten. Ook is het duingebied 

een belangrijke schakel in de route van trekvogels. 

(Bron: Duinen voor de wind) 

Het (internationale) belang van het kust- en duingebied wordt ook weerspiegeld in de 

bijdrage aan het Europese natuurbeschermingsbeleid. Van de 24 habitattypen van het 

Atlantische kustgebied die door de Europese Habitatrichtlijn beschermd worden komen er 

16 in ruime mate voor in het Nederlandse kustgebied. 
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Van de 10 habitattypen die kenmerkend zijn voor de kustduinen van het kustgebied van de 

Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee komen 9 habitattypen in ruime mate voor in het 

Nederlandse kustgebied. 

De Nederlandse kustduinen zijn voor Natura 2000 als geheel van internationaal belang door 

groot oppervlakte, goede landschappelijke samenhang en biodiversiteit. 

Van internationaal belang zijn vooral: 

• goed ontwikkelde duingraslanden van vastgelegde duinen ("grijze duinen"), ook al-. 

broedbiotoop van Tapuit, Velduil en Blauwe kiekendief, vanwege oppervlakte en 

diversiteit; 

• droge duinbossen, vanwege oppervlakte en diversiteit; 

• vochtige duinvalleien, ook als habitat van Roerdomp, Lepelaar, Blauwe kiekendief, 

Velduil, Noordse woelmuis, Nauwe korfslak en Groenknolorchis, vanwege biodiversiteit 

en oppervlakte; 

• duinberkenbossen (in Europees opzicht zeldzaam); 

• heischrale graslanden, vanwege biodiversiteit. 

Door wijzigingen in het hydrologische beheer, het zeereepbeheer, het vastleggingsbeheer en 

het duinzoombeheer kunnen de potenties beter worden ontwikkeld, waardoor de inter

nationale betekenis en bijdrage aan Natura 2000 verder kan worden vergroot. Inmiddels zijn 

hiertoe al veel aanzetten gegeven. 

(Bron: Ministerie van LNV) 

STAAT VAN DE NATUUR IN HET KUSTGEBIED 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de instandhoudingsdoelen en opgaven die voort

komen uit de verschillende beschermingsregimes. Hieruit kan afgeleid worden aan welke 

eisen het gebied, of onderdelen daarvan, moet voldoen om in een gunstige staat van 

instandhouding te verkeren. Deze situatie geeft in feite de gewenste omvang en kwaliteit 

van de natuur op de lange termijn, gezien vanuit het huidige perspectief. Ingrepen in het 

gebied die het behalen van deze doelen belemmeren moeten in beginsel als ongewenst 

beschouwd worden (en zijn in veel gevallen in strijd met de geldende beschermings

regimes). Ingrepen die bijdragen aan realisatie van deze doelen moeten daarentegen als 

(zeer) positief worden beschouwd. 

Het kust- en duingebied van Noord-Holland Noord is in een gunstige staat van instand

houding wanneer de hieronder beschreven omstandigheden en kwaliteiten duurzaam 

bereikt worden. 

Noordzee 

• Er is sprake van samenhang tussen diep water, ondiep water, platen en stranden. Geulen 

als verbindende factor. 

• Er is sprake van een ongestoord zee-ecosysteem met permanent overstroomde zand 

banken, en als habitat voor Zwarte zee-eend, Roodkeelduiker en Eidereend. 

• De Noordzee is van toenemend belang als leefgebied voor zeezoogdieren (m.n. walvis-

achtigen). 
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Ondiepe vooroever 

• Populaties van schelpdieren (Spisuia en eventueel Ensis) die een belangrijke voedselbron 

vormen voor overwinterende en doortrekkende eenden (Zwarte zee-eend en Eidereend) 

worden duurzaam in stand gehouden. 

• Meer algemene doelen als: afwezigheid van milieuvreemde stoffen, een natuurlijke 

trofiegraad, voldoende rust. 

Strand 

• Enkele delen van het Noordzeestrand, ver van de strandslagen, kennen een extensief 

recreatief gebruik. Op de rustige stranden broeden plevieren en sterns. 

• Op de brede en rustige stranden is ruimte voor natuurlijke verstuivingsprocessen 

(primaire duinvorming: ontstaan van embryonale duinen). 

Zeereep 

• Natuurlijke verstuivingsprocessen geven de zeereep vorm. 

• Hierdoor ontstaat een in tijd en ruimte gevarieerd duinmilieu, met aan het dynamische 

milieu aangepaste soorten als Zeewolfsmelk, Blauwe zeedistel en verschillende soorten 

paddestoelen. 

• Op rustige plaatsen op de overgang naar het strand en in de duinen broeden Kleine 

mantelmeeuw, Bontbekplevier, Strandplevier en Dwergstern. 

Vastgelegde duinen 

• Een groot oppervlakte van gevarieerde grazige vegetaties met een hoge diversiteit aan 

soorten hogere planten en mossen, afgewisseld met (kleine) struwelen van o.a. 

duindoorn en kruipwilg. 

• Een grote oppervlakte duinheiden met kraaiheide. 

• Een gevarieerde vogelstand met behoud van hoge dichtheden Tapuiten, Roodborsttapuit, 

Paapje en herstel van een populatie Velduil. 

• Er komen stabiele populaties van kenmerkende vlindersoorten van duinen voor (zoals 

grote parelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder). 

Duinvalleien 

• In de hele kustzone komt een netwerk van vochtige tot natte duinvalleien voor. 

• In de valleien komen soortenrijke en goed ontwikkelde vegetaties voor die de potentiële 

variatie in abiotische variatie en successiestadia weerspiegelen (pioniervegetaties, zwak 

gebufferde watervegetaties, schraalgraslanden, (kalk)moerassen, kruipwilgstruwelen en 

duinberkenbossen). 

• In de jonge, relatief kalkrijke valleien komen nieuwe populaties van Nauwe korfslak en 

C.roenknolorchis voor. 

• Het kustgebied herbergt een kleine maar stabiele populatie Blauwe kiekendieven. 

• In de duinmeren van het Zwanenwater (en op eventueel andere locaties) broeden stabiele 

populaties van water- en moerasvogels (Lepelaar, Roerdomp, Aalscholver, Kiekendieven, 

zangvogels). 

• Populaties van kenmerkende planten- en diersoorten van vochtige valleien hebben volop 

mogelijkheden uit te wisselen lussen de verschillende valleien i'n mei natte biotopen 

langs de duin/oom, waardoor stabiele populaties ontstaan. 
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Duinbossen 

• Op plaatsen met een brede duingordel liggen gevarieerde en structuurrijke duinbossen, 

die overwegend uit loofbos bestaat. 

• De overgangen naar duinheiden en duingraslanden zijn gevarieerd en structuurrijk, en 

kennen een hoge dichtheid aan kenmerkende diersoorten, waaronder Nachtzwaluw, en 

diverse vlindersoorten. 

Duinzoom 

" Op veel plaatsen langs de duinzoom is een geleidelijke overgang aanwezig tussen 

duingebied en agrarisch gebied (landschappelijk, reliëf, water). 

• De nollen maken integraal deel uit van het duinzoomlandschap. 

• Door goed ontwikkelde gradiënten in bodemeigenschappen en hydrologische 

omstandigheden (zoet kwelwater) is een grote variatie aan begroeiingstypen ontstaan, 

waaronder duinrellen, zoete watervegetaties en schraalgraslanden. 

• In de duinzoom is het areaal heideschraal grasland sterk toegenomen. 

Polders achter de zeeweringen 

* Onder invloed van brak kwelwater zijn levensgemeenschappen aanwezig met zilte 

kenmerken, die met name van belang zijn vanwege de botanische rijkdom, als broed

gebied voor watervogels en steltlopers en als foerageergebied vcx>r grote groepen vogels 

(waaronder lepelaar, ganzen). 

MOGELIJKE GEVOLGEN VAN DE INGREPEN IN DE KUST EN HET DUIN 

Risico's van kustbeschermingsmaatregelen 

Het realiseren van kustbeschermingsmaatregelen gaat gepaard met allerlei ingrepen in de 

kustzone, in het duingebied en aan de zeeweringen en achterliggende polders. In alle 

oplossingsrichtingen wordt fysiek ingegrepen in delen van het plangebied die bestaan uit 

natuurgebied. De hier aanwezige natuur wordt dan vernietigd of aangetast en kan 

verstoord worden. De belangrijkste risico's voor de gunstige staat van instandhouding van 

het gebied zijn hieronder opgesomd. De mate waarin deze mogelijke effecten ook daad

werkelijk op kunnen treden is uitgewerkt in hoofdstuk 5 (effectbeschrijving). 

Ondiepe kustzone 

• Verkleining van het areaal ondiepe zee (tot 20 meter dieptelijn). 

• (Herhaalde) vernietiging van bodemfauna en verstoring van vogels en zeezoogdieren 

door zeewaartse kustuitbreiding en onderhoudssuppleties. 

• (Schadelijke) morfologische veranderingen van zandbanken en -platen door stromings

veranderingen (inclusief mogelijk externe werking op Noordzeekustzone). 

• Barrièrewerking voor zeezoogdieren en vissen door dammen. 

Strand en Zeereep 

* Vermindering dynamiek in bestaande zeereep door zeewaartse kustuitbreiding. 

Duinen 

• Aantasting van waardevolle duinhabitats en biotopen van bijzondere soorten door 

vergraving en verstoring. 

• Vernatting van duinvalleien door kustverbreding. 
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Duinzoom 

• Aantasting van restanten van waardevolle habitattypen door vergraving (duingras

landen, heischrale graslanden, duinvalleien). 

Polders 

• Fysieke aantasting van binnendijkse natuurgebieden. 

• Vermindering van de invloed van zout kwelwater op vegetatie en vogelbiotopen. 

Verbreding van de duinen leidt tot kansen voor de natuur 

De meeste van de oplossingsrichtingen voor kustbescherming gaan uit van een meer of 

minder grote toename van het "zand- en duinlichaam" langs de kust. Ook bij "harde" 

oplossingen zoals dammen vindt aanzanding van de kust plaats. De omvang van de 

verbreding varieert per alternatief, en ook per kustgedeelte. Ook varieert de zijde waar de 

verbreding plaats vindt (aan de achterzijde langs de duinzoom of aan de voorzijde langs de 

kust). Langs de zeeweringen zijn ook oplossingen in beeld die niet uitgaan van 

kustverbreding. 

De breedte van het bestaande duingebied, inclusief strand, neemt daardoor in beginsel bij 

alle alternatieven toe. Dit gaat in een aantal gevallen, bij zeewaartse verbreding en harde 

kust, ten koste van de omvang van de ondiepe kustzone. Desalniettemin schept dit kansen 

om een robuuster, gevarieerde en natuurlijker functionerend duingebied te ontwikkelen en 

in stand te houden, met beter ontwikkelde overgangen naar de omgeving, zowel aan de 

zeezijde als langs de duinzoom. 

Verbreding van het duingebied vergroot mogelijkheden voor verstuivingsbeheer, zonder 

dat de veiligheid van het achterland hierdoor aangetast wordt. Deze mogelijkheden nemen 

in principe toe, naarmate het duinmassief (en daarmee het benodigde profiel) breder is. 

Bovendien moet sprake zijn van een permanente aanvoer van zand, waardoor het huidige 

suppletiebeleid (versterkt) doorgezet zou moeten worden. 

Verbreding van het duingebied vergroot mogelijkheden voor aanleg duinvalleien (samen

hangend netwerk tussen Grafelijkheidsduinen en Zwanenwater). Voor het ontstaan van 

nieuwe, evenwijdig aan de kustlijn liggende duinvalleien is in de smallere duintrajecten, en 

in combinatie met het bereiken van de veiligheidsdoelstellingen, een aanmerkelijke 

verbreding van het duin noodzakelijk. Diepe valleien, waarin vochtige omstandigheden 

bijdragen aan de vegetatiekundige en faunistische variatie, dragen niet of nauwelijks bij aan 

het profiel. Hoger gelegen valleien doen dit wel, maar deze valleien dragen minder bij aan 

de gestelde natuurdoelen. Tussen het strand en de zee is een daarom een voldoende robuust 

duinlichaam nodig, om de vereiste veiligheidssituatie te bereiken, zeker wanneer deze 

zeereep ook een min of meer dynamisch karakter heeft. 

Ook bij landwaartse verbreding ontstaan in beginsel mogelijkheden voor de vorming van 

duinvalleien. De verbreding moet hierbij echter wel een robuust karakter hebben (minimaal 

150 meter), om voldoende ruimte te bieden voor de benodigde duinversterking en de 

valleien. 

Maatregelen aan kustzijde vergroten het strand en bieden mogelijkheden voor primaire 

duinvorming, met bijbehorende fauna. Het strand in het studiegebied is relatief smal. De 

kustwaartse maatregelen voorzien in de primaire aanleg van een (hoog gelegen) strand. 

Onder invloed van natuurlijk processen, en ondersteund door suppleties, kan in deze zone 

op natuurlijke wijze duinvorming plaatsvinden. Deze mogelijkheden nemen toe naarmate 

de kustwaartse verbreding groter is. 
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Maatregelen aan de duinzoom scheppen kansen voor het ontwikkelen van een ruimtelijk, 

landschappelijk en abiotisch meer gevarieerde overgang tussen kustduinen en achterland, en 

het herstel van samenhang tussen de kustduingordel en de nollen . De huidige abrupte 

overgang tussen (natuurlijk) duingebied en (agrarisch) achterland kan door een combinatie 

van functieverandering en kustversterking aanmerkelijk verbeterd worden. Natuurlijk over

gangen in reliëf, grondwater en bodem dragen bij aan een grotere landschappelijke en ruimte

lijke kwaliteit, en bieden kansen voor specifieke habitats en soorten van overgangsmilieus. 

Deze ontwikkelingen passen allen in de instandhoudings- en ontwikkelingsdoelen die 

expliciet of impliciet verbonden zijn aan de wettelijke en /of beleidsmatige beschermings

status van de duingebieden, de beleidsmatig gewenste ontwikkeling van de duinzoom. 

Hoewel er geen expliciete doelstellingen zijn geformuleerd voor de uitbreiding van (stenige) 

substraten in de kustzone, kan de aanleg van dammen bijdragen aan de biodiversiteit van 

het kustgebied. De vraag blijft echter of de introductie van dergelijk gebiedsvreemde en niet 

natuurlijke condities in ecologisch opzicht gewenst is, en in welke mate verdringing kan 

ontstaan van meer natuurlijke levensgemeenschappen en functies. 

Wanneer dragen maatregelen bij aan instandhouding en ontwikkeling van natuur? 

In dit licht moeten kustbeveiligingsmaatregelen vooral gunstig beoordeeld worden 

wanneer: 

• de afslagzone niet aangetast wordt bij een stuivende zeereep (flora, broedvogels, 

kenmerkende soorten insecten en paddestoelen, landschappelijke variatie); 

• er voldoende ruimte ontstaat voor duinvormingsprocessen op het strand; 

• er (bovendien) voldoende ruimte ontstaat voor het ontstaan van (evenwijdig aan de kust 

lopende smalle) duinvalleien (meer samenhang in netwerk van valleien, vergroting 

variatie en soortenrijkdom voor planten, broedvogels, insecten, amfibieën); 

• op grotere schaal dan momenteel kleinschalige verstuiving plaats kan vinden in het 

gehele duingebied (variatie en kwaliteit van duingraslanden incl. bijbehorende fauna); 

• er langs de binnenduinrand ruimte ontstaat voor landschappelijke en abiotische 

overgangen naar het achterland (vergroting variatie door gradiënten (reliëf, bodem, 

water) en bosvorming, uitbreiding heischraal grasland). 

UITWERKING PER DEELGEBIED 

In deze paragraaf zijn is een beknopte uitwerking gegeven van de belangrijkste kenmerken 

en opgaven voor de verschillende deelgebieden binnen het plangebied: 

• Noordzeekustzone tussen Den Helder en Camperduin; 

• Duinen van Groote Keeten tot Den Helder; 

• Duinen van Callantsoog tot Groote Keeten (Zwakke schakel); 

• Duinen van Petten tot Callantsoog; 

• Zeeweringen (Zwakke schakel). 

Per deelgebied wordt achtereenvolgens aangegeven: 

• de belangrijkste landschappelijke en ruimtelijke karakteristieken van het deelgebied; 

• de belangrijkste natuurlijke kenmerken van het deelgebied; 

• de mogelijke bijdrage van het deelgebied aan de opgave voor herstel en ontwikkeling van 

natuurwaarden; 

• de bestaande gebiedswaarden die gespaard moeten worden bij het uitwerken van 

kustbeschermingsmaatregelen. 
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NOORDZEEKUSTZONE 

Ruimtelijke en landschappelijke context 

• Ondiepe kustzone tussen de hoogwaterlijn en de 20 meter dieptelijn. 

• Gevarieerde opbouw met geulen en ondiepe zandbanken. 

Belangrijkste natuurwaarden 

• I loge primaire productie (geldt voor hele Hollandse kust). 

• Hoge diversiteit bodemdieren. 

• In sommige jaren voorkomen van grote groepen Zwarte zee-eenden (> 100.000) en meer 

recent ook Eidereenden. 

• In afgelopen decennium groot complex van fy/'su/ci-banken tussen Bergen en Callantsoog. 

• Doortrekgebied voor Gewone en Grijze zeehonden. 

• Opgroeigebied voor vissen. 

Opgave in relatie tot kustbescherming(kansen) 

• Instandhouding totale oppervlakte kustzee. 

• Vergroten diversiteit substraat. 

• Verminderen van frequente verstoring ondiepe kustzone door zandsuppleties. 

Blijf af van /Pas op met: 

• Spisula-banken (voedselbron voor eenden). 

• Migratiemogelijkheden zeehonden (Delta-Waddenzee). 

DUINEN VAN GROOTE KEETEN TOT DEN HELDER 

Ruimtelijke en landschappelijke context 

• Relatief breed duingebied, smal strand. 

" Gevarieerde geomorfologische en landschappelijke opbouw. 

• Bossen langs duinzoom. 

• Goed ontwikkelde overgang in duinzoom in zuidelijke deel (Donkere duinen, Duinoord). 

Belangrijkste natuurwaarden 

• Gevarieerde en goed ontwikkelde duingraslanden. 

• Grote populaties van o.a. Tapuit, Konijn en diverse vlindersoorten. 

• Duinvalleien (Harmslootvallei). 

• Bij Groote Keeten: relatief natuurlijke morfologie zeereep. 

Opgave in relatie tot kustbescherming 

• Mogelijk maken passief dynamisch beheer in zeereep en duingraslanden. 

• Instandhouding bestaande kwaliteiten duinzoom bij Donkere Duinen. 

• Herstel natuurlijke overgangen langs de binnenduinrand. 

• Uitbreiding areaal natuurlijke graslanden. 

• Herstel en/of uitbreiding vochtige duinvalleien. 

Blijf af van /Pas op met: 

• Bestaande goed ontwikkelde duingraslanden (met bijbehorende fauna). 

• Bestaande valleien. 

• Bosgebieden Donkere Duinen/Duinoord. 
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HET SMALLE DUIN VAN CALLANTSOOG 

Ruimtelijke en landschappelijke context 

• Zeer langgerekte en smalle duingordel. 

• Open en weids landschap. 

• Vastgelegde zeereep (i.v.m. veiligheid). 

• Abrupte overgang naar intensief gebruikt achterland. 

• Nollen met heischrale graslanden. 

Belangrijkste natuurwaarden 

• Gevarieerde en goed ontwikkelde duingraslanden. 

• Grote populaties van Tapuit, Konijn en diverse vlindersoorten. 

Opgave in relatie tot kustbescherming (kansen) 

• Verbreding van het duinlichaam (mogelijk maken passief zeereepbeheer). 

• Ontwikkeling smalle duinvalleien (aan kustzijde). 

• Ontwikkeling duinvallei Botgat. 

• Ontwikkeling duinzoom (o.a. herstellen samenhang met nollenterreintjes, bosvorming). 

Blijf af van /Pas op met 

• Nollenterreintjes bij Callantsoog. 

• Bestaande goed ontwikkelde duingraslanden. 

ZWANENWATER EN PETTEMERDUINEN 

Ruimtelijke en landschappelijke context 

• Relatief brede duingordel. 

• Gevarieerd, deels besloten landschap. 

• Veel water en vlakke valleien (met name noordelijk deel). 

• (Vooralsnog) bebouwing in zuidelijk deel. 

• Abrupte overgang naar intensief gebruikt achterland. 

Belangrijkste natuurwaarden 

• Duinmeren met moeraszones en zeer rijke broedvogelfauna. 

• Uitgestrekte valleibegroeiingen. 

" Heischrale graslanden en Duinheiden. 

• Rijke broedvogelfauna van open duin (Kleine mantelmeeuw, Tapuit). 

Opgave in relatie tot kustbescherming(kansen) 

• Passief (actief?) dynamisch zeereepbeheer, inclusief strandzone. 

• Ontwikkeling duinzoom (o.a. ontwikkelen hydrologische bufferzone). 

• Uitbreiding vochtige duinvalleien. 

Blijf af van /Pas op met 

• Duinmeren en duinvalleien. 

• Bestaande goed ontwikkelde duinheiden, heischrale graslanden en duingraslanden. 
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4.5.5 DE ZEEWERINGEN 

Ruimtelijke en landschappelijke context 

• Zeeweringen vormen een in zee stekend bastion. 

• Harde overgang tussen zee en achterliggend polderland. 

• Open en waterrijk weidelandschap achter de zeeweringen, 

• Invloeden van zoute kwel. 

Belangrijkste natuurwaarden 

» (Nog) geen richtlijngebieden (echter mogelijk kwalificerend voor Dwerggans). 

• Botanische waarden in zilte graslanden en wateren en in schraalgraslanden. 

• Belangrijk gebied voor vogels (broedvogels, foerageer- en rustgebied voor watervogels, 

steltlopers en roofvogels). 

Opgave in relatie tot kustbescherming 

• Verbinding duingebieden Schoort en Petten met duinhabitats. 

• Instandhouding c.q. versterking natuurwaarden in achterland (zilte invloeden, betekenis 

voor vogels). 

Blijf af van /Pas op met: 

• Watergebied de Putten. 

• Hydrologische relaties (zoute kwel). 

4.6 TOETSINGS- EN BEOORDELINGSCRITERIA 

4.6. 1 SELECTIE VAN RELEVANTE NATUURTYPEN EN SOORTEN 

In de duinen en de kust van Noord-Holland en wijde omgeving komt een groot aantal 

natuurtypen en soorten voor die vanuit wetgeving of beleid bescherming genieten. Niet al 

deze natuurwaarden zijn echter even relevant bij de beoordeling van de gevolgen van 

kustbeschermingsmaatregelen. Op grond van verschillende criteria is een selectie gemaakt 

van een aantal habitattypen en soorten die doorslaggevend kunnen zijn bij de beoordeling 

van basisalternatieven. 

1. Instandhoudingsdoelen moeten betrekking hebben op het invloedsgebied 

Het invloedsgebied van de kustbeschermingsmaatregelen die in het kader van de Integrale 

Beoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland onderzocht worden bestaat voor een deel uit 

kleine onderdelen van veel grotere beschermde gebieden (zoals Noordzeekustzone). Een 

deel van de instandhoudingsdoelen voor deze grote natuurgebieden is niet van toepassing 

op het invloedsgebied, en dus niet relevant voor deze studie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om de soorten die vooral buiten de ondiepe kustzone van de Noordzee voorkomen, of daar 

niet aan gebonden zijn (veel watervogels en trekkende zeevogels). 

2. Gevoeligheid voor ingrepen 
Niet alle habitattypen en soorten worden (potentieel) beïnvloedt door de voorgenomen 

ingrepen. Habitattypen en soorten die gebonden zijn aan de (drogere) vastgelegde duinen, 

waarin niet of nauwelijks ingrepen plaatsvinden of externe invloeden optreden, zijn 

bijvoorbeeld minder gevoelig voor de voorgenomen maatregelen, die vooral aan de 

kustzijde of langs de duinzoom geprojecteerd zijn. 
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3. Mate van bedreigdheid 

Niet alle habitattypen en soorten zijn even doorslaggevend voor besluitvorming. Met name 

typen en soorten die in het gebied niet hun belangrijkste verspreidingsgebied hebben, of die 

al in zeer ruime mate in Nederland voorkomen ("gunstige staat van instandhouding") zijn 

minder doorslaggevend voor besluitvorming rondom kusfbescherming in Noord-Holland. 

Het gaat bijvoorbeeld om duindoornstruwelen, duinheiden en kruipwilgstruwelen. 

4. Instandhoudingsdoelen en opgaven voor het studiegebied 

De habitattypen en soorten waarvoor in het Strategisch Kader specifieke doelstellingen 

geformuleerd zijn (met betrekking tot instandhouding of verdere ontwikkeling) zijn met 

name relevant voor de effectbeoordeling. 

Op basis van deze criteria is een aantal habitattypen en soorten, met bijbehorende instand

houdingsdoelen benoemd, die maatgevend zijn voor het beoordelen van de gevolgen van 

verschillende oplossingen voor kustbescherming. Deze zijn in onderstaande tabel 

opgenomen. In het overzicht van bijlage 3 is inzichtelijk gemaakt welke motivaties aan deze 

selectie ten grondslag hebben gelegen. 

Tabel 4.1 

Selectie van habitattypen en 

soorten 

Habitattypen 

1110 Zandbanken 

2110 Embryonale duinen 

2120 Witte duinen 

2130 Grijze duinen 

2180 Duinbossen 

2190 Vochtige duinvalleien 

6230 Heischrale graslanden 

Natuurdoeltypen 

Nat schraalgrasland 

Bloemrijk grasland 

Struweel 
Struweel en bos van kalkarm zand 

Bos van kalkarm duin 

Habitatrich tlijnsoorten 

Groenknolorchis 

Gewone zeehond 

Vogelrichtlijnsoorten, broedvogels 

Kleine mantelmeeuw 

Bontbekplevier, Strandplevier 

Visdief 

Tapuit 

Velduil 

Blauwe kiekendief 

Vogelrichtlijnsoorten, niet-broedvogels 

Eidereend 

Zwarte zee-eend 

Overige beschermde soorten 

Dwergvleermuis, Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis 

Waterspitsmuis  

Gewone zeehond 

Dwerggans  

Slobeend, Zomertaling 

Bontbekplevier, Visdief 
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Rugstreeppad 

Zandhagedis 

Duinpare lmoerv l inder , Kleine parelmoerv l inder , Kommavl inder 

Vleeskleurige orchis, Gevlekte orchis 

4.6.2 

Voor deze soorten en habitats worden de effecten van verschillende basisalternatieven 

bepaald. 

AFBAKENING VAN POTENTIËLE EFFECTEN 

Habitats en soorten zijn voor hun voortbestaan meestal afhankelijk van een groot aantal 

milieufactoren. In complexe ecosystemen, en zeker ook die van kust- en duingebieden, zijn 

(al dan niet tijdelijke en/of dynamische) evenwichten tussen al die factoren aan de orde. 

Menselijk ingrijpen kan deze balans op allerlei wijzen verstoren. Inzicht in deze complexe 

ecologische relaties, en de wijze waarop kustversterkingsmaatregelen daarop inwerken, is 

van belang om een volledige effectbeschrijving en adequate effectbeoordeling te bereiken. In 

een afbakeningstabel (bijlage 4) is weergegeven op welke wijze verschillende maatregelen in 

het systeem invloed uitoefenen, tot welke veranderingen dit kan leiden ('primaire effecten') 

en welke ecologische gevolgen dit kan hebben. Op basis van deze tabel wordt een set van 

toetsingscriteria geformuleerd die alle mogelijke en relevante effecten van basisalternatieven 

afdekken. 

4.6.3 TOETSINGSCRITERIA 

Tabel 4.2 

Toetsingscriteria en 

aandachtspunten 

Op basis van de afbakeningstabel (bijlage 4) blijkt dat de belangrijkste milieu-invloeden van 

kustversterkingsmaatregelen zijn: 

• Ruimtelijke veranderingen (fysieke verandering in ondergrond en begroeiing). 

• Beïnvloeding van natuurlijke landschaps- en vegetatievormende processen (water

stromen in zee en door de ondergrond, morfologische processen o.i.v. wind en water). 

• Verstoring door aanleg, onderhoud en gebruik van het gebied. 

• Verandering in ruimtelijke ecologische relaties (versnippering, barrièrewerking e.d.). 

Invloed Toetsingscriterium Belangrijkste aandachtspunten 

Ruimtelijke Oppervlakte habitattypen Zandbanken 

veranderingen Embryonale en witte duinen 

(toename of afname Duingraslanden 

van areaal natuur Duinbossen 

door inrichting of Duinvalleien 

natuurlijke Heischrale graslanden 

processen) Graslanden in duinzoom en 

poldergebieden 

Areaal leefgebied soorten Zeezoogdieren 

Vleermuizen 

Waterspitsmuis 

Watervogels (Eidereend, Zwarte zee-eend) 

Roofvogels van duinen 

Broedvogels van duingraslanden 

Strandbroeders 

Zandhagedis 

Amfibieën 

Dagvlinders van duingraslanden 

Flora van duinvalleien (orchideeën) 
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Invloed Toetsingscriterium Belangrijkste aandachtspunten l 

Verstoring: door Kwaliteit leefgebied Watervogels 

geluid, licht soorten Roofvogels van duinen 

aanwezigheid Broedvogels van duingraslanden 

mensen, visuele Strandbroeders 

veranderingen Weidevogels 

Zandhagedis 

Ruimtelijke relaties Barrièrewerking Zeezoogdieren 

VerVOntsnippering Flora en fauna van duingebieden 
(algemeen) 

De maatregelen kunnen in veel gevallen zowel negatieve als positieve gevolgen voor natuur 

hebben. Door het aanbrengen van zand in het kader van kustverbreding gaan bijvoorbeeld 

bestaande habitat» en biotopen (tijdelijk) verloren, maar ontstaan tevens kansen voor 

ontwikkeling van nieuwe habitats over een groter oppervlak. 

Bij het beschrijven van de effecten van maatregelen worden de gevolgen van deze invloeden 

op de geselecteerde habitats, natuurdoeltypen en soorten bepaald. Tabel 4.2 geeft een 

overzicht van de toetsingscriteria die hierbij gehanteerd worden, en de habitatrypen, 

natuurdoeltypen en soorten die per criterium in de effectbeschrijving betrokken worden. 

Aan de hand van deze toetsingscriteria worden de feitelijke gevolgen voor de natuur

waarden beschreven. 

4.6.4 BEOORDELINGSCRITERIA 

De geconstateerde veranderingen die optreden in de natuurwaarden van het plangebied 

worden afgezet tegen wettelijke en beleidsmatige beschermingskaders, waardoor de (maat

schappelijke) betekenis van de effecten inzichtelijk wordt. Hierbij worden de volgende 

beoordelingscriteria toegepast. 

1. Is het effect positief of negatief? Effecten worden positief beoordeeld bij: 

• toename van het areaal van relevante habitatrypen en/of natuurdoeltypen; 

• verhoging van de kwaliteit van relevante habitatrypen en/of natuurdoeltypen 

(natuurlijkheid, abiotiek, structuur); 

• toename van het areaal van leefgebieden voor relevante soorten; 

• verhoging van de kwaliteit van leefgebieden voor relevante soorten; 

• verbetering van de samenhang tussen natuurgebieden. 

2. Is het effect strijdig met, of draagt de maatregel bij aan de instandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen voor (beschermde) natuurgebieden, zoals uitgewerkt in het 

strategisch kader? Is de eventuele aantasting van het beschermde gebied, gelet op de 

instandhoudingsdoelen significant? Is de bijdrage van de maatregel aan de versterking 

van het beschermde gebied van wezenlijke betekenis? 

Voor het beoordelen van de significantie van gevolgen is een methodiek gebruikt die 

uitgewerkt is in paragraaf 4.6.5. 

3. Is het effect strijdig met de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten? 

4. Kunnen (positieve en negatieve) effecten gesaldeerd worden, en wat is het resterende 

netto-effect? 

Voor het beoordelen van de netto-effecten na saldering is een aantal regels toegepast. 

Deze zijn uitgewerkt in paragraaf 4.6.6. 
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UITWERKING VAN HET BEGRIP SIGNIFICANTE GEVOLGEN 

De gevolgen voor Natura 2000 gebieden vormen een belangrijk bestanddeel van de integrale 

(natuur)beoordeling voor de Zwakke Schakels Noord-Holland. Centraal in een Passende 

Beoordeling, die volgens artikel 19 van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd moet 

worden bij projecten met ingrepen in Natura 2000 gebieden, staat de beoordeling of 

gevolgen van een plan of project significant (kunnen) zijn. Op dit moment bestaan er in 

Nederland en Europa nog geen vaste criteria en normen voor toepassing van het begrip 

significante gevolgen. Wel is door het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak 

gedaan over dit begrip in het zogenaamde Kokkelvisserij-arrest van 7 september 2004: 

£«i plan of project dal niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied 

moet worden beschomvd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het 

betrokken gebied, minneer het de instandhoudingsdoelstellingen daarvan in gevaar dreigt te 

brengen. 

In het kader van de Passende Beoordeling voor de PKB Ruimte voor de Rivier is een 

methode ontwikkeld om de significantie van de geconstateerde gevolgen van maatregelen 

op soorten en habitats te beoordelen, mede in het licht van de hierboven aangehaalde 

uitspraak van het I lof. Deze methode is destijds besproken met deskundigen van de 

ministeries van LNV en V&W. Centraal hierin staat het Strategisch Kader waarin de 

opgaven voor instandhouding en ontwikkelingsdoelstellingen zijn verwoord. 

De methode bestaat uit vier stappen: 

1. Vaststellen van gebiedsspecifieke (instandhoudings)doelstellingen waaraan getoetst 

wordt (Strategisch Kader). 

2. Vaststellen van de relatieve betekenis van soorten of habitats op basis van toestand, 

trend, belang in Nederland of Europa en instandhoudingsdoelstellingen. 

3. Wegen en prioriteren van bovengenoemde betekenis naar twee significantieklassen voor 

soorten en habitats. 

4. Vaststellen van de normen waarmee de significantie voor de verschillende klassen 

beoordeeld kan worden. 

Stap 1: Gebiedsspecifieke doelstellingen 

Deze zijn reeds uitgewerkt in de voorgaande paragrafen. 

Stap 2: Criteria voor vaststelling van de relatieve betekenis van habitattypen en soorten 

De mate van significantie van effecten wordt gerelateerd aan het belang van het habitatrype 

c.q. de soort. Naarmate aan een habitattype of soort een groter belang toegekend wordt, zal 

de normstelling ten aanzien van significantie strenger moeten zijn. Criteria voor de bepaling 

van het relatieve belang zijn: 

1. De prioriteit: prioritaire habitattypen en soorten hebben een groter belang. 

2. Het Europees belang van Nederland voor het habitattype of de soort. 

3. Staat van instandhouding van het habitatrype of de s<x>rt: bij slechte staat van instand

houding geldt een groter belang. 

4. Doelstellingen in het Strategisch Kader (zie voorgaande paragrafen): habitattypen en 

soorten waarvoor op gebiedsniveau specifieke opgaven zijn geformuleerd hebben een 

groter belang. 
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Stap 3: Significantieklassen 

De bovengenoemde criteria zijn in tabellen 4.3 en 4.4 toegepast op de habitattypen en 

soorten die bij Zwakke Schakels Noord-Holland een rol spelen. Op basis daarvan zijn de 

habitattypen en soorten in twee significantieklassen ingedeeld: 

• Klasse 1: relatief streng. 

• Klasse 2: relatief ruim. 

Bij de indeling in klassen zijn de volgende regels toegepast: 

• Klasse 1: de staat van instandhouding is (zeer) ongunstig, of (hoge) score op minimaal 

twee andere criteria. 

• Klasse 2: (hoge) score op minimaal 1 criterium. 

Habitattypen en soorten die op geen enkele criterium scoren zijn als niet relevant 

beschouwd voor de beoordeling van effecten. 

Tabel 4.3 

Bepaling significantiewassen 

voor habitattypen 

Opgave 
„ u ^ . Priori- Europees belang Staat van . . . „ . 
Habitattype Strategisch Klasse 

tair van NL instandhouding „ , 
Kader 

Ondiepe 
zandbanken 

Groot Matig ongunstig 2 

Pionierduinen Gemiddeld Gunstig X 2 

Helmduinen Gemiddeld Matig ongunstig X 2 

Grijze duinen X Gemiddeld Zeer ongunstig X 1 

Beboste duinen 
(duinberkenbossen) 

Groot Matig ongunstig X 1 

Vochtige 
duinvalleien 

Groot Matig ongunstig-

gunstig 

X 1 

Heischrale 

graslanden 

X Groot Zeer ongunstig X 1 

Tabel 4.4 

Bepaling significantiewassen 

voor soorten 

Opgave 
Priori- Europees belang Staat van . , . 

Soort , , Strategisch Klasse 
tair van NL instandhouding 

Kader 

Groenknolorchis Groot 

Gemiddeld 

Zeer ongunstig J X 1 

Gewone zeehond 

Groot 

Gemiddeld Gunstig X 2 

Kleine mantelmeeuw Groot Gunstig X 1 
4 

Eidereend 

Zwarte zee-eend 

v r i j y i u u t 

Vrij groot 
t e e r u n g u r m ig 

Gunstig 
A 

X 

1 

1 

Bontbekplevier Gering Matig ongunstig X 2 
Strandplevier Gering Ongunstig X 1 

Visdief Gemiddeld Matig ongunstig X 2 

Tapuit Gering Zeer ongunstig X 1 

Velduil Vrij gering Zeer ongunstig X 1 

Blauwe kiekendief Vrij gering Zeer ongunstig X 1 

Stap 4: Beoordelingsnormen 

De in stap 3 uitgewerkte significantieklassen gebruiken we om de verschillende alter

natieven voor kustverdediging te beoordelen in het licht van de betekenis van positieve en 

negatieve effecten op Natura 2000. Deze effectbeoordeling vindt in twee stappen plaats: 

1. een globale en kwalitatieve effectbeoordeling van basisalternatieven; 

2. een kwantitatieve effectbeoordeling van geoptimaliseerde varianten. 
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Per soort en per habitattype en voor alle soorten en habitattypen gezamenlijk wordt een 

gemotiveerd totaalbeeld uitgewerkt van de betekenis van de gevolgen voor Natura 2000 in 

het duin- en kustgebied van de Kop van Noord-Holland. Deze beoordeling kan worden 

gebruikt om bij de verdere uitwerking van de plannen (daadwerkelijk significante) 

aantasting van bestaande natuurwaarden te vermijden en kansen voor verdere 

ontwikkeling aan te grijpen. 

De keuze voor de normstelling is vooralsnog arbitrair. De maatregelen zijn op hoofdlijnen 

omschreven en de effectbepalingen zijn in dit stadium van het project nog omkleed met de 

nodige onzekerheid. Deze werkwijze is vooral een hulpmiddel om een uitspraak te kunnen 

doen over de richting van de ontwikkelingen en de realisatie van instandhoudings

doelstellingen. 

Gezien de doorgaans lage normstellingen bij voorgaande projecten is gekozen voor lage 

drempelwaarden voor significantie van effecten. Voor alle habitats en soorten die in klasse 1 

scoren geldt dat aantasting het zwaarst wordt gewogen. In aansluiting op het Kokkei-

visserijarrest van het Europees Hof: iedere aantasting is hier significant omdat instand

houdingsdoelen in gevaar gebracht worden bij iedere teruggang, hoe klein ook. Vooralsnog 

worden deze normen in beide richtingen gebruikt: zowel voor negatieve als voor positieve 

effecten. 

Tabel 4.5 

Vertaling van 

significantieklassen naar 

beoordelmgsnormen 

Significantieklasse Beoordelingsnorm kwantitatieve resp. kwalitatieve effectbepaling 

1 relatief streng 

2 relatief ruim 

0% - Elke aantasting (negatief) en elke toename (positief) is van betekenis 

voor Natura 2000 in het kust- en duingebied 

5% - Een geringe aantasting is aanvaardbaar, enige toename heeft geen 

wezenlijk betekenis  

4,6.6 UITWERKING SALDERINGSREGELS 

Oplossingen voor kustverdediging zullen in veel gevallen een combinatie opleveren van 

negatieve gevolgen (veelal tijdelijk en optredend op de korte termijn) en positieve gevolgen 

(veelal duurzaam en optredend op de langere termijn). In bepaalde gevallen kan daarom 

sprake zijn van een netto positief effect: de positieve gevolgen van maatregelen worden 

belangrijker geacht dan de negatieve effecten, gelet op de instandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen voor het plangebied. 

De verhoudingen tussen positieve en negatieve gevolgen worden in dit onderzoek staps

gewijs in beeld gebracht op het niveau van de effectbeoordeling. De effectbeschrijving maakt de 

negatieve en positieve effecten op gebiedsniveau afzonderlijk zichtbaar. 

Er vindt geen saldering tussen verschillende beschermingskaders (NB-wet, FF-wet, EHS) 

plaats. 

De saldering per alternatief wordt als volgt opgebouwd: 

• Stap 1: saldering per habitattype/soort tussen verschillende typen effecten (bijvoorbeeld 

ruimtelijke veranderingen en verstoring) en/of tussen verschillende deelgebieden: wordt 

de aantasting van een bepaald habitattype of een bepaalde soort op de ene plaats 

gecompenseerd door uitbreiding op een andere plaats? 
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• Stap 2: saldering per deelgebied tussen verschillende habitattypen of soorten: wordt de 

aantasting van een bepaald habitattype/soort gecompenseerd door uitbreiding van een 

ander habitattype/soort? 

Bij de afweging van salderingsmogelijkheden spelen verschillende criteria een rol: 

1. onomkeerbare effecten wegen zwaarder dan omkeerbare effecten (herstelvermogen en 

dynamiek van het systeem); 

2. permanente effecten wegen zwaarder dan tijdelijke effecten; 

3. niet mitigeerbare effecten wegen zwaarder dan mitigeerbare effecten; 

4. significante effecten wegen zwaarder dan niet significante effecten; 

5. effecten op prioritaire habitats en soorten wegen zwaarder dan effecten op niet prioritaire 

habitats en soorten. 
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HOOFDSTUK P " " 

\^y Effecten van basis
alternatieven 

WERKWIJZE 

De effecten van basisalternatieven zijn kwalitatief beschreven, op basis van de toetsings

criteria die in paragraaf 4.6.3. zijn vastgesteld. 

Bij het analyseren van de effecten heeft de afbakeningstabel (bijlage 4) centraal gestaan. 

Deze tabel geeft aan welke relaties er kunnen bestaan tussen ingreep, invloed op het milieu 

en veranderingen in areaal en kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van soorten. 

De effecten van de verschillende basisalternatieven zijn in eerste instantie per kustvak voor 

de afzonderlijke habitattypes en soorten bepaald. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in de 

factsheets (bijlage 5). 

Vervolgens zijn de effecten van de basisalternatieven per toetsingscriterium geaggregeerd 

(par. 5.3). Hierbij is nog steeds een onderscheid gemaakt tussen verschillende habitattypen 

en soort(groep)en. De effecten zijn uitgedrukt in effectklassen, volgens onderstaande tabel. 

Effectklasse Omvang effect Significant voor klasse 
- Groot negatief effect 1,2 

- Klein negatief effect 1 

-/O Zeer gering negatief effect 1 

0 Geen effect 0 

+/o Zeer gering positief effect 1 

+ Klein positief effect 1 

++ Groot positief effect 1.2 

In sommige gevallen is een effect tussen haakjes geplaatst. Dit betekent dat sprake is van een relatief 

klein effect, dat tijdelijk optreedt en geheel omkeerbaar is. 

BESCHRIJVING BASISALTERNATIEVEN 

Nulalternatief 

Het Nulalternatief is gerealiseerd in 2010, en bestaat uit de volgende elementen: 

1. Ter plekke van de zwakke schakel Groote Keeten/Callantsoog vindt een minimaal 

benodigde zeewaartse duinverbreding van 60 meter plaats over 2,4 kilometer. Er is 

gekozen voor een relatief steile helling en aansluiting op de top van de bestaande duinen 

(NAP + l l m ) om zo de benodigde verbreding en in het verlengde hiervan de interactie 

met de zee en dus de onderhoudsbehoefte zo beperkt mogelijk te houden. Aan weers

zijden zijn overgangen naar de bestaande kust over ongeveer 200 meter. Voor de aanleg 

van de verbreding is in totaal 1,60 miljoen m3 zand nodig. 

MCAMS 
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2. De I londsbossche en Pettemer zeeweringen worden versterkt door het plaatsen van een 

element op de kruin. De hoogte van de technische constructie varieert bij de Honds-

bossche Zeewering van 33 cm tot maximaal 1,32 meter, en bij de Pettemer Zeewering van 

55 cm tot 3,67 m. De tijdelijke damwand wordt verwijderd. Voor deze maatregel is geen 

extra ruimtebeslag benodigd. 

3. Op twee plaatsen in de Pettemerduinen worden duinpannetjes aangevuld (Jarkus-raaien 

14.83 en 16.68). Hiervoor is in totaal 0,15 miljoen m3 zand nodig. 

De gladde kust 

De basisvariant Gladde Kust is gerealiseerd in 2010, en bestaat uit de volgende elementen. 

1. Een zeewaartse duinverbreding van 200 meter tussen Petten en Botgat (RSP 9.28). Tussen 

Botgat en Huisduinen (RSP 4.09) neemt de zeewaartse duinverbreding geleidelijk af tot 

nul meter. 

Deze verbreding wordt uitgevoerd door het onderste deel van het bestaande profiel tot 

aan NAP + 3 meter zeewaarts te verschuiven. Zo ontstaat een strandvlakte op NAP + 3 

meter die altijd droog ligt. Vervolgens kan duinvorming overgelaten worden aan de 

natuur, eventueel met kleine ingrepen om vastlegging en valleivorming te sturen. In 

totaal is ca. 133 miljoen m3 zand nodig!. 

2. Van de Hondsbossche en Pettemer zeeweringen wordt de kruin verhoogd met een 

binnendijkse uitbreiding van het profiel. De tijdelijke damwand wordt verwijderd. Het 

binnendijkse ruimtebeslag varieert van maximaal 7,6 meter bij de Hondsbossche 

Zeewering tot enkele tientallen meters (maximaal 21,4 m) bij de Pettemer Zeewering. 

Duinzoom In de lift 

Het basisalternatief Duinzoom in de lift heeft een gefaseerde realisatie. Voor de lange 

termijn bestaan bovendien twee opties. 

Gerealiseerd in 2010: 

1. Bij de zwakke schakel Groote Keeten/Callantsoog vindt een landwaartse duinverbreding 

van 45 meter plaats. Er is gekozen voor een constante helling van 1:3 en aansluiting aan 

de top van de bestaande duinen. Voor de aanleg van de verbreding is in totaal 030 

miljoen m3 zand nodig. Voor verdere versterking op de langere termijn wordt een zone 

van 60 meter gereserveerd. De hier aanwezige bebouwing wordt verwijderd en elders 

herplaatst, met als doel functiebehoud. 

2. De Pettemer Zeewering wordt verhoogd met een binnendijkse uitbreiding van het profiel 

van maximaal 21,4 meter. 

3. De bekleding van de Hondsbossche zeewering wordt versterkt aan de binnenzijde, 

waardoor hij kan fungeren als overslagdijk. Aanvullend ruimtebeslag is niet aan de orde. 

4. Op twee plaatsen in de Pettemerduinen worden duinpannetjes aangevuld (Jarkus-raaien 

14.83 en 16.68). 

' Bij de beschrijving en de beoordeling van de effecten van dit basisaltematief is er van uit gegaan dat de 

zee en de wind vrij spel hebben, om met het gedeponeerde zand een natuurlijke kust te vormen. Bij de 

gestelde uitgangspunten van deze maatregel (3 meter hoog strand) is dit zeer waarschijnlijk niet 

mogelijk, omdat de branding geen grip krijgt op het zand. Deze maatregel zal daarom geoptimaliseerd 

moeten worden. 

11040.1/OI5M51/100O89/LB ARCADIS 40 



INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

Gerealiseerd in 2060: 

Variant 1: landwaartse duinverbreding op de trajecten Huisduinen-Groote Keeten en Callantsoog-

Petten. 

De verbreding vindt plaats door de aanleg van een extra duinregel landwaarts van het 

bestaande duin (hoogte NAP + 8 meter) met een breedte van ongeveer 100 meter. Hiervoor 

is ca. 8,7 miljoen m3 zand nodig. Tussen deze duinregel en het bestaande duin is ruimte 

voor een nieuwe duinvallei en duinontwikkeling (ca. 400 meter breed tussen Groote Keeten 

en Den Helder, ca. 600 meter breed tussen Petten en Callantsoog). Het ruimtebeslag is 

conform de kaarten in de Startnotitie. 

Variant 2: ruimtereservering voor toekomstige duinzoomontwikkeling 

Duinzoomontwikkeling tussen Den Helder en Julianadorp conform 'Ontwikkelingsvisie 

Duinzoom' van de gemeente Den Helder is een reeds in 2010 gerealiseerde autonome 

ontwikkeling. Dit principe wordt in 2060 over de gehele trajecten toegepast: de harde 

overgang duin-polder wordt veranderd in een meer zachte overgang. Er wordt geen nieuw 

zand aangevoerd, maar er is sprake van werk met werk maken (waarbij in ieder geval de 

fosfaatrijke bovenlaag wordt verwijderd). Het gebied krijgt een functie voor de natuur en 

voor recreatief medegebruik. Ruimtebeslag conform startnotitie en 'Ontwikkelingsvisie 

Duinzoom'. 

MARINA PETTEN 

Het plan Marina Petten is ten zuiden van het dorp Petten gesitueerd. Het plan voorziet in 

een zeewaarts gerichte kustverdediging, bestaande uit de aanleg van een 'bastion' in 

combinatie met dammen in zee, en het aanbrengen van zandsuppleties. De jachthaven 

wordt met circa 600 ligplaatsen een eerste parel in een te ontwikkelen kralensnoer van 

aantrekkelijke zeejachthavens langs de Nederlandse kust. Het verbindingskanaal voorziet in 

een nieuwe vaarverbinding tussen de Noordzee en het Noord-Hollands kanaal / IJsselmeer. 

Om deze ontwikkelingen te kunnen inpassen en bekostigen, wordt een gevarieerd woon-

milieu voorgesteld, bestaande uit circa 2.500 woningen, naast de ontwikkeling van natuur, 

landschap, waterhuishouding, infrastructuur en toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

De natuurontwikkeling is nog niet nader ingevuld. In de Haalbaarheidsstudie (oktober 

2005) wordt gesproken over compensatienatuur in de polder Q en L in combinatie met 

recreatieve en agrarische functies. De mogelijkheden om het gebied te verbrakken zouden 

moeten worden onderzocht, omdat dit leidt tot een substantiële impuls voor de natuur in de 

regio. Een nadere uitwerking van natuurdoelstellingen is op dit moment niet gegeven. 

Waarschijnlijk zal het gebied gaan bestaan uit een brak veenweidegebied met graslanden, 

kleine wateren en moerasjes. 

De harde kust 

Gerealiseerd in 2010: 

1. Dammen zwakke schakel Groote Keeten-Callantsoog: 

• om de 800 meter; 

• lengte van 350 meter van de duinvoet (= circa 300 meter van de waterlijn); 

• hoogte van 4 meter +NAP; 

• aanbrengen van zand tussen de dammen over een breedte van 50 tot 75 meter op een 

hoogte van ca. 4 meter +NAP (totaal 1,2 miljoen m3). 
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2. Dammen zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering: 

• om de 800 meter; 

• lengte van 550 meter van de duinvoet (= circa 500 meter van de waterlijn); 

• hoogte van 4 meter +NAP; 

• aanbrengen van zand tussen de dammen over een breedte van ca. 140 meter op een 

hoogte van ca. 4 meter +NAP (totaal 4,3 miljoen m3). 

3. Inpassen Marina Petten (zie kader). 

4. Op twee plaatsen in de Pettemerduinen worden duinpannetjes aangevuld (Jarkus-raaien 

14.83 en 16.68). 

De zachte kust 
Dit basisalternatief is ingevoegd op grond van het advies van de Commissie m.e.r. 
Gerealiseerd in 2010: 

1. Zwakke schakel Groote Keeten - Callantsoog: Aanbrengen van zand aan de zeezijde met 

een hoogte van +4 m NAP en een breedte van ca. 50 tot 75 meter. 

2. Zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering: De zeeweringen worden 

versterkt door aanbrengen van zand aan de zeezijde met een hoogte van +4 m NAP en 

een breedte van ca. 140 meter. 

3. Op twee plaatsen in de Pettemerduinen worden duinpannetjes aangevuld (Jarkus-raaien 

14.83 en 16.68). 

EFFECTBESCHRIJVING 

De effecten van de basisalternatieven zijn bepaald voor de afzonderlijke habitattypen en 

(relevante) soorten. De beschrijving van deze effecten is opgenomen in de factsheets (bijlage 

5). 

In de onderstaande paragrafen zijn deze specifieke effecten op habitattypen en soorten voor 

de verschillende toetsingscriteria samengevoegd en toegelicht. 

In paragraaf 4.6.3. is de keuze van toetsingscriteria toegelicht. 

CRITERIUM 1: RUIMTELIJKE VERANDERINGEN 

Bij dit criterium is onderzocht welke ruimtelijke en kwalitatieve veranderingen optreden ten 

aanzien van habitattypen en leefgebieden van soorten. Het kan hierbij gaan om: 

• fysieke of kwalitatieve aantasting van bestaande arealen van habitats en leefgebieden als 

gevolg van de ingrepen die verbonden zijn aan de maatregelen; 

• ontstaan van nieuwe habitats en leefgebieden door uitbreiding van natuurgebieden; 

• verbetering van de kwaliteit van habitats en leefgebied door invloed van de maatregelen 

op het natuurlijke processen (zoals verstuiving en grondwaterstroming). 

De ruimtelijke effecten en veranderingen door natuurlijke processen kunnen veelal niet los 

gezien worden van elkaar. Natuurlijke processen krijgen bij sommige maatregelen de vrije 

hand, omdat er ruimte voor geschapen wordt. 

Nul-alternatief (0) 

In het Nulalternatief vindt over een beperkte lengte een relatief geringe aanvulling plaats 

van de buitenste duinrichel, tot in de vooroever. In beginsel betekent dit een zeer kleine 

aantasting van het habitattype met ondiepe zandbanken. Op dit moment valt de ondiepe 

vooroever echter niet binnen een habitatrichtlijngebied. Daar staat tegenover dat er enige 

mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van embryonale duinrjes aan de voet 

van de zeereep. 
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Tabel 5.7 

Effecten op habitats en soorten 

door ruimtelijke veranderingen 

Toetsingscriterium 

Basisalternatieven 

0 GIK DLr DLz HK « 
Oppervlakte habitattypen duinen 

Zandbanken (-) (-) 0 0 (-) (-) 
Embryonale en witte duinen 0/+ ++ 0|0 0|+ 0/+ OU 

Duingraslanden 0 + + l + + +1+ 0 0 
Duinvalleien 0 ++ 0|+ 0|-f + 0 0 
Duinbossen 0 0 01+ 0|+ 0 0 
Heischrale graslanden - 0 - l + + -I++ - • 
Bloemrijke en schrale graslanden 

van duinzoom en polder 
0 - 0|++ + ++ 0 

Areaal leefgebied soorten 

Zeezoogdieren 0 0 0 0 0 0 
Vleermuizen 0 0 0|+ 0|+ + 0 
Waterspitsmuis 0 0 0|++ 01+ 0 0 

Watervogels (Eidereend, Zee-eend) 0 0 0 0 0/- 0 
Roofvogels van duinen 0 + 0|++ 0|+ 0 0 
Broedvogels van duingraslanden 0 + +I++ +1+ 0 0 
Weidevogels/ganzen 0 0 0 0 ++ 0 
Strandbroeders 0 + 0 0 0 0 
Zandhagedis 0 + +I++ +I++ 0 0 
Amfibieèn 0 + 0|++ 0|++ + 0 
Dagvlinders van duingraslanden 0 + +I++ +1+ 0 0 

Flora van duinvalleien (orchideeën) 0 ++ 0|+ 0|++ 0 0 

Voor het basisalternatief Duinzoom in de lift is onderscheid gemaakt in effecten op korte termijn (tot 

2010) en effecten op langere termijn (vanaf 2060), noor en na het scheidingsteken (.. | . . ) . 

Bij de aanvulling van de duinpannen bij het Zwanenwater vindt aantasting van het 

habitattype heischraal grasland plaats. In de noordelijke duinpan is één van de grootste 

oppervlaktes van dit zeldzame vegetatietype aanwezig. Door de aanvulling met zand gaat 

de vegetatie verloren. Herstel zal pas na zeer lange tijd mogelijk zijn. 

De verhoging van de zeeweringen met een technische constructie leidt niet tot enig effect op 

natuurwaarden in de omgeving. 

Door de geringe fysieke veranderingen in dit basisaltematief zijn er geen (negatieve of 

positieve) effecten op habitattypen en soorten die gebonden zijn aan de duinen en de 

duinzoom. 

Gladde Kust (GIK) 

In het basisalternatief Gladde Kust vindt over een aanzienlijke lengte verhoging van de 

vooroever plaats. In beginsel betekent dit een kleine aantasting van het habitattype met 

ondiepe zandbanken, dat echter niet plaatsvindt binnen een begrensd habitatrichtlijngebied. 

De oppervlakte ondiepe zandbanken neemt af met ca. 250 ha. 

Door de zeewaartse uitbreiding ontstaat ruimte voor ontwikkeling van nieuwe duinen en 

duinvalleien. Afhankelijk van het verloop van natuurlijke processen en de mate waarin 

daarin bijgestuurd wordt, zal een bepaalde verhouding bereikt worden in habitattypen van 

strand, dynamische duinen, duinvalleien en duingraslanden. De totale oppervlakte nieuw 

duingebied is ca. 250 ha. 
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Wanneer natuurlijke processen overheersen bij de vorming van nieuwe duinen zal naar 

verwachting een kleinschalig patroon van duinen en kleine valleien ontstaan. Door sturing 

van deze processen kan ook de vorming van een grote vallei achter een nieuwe zeereep 

gestimuleerd worden. In beide gevallen is sprake van een aanzienlijke uitbreiding van 

kwalificerende habitattypen in het gebied. Bij een passief verstuivingsbeheer in de zeereep, 

dat met name op de kustvakken ten noorden van Groote Keeten en ten zuiden van 

Callantsoog mogelijk wordt, kan ook een lichte dynamiek in bestaande duingraslanden 

toegelaten worden. Dit bevordert de kwaliteit van deze habitats en de daarvan afhankelijke 

stxirten. 

Een aandachtspunt vormen de duinen bij Groote Keeten. Hier is in de zeereep een relatief 

natuurlijke duinmorfologie ontstaan. Door aanleg van een nieuwe duinlichaam, zal de 

dynamiek hier af nemen. Per saldo zal het areaal natuurlijk en stuivend duin in het 

plangebied echter aanzienlijk toenemen. 

Een tweede aandachtspunt is het recreatief gebruik van de kust. Strand recreatie zal 

plaatsvinden op het strand buiten de nieuwe natuurgebieden. Dit deel van het gebied is 

weinig kwetsbaar voor intensieve betreding en vergraving. Landschapsvormende processen 

vinden vooral buiten het zomerseizoen plaats, waarbij de sporen van het recreatief gebruik 

uitgewist worden. Zowel in tijd als in ruimte kunnen beide goed samengaan, eventueel 

ondersteund door zoneringsmaatregelen. 

De vorming van nieuwe duinhabitats heeft ook positieve gevolgen voor soorten. 

Roofvogels van Juinen (Blauwe kiekendief, Yelduil), DTOedvOgels van duingraslanden, 

strandbroedende vogels krijgen een groter areaal geschikt biotoop. De populaties van deze 

soorten in het plangebied kunnen daardoor versterkt worden. Soorten als Velduil en 

pleviersoorten kunnen zich opnieuw vestigen in het gebied. Voor strandbroedende vogels 

ontstaan mogelijk goede omstandigheden (qua substraat en ruimte/rust) om met één of 

meer broedparen succesvol te broeden in het gebied (mits voldoende voedsel aanwezig is). 

In nieuwe duinvalleien aan de kustzijde zijn goede condities aanwezig om via pionier

vegetaties bijzondere duinvalleivegetaties te laten ontstaan. In deze jonge duinvalleien 

kunnen veel bijzondere plantensoorten, waaronder Groenknolorchis een geschikte 

standplaats vinden. Door de relatief dynamische omstandigheden (met incidentele 

doorbraak van zeewater?) blijft het relatieve jonge karakter van de duinvalleien langere tijd 

in stand. In deze valleien kunnen ook amfibieën (met name Rugstreeppadden) een geschikt 

biotoop vinden. 

Verdere verbetering van de droge duingraslanden leidt tot betere biotoopcondities en 

sterkere populaties van soorten als Zandhagedis en verschillende specifieke vlindersoorten 

(Grote parelmoervlinder, Kleine parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder, Kommavlinder). 

De versterking van de zeerweringen vindt in dit alternatief aan de binnenzijde plaats. In 

Je /e /ime zijn over hel algemeen wegen ui lietspaden aanwe/ig. Aangenomen w ordl dal 

de/e moeten worden verschoven. Dit leidt uiteindelijk tot een klein ruimtebeslag op de 

aanwezige graslanden, moerassen en wateren, die deel uitmaken van de Ecologische 

I loofdstructuur. Met name langs de Hondsbossche Zeewering hebben deze terreinen hoge 

natuurwaarden. In de nabije toekomst vallen deze gebieden waarschijnlijk onder de 

Vogelrichtlijn, vanwege het voorkomen van (o.a.) de Dwerggans. Het geringe ruimtebeslag 

zal overigens een verwaarloosbaar effect hebben op het leefgebied van ganzen en andere 

vogels in het poldergebied. 
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Deze effecten kunnen bovendien gemakkelijk worden gemitigeerd of gecompenseerd, 

bijvoorbeeld door de aanwezige infrastructuur op de dijk terug te brengen, of door 

combinatie van kleiwinning en natuurontwikkeling. 

Uitgangspunt hierbij is een goed evenwicht in spreiding van habitats onder brakwater-

invloed. Kleiwinning is alleen aan de orde wanneer werk met werk gemaakt kan worden, 

d.w.z. wanneer winning ter plekke leidt tot vergroting van natuurwaarden in lijn met de 

natuurdoelen voor het gebied. Ecologisch gezien kan die versterking bereikt worden door 

gerichte uitvoering en inrichting, beleidsmatig mogelijk niet, wanneer graslanden met zilte 

invloeden leidend zijn. In dat geval zal versterking van de zeewering plaats moeten vinden 

materiaal van andere herkomst. 

De zoute kwel, belangrijke voorwaarde voor de natuurwaarden in het gebied, wordt niet 

nadelig beïnvloed. 

Duinzoom in de lift 

Korte termijn (2010) 

In dit basisalternatief vindt op korte termijn (2010) landwaartse aanvulling plaats op het 

traject Callantsoog-Groote Keeten, worden duinpannetjes in het Zwanenwater aangevuld en 

een overslagdijk gecreëerd op het zeeweringentraject. 

Door de landwaartse verbreding van het duingebied kan ca. 20 ha extra duingebied worden 

gerealiseerd. Hier zullen vooral droge duingraslanden worden gecreëerd. Dit heeft ook 

enige positieve gevolgen voor soorten die aan deze graslanden gebonden zijn (broedvogels, 

dagvlinders, Zandhagedis). 

Bij de aanvulling van de duinpannen bij het Zwanenwater vindt aantasting van het habitat

type heischraal grasland plaats. In de noordelijke duinpan is één van de grootste opper

vlaktes van dit zeldzame vegetatietype aanwezig. Door de aanvulling met zand gaat de 

vegetatie verloren. Herstel zal pas na zeer lange tijd mogelijk zijn. 

De aanpassingen aan de zeeweringen leiden niet tot ruimtebeslag. Er zijn daarom geen 

negatieve effecten te verwachten op de aangrenzende natuurgebieden. De zeer incidentele 

overspoeling met zout water (met een herhalingstijd van eeuwen tot duizenden jaren) kan 

tijdelijk lichte schade aan het al zilte milieu teweegbrengen. Het systeem zal echter snel 

(binnen enkele jaren) herstellen en geen blijvende schade ondervinden. 

Lange termijn (vanaf 2060) 

Op de langere termijn worden maatregelen aan de duinzoom van de trajecten Petten-

Callantsoog en Groote Keeten-Den Helder voorzien. Hierbij zijn twee varianten: 

1. landwaartse uitbreiding van het duin met een extra duinrichel en een duinvallei; 

2. herinrichting van de duinzoom zonder toevoeging van extra zand. 

A d l . 

Bij de landwaartse uitbreiding van het duinlichaam wordt een extra duinrichel van ca. 100 

meter breed aangelegd op enkele honderden meters van de huidige duinzoom. In het 

tussenliggende vlakke gebied van 400 tot 600 meter kan natuur worden ontwikkeld. Al naar 

gelang de inrichting van het terrein en het te voeren beheer ontstaan hier duinvalleien, 

droge graslanden, duinheiden, struwelen en/of bossen. 
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Een combinatie van deze habitats levert de meeste variatie in begroeiingstypen en soorten 

op. In deze habitats vinden allerlei soorten geschikte leefgebieden. Dit kan leiden tot een 

versterking van de populaties van zeldzame en kwetsbare soorten als Blauwe kiekendief, 

Velduil, Tapuit, Zandhagedis en allerlei soorten insecten (waaronder dagvlinders). 

De reeds bestaande bebouwing (woonbebouwing, recreatieterreinen) worden vooralsnog in 

deze zone ingepast. Dit verlaagt in enige mate de potenties voor natuurontwikkeling van dit 

gebied, enerzijds omdat er minder ruimte voor natuur ontstaat, anderzijds omdat met een 

toenemende randlengte tussen natuur en bebouwing de verstoring in de natuurgebieden 

aanzienlijk kan zijn. Bovendien leidt inpassing van recreatie tot een versnipperd geheel. 

Vergroting van het duinlichaam, in combinatie met eventuele aanpassing van de waterhuis

houding van de randgebieden, levert een vernattirig van het duingebied op. Bestaande 

duinvalleien kunnen hierdoor natter worden, wat in veel gevallen tot verhoging van de 

potenties voor flora en fauna leidt. Op de overgangen tussen (nieuw) duingebied en polders 

ontstaan potenties voor kwelafhankelijke natuur. Soorten als Waterspitsmuis en diverse 

amfibieënsoorten kunnen hier geschikte leefgebieden vinden. 

In een waterrijke omgeving met meer opgaande begroeiing ontstaan goede omstandigheden 

voor foeragerende vleermuizen. 

Ad 2. 

Duinzoomontwikkeling tussen Den Helder en Julianadorp conform de 'Ontwikkelingsvisie 

Duinzoom' van de gemeente Den Helder is een reeds in 2010 gerealiseerde autonome 

ontwikkeling. Dit principe wordt in 2060 over de gehele trajecten toegepast: de harde 

overgang tussen de duinen en de polder wordt veranderd in een meer zachte overgang. Er 

wordt geen nieuw zand aangevoerd, maar er is sprake van werk met werk maken (waarbij 

in ieder geval de fosfaatrijke bovenlaag wordt verwijderd.) De ontwikkeling van de duin

zomen kan een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande duingebied. Op deze randzone 

is in veel gevallen sprake van hoge potenties door de toestroom van relatief schoon 

grondwater. 

Welke habitats zich kunnen ontwikkelen op deze duinzomen hangt vooral af van de locale 

hydrologische omstandigheden. Daar waar grondwater aan de oppervlakte komt kunnen 

duinrellen worden gevormd met kansen voor grondwatergebonden vegetaties. Verder is 

ontwikkeling van droge duingraslanden en heischrale graslanden mogelijk en op langere 

termijn kunnen, afhankelijk van het beheer, bossen ontstaan (habitattype 2180). Op de 

voormalige bollenvelden zullen vooral bloemrijke en schrale graslanden en bossen kunnen 

worden ontwikkeld. 

Door de verbetering van de waterhuishouding van het duingebied kunnen bestaande 

duinvalleien hersteld worden. 

De kwaliteitsimpuls voor de duinzoom heeft voor veel soorten positieve gevolgen. In het 

kleinschalige landschap kunnen vleermuizen foerageren, en op termijn ook verblijfplaatsen 

vinden. De waterrijke duinzoom is een geschikt leefgebied voor o.a. de Waterspitsmuis en 

verschillende soorten amfibieën. In de duinzoom komen blauwe kiekendieven en velduilen 

tot broeden, die in de graslanden langs de duinzoom voedsel kunnen vinden. 
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Vergroting van het areaal droge duingraslanden en heischrale graslanden is positief voor 

dagvlinders en zandhagedissen. Door de verbetering van de kwaliteit van bestaande 

duinvalleien neemt de floristische diversiteit toe. 

Harde Kust (HK) 

In het basisalternatief Harde Kust wordt veiligheid bereikt door de kust met harde 

elementen te versterken. De belangrijkste elementen zijn dammen ter plekke van de zwakke 

schakels (zeeweringen, Callantsoog-Groote Keeten). Tussen de dammen wordt zand 

gedeponeerd. Bij Petten wordt in dit alternatief het project Marina Petten gerealiseerd. Naast 

een buitendijks gelegen jachthaven omvat dit project ook binnendijks gelegen woningbouw 

en natuurontwikkeling in tot nu toe agrarisch gebruikte polders. 

In beginsel betekent de aanleg van dammen met zand daartussen een zeer kleine aantasting 

van het habitattype met ondiepe zandbanken. Op dit moment vallen de ondiepe vooroever 

echter niet binnen een habitatrichtlijngebied. Daar staat tegenover dat er enige mogelijk

heden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van embryonale duintjes aan de voet van de 

zee reep. 

De aanleg van dammen betekent de introductie van nieuw (stenig) substraat in de kustzone. 

Dit kan de vestiging van allerlei rotsgebonden organismen bevorderen (zeeanemonen, 

zeesterren, allerlei mollusken, krabben e.d.), met daarvan afhankelijke soorten vissen en 

vogels (zoals bijvoorbeeld de Steenloper). De totale diversiteit van de kustzone neemt 

daardoor toe, zij het dat de aard van deze toename niet aansluit bij instandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen voor de kust. 

De aanleg van dammen en van de buitendijks gelegen jachthaven Marina Petten vindt voor 

een gedeelte plaats in het Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone. Deze kustzone ter plekke 

is met name van belang voor Zwarte zee-eend en Eidereend, die hier op schelpdieren 

foerageren. De beschikbaarheid van voedsel, en daarmee de betekenis van het gebied voor 

genoemde vogels, neemt iets af. Een passende beoordeling op basis van een meer 

gedetailleerde planuitwerking moet hier meer inzicht in bieden. 

I let ruimtebeslag van binnendijkse bebouwing van Marina Petten heeft geen gevolgen voor 

bestaande natuurwaarden; de/e bebouwing vindt geheel plaats ir) agrarisch gebied. I V 

waardevolle water- en graslandgebieden, die deel uitmaken van de EHS en op termijn 

mogelijk ook van de Vogelrichtlijngebieden, vallen buiten het te bebouwen gebied. Ook de 

natuurontwikkeling die gekoppeld is aan Marina Petten ligt grotendeels in agrarisch gebied 

met beperkte actuele natuurwaarden. De botanisch waardevolle schraalgraslanden in de 

Hazepolder en de natuurgebieden rond de Abtskolk blijven gespaard van bebouwing, en 

vallen niet binnen het te ontwikkelen areaal natuurgebied. 

In het kader van Marina Petten wordt in de polder Q en L ca. 250 ha zilte natuur 

ontwikkeld. Deze natuur zal waarschijnlijk bestaan uit bloemrijke en zilte graslanden, 

ondiepe wateren en moerassen. Dit zal met name positieve gevolgen hebben voor allerlei 

soorten vogels, die in de/e gebieden kunnen broeden en foerageren. Ook voor vleermuizen 

ontstaat aanvullend geschikt foerageergebied, met name voor de Meervleermuis. 

Bij de aanvulling van de duinpannen bij het Zwanenwater vindt aantasting van het habitat-

type heischraal grasland plaats. In de noordelijke duinpan is één van de grootste opper

vlaktes van dit zeldzame vegetatietype aanwezig. Door de aanvulling met zand gaat de 

vegetatie verloren. Herstel zal pas na zeer lange tijd mogelijk zijn. 
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Zachte Kust (ZK) 

Dit basisalternatief vindt een minimaal benodigde versterking van de zwakke schakels 

plaats door het deponeren van zand in de vooroever ter hoogte van de Zwakke schakels. 

Het is in feite het basisalternatief Harde kust zonder de harde elementen (dammen en 

Marina Petten). De ingrepen hebben daardoor een vrij beperkte invloed, zowel in positieve 

als in negatieve zin. 

In beginsel betekent het deponeren van zand in de vooroever een zeer kleine aantasting van 

het habitattype met ondiepe zandbanken. Op dit moment vallen de ondiepe vooroever 

echter niet binnen een habitatrichtlijngebied. Daar staat tegenover dat er enige mogelijk

heden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van embryonale duintjes aan de voet van de 

zeereep. 

Bij de aanvulling van de duinpannen bij het Zwanenwater vindt aantasting van het 

habitattype heischraal grasland plaats. In de noordelijke duinpan is één van de grootste 

oppervlaktes van dit zeldzame vegetatietype aanwezig. Door de aanvulling met zand gaat 

de vegetatie verloren. Herstel zal pas na zeer lange tijd mogelijk zijn. 

CRITERIUM 2: VERSTORING 

Bij dit criterium is ingeschat welke verstorende invloeden er optreden op natuurwaarden 

door het uitvoeren van de maatregelen, en het veranderde gebruik van het gebied na 

realisatie daarvan. Hierbij is alleen gekeken naar de natuurgebieden die er nu al zijn. 

Effecten van verstoring op nieuw te vormen natuurgebieden (en de soorten die daar zouden 

kunnen leven) zijn buiten beschouwing gelaten, in verband met de grote onzekerheden over 

het de ontwikkeling van die gebieden en toekomstige gebruiksvormen en -intensiteiten 

Bij uitvoering van de verschillende maatregelen zal altijd verstoring van aanwezige dieren 

optreden. Deze verstoring is in veel gevallen lokaal en tijdelijk. Na afronding van de 

werkzaamheden gebruiken de dieren het gebied opnieuw. Tijdens de uitvoering van 

werkzaamheden kunnen andere (geschikte) delen van het plangebied opgezocht worden, 

tot waar de verstorende invloed van de werkzaamheden niet reikt. 

Verstoringen die wel relevant zijn voor deze effectbeschrijvingen zijn: 

• verstoringen van soorten met een zeer kritische biotoop keuze, en die daardoor niet 

gemakkelijk naar elders uit kunnen wijken (bijvoorbeeld blauwe kiekendief, velduil); 

" verstoringen van weinig mobiele soorten (bijvoorbeeld zandhagedis); 

• permanente verstoringen van leefgebieden dcxir veranderd gebruik dat direct gerelateerd 

is aan elementen van het basisalternatief. De verstorende werking van eventueel 

toegenomen of veranderd recreatief gebruik in het gebied, als indirect gevolg van de 

maatregelen op langere termijn, zijn niet meebeschouwd. 

Nul-alternatief (0) 

Uitvoering van het Nulalternatief leidt tot een relatief kortdurende en lokale verstoring van 

soorten die leven in de onmiddellijke omgeving van de ingrepen. De smalle duingordel 

tussen Callantsoog en Groote Keeten staat reeds sterk onder invloed van de omgeving 

(verblijfsrecreatie, strandrecreatie, verkeer), zodat het aanbrengen van zand tegen de 

zeereep weinig extra verstoring zal veroorzaken. 
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Werkzaamheden op de zeeweringen kunnen verstorend werken op weidevogels en 

watervogels in de Putte en omstreken. Na afronding van de werkzaamheden wordt de 

oorspronkelijke situatie hersteld. 

Toetsingscriterium 

Basisalternatieven 

0 GIK DLr OLz HK ZK 

Kwaliteit leefgebied soorten 

Zeezoogdieren 0 0 0 0 0/- 0 

Watervogels (Eidereend, Zee-eend) 0 0/- 0 0 - 01-

Roofvogels van duinen 0 0 0(0/- 0|0/ 0 0 

Broedvogels van duingraslanden (-) 0 (10/ ()|0/ 0 0 

Strandbroeders 0 0 0 0 0 0 

Zandhagedis 0 0 0|0/- OjO/- 0 0 

Weidevogels/ganzen (-) (-) (-) (-) . 0 

Vleermuizen 0 0 0 0 - 0 

Vtxn het basisalternatief Duinzoom in de lift is onderscheid gemaakt in effecten op korte termijn (tot 

20W) en effecten op langere termijn (vanaf 2060), voor en na het scheidingsteken (.. \..) 

Gladde Kust (GIK) 

De werkzaamheden voor de Gladde kust vinden vooral plaats op het strand en in de 

ondiepe vooroever. De uitvoering zal geruime tijd in beslag nemen. Uierdoor zal verstoring 

op kunnen treden van watervogels die in het gebied (zouden willen) verblijven om voedsel 

te zoeken. Die verstoring treedt op door aantasting van voedselvoorraden (schelpenbanken) 

en door verontrusting als gevolg van aanwezigheid van schepen en materieel. 

De werkzaamheden hebben daarentegen weinig gevolgen voor de soorten die in de duinen 

leven. 

De maatregelen aan de zeeweringen kunnen verstorend werken op weidevogels en 

watervogels in de Putten en omstreken. Na afronding van de werkzaamheden wordt de 

oorspronkelijke situatie hersteld. 

Duinzoom in de lift 

Korte termijn 

De landwaartse aanvulling van de zwakke schakel Callantsoog-Groote Keeten zal geringe 

verstorende gevolgen hebben voor kwetsbare fauna. Het gebied wordt al intensief gebruikt 

voor recreatie, bewoning, verkeer en landbouw. Mogelijk dat er tijdelijke effecten ontstaan 

op broedende vogels van duingraslanden (met name tapuiten). 

De maatregelen aan de zeeweringen kunnen verstorend werken op weidevogels en 

watervogels in de Putten en omstreken. Na afronding van de werkzaamheden wordt de 

oorspronkelijke situatie hersteld. 

Lange termijn 

De herinrichting van de binnenduinrand, of dit nu gerealiseerd wordt door fysieke 

aanvulling of door herinrichting, zal langdurige en forse ingrepen in het bestaande 

landschap vragen. 

Bij de variant met herinrichting zullen bestaande biotopen van duinfauna sterk worden 

veranderd. De aanwezige (en verstoringsgevoelige) dieren worden hierdoor nadelig 

beïnvloed. Na afloop van de werkzaamheden ontstaat uiteraard een (zeer) geschikt biotoop 

VOOr de meeste van deze dieren. Het effect is dus tijdelijk. 
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Bij de variant met zandaanvulling vinden de werkzaamheden vooral in de nu door 

landbouw gebruikte gebieden. De aanvoer van de enorme hoeveelheden zand zal echter 

grote verstorende invloed kunnen hebben, met name wanneer dit door het bestaande 

duingebied plaatsvindt (bijvoorbeeld met tijdelijke buisleidingen). 

Harde Kust (HK) 

De aanleg van dammen en het aanbrengen van zand zal een tijdelijk effect kunnen hebben 

op vogels die verblijven in de ondiepe kustzone. De uitvoering zal geruime tijd in beslag 

nemen. Hierdoor zal verstoring op kunnen treden van watervogels die in het gebied 

(zouden willen) verblijven om voedsel te zoeken. Die verstoring treedt op door aantasting 

van voedselvoorraden (schelpenbanken) en door verontrusting als gevolg van aanwezig

heid van schepen en materieel. 

De werkzaamheden hebben daarentegen weinig gevolgen voor de soorten die in de duinen 

leven. 

De aanleg van natuur in de polders achter de zeeweringen zal verstoring van daar 

aanwezige vogels op kunnen leveren. Na afronding van de werkzaamheden ontstaat echter 

een zeer geschikt biotoop voor vele soorten vogels. Dit effect is dus tijdelijk. 

De natuurgebieden zullen naar verwachting ook een bufferende werking hebben op de 

verstorende invloeden (geluid, licht) van de nieuwe woonbebouwing en de Marina Petten 

op bestaande natuurgebieden (Abtskolk, De Putten en omgeving). 

De verkeersintensiteiten in de omgeving van Petten zullen toenemen door de Marina en de 

grotere aantallen bewoners. Of dit tot verstoring van (bestaande en nieuwe) natuur leidt, en 

in welke mate dit op zal treden, is sterk afhankelijk van de ruimtelijke uitwerking van de 

infrastructuur. Deze zal zich met name rond de Pettemerweg moeten concentreren, om 

invloed op natuurgebieden te beperken. 

De aanleg van grote aantallen woningen (binnen- en buitendijks) en de recreatie-faciliteiten 

zal veel extra verkeer aantrekken. Natuurgebieden in de polders, met name de vogel-

gebieden, kunnen daarom verstoord worden door geluid en licht. Ook zal in dit relatief 

donkere gebied veel meer lichtvervuiling optreden. Ook dit kan nadelige effecten hebben de 

aanwezige natuurwaarden (vogels, vleermuizen e.d.), zij het dat de effecten hiervan minder 

eenduidig zijn. 

Zachte Kust (ZK) 

Het aanbrengen van zand zal een tijdelijk effect kunnen hebben op vogels die verblijven in 

de ondiepe kustzone. De uitvoering zal geruime tijd in beslag nemen. Hierdoor zal 

verstoring op kunnen treden van watervogels die in het gebied (zouden willen) verblijven 

om voedsel te zoeken. Die verstoring treedt op door aantasting van voedselvoorraden 

(schelpenbanken) en door verontrusting als gevolg van aanwezigheid van schepen en 

materieel. 

De werkzaamheden hebben daarentegen weinig gevolgen voor de soorten die in de duinen 

leven en voor de vogels in de polders achter de zeeweringen. 
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5.3.3 

Tabel 5.9 

Effecten op ruimtelijke relaties 

INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLANDI 

CRITERIUM 3: RUIMTELIJKE RELATIES 

Bij dit criterium wordt beoordeeld of de basisalternatieven: 

• fysieke barrières opwerpen die de verplaatsing van dieren in het landschap belemmeren 

en uitwisseling tussen (deel)populaties moeilijker maakt, of fysieke barrières in het 

landschap opheffen waardoor de uitwisseling tussen (deel)populaties verbeterd wordt. 

Dit geldt in dit plangebied mogelijk alleen voor zeezoogdieren; 

• de fysieke samenhang tussen natuurgebieden verslechtert (versnippering) of verbetert 

(ontsnippering). 

Toetsingscriterium 

Basisalternatieven 

0 GIK DLr DLz HK ZK 
Barrièrewerking 

Zeezoogdieren 0 0 0 0 0/- 0 

Versnippering/On tsnippering 0 ++ + • • + + 

Barrièrewerking 

Alleen het basisalternatief Harde kust introduceert harde barrières in de kustzone. De 

dammen kunnen in beginsel een obstakel zijn voor de zeehonden die migreren tussen 

Waddenzee en Deltagebied. Het is echter onbekend op welke afstand van de kust deze 

dieren zwemmen. Van bestaande pieren en dammen is nooit aangetoond dat deze een 

serieuze belemmering zijn voor de migratie van zeezoogdieren. Aangenomen mag worden 

de dammen met relatief geringe lengte (350-550 meter) geen wezenlijk belemmering zijn, en 

dat de dieren gemakkelijk zullen uitwijken. 

Ontsnippering 

Geen van de maatregelen leidt tot versnippering van bestaande natuurgebieden. Bij de 

meeste basisalternatieven wordt nieuwe natuur gerealiseerd, wat leidt tot een versterking 

van de ruimtelijk-ecologische samenhang in het gebied: 

Gladde Kust: 

• Ontstaan van een samenhangende dynamische zeereep tussen Petten en Den Helder 

(langsrelatie). 

• Ontstaan van nieuwe duinvalleien, als schakels tussen de duinvalleien van het 

Zwanenwater, Botgat en Harmslootvallei (langsrelatie). 

Duinzoom in de lift (ruimtereservering): 

• Ontstaan van samenhang tussen duinen, duinzoom en achterland, door herstel van 

hydrologische relaties en gradiënten, geleidelijke overgangen in begroeiing en 

functionele relaties (bijvoorbeeld introductie van foerageergebied voor in duinen 

broedende roofvogels) (dwarsrelatie). 

Duinzoom in de lift (landwaartse uitbreiding) 

• Ontstaan van samenhang tussen duinen, duinzoom en achterland, door herstel van 

hydrologische relaties en gradiënten, geleidelijke overgangen in begroeiing en 

functionele relaties (bijvoorbeeld introductie van foerageergebied voor in duinen 

broedende roofvogels) (dwarsrelatie). De inpassing van recreatiecomplexen beperkt dit 

positieve effect in enige mate. 

• Ontstaan van nieuwe duinvalleien, als schakels tussen de duinvalleien van het 

Zwanenwater, Botgat en Harmslootvallei (langsrelatie). 
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Harde kust 

• Versterking van de bestaande natuurgebieden in de polders achter de zeeweringen door 

aanleg van nieuwe zilte natuur. 

• Versterking van de relatie tussen de duinen van Bergen en Schoorl en de duinen van de 

Kop van Noord-Holland via zandstrand voor de zeeweringen (met op korte termijn 

gevaar voor verspreiding infectieziekte konijnen) (langsrelatie). 

Zachte kust 

• Versterking van de relatie tussen de duinen van Bergen en Schoorl en de duinen van de 

Kop van Noord-Holland via zandstrand voor de zeeweringen (met op korte termijn 

gevaar voor verspreiding infectieziekte konijnen) (langsrelatie). 

5.3.4 EFFECTEN VAN GROOTSCHALIGE ZANDWINNING OP DE NOORDZEE 

Momenteel wordt jaarlijks ca. 35 miljoen m3 zand gewonnen uit de Noordzee. Zandwinning 

mag om nadelige morfologische en ecologische gevolgen te vermijden alleen plaatsvinden 

buiten de doorgaande NAP -20 meterlijn of de 20-km lijn wanneer deze dichter bij de kust 

ligt dan de NAP -20 meterlijn. Daarom vindt zandwinning in principe niet plaats in 

gebieden met bijzondere ecologische waarden in de Kustzee en de VHR-gebieden. Uit een 

MER van 1993 is gebleken dat er geen significante effecten van zandwinning /ijn. Op grond 

van een uitspraak van de Raad van State (2005) zal de onderbouwing voor een nieuwe 

vergunningaanvraag echter verbeterd moeten worden. Voor de niet reguliere, grootschalige 

en/of diepe zandwinningen zal per locatie een apart MER opgesteld moeten worden. 

I Iet Integraal Beheerplan Noordzee geeft grote gebieden aan die potentieel geschikt zijn als 

wingebied voor zand. Deze gebieden dekken vele malen de nationale behoefte aan zand. 

Slechts een fractie van deze gebieden is nodig om aan de zandbehoefte voor de Zwakke 

Schakels Noord-Holland te voldoen. Naar verwachting zijn er daarom voldoende mogelijk

heden om bij de winning van zand significante effecten te voorkomen, in aanvulling op de 

al bestaande voorzorgsmaatregelen. 

5.4 EFFECTBEOORDELING 

In hoofdstuk 4 is uitgewerkt op welke wijze de effecten beoordeeld worden op grond van 

beleidsmatige en juridische beschermingskaders voor natuur. Naast instandhoudings

doelen, die de bescherming van bestaande natuurwaarden moeten waarborgen, zijn met 

name ook de aan de maatregelen verbonden ontwikkelingskansen voor natuur van belang. 

In paragraaf 4.6.4 zijn de verschillende criteria voor beoordeling van effecten uitgewerkt. 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de verschillende beoordelings

criteria. Hierbij worden de in par. 5.3 geconstateerde effecten vanuit verschillend perspectief 

bekeken: 

• Zijn er maatregelen die een significante bedreiging vormen voor de instandhoudings

doelen voor habitats en soorten of die daar juist een positieve bijdrage aan leveren (5.4.1)? 

• Kunnen eventuele negatieve effecten van maatregelen gesaldeerd worden met positieve 

gevolgen, zodat per saldo positieve gevolgen voor natuur ontstaan (5.4.2)? 

• Kunnen strijdigheden met beschermingsregimes voor natuurgebieden ontstaan (5.4.3)? 

• Kunnen strijdigheden met beschermingsregimes voor soorten ontstaan (5.4.4)? 
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5.4,1 STRIJDIGHEID MET /BIJDRAGE AAN INSTANDHOUDINGSDOELEN EN OPGAVE; 

SIGNIFICANTIE VAN EFFECTEN 

Centraal in de beoordeling van de basisalternatieven staat de vraag of de maatregelen 

inbreuk maken op de instandhoudingsdoelen voor natuur in het plangebied of daar juist 

aan bijdragen. Wanneer maatregelen de instandhoudingsdoelen in gevaar brengen, dan 

worden deze gevolgen als significant beschouwd. 

In tabel 5.15 is deze beoordeling per habitattype/natuurdoeltype en soort(groep) gemaakt 

voor het gehele studiegebied, in de tabellen 5.11 t / m 5.14 voor de verschillende 

deelgebieden/kustvakken. Hierbij zijn de verschillende typen effecten (ruimtelijke 

veranderingen, verstoring en ruimtelijke relaties) samengevoegd. 

Kustvak 1: Zeeweringen 

Tabel 5.10 

Legenda bij tabellen 5 11 t/m 

5.15 

Beoordeling t.a.v. instandhoudingsdoelen en opgaven 

Grote bijdrage (significante toename) 

Enige bijdrage (geen significante toename) 

Neutraal 

Enige bedreiging (negatief effect, maar mogelijk niet significant) 

Grote bedreiging (vrijwel zeker significant negatieve effecten) 

Tabel 5.11 

Beoordeling gevolgen voor 

mstandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen kust vak 

(zeeweringen) 

Basisalternatieven 

0 GIK DLr DLz HK ZK 

2060 2010 2060 2010 

Habitattypen 

Zandbanken 

Embryonale en witte duinen 

Duingraslanden 

Duinvalleien 

Duinbossen 

Heischrale graslanden 

Graslanden duinzoom, polder 

— Soorten — 
Zeezoogdieren 

— 

Vleermuizen 

Waterspitsmuis 

Watervogels (Eider, Zee-eend) • 
Roofvogels van duinen 

Broedvogels duingraslanden 

Weidevogels/ganzen 

Strandbroeders 

Zandhagedis 

Amfibieên 
Dagvlinders duingraslanden 

Flora van duinvalleien 

In het kustvak 1 (zeeweringen) zijn alleen effecten te verwachten van de basisalternatieven 

Harde Kust en Zachte kust. In de andere alternatieven zijn de aanpassingen aan de 

zeeweringen dermate gering, dat er geen wezenlijke invloed uit gaat naar de natuur

waarden in de omgeving. 

IX' efiivu-n bij het basisaltematief Harde kust zowel de negatieve als de positieve, houden 
vooral verband met de aanleg. 
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De permanente verstoring door recreatievaart op zee kan significante gevolgen hebben voor 

de daar aanwezige eidereenden, en in die zin strijdig zijn met het beschermingsregime dat 

op het Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone van toepassing is. De tijdelijke effecten van 

de aanleg van de buitendijkse voorzieningen bij beide alternatieven op het Vogelrichtlijn

gebied zijn mogelijk significant. Een passende beoordeling op basis van een meer 

gedetailleerde planuitwerking moet hier meer inzicht in bieden. 

Binnendijkse draagt Marina Petten door de aanzienlijke oppervlakte natuurontwikkeling bij 

aan het ontstaan van nieuwe leefgebieden voor verschillende diergroepen. 

Kustvak 2: Zandige kust Petten-Callantsoog 

Tabel 5.12 

Beoordeling gevolgen voor 

instandhoudmgs- en 

ontwikkelingsdoelen kust vak 2 

(Petten-Callantsoog) 

Basisalternatieven 

2060 2010 2060 2010 
Habitattypen 

Zandbanken 

Embryonale en witte duinen 

Duingraslanden 

Duinvalleien 

Duinbossen 

Heischrale graslanden 

Graslanden duinzoom, polder 

Soorten 

Zeezoogdieren 

Vleermuizen 

Waterspitsmuis 

Watervogels (Eider, Zee-eend) I I 
Roofvogels van duinen 

Broedvogels duingraslanden • 
Weidevogels/ganzen 

Strandbroeders 

Zandhagedis • 
Amfibieën 1 PI 
Dagvlinders duingraslanden 

Flora van duinvalleien J=lz 
In het kustvak 2 (duinen van Petten tot Callantsoog) zijn significante effecten te verwachten 

als gevolg van aantasting van heischrale graslanden in de duinen van het Zwanenwater. Bij 

verschillende basisalternatieven. De tijdelijke verstorende effecten op het Vogelrichtlijn

gebied Noordzeekustzone door uitvoering van de maatregelen, en de aantasting van 

zandbanken zijn mogelijk significant. Een passende beoordeling op basis van een meer 

gedetailleerde planuitwerking moet hier meer inzicht in bieden. 

Hier staat tegenover dat de uitbreiding van het duingebied bij de alternatieven Gladde kust 

en Duinzoom in de lift een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte natuurgebied en een 

versterking van de kwaliteit van het gebied geven, voor een breed scala aan habitattypen en 

soorten. Deze positieve effecten geven bij deze basisalternatieven ruim de doorslag. 

Kustvak 3: Zwakke schakel Callantsoog - Groote Keeten 

Bij de zwakke schakel Callantsoog-Groote Keeten zijn de effecten, zowel in positieve als in 

negatieve zin gering. De tijdelijke verstoring van watervogels en aantasting van zandbanken 

zijn ook hier echter mogelijk significant. 
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De forse zeewaartse uitbreiding in het basisalternatief Gladde Kust heeft een beperkte 

versterking van de natuurwaarde tot gevolg, vanwege de relatief beperkte mogelijkheden 

v(K)r dynamische kustontwikkeling. Wel kunnen ook hier aanzienlijke oppervlakten 

(vastgelegde) duinvalleien gevormd worden. De landwaartse verbreding is hier relatief 

gering, en zal sterk onder invloed blijven staan van bebouwing en recreatieve activiteiten. 

Ook hier overheersen positieve effecten. 

Tabel 5.13 

Beoordeling gevolgen voot 

instandhoudmgs- en 

ontwikkelingsdoelen kust vak 3 

(Callantsoog-Groote Keeten) 

Basisalternatieven 

0 GIK DLr DLz HK ZK 

2060 2010 2060 2010 

Habitattypen 

Zandbanken • • 
Embryonale en witte duinen 

Duingraslanden "• • Duinvalleien "• • 
Duinbossen 

Heischrale graslanden ! • • • • § 
Graslanden duinzoom, polder 

Soorten 

Zeezoogdieren 

Vleermuizen 

Waterspitsmuis t Watervogels (Eider, Zee-eend) 
H 

^ ^ ^ ^ i 
ttoOTvoyeis van duinen 

Broedvogels duinqraslanden •—t—1 
Weidevogels/ganzen 

Strandbroeders 

Zandhagedis • • 1 ••§! • • 
Amfibieên II 
Dagvlinders duingraslanden • J mm 
Flora van duinvalleien •W n 

Kustvak 4: Zand/ge kust Groote Keeten - Den Helder 

Tabel 5.14 

Beoordeling gevolgen voor 

instandhoudmgs- en 

ontwikkelingsdoelen kust vak 4 

(Groote Keeten - Den Helder) 

Basisalternatieven 

GIK DL r DL z 

2060 2010 2060 2010 
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Basisalternatieven 

GIK Dl. r DLz 

2060 2010 2060 2010 
Strandbroeders • 
Zandhagedis 1 1 H 
Amfibieën II II 
Dagvlinders duingraslanden 

Flora van duinvalleien 

De gevolgen voor het kustvak Groote Keeten-Den Helder komen in grote lijnen overeen met 

die van het kustvak Petten-Callantsoog. Hier ontbreken echter de significant negatieve 

effecten op de heischrale vegetaties. De omvang van de natuurontwikkeling bij het basis

alternatief Gladde Kust is relatief geringer, omdat de uitbreiding in noordelijke richting 

geleidelijk terugloopt. 

Totale studiegebied 

Tabel 5.15 Basisalternatieven 

Beoordeling gevolgen voor 

mstandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen gehele 

kustgebied 

GIK DL r 

2060 2010 2060 2010 

Uit de beoordeling blijkt dat de meeste maatregelen in positieve zin bij kunnen dragen aan 

verbetering en versterking van de natuur in het plangebied. Dat geldt met name voor de 

basisalternatieven Gladde kust en Duinzoom in de lift, die voor meerdere habitats en 

soorten een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van nieuwe 

leefgebieden. Bij l .kulde kust wordt dil voordeel al op korte termijn bereikt l\ anal 2010), bij 

het alternatief Duinzoom in de lift pas op langere termijn (na 2060). Hoewel er kleine 

verschillen zijn tussen de beide varianten van het basisalternatief Duinzoom in de lift, is de 

bijdrage op lange termijn per saldo ongeveer gelijk. 
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Een belangrijk deel van de negatieve effecten wordt veroorzaakt door de aanvulling van een 

duinpan in de duinen van het Zwanenwater. Hoewel deze ingreep betrekkelijk klein in 

omvang is, is het één van de weinige aantastingen van het bestaande duingebied. Juist op 

deze plaats komt één van de best ontwikkelde begroeiingen van het zeldzame en sterk 

bedreigde habitattype Heischraal grasland voor. Omdat het habitattype sterk bedreigd is, de 

huidige staat van instandhouding zeer slecht is, moet iedere aantasting als een gevaar voor 

de instandhoudingsdoelen beschouwd worden. Dit effect moet dan ook als significant 

beschouwd worden. 

Een andere bedreiging voor instandhoudingsdoelen is de (permanente) verstoring van 

foerageergebied van watervogels binnen het Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone bij het 

basisalternatief Harde Kust. Dit wordt veroorzaakt door intensivering van de recreatievaart 

als gevolg van de aanwezigheid van Marina Petten. Ook bij andere basisalternatieven vindt 

verstoring plaats door aanlegwerkzaamheden, maar deze verstoring is tijdelijk en omkeer

baar. Deze tijdelijke verstoring brengt de instandhouding van de betrokken soorten niet 

direct in gevaar. Na afloop van de werkzaamheden kan de oorspronkelijke situatie zich 

herstellen. Deze gevolgen zijn dan mogelijk ook niet significant. Permanente verstoring 

moet voor de betrokken soorten (significantieklasse 1, zie par. 4.6.5) waarschijnlijk wel als 

een significant effect beschouwd worden. Een passende beoordeling op basis van een meer 

gedetailleerde planuitwerking moet hier meer inzicht in bieden. 

SALDERING 

Bij de meeste basisalternatieven worden zowel (significante) negatieve gevolgen als 

positieve gevolgen voor natuur in het plangebied verwacht. Het is daarom belangrijk om 

een oordeel te geven over de balans tussen beide effecten: kan er sprake zijn van een netto-

positief effect? 

Bij de beoordeling van salderingsmogelijkheden onderscheiden we twee stappen (zie ook 

paragraaf 4.6.6): 

Stap 1: saldering per habitattype/soort tussen verschillende typen effecten (bijvoorbeeld 

ruimtelijke veranderingen en verstoring) en/of tussen verschillende deelgebieden: wordt de 

aantasting van een bepaald habitattype of een bepaalde soort op de ene plaats 

gecompenseerd door uitbreiding op een andere plaats? 

Stap 2: saldering per deelgebied tussen verschillende habitattypen of soorten: wordt de 

aantasting van een bepaald habitattype/soort gecompenseerd door uitbreiding van een 

ander habitattype/soort? 

Stap 1. 

Bij het basisalternatief Duinzoom in de lift treedt verstoring van roofvogels, broedvogels 

van duingraslanden en zandhagedissen in droge duingraslanden en/of duinvalleien (zeer 

gering en tijdelijk effect) op, tegenover een aanzienlijke areaaluitbreiding en kwaliteits

verbetering van biotoop. De tijdelijke en omkeerbare verstoringseffecten zijn van aanzienlijk 

geringere betekenis dan de duurzame ontwikkeling van geschikt leefgebied voor deze 

soorten op de langere termijn. Het netto-effect is daarom positief. 

Bij het basisalternatief Harde Kust treedt permanente verstoring op van vogels en vleer

muizen door toegenomen verkeer en lichtvervuiling vanuit de Marina en de woongebieden. 
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Daar staat tegenover dat een aanzienlijke oppervlakte natuur ontwikkeld wordt, die voor de 

betreffende vogels en vleermuizen een zeer significante toename van leefgebied betekent. 

Deze structurele toename van leefgebied wordt van meer betekenis geacht dan de 

permanente verstoring door verkeer en licht. Het netto-effect is daarom als positief 

beoordeeld. 

Bij andere basisalternatieven is deze stap niet aan de orde. 

Stap 2: 

• Bij het basisalternatief Gladde Kust treedt een geringe (maar significante) verstoring van 

watervogels op. Het basisaltematief realiseert daartegenover een aanzienlijke uitbreiding 

verschillende (prioritaire) habitattypen en biotopen van soorten. Deze laatste positieve 

effecten moeten als (veel) belangrijke beschouwd worden. Het netto-effect is daarom 

positief. 

• De basisalternatieven Nul-alternatief, Harde kust en Zachte kust leveren weliswaar enige 

bijdrage aan (niet prioritaire en niet kwalificerende) habitats en soorten, maar leiden 

tevens tot (significante) gevolgen voor een (prioritair) habitattype en kwalificerende 

soorten watervogels. Deze laatste effecten wegen daarom zwaarder. Het netto-effect van 

deze basisalternatieven is daarom negatief. 

• Het basisalternatief Duinzoom in de lift heeft op korte termijn zowel positieve als 

(significant) negatieve effecten op prioritaire habitattypen. Omdat tegenover het 

negatieve effect geen grote v<x>rdelige effecten verwacht worden, is het netto-effect van 

dit alternatief op korte termijn negatief. 

• De varianten voor het basisalternatief Duinzoom in de lift hebben op langere termijn(na 

saldering stap 1) alleen positieve effecten. 

5.4.3 STRIJDIGHEDEN MET BESCHERMINGSKADERS NATUURGEBIEDEN 

Plannen, projecten en activiteiten die de natuurlijke kenmerken van beschermde natuur

gebieden aan kunnen tasten zijn vergunningplichtig. Die toets voor die vergunning vindt 

plaats per richtlijngebied. In deze paragraaf is daarom per richtlijngebied aangegeven of, en 

zo ja in welke mate de natuurlijke kenmerken (significant) aangetast zouden kunnen 

worden door maatregelen behorende bij de verschillende basisalternatieven. 

Waddenzee 

De kwalificerende habitattypen en soorten in de Waddenzee worden niet significant 

beïnvloed door kustbeschermingsmaatregelen aan de Noord-Hollandse kust, zoals reeds 

geconstateerd in hoofdstuk 2. 
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Tabel 5.17 

Significante gevolgen voor het 

richtlijngebied 

Noordzeekustzone 

Tabel 5.18 

Significante gevolgen voor het 

richtlijngebied Den Helder-

Callantsoog 

Noordzeekustzone 

Habitat/Soort Gevolgen 

Zwarte zee-eend, 

Eidereend 

beschikbaarheid van voedsel 

Embryonale en Verbetering ontwikkelingsmogelijkheden 

witte duinen (ruimte en natuurlijke processen) 

Tabel 5.19 

Significante gevolgen voor het 

richtlijngebied Duinen 

Zwanenwater en 

Pettemerduinen 

5.4.4 

Basisalternatieven 

Gladde kust, Harde kust, 

Zachte kust 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift landwaarts 

Duinen Den Helder - Callantsoog 

Habitat/Soort Gevolgen Basisalternatieven I 
Embryonale en witte Verbetering Gladde kust, Duinzoom in de 

duinen ontwikkelingsmogelijkheden (ruimte 

en natuurlijke processen) 
lift landwaarts 

Droge Toename areaal en kwaliteit Gladde kust, Duinzoom in de 

duingraslanden lift (beide varianten) 

Vochtige duinvalleien Toename areaal en verbetering Gladde kust, Duinzoom in de 
kwaliteit (natuurlijke processen) lift (beide varianten) 

Duinheiden, Geen wezenlijke gevolgen. -

Duindoornstruweel, Habitattypen zijn van ondergeschikt 

Kruipwilgstruweel belang voor significantiebeoordeling 

Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen 

gelijk significante aantasting 

d ontwikkelde hel 

ilanden in duinp.T 

Toename areaal en kwaliteit 

Basisalternatieven 

O-alternatief, Harde kust, 

Zachte kust 

Embryonale en witte 

duinen 

Droge 

duingraslanden 

Duinbossen 

Vochtige duinvalleien 

Duinheiden, 

Duindoornstruweel, 

Kruipwilgstruweel 

Verbetering 

ontwikkelingsmogelijkheden (ruimte 

en natuurlijke processen) 

Toename areaal en kwaliteit 

Toename areaal 

Toename areaal en verbetering 

kwaliteit (natuurlijke processen) 

Geen wezenlijke gevolgen. 

Habitattypen zijn van ondergeschikt 

belang voor significantiebeoordeling 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift landwaarts 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Duinen Schoort 

Kwalificerende habitattypen en soorten in de Duinen van Schoor! worden niet significant 

beïnvloed door kustbeschermingsmaatregelen aan de Noord-Hollandse kust. 

STRIJDIGHEDEN MET BESCHERMINGSKADERS SOORTEN 

Plannen, projecten en activiteiten die de gunstige staat van instandhouding van beschermde 

soorten aan kan tasten zijn ontheffingsplichtig volgens de Flora- en faunawet. Die toets voor 

die ontheffing vindt plaats per soort. In deze paragraaf is daarom per soort aangegeven of, 

en zo ja in welke mate de populaties in het plangebied beïnvloed zouden kunnen worden 

door maatregelen behorende bij de verschillende basisalternatieven. 
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Tabel 5.20 

Gevolgen voor gunstige staat 

van instandhouding van 

beschermde soorten 

Soort Gevolgen Basisalternatieven 

Vleermuizen Positieve ontwikkeling 

leefgebied 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten). Harde kust 

(natuurontwikkeling Marina 

Petten) 

Waterspitsmuis Positieve ontwikkeling 

leefgebied 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten) 

Gewone zeehond Geen gevolgen van betekenis 

Dwerggans Geen gevolgen van betekenis 

Positieve ontwikkeling 

leefgebied 

Mogelijk enige positieve 

ontwikkeling 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten). Harde kust 

(natuurontwikkeling Marina 

Petten) 

Slobeend, Zomertaling 

Bontbekplevier (buiten 

SBZ's), Visdief 

Geen gevolgen van betekenis 

Positieve ontwikkeling 

leefgebied 

Mogelijk enige positieve 

ontwikkeling 

Duinzoom in de lift (beide 

varianten). Harde kust 

(natuurontwikkeling Marina 

Petten) 

Slobeend, Zomertaling 

Bontbekplevier (buiten 

SBZ's), Visdief 

Geen gevolgen van betekenis 

Positieve ontwikkeling 

leefgebied 

Mogelijk enige positieve 

ontwikkeling 

Harde kust 

(natuurontwikkeling Marina 

Petten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Rugstreeppad 

Zandhagedis 

Duinparelmoervlinder, 

Kleine parelmoervlinder, 

Kommavlinder 

Positieve ontwikkeling 

leefgebied door ontwikkeling 

valleien 

Positieve ontwikkeling 

leefgebied door ontwikkeling 

droge duingraslanden 

Harde kust 

(natuurontwikkeling Marina 

Petten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Rugstreeppad 

Zandhagedis 

Duinparelmoervlinder, 

Kleine parelmoervlinder, 

Kommavlinder 

Idem Idem 

Vleeskleurige orchis, 

Gevlekte orchis 

Geen aantasting bestaande 

groeiplaatsen Hazepolder. 

Positieve ontwikkeling 

standplaatsen door ontwikkeling 

valleien 

Gladde kust, Duinzoom in de 

lift (beide varianten) 

Uit tabel 5.20 volgt de conclusie dat géén van de in deze beoordeling betrokken beschermde 

soorten nadelig beïnvloed wordt door de in beschouwing genomen basisalternatieven. Met 

name de basisalternatieven Gladde kust en Duinzoom in de lift (op langere termijn) dragen 

sterk bij aan de gunstige instandhouding van beschermde soorten in het plangebied. 
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HOOFDSTUK 

Beoordeling van 
optimalisaties en combinatie
alternatieven 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk uitgewerkte nieuwe bouwstenen en 

optimalisaties beoordeeld. I lierbij is het gelijke beoordelingskader gehanteerd als bij de 

beoordeling van de basisalternatieven in hoofdstuk 5. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

• de basisalternatieven Harde Kust, Gladde Kust en Duinzoom in de lift met Marina; 

• Pettemer Zeewering als overslagdijk in Duinzoom in de Lift; 

• meer variatie in strandverbreding in de Gladde Kust; 

• geen duinpannen vullen in kustvak 2. 

BASISALTERNATIEVEN MET EN ZONDER MARINA PETTEN 

Tabel 6.21 

Legenda bij tabellen 6 18 t/m 

6.20 

De aanleg van de Marina Petten in het basisalternatief Harde Kust heeft een aantal 

(waarschijnlijk significant) negatieve effecten voor het buitendijkse natuurgebied, en 

overwegend (netto-) positieve gevolgen voor de binnendijkse poldergebieden. Dit laatste 

heeft vooral te maken met de aanzienlijke natuurontwikkeling die in het plan opgenomen is, 

en die de verstorende effecten van verkeer, bebouwing en licht meer dan compenseert. 

In het basisalternatief Harde Kust zonder Marina Petten zal de kustverdediging ter hoogte 

van Petten plaatsvinden met behulp van dammen, zoals ter plekke van de Hondsbossche 

Zeewering. Dit heeft voor het gebied bij de Pettemer zeewering in grote lijnen dezelfde 

gevolgen. De aanleg van de dammen zal aantasting van (hier niet beschermde) zandbanken 

veroorzaken en tijdelijke (en daarom mogelijk niet significante) verstoring van watervogels. 

De positieve effecten van binnendijkse natuurontwikkeling blijven achterwege. 

De significante negatieve effecten op de heischrale graslanden in de duinen van Zwanen-

water blijven in deze variant bestaan. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden voor 

ontwikkeling van embryonale duinen op de zandvlakte tussen de dammen. 

Beoordeling t.a.v. instandhoudingsdoelen en opgaven 

Grote bi|draqe 

Enige bijdrage 

Neutraal 

Enige bedreiging: mogelijk significante gevolgen 

Grote bedreiging: waarschijnlijk significante gevolgen 
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Tabel 6.22 

Beoordeling gevolgen voor 

instandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen zonder 

Manna Petten 

Tabel 6.23 

Beoordeling gevolgen voor 

instandhoudings- en 

ontwikkelingsdoelen met 

Manna Petten (in Gladde Kust, 

Dumzoom in de Lift en Harde 

Kust) 

Basisalternatieven 

0 GIK D U DLz HK ZK 

2060 2010 2060 2010 

Habitattypen 

Zandbanken 

Embryonale en witte duinen 

Duingraslanden 

Duinvalleien 

Duinbossen 

Heischrale graslanden 

Graslanden du inzoom, polder 

Soorten 

'ogd ieren 

Vleermuizen 

Waterspitsmuis 

Watervogels (Eider, Zee-eend) M 
Roofvogels van du inen 

Broedvogels duingraslanden 

Weidevogels/ganzen 

Strandbroeders 

Zandhagedis 

Amf ib ieen Î ^H'I 
Dagvlinders duingraslanden 

Flora van duinvalleien 
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Wanneer de Marina Petten toegevoegd wordt aan de basisalternatieven Gladde Kust en 

Duinzoom in de Lift worden de negatieve en positieve effecten van de Marina toegevoegd. 

In beide alternatieven waren ter hoogte van Petten, zowel binnendijks als buitendijks 

nauwelijks effecten te verwachten. De voorgestelde ingrepen aan de Pettemer Zeewering 

hebben geen gevolgen voor de natuur in de omgeving. Ter hoogte van Petten vindt geen 

zeewaartse kustverbreding plaats. De aanleg van de Marina Petten interfereert niet met 

andere effecten van beide basisalternatieven. 

PETTEMER ZEEWERING ALS OVERSLAGDIJK 

De verhoging van de Pettemer Zeewering, zoals toegepast in het basisaltematief Duinzoom 

in de lift, leidt tot binnendijks ruimtebeslag. Ter plekke van de Pettemer Zeewering zijn 

echter geen kwetsbare waarden aanwezig in het binnendijkse gebied. De verandering van 

dijkverhoging naar overslagdijk leidt daarom niet tot veranderende effecten op natuur

waarden als gevolg van ruimtebeslag. 

Slechts in zeer incidentele gevallen (1 maal per 1000-2000 jaar) zal zout water over de dijk in 

het achterliggende poldergebied stromen. De ontwerpstorm, waarbij een aanzienlijke 

hoeveelheid zout water in het gebied geborgen moet worden treedt 1 maal per 10.000 jaar 

op-

Zeer incidentele overspoeling van zout water is niet erg in dit poldergebied, en eerder 

gunstig voor zilte omstandigheden, die nu onder invloed van zoute kwel gehandhaafd 

worden, l.en grote hoeveelheid water (zoals bij de ontwerpstorm) kan schadelijk zijn voor

de schraalgraslanden in de Hazepolder, die in beginsel buiten de directe invloedssfeer van 

het zoute/brakke water groeien. Dit moet echter gezien worden als een calamiteit, die niet 

relevant is op de tijdschaal waarop ecologische effecten beoordeeld worden (maximaal 

enkele tientallen jaren). Zie hiervoor ook de effecten van calamiteuze duindoorbraak bij het 

Zwanenwater (paragraaf 6.5). 

VARIATIE IN STRANDVERBREDING 

De oorspronkelijke maatregel bij het basisalternatief Gladde Kust bestond uit een uniforme 

zeewaartse uitbreiding van de kust over een breedte van 200 meter, door aanbrengen van 

een pakket zand van 3 meter hoog. Deze maatregel gaat veel verder dan de benodigde 

versterking van de kust uit veiligheidsoverwegingen, en is bedoeld om ruimte te creëren 

voor dynamische natuur langs de zeereep. 

De voorgestelde maatregel leidt vrijwel zeker niet tot een dynamisch duinlandschap van 

jonge duinen en jonge valleien. Omdat golfwerking geen vat krijgt op het zandpakket, zal 

het niet in beweging komen en nieuwe duinen gaan vormen. Het beoogde natuur

ontwikkelingseffect wordt daarom niet bereikt. In de effectbeschrijving van het basis

alternatief is daarom al impliciet uitgegaan van een uitvoering van de maatregel die wel tot 

initiatie van natuurlijke landschapsvormende processen leidt, zonder aan te geven op welke 

wijze de maatregel dan uitgevoerd zou moeten worden. 

In deze optimalisatievariant wordt getracht om op plaatsen waar geen directe veiligheids-

knelpunten zijn, zand gevarieerd aan te brengen. Dit is met name mogelijk op het traject 

Petten - Callantsoog, en in minder mate op het traject Groote Keeten - Den Helder waar de 

breedte van de (gemiddelde) aanvulling geleidelijk terugloopt. 
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Op de Zwakke schakel Callantsoog - Groote Keeten moet minimaal 70 meter gereserveerd 

worden voor versterking van het bestaande duin. 

De maatregel wordt geoptimaliseerd door langs de kust te variëren in hoogte en breedte van 

het aan te brengen zandpakket. Daarnaast zal het zandpakket onder flauw verloop 

aangelegd moeten worden om de golfwerking grip te laten krijgen op het zand. Als gevolg 

van het geleidelijk aflopende talud zullen golven invloed kunnen uitoefenen op de sortering 

van het zand en kan een natuurlijke duinontwikkeling plaatsvinden. 

Op het traject Petten - Callantsoog bestaat alle vrijheid om landschapsvormende processen 

de vrije hand te geven, of daar desgewenst ook in bij te sturen. Globaal ontstaan drie 

mogelijkheden, die op het lange traject ook gecombineerd kunnen worden: 

• Ontwikkeling van een kleinschalig landschap van lage duinen en primaire valleien, die 

deels incidenteel door de zee overspoeld kunnen worden. 

Over de volle breedte van de aangebrachte kustzone ontstaat een dynamisch duingebied, 

onder invloed van (eerst) golfwerking en (later) vooral wind. Bij hoog water kan de zee in 

dit gebied doordringen, wat tot extra dynamiek leidt, en processen aan de gang houdt. Er 

ontstaat een in geomorfologisch en ecologisch opzicht gevarieerd gebied van duinen, droge 

en natte duinvalleien, met veel gradiënten tussen droog en nat en tussen zout en zoet. 

• Ontwikkeling van een nieuwe zeereep achter de hoogwaterlijn, in combinatie met een 

hooggelegen achterduinse strandvlakte die niet of nauwelijks door de zee bereikt wordt, 

en zich zal ontwikkelen tot een zoete duinvallei. 

Het blijft onzeker of de hierboven geschetste natuurlijke duinontwikkeling zal plaatsvinden 

over de volle breedte van het zandbanket. Het is goed mogelijk dat er binnen korte tijd (orde 

van grootte maanden) een nieuw duin zal ontstaan in de buurt van de waterlijn. Als gevolg 

van golfwerking zal er namelijk zand worden afgezet op een locatie die de golven net niet 

kunnen bereiken. Als gevolg van meer afzet van zand en aangroei als gevolg van wind zal 

dit jonge en lage duin vrij snel uitgroeien tot een relatief hoog duin dat bestand is tegen 

zware stormcondities. Kortom: de natuurlijke ontwikkeling van het duingebied zal 

waarschijnlijk alleen plaatsvinden in de smalle zone langs de zee. De zone landwaarts 

daarvan zal niet worden beïnvloed door de zee. In de afgesloten gebieden ontwikkelen zich 

valleivegetaties, waarin onder invloed van geleidelijke ontzilting en ontkalking in tijd en 

ruimte een vegetatiezonering ontstaat van zoete duinvalleien, met bijbehorende biotopen 

voor een gevarieerde fauna. 
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• Ontwikkeling van een nieuwe zeereep achter de hoogwaterlijn, in combinatie met kerven 

of zelfs slufters die incidenteel tot regelmatig door de zee bereikt worden. In een dergelijk 

systeem ontstaan verschillende gradiënten (droog-nat, zoet-zout), waardoor een grote 

variatie aan habitats en biotopen voor soorten kan ontstaan. 

Doordat de zee plaatselijk kan binnendringen, kan ook verder landinwaarts een natuurlijke 

opbouw van de bodem en de duinen ontstaan. Er moet echter wel voor gewaakt worden dat 

een dergelijke slufterachtige ontwikkeling zich alleen in de nieuw aan te leggen strand-

verbreding mag ontwikkelen. De bestaande duinen dienen vanuit het oogpunt van 

veiligheid ongeschonden te blijven. Bij Callantsoog is het aan te brengen zand noodzakelijk 

vanuit veiligheidsoogpunt. Een slufterkust (en daaruit volgend minder zand in het dwars

profiel) is bij Callantsoog vanuit veiligheid waarschijnlijk niet mogelijk. 

Al deze varianten dragen afzonderlijk sterk bij aan de instandhoudings- en ontwikkelings

doelstellingen voor het Noord-Hollandse kustgebied. Met name de ruimtelijke afwisseling 

van verschillende van deze landschapstypen zal tot een grote verrijking van het duin- en 

kustgebied. 

Op het traject Groote Keeten - Den Helder zal met name de kleinschalige duinvorming een 

rol kunnen spelen, mogelijk in combinatie met een duinvallei of kerf ter hoogte van Groote 

Keeten. 
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Bij de zwakke schakel Callantsoog - Groote Keeten behoort kleinschalige duinvorming, een 

smalle vallei of een combinatie van beide tot de mogelijkheden. 

GEEN AANVULLING DUINPANNEN 

In de basisalternatieven Nulalternatief, Duinzoom in de lift, Harde kust en Zachte kust 

wordt een tweetal duinpannen in de duinen van het Zwanenwater aangevuld om de eerste 

duinenrij, die de formele waterkering is, op sterkte te brengen. 

De aanvulling van de noordelijkste duinpan kan tot significante aantasting van heischrale 

graslanden leiden, en daarmee in beginsel strijdig zijn met het beschermingsregime dat de 

Natuurbeschermingswet 1998 op het gebied van toepassing laat zijn. 

Achterwege laten van de aanvulling geeft een risico voor doorbraak van de duinenrij van 1 

maal per enkele duizenden jaren. In een dergelijke situatie komt het Zwanenwater en 

omgeving tijdelijk onder zout water te staan. De duinenrij ten oosten van het duinmeer is 

voldoende sterk om verdere doorbraak naar het achterland te voorkomen. Deze zou dan 

gaan gelden als de formele waterkering. 

Door het ongemoeid laten van de duinpannen wordt een significante aantasting van het 

Natura 2000-gebied Zwanenwater voorkomen. Daar staat tegenover dat een doorbraak van 

de zeereep bij het Zwanenwater tot grote veranderingen in het gebied zal leiden. Het zoete 

duinmeer, met water- en moerasvegetaties, en verschillende valleien met (hei)schrale 

graslanden gaan in beginsel verloren. Het gebied zal zich ontwikkelen tot een sluftergebied, 

zeker wanneer de doorbraak niet hersteld wordt, en overstroming via de geërodeerde 

doorbraak met een hogere frequentie plaats kan gaan vinden. Een dergelijk sluftersysteem is 

langs de kust van Holland momenteel niet aanwezig, en zou een substantiële bijdrage 

leveren aan de variatie in levensgemeenschappen in de vastelandsduinen. In ecologisch 

opzicht heeft een dergelijke verandering, wanneer die op korte termijn zou plaatsvinden, 

dus (ook) grote positieve betekenis. Voor de langere termijn (> 100 jaar) is de betekenis van 

deze verandering niet in te schatten. 

Wanneer de zee-invloed na de éénmalige doorbraak verdwijnt, zal een geleidelijke 

ontzilting van het gëinundeerde gebied optreden, en de oude situatie zich na verloop van 

jaren weer min of meer herstellen. In verhouding tot de termijnen waarop de risico's zich 

uitstrekken (1 maal per duizenden jaren) is deze herstelperiode verwaarloosbaar. 

Calamiteuze gebeurtenissen als een doorbraak van de zeereep bij het Zwanenwater kunnen 

moeilijk beoordeeld worden in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen die op een 

relatief korte tijdshorizon spelen. De keuze die hier speelt is zekerheid op behoud van een 

zeer zeldzaam habitattype over een relatief klein oppervlak op korte termijn, met een kleine 

kans op een rigoureuze ecologische verandering over een grote oppervlakte (die overigens 

niet als negatief beoordeeld wordt), tegenover verlies van dat kleine oppervlak habitat met 

zekerheid dat een dergelijke rigoureuze verandering niet optreedt. 

Vanuit het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 zal dan gekozen 

moeten worden voor de zekerheid van behoud op de korte termijn. 

Overigens kan op ieder gewenst moment in de toekomst ook bewust gekozen worden voor 

siuHervorming in het Zwanenwater, door verlegging van de formele waterkering en 

doorsteken van de zeereep. 
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Het achterwege laten van de duinpanaanvullingen heeft tot gevolg dat bij alle alternatieven, 

behalve Harde Kust, significante schade aan natuur voorkomen wordt (tabel 6.24). 

Zeezoogdieren  

Vleermuizen  

Waterspitsmuis  

Watervogels (Eidef, Zee eend) 

Roofvogels van duinen  

Broedvogels duingraslanden 

Weidevogels/ganzen  

Strandbroeders  

Zandhagedis  

Amfibieén  

Dagvlinders duingraslanden 

Flora van duinvalleien 

Bij deze optimalisatie zal géén van de basisalternatieven leiden tot een significante 

aantasting van het richtlijngebied Duinen van Zwanenwater en Pettemerduinen. 
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HOOFDSTUK 

Conclusies 

GEVOLGEN BASISALTERNATIEVEN 

Gladde kust 

Uitvoering van de maatregelen van het basisalternatief Gladde Kust leidt op korte termijn 

(2010) tot een sterke impuls voor de natuur in het plangebied. De zeewaartse kust-

uitbreiding, mits goed uitgevoerd, leidt tot een aanzienlijke vergroting van natuurgebieden 

met dynamische duinen en duinvalleien, en een grotere invloed van natuurlijke processen 

op de vorming van (nieuwe) habitats en biotopen. Deze natuurlijke processen zijn met name 

de landschapsvormende werking van water, wind en zand en kwel van grondwater. De 

biodiversiteit en kwaliteit van habitattypen en biotopen van kenmerkende soorten neemt 

daardoor sterk toe. 

•Vin het hasisalternatief l .l.idde Kus) zijn mogelijk negatieve effecten voor Kidereend en 

Zwarte zee-eend in het Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone verbonden. Deze effecten 

zijn tijdelijk en omkeerbaar, en daardoor mogelijk niet significant. Een nog uit te voeren 

passende beoordeling op uitvoeringsniveau dient hier uitsluitsel over te geven. Wanneer 

positieve en negatieve effecten tegen elkaar afgewogen worden (saldering), dan ontstaat 

voor het basisaltematief Gladde Kust een sterk positief eindoordeel. 

Overige alternatieven: korte termijn 

Alle overige alternatieven hebben op korte termijn (2010) per saldo een negatief effect. Dit 

wordt veroorzaakt door de relatief belangrijke effecten op heischrale graslanden bij de 

aanvulling van duinpannen in de Zwanenwaterduinen, die in al deze alternatieven 

plaatsvindt. 

De basisalternatieven Harde Kust en Zachte Kust veroorzaken daarnaast negatieve effecten 

op Eidereend en Zwarte zee-eend in het Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone, waarvan 

niet bij voorbaat kan worden uitgesloten dat deze significant zijn. Een nog uit te voeren 

passende beoordeling op uitvoeringsniveau dient hier uitsluitsel over te geven. 

De alternatieven hebben ook positieve gevolgen: ze dragen in enige mate bij aan de 

instandhouding en ontwikkeling van habitattypen en soorten in het plangebied: 

• O-alternatief-, stuivende duinen in de zeereep (marginaal). 

• Duinzootn in de lift: Droge duingraslanden. 

• Harde Kust: stuivende duinen in de zeereep (marginaal), graslanden in polders, 

weidevogels en ganzen, amfibieën, vleermuizen (alle als gevolg van natuurontwikkeling 

Marina Petten). 

• Zachte Kust. stuivende duinen in de zeereep (marginaal). 
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Duinzoom in de lift: lange termijn 

Op langere termijn dragen de beide varianten voor het basisalternatief Duinzoom in de lift 

in sterke mate bij aan de instandhouding en ontwikkeling van de natuur in het duingebied. 

In beide varianten, mits zorgvuldig uitgevoerd, ontstaat een scala aan belangrijke habitats 

en leefgebieden voor kenmerkende soorten. Per saldo wordt het basisalternatief Duinzoom 

in de lift (sterk) voor de langere termijn daarom positief beoordeeld. 

7.2 EFFECTEN VAN ALTERNATIEVEN OP NATURA 2000-GEBIEDEN 

Wanneer we kijken naar de gevolgen van alternatieven op afzonderlijke Natura 2000-

gebieden (richtlijngebieden), dan blijken er risico's ter zijn op significante negatieve 

gevolgen voor de gebieden "Noordzeekustzone" en "Duinen Zwanenwater en Pettemer-

duinen". In de Noordzeekustzone dreigt een significante aantasting van de natuurlijke 

kenmerken door tijdelijke verstoring van de Eidereenden en Zwarte zee-eenden die hier 

foerageren op schelpenbanken. In hel Zwanenwater dreigt een significante aantasting van 

de natuurlijke kenmerken door de aantasting van een heischrale graslandvegetatie. 

Uit beoordelingen van de morfologische effecten op grotere afstand van het plangebied 

wordt geen meetbare invloed verwacht op de grootschalige sedimentuitwisseling door het 

Zeegat van Texel (zie basisrapport Veiligheid en Morfologie). Externe werking met 

significante gevolgen voor de natuurwaarden in de Waddenzee worden daarom niet 

verwacht. 

Om meer zekerheid te verkrijgen over de aard en omvang van der (significante) gevolgen bij 

uitvoering van een specifiek alternatief, dient een passende beoordeling uitgevoerd te 

worden op basis van meer uitgewerkte plannen. Hierin kan tevens worden beoordeeld of er 

mitigerende maatregelen mogelijk zijn die de (cumulatieve) significante effecten van 

verschillende alternatieven kunnen beperken of opheffen. 

7.3 EFFECTEN VAN ALTERNATIEVEN OP BESCHERMDE SOORTEN 

Hoewel op uitvoeringsniveau van afzonderlijke maatregelen kleine negatieve effecten op 

beschermde soorten en hun leefgebieden niet uitgesloten kunnen worden, is het effect op 

streng beschermde soorten van alle basisalternatieven neutraal tot positief. De gunstige staat 

van instandhouding van de in het onderzoek betrokken soorten loopt door uitvoering van 

de maatregelen geen gevaar. Met name de alternatieven Gladde Kust en Duinzoom in de lift 

hebben positieve gevolgen voor veel soorten. Bij Duinzoom in de lift treedt dit effect 

overigens pas op langere termijn op. 

7.4 RANGORDE BASISALTERNATIEVEN 

De onderzochte basisalternatieven kunnen als volgt in rangorde van relatief meest gunstig 

tot relatiel meest ongunstig voor natuur geplaatst worden: 

gevolgen voor natuur (signif icant) negat ieve gevolgen 

Zachte Kust Enkele posit ieve gevo lgen. (Signif icant) negat ieve 

gevolgen 
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Rangorde Alternatief Toelichting i 

Meest ongunstig 

Duinzoom in de lift Weinig positieve gevolgen en weinig bijdrage aan 

ontwikkeling natuur. (Significant) negatieve 

gevolgen 

Meest ongunstig 0 alternatief Overwegend (significant) negatieve gevolgen 

Het basisalternatit'f Gladde Kust is veruit het meest positieve basisalternatief voor de 

ontwikkeling van natuur in het gebied op de korte termijn. Er zijn sterk positieve 

ontwikkelingen te verwachten voor een breed scala aan habitats en (leefgebieden van) 

soorten. 

De overige basisalternatieven scoren beduidend lager. Alle deze basisalternatieven 

veroorzaken negatieve significante gevolgen voor de duinen van het Zwanenwater. 

In het basisalternatief Harde Kust is een positieve bijdrage aan de binnendijkse natuur in het 

gebied te verwachten als gevolg van Marina Petten. Tegelijkertijd veroorzaakt dit alternatief 

een significant negatief effect op natuurwaarden van de Noordzee. 

De overige basisalternatieven hebben in de bovenstaande volgorde een steeds kleinere 

bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur in het gebied. 

Op de langere termijn zou het Basisalternatief Duinzoom in de Lift (in beide varianten) een 

beduidende positieve invloed kunnen hebben op de oppervlakte én de kwaliteit van de 

natuur in het gebied. Beide varianten zouden op gelijke hoogte eindigen als het Basis

alternatief Gladde Kust. 

7.5 GEVOLGEN VAN COMBINATIE-ALTERNATIEVEN EN OPTIMALISATIES 

In aanvulling op de basisalternatieven is een aantal nieuwe bouwstenen en optimaliseren 

gedefinieerd, die ook zijn beoordeeld op de effecten voor natuur: 

• de basisalternatieven Harde Kust, Gladde Kust en Duinzoom in de lift met Marina; 

• Pettemer Zeewering als overslagdijk in Duinzoom in de Lift; 

• meer variatie in strandverbreding in de Gladde Kust; 

• geen duinpannen vullen in kustvak 2. 

Combinatiealternatieven met en zonder Marina Petten 

De Marina Petten bepaalt in belangrijke mate de natuureffecten op korte termijn voor de 

basisalternatieven Gladde Kust en Duinzoom in de Lift. Wanneer Marina Petten aan 

alternatieven toegevoegd wordt, zijn de negatieve en positieve effecten van de beide 

alternatieven van vergelijkbare orde. In het alternatief Gladde Kust zijn de positieve 

gevolgen van de kustverbreding dermate groot, dat die sterk overheersen over de (positieve 

en negatieve) gevolgen van de Marina. Op lange termijn zijn de varianten voor Duinzoom 

in de Lift door de grote impuls voor natuur elders in het plangebied sterk positiever dan de 

Harde Kust. Een zelfde beeld bestaat wanneer Marina Petten in het alternatief Harde Kust 

weggelaten wordt. De kortetermijngevolgen van de alternatieven, exclusief Gladde Kust zijn 

relatief beperkt, waarbij de negatieve gevolgen (voor heischrale vegetaties en watervogels) 

sterker de doorslag geven. In alle gevallen blijft het basisalternatief Gladde Kust (veruit) het 

meest positief voor natuur, en zijn de verschillen tussen de andere alternatieven relatief 

gering. 

Pettemer Zeewering als overslagdijk 

Er zijn geen wezenlijke verschillen in natuurgevolgen tussen de Pettemer Zeewering als 

overslagdijk en verhoging van de zeewering met binnendijkse verbreding. 

I 
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Variatie in strandverbreding 

De zeewaartse kustverbreding in het basisalternatief Gladde kust kan geoptimaliseerd 

worden door langs de kust te variëren in hoogte en breedte van het aan te brengen zand-

pakket. Daarnaast kan het zandpakket onder flauw verloop aangelegd moeten worden om 

de golfwerking grip te laten krijgen op het zand. 

Op het traject Petten - Callantsoog bestaat alle vrijheid om landschapsvormende processen 

de vrije hand te geven, of daar desgewenst ook in bij te sturen. Globaal ontstaan drie 

mogelijkheden, die op het lange traject ook gecombineerd kunnen worden: 

• ontwikkeling van lage duinen en kleine primaire valleien, die deels incidenteel door de 

zee overspoeld kunnen worden; 

• ontwikkeling van een nieuwe zeereep met een zoete duinvallei; 

• ontwikkeling van een nieuwe zeereep achter de hoogwaterlijn, in combinatie met kerven 

ol /clK sluiters. 

Al deze varianten dragen afzonderlijk sterk bij aan de instandhoudings- en ontwikkelings

doelstellingen voor het Noord-Hollandse kustgebied. Met name de ruimtelijke afwisseling 

van verschillende van deze landschapstypen zal tot een grote verrijking van het duin- en 

kustgebied. 

Op de trajecten Callantsoog-Groote Keeten en Groote-Keeten - Den Helder zijn minder 

vergaande positieve ontwikkelingen te verwachten, maar betekent de zeewaartse 

verbreding ook een aanzienlijke toename van de oppervlakte natuurgebied met grote 

betekenis voor het kustgebied. 

Geen aanvulling duinpannen jarkusraaien 

De aanvulling van duinpannen in de Duinen van het Zwanenwater zal tot significante 

aantasting van heischrale graslanden leiden, en daarmee in beginsel strijdig zijn met het 

beschermingsregime dat de Natuurbeschermingswet 1998 op het gebied van toepassing laat 

zijn. De maatregel kan achterwege gelaten worden, zonder gevolgen voor veiligheids

situatie voor het achterland. Hierdoor een risico voor doorbraak van de duinenrij van 1 maal 

per enkele duizenden jaren. In een dergelijke situatie komt het Zwanenwater en omgeving 

tijdelijk onder zout water te staan. Een dergelijke doorbraak is niet per definitie negatief 

voor de natuurlijke ontwikkeling van het gebied (sluftervorming, of anders herstel van de 

oorspronkelijke situatie na verknip van tijd), maar kan gezien de kleine kans op een 

dergelijke gebeurtenis op kortere termijn (100 jaar) niet vergeleken worden met de 

aantasting van de heischrale graslanden. Vanuit het beschermingsregime van de Natuur

beschermingswet 1998 zal dan gekozen moeten worden voor de zekerheid van behoud op 

de korte termijn. 

Eindoordeel 

Het alternatief Gladde Kust met gevarieerde strandverbreding is de oplossing voor 

kustbeveiliging die op korte termijn het meest bijdraagt aan de ontwikkeling van natuur in 

het gebied. 

Op langere termijn draagt het alternatief Duinzoom in de lift (in beide varianten) sterk bij 

aan de ontwikkelingsdoelstellingen van het gebied. Kwaliteitsverbetering van de binnen-

duinrand, één van beide varianten, is overigens ook combineerbaar met alle andere 

alternatieven, ook met Gladde Kust. 

De aanleg van Marina Petten kan een sterke bijdrage leveren aan de binnendijkse natuur in 

het zuidelijk deel van het plangebied. 
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Daar staat tegenover dat er permanente significante gevolgen kunnen zijn voor het Natura 

2000-gebied Noordzeekustzone. Nadere uitwerking van de plannen zou moeten uitwijzen 

.'i de/e effecten mitigeerbaar ol compenseefbaai kunnen zijn, waardoor de balans van 

Marina Petten (zeker) positief doorslaat. 
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BIJLAGE 1 Kaarten 

" Provinciale Ecologische Hoofdstructuur Noord-Holland (PEHS) 

" Natuurdoelenkaart op basis van natuurdoeltypen 

" Natuurgebiedsplannen Noord-Holland 

• Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord (Streekplan), Visie 2004-2030 
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Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 
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Natuurdoelenkaart op basis van natuurdoeltypen 

Hoofdgroep 1 (nagenoeg-natuurt i jk) 

Noordzee. Wadden/ M 

Hoofdgroep 2 (begclcid-natuurl i)k) 

Grote eenheden dun/ of bos en helde 

Grote eenheden moeras 

Hoofdgroep 3 (half natuur l i jk) 

Kemphaangrasland of nat schraaland 
of netland aht dominant natuurdooJtypc 

Bloemrijk grasland of droog duingrasland 
^ ^ ^ ™ of heide als dominant natuurdoottypo 

Bos 

Hoofdgroep 4 (mult i funct ioneel) 

Marker-, IJSM.4- on randmeren en grote binnenwateren 
zoali Afkmaardermeer en Westeinderptassen 

Agrarisch gebied met grutlograatand 
en bk>emrf|ke slootkanten 
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producnebos of watcrwingebted 
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Natuurgebiedsplannen Noord-Holland: kaart noord 

Callantsoog 

Den Helder 

grens van het gebied 

natuur begrenzing 

beheersgebied begrenzing 

beheersgebied ruime jas 

ecologische verbindingszone 
met ruime jas hectares 
(natuur of beheer) 

ecologische verbindingszone 
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ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND-NOORD 
(Streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 

VISIE 2004 - 2030 
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BIJLAGE Z Gebiedsgerichte uitwerking beschermingsregimes 
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A. BESCHERMING DOOR DE NATUURBESCHERMINGSWET 

De Natuurbeschermingswet 1998 (in werking per 1 oktober 2005) regelt de bescherming van 

natuurgebieden in Nederland. Alle gebieden die aangewezen zijn of worden onder de 

Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet 1968 vallen hieronder. Na 

inwerkingtreding van de wet vindt een stroomlijning van de gebiedsstatussen plaats, 

waarbij in het geval van overlap tussen richtlijngebieden en beschermde natuur

monumenten de laatste status wordt opgeheven met behoud van instandhoudingsdoelen, 

en kleine verschillen in begrenzing tussen vogel- en habitatrichtlijngebieden worden 

gecorrigeerd. Op korte termijn is daarom nog sprake van richtlijngebieden (op grond van 

vogel- en/of habitatrichtlijn) en beschermde natuurmonumenten. 

De richtlijngebieden zijn (of worden nog) aangewezen omdat specifieke habitattypen en/of 

soorten die onder beide richtlijngebieden substantieel voorkomen. Dit zijn de zogenaamde 

kwalificerende habitattypen en soorten (zie onderdeel A2). 

Instandhoudingsdoelen spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het beheer van de 

richtlijngebieden, de bescherming tegen verstorende invloeden en de bescherming tegen 

ingrepen van buiten. De instandhoudingsdoelen worden momenteel door het Ministerie 

van LNV uitgewerkt op drie niveaus: 

" Landelijk niveau: per habitattype en per soort wordt aangegeven wat de opgave is van 

Nederland om de betreffende habitattypen of soorten in een gunstige staat van 

instandhouding te brengen. 

• Gebiedsniveau: per gebied wordt aangegeven wat het doel is voor de in het gebied 

voorkomende habitattypen en soorten. Deze doelen zijn kwalitatief en geven bijvoor

beeld voor habitattypen aan of het oppervlakte gelijk kan blijven én dat de kwaliteit van 

het betreffende habitattype moet verbeteren. Elk gebied levert een bepaalde bijdrage om 

gezamenlijk de opgave op landelijk niveau te realiseren. Het betreft de instandhoudings

doelen uit de aanwijzingsbesluiten. 

• Beheersplanniveau: de doelen uit de aanwijzingsbesluiten worden in omvang, ruimte en 

tijd nader uitgewerkt in de verplicht voor de gebieden op te stellen beheersplannen. De 

hier achterliggende gedachte is dat op het niveau van de beheersplannen, in interactie 

met de betrokken gebruikers en beheerders van de gebieden, het best bepaald kan 

worden waar precies, met welke middelen, in welke omvang en met welk tempo de 

realisering van de doelen kan plaatsvinden. Hiermee wordt ook de ruimte geboden om 

bij voortschrijdend inzicht, nieuwe kennis, beschikbaarheid van middelen, bestuurlijke 

ruimte, e tc , variaties in bijvoorbeeld het realiseringstempo of de aard van de maatregelen 

aan te brengen. 

Op dit moment zijn de doelen op de beide eerste niveaus gedeeltelijk in concept uitgewerkt. 

De/e voorlopige doelen zijn in deze bijlage verwerkt (onderdeel A3). 

A1. VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN 

In en nabij het plangebied liggen vier natuurgebieden die beschermd worden op grond van 

de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn: 

• Duinen Den Helder-Callantsoog 

• Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen 

• Duinen Schoort 

• Noordzeekustzone 
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GEBIEDEN ONDER DE 

HABITATRICHTLIJN 

GEBIEDEN ONDER DE 

VOGELRICHTLIJN 

De Noordzeekustzone kwalificeert zich volgens een recent rapport van RIKZ en Alterra in 

zijn geheel als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Op dit moment is de I lollandse kust ten 

zuiden van Den Helder nog niet opgenomen in de lijst van aan te wijzen Habitatrichtlijn-

gebieden. 

Deze gebieden zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn en/of de Vogelrichtlijn. 

Beide categorieën gebieden kennen aparte, elkaar sterk overlappende begrenzingen. Op 

korte termijn wordt gestreefd naar een integratie van beide beschermingskaders, waarbij 

begrenzingen deels op elkaar worden afgestemd, en instandhoudingsdoelen worden 

geïntegreerd. Vanaf dat moment wordt gesproken over Richtlijngebieden. 

Momenteel ligt er een ambtelijk voorstel om de Nollen tussen Callantsoog en Groote Keeten 

te verbinden met het duingebied door de tussenliggende percelen met bestemming 

"natuur" aan het richtlijngebied toe te voegen. Ook de vooralsnog als enclaves aangeduide 

gebieden Botgat en Falga worden dan aan het richtlijngebied toegevoegd. Tenslotte wordt 

de begrenzing van het richtlijngebied aangepast aan de NB-wetbegrenzing. 

I )e/e I labitatrichtlijngebieden zijn door Nederland in 21)03 bij de Lüiropese Commissie 

aangemeld als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. 
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De EC heeft de gebieden op de communautaire lijst geplaatst, waarbij de feitelijke 

bescherming van de gebieden volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn in werking is 

getreden. De gebieden worden in de komende jaren aangewezen als richtlijngebied, 

waardoor ze onder de werking van de Natuurbeschermingswet 1998 komen te vallen. 

De Vogelrichtlijngebieden zijn al eerder aangewezen en begrensd. Tot het moment van 

inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 (voorzien op 1 oktober 2005) is het 

beschermingsregime van de Habitatrichtlijn (artikel 6) van toepassing op deze gebieden. 

Daarna neemt de (vernieuwde) Natuurbeschermingswet 1998 de bescherming over. 

A2. KWALIFICERENDE HABITATTYPEN EN SOORTEN 

Tabel 1 

Kwalificerende habitattypen en 

soorten voor 

habitatnchtlijngebieden in het 

plangebied 

Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten 

De Habitatnchtlijngebieden zijn geselecteerd omdat ze van belang zijn voor minimaal één, 

maar meestal meerdere habitattypen en soorten (exclusief vogels) die beschermd worden 

door de Habitatrichtlijn. Tabel 1 geeft een overzicht van deze kwalificerende habitats en 

soorten voor Habitatnchtlijngebieden in het plangebied 

Duinen Den H.-

C.oog 
Duinen 

Zwanenwater 
Duinen Schoorl 

Noordzee-

kustzone 
1110 c 

zandbc 

ndiepe 

inken 1 
2110: p ionierduinen 

2120: helmduinen 2 

2130:$ rijze duinen* 1 2 2 

2140: c uinheiden * 2 1 1 

2160: 
duindoornstruwelen 2 

2170: 

kruipw ilgstruwelen 2 1 

2180: r eboste duinen 1 

2190: v 

duinva 

ochtige 

leien 2 1 2 

6230: h 
graslar 

eischrale 
den* 1 

1014: r» auwe korfslak 2 

1094:2 eeprik 

1099: R ivierprik 

1103: F int 

1351: B ruinvis 

1364: C rijze zeehond 

1365: C ewone zeehond 

1 = gebied behoort tot de belangrijkste gebieden voor habitattype/soort 

2 = gebied is verder aangewezen voor habitattype/soort 

* prioritaire habitats en soorten 

Habitattypen van zee en kust zijn vrijwel alleen van belang voor de Waddenzee. In de 

Noordzeekustzone is het habitattype "ondiepe zandbanken" van belang. In de huidige 

situatie zijn habitattypen van een dynamische zeereep niet of nauwelijks ontwikkeld in het 

plangebied. De duingebieden tussen Petten en Den Helder kwalificeren zich dan ook niet 

voor dergelijke habitattypen . Ze zijn wel van belang in de duingebieden ten zuiden van de 

Hondsbossche Zeewering en op de Waddeneilanden. 
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Tabel 2 

Kwalificerende soorten voor 

vogelnchtlijngebieden in het 

studiegebied 
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Tussen Petten en Den Helder domineren in de duinen de habitattypen van de vastgelegde 

duinen, met name kruidenrijke duingraslanden ("grijze duinen"), duinheiden, kruipwilg-

struwelen en vochtige duinvalleien. Heischrale graslanden zijn kwalificerend voor de 

duinen ten zuiden van Callantsoog. Deze vegetaties komen echter ook voor op de Nollen 

rond Callantsoog, buiten het Habitatrichtlijngebied. 

Binnen het duingebied tussen Petten en Den Helder komen geen kwalificerende soorten 

voor. De duinen van Schoorl kwalificeren zich voor de Nauwe korfslak, maar het 

voorkomen van deze soort is onduidelijk. De kustzone is van belang voor verschillende 

soorten vissen en zeezoogdieren. Dit geldt ook voor de Hollandse kust, die momenteel (nog) 

niet onder de werking van de Habitatrichtlijn valt. 

Vogelrichtlijnsoorten 

De Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen omdat ze behoren tot de belangrijkste 

leefgebieden van vogelsoorten die voorkomen op bijlage 1 van de Vogelrichtlijn, en/of 

omdat meer dan 1% van de populatie van bepaalde soorten winter- en trekvogels 

regelmatig in het gebied verblijft. Tabel 2 geeft een overzicht van deze kwalificerende 

habitats en soorten voor habitatrichtlijngebieden in het plangebied 

Soorten Zwanenwater Noordzeekustzone | 

Aalscholver (broedend) 

Kleine mantelmeeuw (broedend) 

Lepelaar (broedend) 

Roerdomp (broedend) 

Slobeend 

Smient 

Aalscholver 2 
Bergeend 

Eidereend 

Kleine zwaan 

Middelste zaagbek 

Grote zaagbek 

Parelduiker 

Pijlstaart 

Roodkeelduiker 

Toppereend 

Zwarte zee-eend 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Drieteenstrandloper 

Kanoctst randlopet 

Kluut 

Rosse grutto 

Scholekster 

Steenloper 

Wulp 

Zilverplevier 

1 = kwalificerende soorten 

2 = overige relevante soorten 
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Een beperkt deel van het duingebied is beschermd vanwege het voorkomen van vogels. Het 

gaat om het Zwanenwater, dat vooral van belang is vanwege de voorkomende water- en 

moerasvogels en een (kleine) kolonie Kleine mantelmeeuwen. De Noordzeekustzone is 

vooral van belang voor pleisterende watervogels (duikers, eenden en zwanen, met name 

l-idereend en Zwarte /ee-eend) en steltlopers (op stranden en zandplaten). Voor de l.i.iMe 

groep is het gedeelte langs de Noord-Hollandse kust van relatief weinig belang. 

A3. DOELSTELLINGEN EN OPGAVEN VOOR NATURA 2000 

Algemene kemopgaven voor het kust- en duingebied 

Het Ministerie van LNV heeft onlangs (in concept) kemopgaven geformuleerd voor de 

instandhouding van Natura 2000-waarden in het duingebied. Kemopgaven zijn van belang 

om te focussen wat de belangrijkste behoud- en herstel opgaven zijn binnen een Natura 2000 

landschap (zoals de duinen en de Noordzee). 

De algemene kemopgaven voor het duingebied zijn: 

• behoud van dynamische landschappen met reeksen van begroeiingen en soorten van 

droge duinen en duinvalleien; 

• herstel c.q. behoud van de samenhang tussen de onderdelen zeereep, duingraslanden, 

duinvalleien en binnenduinrand; 

• in stand houden van alle stadia van bosvorming; 

• herstel en behoud van hydrologische processen, structuur en variatie in de binnenduin

rand; 
• behoud van rust in relatief open gebieden voor grondbroedende vogels; 

• aandacht voor strandbroedende vogels. 

Voor het kust- en waddengebied gelden de kemopgaven: 

• behoud of herstel samenhang diep water, ondiep water, platen, kwelders en stranden; 

geulen en kreken als verbindende factor; 

• behoud hoogwatervluchtplaatsen. 

Waarom: 

• De duinen als geheel zijn van internationaal belang door grote oppervlakte, goede 

landschappelijke samenhang en biodiversiteit. 

• Een dynamisch landschap is van belang uit oogpunt van biodiversiteit (gradiënten) en 

duurzaamheid (jonge en oude successiestadia naast elkaar). 

• Herstel van de ruimtelijke samenhang en hydrologische buffers is van nationaal belang. 

• Duurzaamheid betreffende habitats en soorten, behoud biodiversiteit (gradiënten) is 

alleen op landschapschaal te realiseren (wadden- en kustgebied). 

Landelijke instandhoudingsdoelen en Natura 2000-opgave voor habitattypen en 

soorten 

De kemopgaven zijn in het kader van de instandhoudingsdoelen uitgewerkt naar landelijke 

opgaven per habitattype en soort. Het Ministerie van LNV heeft daarbij per habitattype en 

per soort aangegeven wanneer ze in een goede staat van instandhouding zijn, en welke 

opgave voor instandhouding, herstel of ontwikkeling daaraan verbonden is. Tabel 3 geeft 

hiervan een samenvatting. 
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Tabel i 

Instandhoudingsdoelen en 

opgaven voO' Natura 2000 per 

habitattype en soort 

Habitattype/ Gunstige staat van _, 
. .. ,.. , ï .. .... Opgave Natura 2000 

richtlijnsoort Instandhouding bij: 1 
1110 

Ondiepe 

zandbanken 

behoud van de huidige 

verspreiding en oppervlakte, 

binnen de natuurlijke fluctuaties 

en in balans met habitattype 

1140. Van het oppervlakte dat 

het habitattype inneemt dient 85 

% een goede structuur & functie 

te hebben. Tenminste 85 % van 

de typische soorten dient in een 

gunstige staat van 

instandhouding te zijn. 

Toename van schelpdieren zoals 

wulken en van aantallen 

zeezoogdieren en grote vissen, en 

naar een meer gevarieerde 

leeftijdsopbouw in vispopulaties 

2110 Embryonale 
duinen 

te duinen 

een verspreiding langs de gehele 

kustzone (zonder grote 'gaten'). 

waarbij het type in tenminste 60 

uurhokken aanwezig is. Er 

worden geen eisen gesteld ten 

aanzien van het oppervlakte, 

aangezien dit sterk fluctueert. 

Ook worden geen eisen gesteld 

ten aanzien van typische soorten. 

Minimaal behoud van huidige 

oppervlakten in of nabij de zeereep 

2120 Witte duinen een verspreiding langs de gehele 
kustzone (zonder grote 'gaten'). 
waarbij het type over een 
oppervlakte van minimaal 500 ha 
goed ontwikkeld is en over 
tenminste 3000 ha voorkomt. Er 
dienen zowel in Zuidwest-
Nederland, langs de Hollandse 
vastelandsduinen en in het 
Waddengebied tenminste drie 
locaties met goed ontwikkelde 
voorbeelden aanwezig te zijn. 
Tenminste 85 % van de typische 
soorten moet landelijk in een 
gunstige staat van 
instandhouding verkeren. 

Meer ruimte voor verstuiving van de 

zeereep, zodat het type daar in 

goede vorm ontwikkeld wordt. Meer 

dynamiek zal leiden tot meer relief in 

de lengterichting, zonder dat daarbij 

gaten in de zeereep ontstaan. Verder 

dient de huidige verspreiding, 

oppervlakte, structuur & functie en 

soortensamenstelling behouden te 

blijven. 

2130 

Grijze duinen 

een verspreiding langs de gehele 

kustzone, waarbij het type over 

een oppervlakte van minimaal 

20.000 ha goed ontwikkeld 

voorkomt. Voor de afzonderlijke 

subtypen geldt dat tenminste 85 

% van de typische soorten in een 

gunstige staat van 

instandhouding dient te verkeren 

en dat tenminste 85 % van de 

oppervlakte een gunstige 

structuur & functie dient te 

hebben. 

Huidige oppervlakte op korte termijn 

veilig stellen door gericht beheer en 

kwaliteit te herstellen 

2140 

Ouinheide 

Verspreiding over alle 

duingebieden ten noorden van 

Bergen, over minimaal 2.000 ha 

goed ontwikkeld 

Behoud huidige oppervlakte en 

kwaliteit 
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Habitattype / 

richtliinsoort 

Gunstige staat van 

Instandhouding bij: 
Opgave Natura 2000 

2160 Behoud van de huidige Ontwikkeling stimuleren op plekken 

Duindoornstruweel verspreiding en waar deze van nature een belangrijke 

soortensamenstelling. Areaal mag plaats innemen, struweelvorming 

ten koste gaan van type 2130 tegengaan op plekken waar ze een 

verarming van het duinlandschap zijn 

Goed ontwikkelde 2170 Verspreiding over het gehele 

verarming van het duinlandschap zijn 

Goed ontwikkelde 

Kruipwilgstruweel duingebied, met een oppervlakte Kruipwilgstruwelen in huidige 

van minimaal 200 ha, waarvan verspreiding, oppervlakte en kwaliteit 

100 ha goed ontwikkeld. behouden. Overgang door natuurlijke 

Tenminste 85% van de typische successie in duinbos (2180) of hoger 

soorten verkeert in goede staat struweel is acceptabel, 2oals 

van instandhouding streefwaarden gehaald blijven 

2180 Handhaven huidige verspreiding. Goed ontwikkelde duinbossen in 

Duinbossen Oppervlakte goed ontwikkelde huidige verspreiding, oppervlakte en 

typen is minimaal 1000 ha. kwaliteit behouden (m.n. 

Tenminste 85% van de typische duinberkenbossen) 

soorten verkeert in goede staat 

van instandhouding 

2190 Verspreiding over het hele Duurzaam behoud van alle goed 

Duinvalleien duingebied en een oppervlakte ontwikkelde duinvalleien door 

van goed ontwikkelde typen van adequaat beheer en door de 

minimaal 1000 ha. Tenminste ontwikkeling van jonge 

85% van de typische soorten successiestadia. 

verkeert in goede staat van 

instandhouding 

6230 Het type komt in goed Behoud en adequaat beheer van de 

Heischrale ontwikkelde en vlakdekkende resterende goede voorbeelden. 

graslanden vorm voor in tenminste 20 Streven naar uitbreiding van goed 

gebieden op de zandgronden, 5 ontwikkelde vormen. 

gebieden in de duinen en 5 

gebieden in het heuvelland, met 

een totale oppervlakte van 50 ha. 

Tenminste 85% van de typische 

soorten verkeert in goede staat 

Nauwe korfslak 

van instandhouding 

Nauwe korfslak Omdat onvoldoende bekend is Huidige populaties goed in beeld 

over verspreiding, brengen, zodat vindplaatsen goed 

populatiegrootte en ecologie kunnen worden beschermd tegen 

kunnen geen streefwaarden vernietiging. 

Groenknolorchis 

worden aangegeven 

Groenknolorchis Verspreiding over alle Adequaat beheer van de resterende 

duingebieden (ZW-Nederland, groeiplaatsen. Op termijn herstel van 

vastelandsduinen, populaties parallel aan herstel van 

Waddeneilanden) en habitattype 2190, met name in 

Noordse woelmuis 

laagveengebieden vastelandsduinen 

Noordse woelmuis Duurzame populaties in alle vijf Behoud van huidige populaties en 

regionale leefgebieden genetisch kapitaal door verbeteren 

(waaronder Texel en Noord- leefgebieden en beheer 

Holland midden): voldoende 

geschikt en onderling verbonden 

leefgebied 
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Habitattype/ Gunstige staat van _ „ _ „ 
, 1 ... j Z _,. u „ Opgave Natura 2000 

richthinsoort Instandhouding bij: 

Rivierprik De soort komt in het 

rivierengebied voor in alle 

levensstadia 

Bescherming van paai- en 

opgroeiplaatsen in het binnenland, 

behoud van de waterkwaliteit en 

optimaliseren trekroute 

Zeeprik Vrij algemene doortrekkende 

soort in het rivierengebied 

Zie Rivierprik 

Fint Het zoetwatergetijdengebied van 

de Rijn en Maas (Biesbosch) 

herbergt een belangrijke 

populatie 

Herstel van paai- en opgroeigebied in 

zoetwatergetijdegebieden, door 

herstel van getijdewerking en beter 

bereikbaar maken van deze 

gebieden. 

Bruinvis Nog onduidelijk Onduidelijk, omdat niet bekend is of 

recente toename duidt op al dan niet 

gunstige omstandigheden 

Gewone zeehond In de totale Waddenzee komen 
minimaal 5.000 dieren voor, 
waarvan 2.000 in het Nederlandse 
deel. Het Deltagebied heeft een 
kleine populatie van ca. 200 
dieren 

Onduidelijk. Vooralsnog dient meer 

informatie over de soort verzameld te 

worden 

Grijze zeehond De populatie bevindt zich op een 
niveau van tenminste 80% van de 
(nog onbekende) draagkracht van 
het gebied. Er zijn tenminste 5 
locaties op de eilanden waarin de 
omstandigheden gunstig zijn om 
als opgroeiplaats van jongen te 
fungeren. 

Grotendeels onduidelijk. Instellen van 

voortplantingsplaatsen op hoge 

stranden van de eilanden en 

vastelandskust 

Tabel 4 

Instandhoudingsdoelen en 

opgaven Natura 2000 per 

vogelsoort 

Gunstige staat van _ I 
Soort , ., . . . Opgave Natura 2000 [ 

instandhouding bij: 

Aalscholver 

(broedend) 

Handhaving huidige populatie Nog onbekend 

Kleine 
mantelmeeuw 

(broedend) 

Nog onbekend 

Lepelaar 
(broedend) 

Onduidelijk 

Roerdomp Duurzame streefpopulatie van 

400 broedparen, waarvan 25% 

buiten de EHS 

Toename van de landelijke populatie 
met 35-50% tot 400 broedparen 

Slobeend Aanwezigheid in Nederland van 

minimaal 20% van de 

internationale populatie op 

grond van het vijfjarig gemiddeld 

seizoensmaximum en/of een 

vijfjarig gemiddeld seizoensaantal 

van 6000 vogels (juli t/m juni). 

Bereiken norm voor gunstige staat 

van instandhouding 

Smient Aanwezigheid in Nederland van 

een percentage van 35% van de 

internationale populatie met een 

ondergrens van het vijfjarig 

gemiddelde seizoensaantal (juli 

t/m juni) van 250.000 vogels 

Bereiken norm voor gunstige staat 

van instandhouding 
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Gunstige staat van _ 
Soort . . . . . Opgave Natura 2000 

instandhouding bij: 

Eidereend Broedvogels op alle 

Waddeneilanden. Fries-Groningse 

kust en Delta (6.000 broedparen). 

In de winter voorkomend in hele 

Waddenzee, Noordzeekust en 

Voordelta (100.000 exemplaren) 

Herstel van mosselbanken in de 

Waddenzee, met name dicht bij de 

broedgebieden in de Waddenzee 

(voorlopige versie?) 

Zwarte zee-eend In de winter voorkomend in hele 

Waddenzee, Noordzeekust en 

Voordelta (in nader te bepalen 

aantallen) 

Behoud van een natuurlijke staat van 

de Noordzeekustzone (voorlopige 

versie?) 

Bontbekplevier Broedvogel in de 3 kustregio's 

(natuurlijk verspreidingsgebied). 

Presentie in tenminste 220 

blokken. Minimaal 500 

broedparen 

Instandhoudingsmaatregelen zijn 

noodzakelijk om de broedgebieden 

geschikt te houden bij gebrek aan 

natuurlijke dynamiek 

Strandplevier Kenmerkende broedvogel in een 

aantal geprefereerde habitats 

langs de kust en binnendijks, met 

minimaal 500 broedparen. 

Lokale aantalsafname kan mogelijk 

worden gecompenseerd door 

natuurontwikkelingsmaatregelen in 

Natura 2000. Actief beheer is blijvend 

noodzakelijk om ook op langere 

termijn populatie in stand te houden 

Dwergstern, 

Visdief, Noordse 

stern, Grote stern 

Nog onbekend Nog onbekend 

Tdpuit Nog onbekend 

Populatie van minimaal 125 

broedparen 

Nog onbekend 

Korte termijn: Behoud populatie 

Waddeneilanden. Lange termijn: 

populatieherstel tot minstens 100 

broedparen (?) 

Velduil 

Nog onbekend 

Populatie van minimaal 125 

broedparen 

Nog onbekend 

Korte termijn: Behoud populatie 

Waddeneilanden. Lange termijn: 

populatieherstel tot minstens 100 

broedparen (?) 

Blauwe kiekendief Idem Idem 

Instandhoudingsdoelen op gebiedsniveau 

Duinen Den Helder - Callantsoog 

Het natuurgebied bestaat van noord naar zuid uit achtereenvolgens de brede Grafelijkheids-

duinen en de Donkere duinen, beide bij Den Helder, de Noordduinen (de smalle strook 

tussen Den Helder en Callantsoog) met duinvallei het Botgat (een afgesnoerde strandvlakte) 

en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van het Callantsoog. Het brede, 

noordelijk deel en de nollen zijn restanten van voormalige eilanden. Het landschap 

verandert van west naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap 

met valleicomplexen naar in het noorden en zuiden een bosrijke binnenduinrand. Het 

gebied is vooral van belang vanwege de - dankzij de grote populatie konijnen - nog steeds 

goed ontwikkelde duingraslanden met daarin een grote populatie Tapuit. De nollen 

behoren tot de Oude Duinen en zijn van belang vanwege de heischrale begroeiingen. 
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Tabel 5 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen van 

habitattypen Duinen Den 

Helder-Callantsoog (bron; 

Ministerie van LNV) 

Tabel 6 

Staat van 
Code Habitattype , _ Instandhoudingsdoelen 

instandhouding 

2120 Witte duinen C? Zoveel mogelijk toestaan van verstuiving in de 

zeereep over de gehele Noordzee-duinenrij, 

uitgezonderd locaties waar conflicten bestaan met 

veiligheid 

2130 Grijze duinen Goed Behoud van kwaliteit en oppervlakte, met 

bijbehorende fauna (o.a. belangrijke populaties 

van Tapuit, Konijn en diverse vlindersoorten); 

speciale aandacht voor behoud van de oppervlakte 

en kwaliteit van heischrale graslanden in de 

'nollen'. 

2140 Duinheiden 

met kraaihei 

Goed Behoud kwaliteit en oppervlakte, maar enige 

achteruitgang in oppervlakte (maximaal 10%) is 

geen probleem als dit ten gunste gaat van 

habitattypen 2170 of 2190 

2160 Duindoorn-
struwelen 

Behoud huidige beperkte oppervlakte. 
Grootschalige uitbreiding dient tegengegaan te 
worden 

2170 Kruipwilg-

struwelen 

Goed Oppervlakte en kwaliteit vergroten waar type 

potentieel kan voorkomen (in Noordduinen) en 

kwaliteit behouden waar type in goede vorm 

aanwezig is; dit in samenhang met habitattype 

2190. Potentie voor uitbreiding ligt in grote vallei 

Botgat en in met abelen begroeide valleien 

2190 Vochtige 
duinvalleien 

Beduidend Oppervlakte en kwaliteit vergroten waar type 

potentieel kan voorkomen (in Noordduinen) en 

kwaliteit behouden waar het type in goede vorm 

aanwezig is; dit in samenhang met habitattype 

2190. Potentie voor uitbreiding ligt in grote vallei 

Botgat en in met abelen begroeide valleien 

Zwanenwater en Pettemerduinen 

Het Zwanenwater en de smalle Pettemerduinen zijn vooral van belang vanwege een aantal 

duinmeren, met daaromheen valleibegroeiingen en schrale natte graslanden. In de meren 

treedt laagveenonrwikkeling op. De kalkarme droge duinen herbergen een aanzienlijk 

oppervlak duinheide 

Het Zwanenwater is een belangrijk broedgebied voor vogels van (riet)moeras (Aalscholver, 

Roerdomp, Lepelaar) en open duin (Kleine mantelmeeuw, Tapuit). Van enig belang voor 

pleisterende Smienten en Slobeenden en voor Lepelaars in de nazomer (verbonden aan 

functie als broedgebied). 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen van 

habitattypen Zwanenwater en 

Pettemerduinen (bron. 

Ministerie van LNV) 

Staat van 
Code Habitattype , _ _ Instandhoudingsdoelen 

instandhouding 

2120 Helmduinen Zoveel mogelijk toestaan van verstuiving in de 

zeereep over de gehele Noordzee-duinenrij, 

uitgezonderd locaties waar conflicten bestaan met 

veiligheid 

2130 Grijze duinen Uitstekend Behoud van kwaliteit en oppervlakte, met name 

van de heischrale graslanden; herstel van 

oppervlakte en kwaliteit (tenminste 50% van de 

vergraste of verstruweelde delen) 

2140 Duinheiden 

met kraaihei 

Uitstekend Behoud kwaliteit en oppervlakte 
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Code Habitattype Instandhoudingsdoelen 
instandhouding 

2160 Duindoorn-

struwelen 

Oppervlakte mag eventueel afnemen ten opzichte 

van andere habitattypen, in het bijzonder 2130 en 

2190 

2170 Kruipwilg-

struwelen 
Uitstekend Behoud van huidige kwaliteit en oppervlakte 

2180 Duinbossen Behoud van oppervlakte en kwaliteitvan natte 
duinberkenbossen 

2190 Vochtige 

duinvalleien 
Uitstekend Behoud kwaliteit en oppervlakte van de 

begroeiingen langs de duinmeren (met name 

Grote zeggenbegroeiingen) en in valleien. 

6230 Heischrale 

graslanden 

uitstekend Behoud van huidige kwaliteit en uitbreiding 

oppervlakte. Oppervlakte-uitbreiding en 

kwaliteitsbehoud is gewenst gezien de landelijk 

zeer ongunstige staat van instandhouding van dit 

habitattype in duinen. Uitbreiding kan mogelijk 

plaatsvinden in de binnenduinrand en mogelijk in 

de duinvalleien zelf. 

7210 Kalkhoudende 
moerassen 

Uitbreiding van huidige oppervlakte en 

verbetering van kwaliteit door middel van 

verjonging. 

Tabel 7 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen van 

Vogelnchtlijnsoorten 

Zwanenwater (bron. Ministerie 

van LNV) 

Overige doelen: 

• ontwikkeling laagveen (type 7140); 

• voor duurzaam behoud van de duinvalleien en duinmeren is een hydrologische buffer

zone aan de noordzijde en oostzijde gewenst. De inrichting van dergelijke bufferzones 

kan gepaard gaan met de ontwikkeling van de binnenduinrand. 

Staat van 
Soort , ., Instandhoudingsdoelen 

instandhouding 

Aalscholver Goed Behoud broedkolonie (sleutelpopulatie) van tenminste 300 

paren (niveau 1993-97) 

Smient Beduidend Als trekvogel: Behoud van de populatie van 1998-2002 

Slobeend Beduidend Als trekvogel: Behoud van de populatie van 1998-2002 

Kleine Beduidend 

mantelmeeuw . 

Behoud broedkolonie (sleutelpopulatie) van tenminste 20 

paren 

Roerdomp | Beduidend Behoud van de broedpopulatie 

Lepelaar uitstekend Behoud van de broedkolonie (sleutelpopulatie) van 

tenminste 70 paren 
Als trekvogel: Behoud van de populatie van 1998-2002 

Aanvullende doelen: 

Tapuit. Voor deze soort is een doelstelling zinvol vanwege de landelijke taakstelling in 

relatie tot het aanwezige habitat. Behoud van een lokale populatie van tenminste 20 paren 

(niveau 1993-1997). 

Duinen Schoor/ 

Onder de 'Duinen Schoorl' wordt een brede duinstrook verstaan die gelegen is tussen de 

gemeente Bergen en de Hondsbossche Zeewering. Hier bevinden zich de hoogste duinen 

van ons land, tot maximaal 58 m boven zeeniveau. Tussen de duinruggen liggen 

uitgestrekte valleien, die over een grote oppervlakte zijn begroeid met Dophei- en Kraaihei-

vegetatie. 
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Tabel 8 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen van 

habitattypen Duinen Schoorl 

(bron: Ministerie van LNV) 

Verder is een groot deel van het gebied met naaldbos beplant, terwijl aan de binnenduin-

rand enkele goed ontwikkelde oude loofbossen voorkomen. In de zeereep is enkele jaren 

geleden een zogenaamde 'kerf' aangebracht. 

Staat van 
Code Habitattype , _ _ Instandhoudingsdoelen 

instandhouding ' 

2110 Embryonale 

duinen 

Behoud huidige oppervlakte in of nabij de zeereep 

2120 Witte duinen Beduidend Zoveel mogelijk toestaan van verstuiving in de 

zeereep 

2130 Grijze duinen Goed Herstel van oppervlakte en kwaliteit (tenminste 50% 

van de vergraste of verstruweelde delen) 

2140 Ouinheiden 

met kraaihei 
Goed Behoud kwaliteit en oppervlakte, maar enige 

achteruitgang in oppervlakte (van subtype A) is geen 

probleem, indien dit ten gunste gaat van habitattype 

2190 (verjonging) 

2160 Duindoorn-

struwelen 
Oppervlakte mag eventueel afnemen ten opzichte 
van andere habitattypen 

2180 Duinbossen Goed Uitbreiding van oppervlakte door omvorming van 

een deel van de naaldbossen en herstel kwaliteit 

valleibossen. 

2190 Vochtige 

duinvalleien 
Uitbreiding van oppervlakte en herstel van kwaliteit 

van subtype C (relatief zure valleibegroeiingen) 

vanuit oudere successiestadia (habitattype 2140) en 

verdroogde situaties 

3260 Duinbeken Herstel van de kwaliteit van de begroeiingen van de 

duinrei (subtype A) 

Noordzeekustzone 

Tabel 9 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen voor 

habitattypen 

Noordzeekustzone (bron: 

Ministerie van LNV) 

Tabel 10 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen voor 

Habitatrichtlijnsoorten 

Noordzeekustzone (bron: 

Ministerie van LNV) 

Code Habitattype 

Staat van 

instand

houding 

Instandhoudingsdoelen 

1110 Zandbanken Uitstekend Behoud van de huidige oppervlakte (binnen de 

natuurlijke fluctuaties) en kwaliteit 

1310 

1330 

2110 

Pioniervegetaties C Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 1310 

1330 

2110 

Kwelders c Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 

Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 

1310 

1330 

2110 Embryonale 
duinen 

A 
Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 

Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 

2120 

2190 

Witte duinen A Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit 2120 

2190 Duinvalleien B Uitbreiding van de huidige oppervlakte en kwaliteit 

Staat van 
Soort , .. ., Instandhoudingsdsoelen 

instandhouding 

Zeeprik 
Rivierprik 

Beduidend 

Beduidend 

Nog onbekend 

Nog onbekend 

Fint Beduidend Nog onbekend 

Bruinvis Beduidend Behoud van de huidige foerageer- en 

doortrekmogelijkheid (omvang en kwaliteit); op 

termijn de ontwikkeling van een voortplantingsgebied 

met een levensvatbare populatie 

Grijze zeehond Uitstekend Behoud van de huidige populatie van 1100 exemplaren 

in Waddenzee en Noordzeekustzone tezamen.; 

behoud van het huidige leefgebied op zee en op 

zandplaten; uitbreiding van het leefgebied in duinen 
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Gewone zeehond Uitstekend Behoud van de kwaliteit van het foerageergebied 

Tabel 11 

Staat van instandhouding en 

instandhoudingsdoelen van 

Vogelrichtlijnsoorten 

Noordzeekustzone (bron: 

Ministerie van LNV) 

Staat van 
Soort , „ _,. Instandhoudingsdoelen 

instandhouding 

Kluut Uitstekend Nog onbekend 

Rosse grutto Uitstekend Nog onbekend 

Noordse stern Beduidend Nog onbekend 

Kleine 

mantelmeeuw 

Uitstekend Nog onbekend 

Toppereend Uitstekend Nog onbekend 

Eider Goed Nog onbekend 

Zwarte zee-eend Goed Nog onbekend 

Bonte 

strandloper 

Uitstekend Nog onbekend 

Zilverplevier Uitstekend Nog onbekend 

Kanoet Goed Nog onbekend 

Bontbekplevier Beduidend Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 

het behoud van de bijdrage aan de sleutelpopulatie van 

het westelijk waddengebied met >20 paren 

Strandplevier Beduidend Idem 

A4. GEBIEDEN VALLEND ONDER DE NATUURBESCHERMINGSWET 1968 

Beschermde Natuurmonumenten 

In en nabij het plangebied liggen drie natuurgebieden die beschermd worden op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1968: 

• Duinen Den Helder-Callantsoog 

• Duinen van Schoorl 

• Hargergat 

Deze gebieden overlappen ruimtelijk geheel met de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Na 

aanwijzing van deze laatste in de komende jaren vervalt de status als Beschermd Natuur

monument. De instandhoudingsdoelen worden overgenomen naar de nog te formuleren 

instandhoudingsdoelen voor de richtlijngebieden. 

"W0JiOrs'0^t/100OS9/LB ARCADIS 



INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

A5. WEZENLIJKE KENMERKEN EN INSTANDHOUDINGSDOELEN VAN BESCHERMDE 

NATUURMONUMENTEN 

In de aanwijzingsbeschikking zijn de wezenlijke kenmerken van, en instandhoudingsdoelen 

voor beschermde natuurmonumenten (min of meer expliciet) geformuleerd. Deze zijn 

hieronder per gebied samengevat. 

Duinen Den Helder-Callantsoog 

Kenmerken 

• Het gebied vormt een schakel in het Nederlands kustduingebied, dat van internationale 

betekenis is. 

• Het gebied is een karakteristiek voorbeeld van het Nederlands duinlandschap. 

• Het gebied is een in ecologisch en landschappelijk opzicht integrerend onderdeel van het 

duingebied tussen Den Helderen Petten. 

• Het gebied wordt gevormd door ten oosten van het strand gelegen en onderling samen

hangende duinen, vochtige en droge duinvalleien, duingraslanden, schraallanden, 

wateren, bossen, struwelen en ruigten. 

• Het gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan milieuomstandig-

heden, waardoor zich een aantal waardevolle levensgemeenschappen hebben 

ontwikkeld. Hieronder vallen minder algemene vegetaties met minder algemene tot 

zeldzame soorten. 

• Het gebied is van belang als broed-, rust-, foerageer- en doortrekgebied voor vogels, en 

als biotoop voor een groot aantal soorten insecten, amfibieën, reptielen en zoogdieren, 

waaronder minder algemene tot zeldzame soorten. 

Instandhoudingsdoelen 

• Behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische, 

hydrologische en ecologische samenhang van de verschillende gebiedsdelen van het 

natuurmonument en omringende natuurgebieden. 

• Ontplooiing van natuurlijke potenties van het natuurmonument door verbetering van 

bestaande of herstel van verdwijnende milieuomstandigheden. 

Duinen van Schoor/ 

Kenmerken 

• Het natuurmonument vormt een integrerend onderdeel van het Nederlandse 

kustduingebied, dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een grote ruimtelijke 

afwisseling in milieuomstandigheden en een daarmee samenhangende soortenrijkdom. 

• Het natuurmonument kent een in grote delen vrijwel ongeschonden reliëf en variatie in 

kalkgehalte en vochttoestand en een grote variatie aan plantengemeenschappen. De 

meeste stadia en overgangen van duinvegetaties zijn aanwezig. 

• Het gebied is van belang als broed-, rust-, foerageer- en doortrekgebied voor vogels, en 

als biotoop voor een groot aantal soorten insecten, amfibieën, reptielen en zoogdieren, 

waaronder minder algemene tot zeldzame soorten; 

Instandhoudingsdoelen 

• Behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische, 

hydrologische en ecologische samenhang van de verschillende gebiedsdelen van het 

natuurmonument en omringende natuurgebieden. 

• Ontplooiing van natuurlijke potenties van het natuurmonument door verbetering van 

bestaande of herstel van verdwijnende milieuomstandigheden. 
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Hargergat 

Kenmerken 

• Het natuurmonument bestaat uit een duinvallei met hellingen waaruit duinbeken 

ontspringen welke geleidelijk samenkomen in een bredere waterloop. Dit is bijzonder 

omdat in ons land nagenoeg alle duinbekenstelsels zijn verdwenen. 

• De vegetatie is soortenrijk en behoort lot relatief zeldzame graslandtypen. 

• Het natuurmonument is een der belangrijkste groeiplaatsen van de Klimopwater

ranonkel. 

• Het natuurmonument is van grote betekenis uit faunistisch oogpunt (o.a. Wijngaardslak, 

Beekprik). 

Instandhoudingsdoelen 

• Instandhoudingsdoelen zijn niet concreet geformuleerd. Voor de hand ligt dat het gebied 

beschermd wordt om de zeldzame geomorfologische, abiotische en ecohydrologische 

omstandigheden en de daaraan verbonden levensgemeenschappen in stand te houden. 

B. BESCHERMDE SOORTEN 

B1. STRENG BESCHERMDE EN BEDREIGDE SOORTEN IN HET PLANGEBIED 

Het Noord-Hollandse kustgebied wordt gekenmerkt door een hoge biodiversiteit. Door de 

grote afwisseling in milieuomstandigheden en habitattypen is het gebied leefgebied van 

veel, soms relatief zeldzame soorten dieren en planten. Een deel van deze soorten is streng 

beschermd door de Flora- en faunawet, of heeft een status als bedreigde soort op een Rode 

Lijst. 

Door de bescherming van Natura 2000 gebieden worden deel leefgebieden en biotopen van 

veel van deze soorten al beschermd. Dit geldt met name voor beschermde soorten planten 

en vogels, waarvoor deze gebieden direct zijn aangewezen (via habitattypen en 

kwalificerende soorten). Andere soorten, zoals bijvoorbeeld Zandhagedis, dagvlinders en 

Gevlekte witsnuitlibel worden indirect beschermd door de instandhouding van de habitats 

waaraan zij gebonden zijn. Voor andere beschermde soorten is de bescherming via 

Richtlijngebieden minder direct, enerzijds omdat zij minder stringent gebonden zijn aan 

specifieke beschermde habitattypen, of omdat zij in belangrijke mate (ook) buiten de Natura 

2000-gebieden voorkomen. De populaties van deze soorten en hun leefgebieden worden 

beschermd door de Flora- en faunawet. 

In dit verband is met name het poldergebied achter de Hondsbossche Zeewering van belang 

(De Putten, Vereenigde Harger- en Pettemerpolder), dat voor verschillende soorten 

bedreigde planten en vogels een belangrijk gebied is. Daarnaast komen in het gebied een 

aantal soorten vleermuizen voor, die van verschillende gebieden binnen en buiten de 

duinen gebruik maken voor verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes. Tenslotte is er 

een aantal watergebonden diersoorten, zoals Waterspitsmuis en Rugstreeppad die ook 

buiten het beschermde duingebied voor kunnen komen. 

Tabel 12 geeft een overzicht van de streng beschermde en een aantal bedreigde soorten die 

in het studiegebied voor kunnen komen buiten de habitarichtlijngebieden en vogelrichtlijn-

gebieden waar zij al eventuele bescherming genieten op basis van de gebiedsbescherming. 
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Tabel 12 

Aandachtssoorten 

_ . . „ Habitatrichtlijn, bijlage I 
Soort Rode Lijst iv f 

Zoogdieren 

Dwergvleermuis X 
Laatvlieger X 

Meervleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Rosse vleermuis X 

Waterspitsmuis Kwetsbaar X 

Watervleermuis 

Gewone zeehond Kwetsbaar 

Bruinvis Ernstig bedreigd X 
Tuimelaar Verdwenen uit Nederland X 

Vogels 

Slobeend Kwetsbaar 

Zomertaling Kwetsbaar 
Bontbekplevier Kwetsbaar 

Visdief Kwetsbaar 
Amfibieén en reptielen 

Rugstreeppad X 

Zandhagedis Kwetsbaar X 
Insecten 

Duinparelmoervlinder Bedreigd 

Kleine parelmoervlinder Kwetsbaar 
Kommavlinder Kwetsbaar 

Gevlekte witsnuitlibel Bedreigd X 
Planten 

Groenknolorchis Bedreigd X 

Klimopwaterranonkel Kwetsbaar 

Vleeskleurige orchis Kwetsbaar 

Gevlekte orchis Kwetsbaar 

Tabel 13 

Voorkomen van soorten in het 

studiegebied 

De niet door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden buiten de kustzone en de 

duinen hebben daarnaast nog andere belangrijke functies voor met name vogels. Het gaat 

hierbij vooral om het poldergebied achter de Hondsbossche Zeewering: 

• foerageergebied voor ganzen (o.a. Rotgans, Brandgans, Dwerggans). Het ministerie van 

LNV bereidt de aanwijzing voor als Richtlijngebied vanwege de relatief grote aantallen 

dwergganzen die hier voorkomen; 

• foerageergebied voor water- en trekvogels (eenden, zwanen, steltlopers, Lepelaar, 

roofvogels). 

B2. GLOBALE VERSPREIDING 

Onderstaande tabel geeft een indruk over de globale verspreiding van beschermde en 

bedreigde soorten in het plangebied en omgeving. De verspreidingsgegevens zijn ontleend 

aan verspreidingsatlassen, overzichten van de provincie Noord-Holland en beheerplannen. 

Soort Verspreiding 
Dwergvleermuis Schaars voorkomend in poldergebieden, vooral in bebouwde gebieden; 

nauwelijks voorkomend in de duinen 

Laatvlieger Vrij algemeen en ruim verspreid, plaatselijk ook in de duinen 

Meervleermuis Vrij algemeen in poldergebieden, in omgeving van kanalen en vaarten 

Ruige Vrij zeldzaam. Paarplaats in eendenkooi bij Callantsoog 
dwergvleermuis 
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Rosse vleermuis Relatief zeldzaam, maar wel regelmatig foeragerend bij de 
zeeweringen 

Waterspitsmuis Polders onder Petten, polders bij Callantsoog 

Watervleermuis Zeldzaam; incidenteel voorkomend in poldergebieden 

Gewone zeehond Trekt regelmatig langs de kust. Rustplaatsen op Noorderhaaks 

Bruinvis Komt in toenemende mate voor in de (kustwateren van) de Noordzee, 

en zal zich in de nabije toekomst hier waarschijnlijk ook voortplanten 

Tuimelaar Zeer zeldzaam langs de kust van de Noordzee; wordt de laatste jaren 

vaker waargenomen. 

Slobeend Broedvogel in VHP-polder, Zwanenwater en polders rond Groote 

Keeten 

Zomertaling Broedvogel in de VHP-polder en lokaal in polders langs de 

binnenduinrand en in natte duinvalleien 

Bontbekplevier Broedvogel op strand bij Groote Keeten en in natuurbouwprojecten in 

de duinen 

Visdief 

Rugstreeppad 

Broedvogel in de Putten 

Relatief algemeen in duin- en poldergebied van Noord-Holland 

Zandhagedis Verspreid in alle duingebieden 

Duinparelmoervlinder Komt vooral voor in de brede duinen van Noord-Holland 

Kleine 
parelmoervlinder 

Komt algemeen voor in de duinen 

Kommavlinder Noordduinen 

Gevlekte witsnuitlibel Zwanenwater; Harmslootvallei 

Groenknolorchis Is na 1980 waargenomen in verschillende delen van de duinen tussen 

Petten en Den Helder, maar lijkt nu verdwenen 

Klimopwaterranonkel Hargergat, VHP-Polder 

Vleeskleurige orchis Hazepolder 

Gevlekte orchis Hazepolder; waarschijnlijk ook in de bredere duingebieden 

B3. KOPPELING MET HABITATTYPEN 

Grote delen van het plan- en studiegebied zijn beschermd, o.a. op grond van het voorkomen 

van specifieke habitattypen. Deze habitattypen vormen in veel gevallen geschikte biotopen 

voor beschermde soorten. Deze soorten worden op deze wijze indirect ook beschermd in de 

Natura 2000-gebieden, ook al gelden er geen expliciete instandhoudingsdoelen vix»r. In 

onderstaande tabel is aangegeven welke habitattypen geschikte biotopen zijn voor de 

betreffende soorten, en daardoor deel uit kunnen maken van het (potentiële) leefgebied. 

Tabel 14 

Relatie van soorten met 

habitattypen 

Soort Habitattypen 

Dwergvleermuis 2180 

Laatvlieger 2180 

Meervleermuis 2190 

Ruige dwergvleermuis 

Rosse vleermuis 

2180 

2180 
Waterspitsmuis 2190 

Watervleermuis 2180, 2190 

Gewone zeehond 1110, 1140 

Bruinvis 

Tuimelaar -
Slobeend 2190 

Zomertaling 2190 

Bontbekplevier 1310. 2110 

Visdief 1310.2110 

Rugstreeppad 2190 
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Soort Habitattypen 

Zandhagedis 2120, 2130. 2140 

Duinparelmoervlinder 2130 

Kleine parelmoervlinder 2130 

Kommavlinder 2130. 2140 

Gevlekte witsnuitlibel 2190 

Groenknolorchis 2190 
Klimopwaterranonkel -
Vleeskleurige orchis 2190 

Gevlekte orchis 2190 

C. PROVINCIALE EHS 

In het streekplan Noord-Holland Noord is het complete plangebied omschreven als 

provinciale ecologische hoofdstructuur. Daarin worden drie soorten gebieden onder

scheiden; 'grote natuurgebieden', 'half natuurlijke natuur' en 'cultuurnatuur'. Ook de 

Noordzeekustzone maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In het 

plangebied takken verschillende ecologische verbindingszones aan. Bovendien loopt er een 

robuuste verbindingszone ("van kust naar kust") door het plangebied ter hoogte van 

Callantsoog. 

Voor deze gebieden zijn natuurdoelen geformuleerd, die o.a. worden gebruikt voor het 

vaststellen van het gewenste beheer, en de daaraan verbonden subsidiering. De natuur

doelen voor bestaande en nieuwe natuur zijn uitgewerkt in het rapport Natuurdoeltypen in 

Noord-Holland en in verschillende natuurgebiedsplannen. 

Tabel 15 geeft een overzicht van de belangrijkste natuurdoeltypen in verschillende 

deelgebieden. 

Tabel 15 

Natuurdoeltypen in 

deelgebieden van de PEHS 

Deelgebied Belangrijkste natuurdoeltypen I 
Huisduinen (nieuw begrensd, 25 ha) Nat schraalgrasland (15-50%) 

Bloemrijk grasland (15-50%) 

Droog duingrasland (15-50%) 

Grafelijkheidsduinen en Donkere Duinen Droog duingrasland (>50%) 

Nat schraalgrasland (15-50%) 

Struweel (15-50%) 

Bloemrijk grasland (5-15%) 

Bos van kalkarm duin (5-15%) 

Droge duinheide (5-15%) 

Duinzoom Den Helder (nieuw begrensd, 25 ha) Nat schraalgrasland (15-50%) 

Bloemrijk grasland (15-50%) 

Droog duingrasland (15-50%) 

Struweel en bos (kalkarm zand) (5-15%) 

Hakhout en bos kalkarm duin (5-15%) 

Refugium, tuintjes en de Nollen Nat schraalgrasland (15-50%) 

Bloemrijk grasland (15-50%) 

Droge duinheide (15-50%) 

Noordduinen en Botgat Droog duingrasland (>50%) 

Droge duinheide (5-15%) 

Polder 't Hoekje Bloemrijk grasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 
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Deelgebied Belangrijkste natuurdoeltypen 

Callantsoog, Nollen en Nat schraalgrasland (15-50%) 

natuurontwikkelingsgebied (77 ha) Bloemrijk grasland (15-50%) 

Droog duingrasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 

Kooibosch-Luttikduin Bloemrijk grasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 

Nat schraalgrasland (5-15%) 

Bos van kalkarm duin (5-15%) 

Zwanenwater Droog duingrasland (>50%) 

Vochtige duinvallei (15-50%) 

Struweel (15-50%) 

Duinmeer (5-15%) 

Nat schraalgrasland (5-15%) 

Bloemrijk grasland (5-15%) 

Droge duinheide (5-15%) 

Bos van kalkarm duin (5-15%) 

Corridor Duinen-Wildrijk (nieuw begrensd, 14 

ha) 
Nat schraalgrasland (15-50%) 

Bloemrijk grasland (15-50%) 

Droog duingrasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 

Pettemerduinen Droog duingrasland (>50%) 

Vochtige duinvallei (5-15%) 

Struweel (5-15%) 

Duinmeer (5-15%) 

Droge duinheide (5-15%) 

Bos van kalkarm duin (5-15%) 

Abtskolk en Hazepolder Bos van kalkrijk duin (15-50%) 

Duinbeek (5-15%) 

Duinmeer (5-15%) 

Abtskolk (nieuw begrensd, 11 ha) Bloemrijk grasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 

Schoorlse Duinen Dynamisch duinlandschap (>50%) 

Bos van kalkarm (15-50%) 

Droge duinheide (5-15%) 

Harger- en Pettemerpolder 8loemri|k grasland (15-50%) 

Grasland (15-50%) 

Brakwatergemeenschap (5-15%) 

Brak grasland en ruigte (5-15%) 

Rietland en ruigte (5-15%) 

In de bestaande natuurgebieden in de duinen is het beheer vooral gericht op instand

houding van de bestaande natuur(doel)typen, met name graslanden, vochtige duinvalleien, 

duinheiden en bossen. In grote lijnen komen deze doelstellingen overeen met de instand

houdingsdoelen die vanuit het Natura 2000-kader worden gesteld, zij het dat ten noorden 

van Petten niet of nauwelijks naar grotere eenheden natuur waarin natuurlijke processen 

een rol spelen gestreefd wordt. 

Langs de binnenduinrand zijn op verschillende plaatsen, maar met name bij Callantsoog 

nieuwe natuurgebieden begrensd. In deze gebieden wordt vooral gestreefd naar herstel van 

de ecohydrologische relatie met het duingebied, waardoor duinrellen, door kwel gevoede 

wateren, en (hei)schrale graslanden de belangrijkste natuurdoelen vormen. 

In de polders achter de Pettemer- en Hondsbossche Zeewering, die tot de zogenaamde 

probleemgebieden (gebieden met natuurlijke handicaps voor landbouw), is de ontwikkeling 

vooral gericht op weidevogels en (zilte) schraalgraslanden. 
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BIJLAGE v3 Selectie te toetsen habitats, soorten en 
natuurdoeltypen 
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Habitattypen Natura 2000 

Type Relevantie Motivatie I 

1110 Zandbanken Ja Ondiepe kustzone Noordzee behoort hier 

mogelijk toe. 

2110 Embryonale duinen Ja Ontwikkelingskansen in samenhang met 

kustbescherming 

2120 Witte duinen Ja Idem 

2130 Grijze duinen Ja Prioritair type. Zeer ongunstige staat van 

instandhouding. Risico's voor aantasting. 

Kansen voor ontwikkeling en 

kwaliteitsverbetering in samenhang met 

duinzoomontwikkeling 

2180 Duinbossen Ja Duinberkenbossen zijn gebonden aan 

duinvalleien (zie daar). Matig ongunstige staat 

van instandhouding. Ontwikkelingsdoelstelling 

2190 Vochtige duinvalleien Ja Zeer ongunstige staat van instandhouding. 

Ontwikkelingskansen in relatie tot 

kustbescherming i.r.t kustuitbreiding en 

duinzoomontwikkeling 

6230 Heischrale graslanden Ja Prioritair type. Zeer ongunstige staat van 

instandhouding. Risico's voor aantasting. 

Kansen voor ontwikkeling en 

kwaliteitsverbetering in samenhang met 

duinzoomontwikkeling 

Komt niet voor in invloedsgebied 1130 Estuaria Nee 

Prioritair type. Zeer ongunstige staat van 

instandhouding. Risico's voor aantasting. 

Kansen voor ontwikkeling en 

kwaliteitsverbetering in samenhang met 

duinzoomontwikkeling 

Komt niet voor in invloedsgebied 

1140 Slikwadden en Nee Komt niet voor in invloedsgebied 

zandplaten 

1170 Riffen Nee Onduidelijk status type in Nederland. Komt 

niet voor in invloedsgebied 

2140 Duinheiden Nee Gunstige staat van instandhouding. Weinig 
risico's voor substantiële aantasting. Geen 

ontwikkelingsdoelen. 

2160 Duindoornstruweel Nee Idem 

2170 Kruipwilgstruweel 

7210 Kalkmoerassen 

Nee Idem 2170 Kruipwilgstruweel 

7210 Kalkmoerassen Nee Geen substantiële invloed op duinmeren 

Zwanenwater te verwachten 

Geen substantiële invloed op duinrellen 3260 Duinbeken Nee 

Zwanenwater te verwachten 

Geen substantiële invloed op duinrellen 
Schoorl te verwachten 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

Habitalrichtlijnsoorten 

Soort Relevantie Motivatie 

Groenknolorchis Ja Opgave Natura 2000 in samenhang met ontwikkeling 

van jonge duinvalleien. Kansen in relatie tot 

kustbeschermingsmaatregelen 

Gewone zeehond Ja Mogelijke externe werking op platen in noordelijke 

Noordzeekustzone (Razende bol). Soort migreert in 

ondiepe kustzone 

Nauwe korfslak Nee Komt waarschijnlijk niet voor boven Schoorl. Ecologie 

onduidelijk. Lift mee met ontwikkeling duinvalleien 

(habitattype 2190). Geen specifieke Natura 2000-

opgaven 

Noordse woelmuis Nee Komt niet voor. Geen doelstellingen voor populatie in 

invloedsgebied 

Rivierprik Nee Niet specifiek gebonden aan biotopen in studiegebied. 

Geen Natura 2000-opgave verbonden aan ondiepe 

kustzone 
Zeeprik Nee Idem 

Fint Nee Idem 

Bruinvis Nee Idem. Veel onduidelijkheid over populatieontwikkeling 

Grijze zeehond Nee Soort komt niet voor in invloedsgebied 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

Vogelrichtlijnsoorten.broedvogels 

Soort Relevantie Motivatie 

Kleine mantelmeeuw Ja Populatieontwikkeling is verbonden aan 

dynamiek in zeereep: hier ligt relatie met 

kustbescherming 

Bontbekplevier, Ja Kansen voor vestiging op kust in relatie tot 

Strandplevier dynamiek op strand en in zeereep 

Visdief Ja Kansen voor vestiging in (nieuwe) jonge 

duinvalleien 

Tapuit Ja Zeer belangrijke populatie in nationaal opzicht. 

Relatie met droge duingraslanden (habitattype 

2130) 

Velduil Ja Soort is gebonden aan duingraslanden en 

duinvalleien. Kansen op hervestiging in relatie 

tot kustbeschermingsmaatregelen 

Blauwe kiekendief Ja Soort is gebonden aan duinvalleien. Kansen op 

hervestiging in relatie tot 

kustbeschermingsmaatregelen 

Aalscholver, Lepelaar, Nee Geen substantiële invloed op duinmeren 

Roerdomp Zwanenwater te verwachten. Geen directe 

relatie te verwachten met ontstaan van nieuwe 

jonge valleien en herstel van eventuele 

bestaande valleien 

Dwergstern, Noordse stern, Nee Soorten komen nergens voor langs 

Grote stern vastelandskust. Kansen voor vestiging nihil, ook 

bij meer dynamiek op strand en in zeereep, o.a. 

vanwege voedselsituatie 

Bruine kiekendief Nee Komt voor in het gebied Zwanenwater, maar is 

hier geen kwalificerende soort. Geen invloed op 

populatie in Waddengebied verwacht 

Kluut Nee Broedplaatsen in Waddengebied en 

Noordzeekustzone worden niet significant 

beïnvloed 

Eidereend Nee Broedplaatsen in Waddengebied worden niet 

significant beïnvloed 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

Vogelrichtlijnsoorten: niet broedvogeis 

Soort Relevantie Motivatie 

Eidereend Ja Relatie met ondiepe kustzone. Beïnvloeding 

mogelijk via voedselbeschikbaarheid en 

verstoring 

Zwarte zee-eend Ja Idem 
Overige watervogels: Fuut, Nee Instandhoudingsdoelen zijn nog onbekend. 

Meerkoet, Middelste zaagbek, Belangrijke leef gebieden (in Waddenzee en 

Wilde eend, Aalscholver, Kleine Noordzeekustzone) liggen buiten 

zwaan, Toendrarietgans, invloedssfeer Zwakke Schakels. 

Grauwe gans, Brandgans, 

Rotgans. Bergeend, 

Wintertaling, Pijlstaart, 

Slobeend, Toppereend, 

Brilduiker, Nonnetje, Grote 

zaagbek, Smient 

Steltlopers: Zilverplevier, Nee Idem 

Goudplevier, Kanoet, Rosse 

grutto, Scholekster, 

Bontbekplevier, Strandplevier, 

Grutto, Wulp, Zwarte ruiter, 

Tureluur, Groenpootruiter, 
Steenloper, Bonte strandloper, 

Drieteenstrandloper, Kievit 

Overige soorten: Slechtvalk, Nee Idem 

Zwarte stern 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD HOLLAND 

Streng beschermde soorten 

Selectiecriteria vooraf: 

• Streng beschermde soorten FF-wet: tabel 2 en 3 

• Vogels en Planten: tevens Rode Lijstsoort 

• Insecten: Rode lijstsoort 

Soort Relevantie Motivatie 

Zoogdieren 

Dwergvleermuis, Laatvlieger, Ja Komen langs duinzoom voor. Wordt mogelijk 

Ruige dwergvleermuis, Rosse beïnvloed door duinzoomontwikkeling 

vleermuis 

Meervleermuis, Nee Foerageren in waterrijke poldergebieden. 

Watervleermuis Geen invloed van maatregelen verwacht 

Overige vleermuizen Nee Soorten komen niet in het studiegebied voor 

Komt potentieel voor in duinzoom. Invloed Waterspitsmuis Ja 

Soorten komen niet in het studiegebied voor 

Komt potentieel voor in duinzoom. Invloed 

van maatregelen verwacht 

Noordse woelmuis Nee Soort komt niet voor. Geen 

instandhoudingsdoelen voor Kop van Noord-

Holland 

Gewone zeehond Ja Komt ook voor buiten Natura 2000-gebied in 

ondiepe kustzone (migratie) 

Bruinvis Nee Niet specifiek gebonden aan biotopen in 

studiegebied. Geen Natura 2000-opgave 

verbonden aan ondiepe kustzone 

Tuimelaar Verdwenen 

uit Nederland 

Komt niet voor in ondiepe kustzone 

Vogels 

Owerggans Ja Wintervogel in polders achter de 

zeeweringen. Reden voor toekomstige 

aanwijzing 

Slobeend, Zomertaling Ja Rode Lijst-soorten. Komen voor in de polders 

buiten Vogelrichtlijngebieden 

Rode Lijst-soorten. Komen voor in polders Bontbekplevier. Visdief Ja 

Rode Lijst-soorten. Komen voor in de polders 

buiten Vogelrichtlijngebieden 

Rode Lijst-soorten. Komen voor in polders 
achter de zeeweringen buiten 

Vogelrichtlijngebied 

Amfibieên en reptielen 

Rugstreeppad Ja Belangrijke soort van duinvalleien en polders. 
Niet expliciet beschermd in Natura 2000-
gebieden 

Zandhagedis Ja Belangrijke soort van droge duingraslanden. 

Niet expliciet beschermd in Natura 2000-

gebieden 

Insecten 

Duinparelmoervlinder, Kleine Ja Rode Lijstsoorten. Populaties komen voor in 

parelmoervlinder, droge duingraslanden ten noorden van 

Kommavlinder Callantsoog. Worden niet expliciet beschermd 

in Natura 2000-gebieden 

Gevlekte witsnuitlibel Nee Populatie in Zwanenwater wordt niet 

beïnvloed door maatregelen. 

Biotoopontwikkeling is verbonden aan 

duinvalleiontwikkeling en -herstel 
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INTEGRALE BEOORDELING ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND 

Soort Relevantie Motivatie i 

Planten 

Groenknolorchis Nee Instandhouding wordt volledig voorzien in 
Natura 2000-gebieden. Geen biotopen buiten 

beschermde gebieden 

Klimopwaterranonkel Nee Soort komt niet voor ten noorden van 
zeeweringen 

Vleeskleurige orchis. Gevlekte 
orchis 

Ja Rode Lijstsoorten, komen voor in Hazepolder, 

direct achter Pettemer Zeewering 

Natuurdoeltypen 

Natuurdoeltype Relevantie Motivatie 

Nat schraalgrasland Ja Ontwikkelingsmogelijkheden buiten 

(toekomstig) Natura 2000-gebied c.q. buiten 

definitie Natura 2000-habitattypen 

Bloemrijk grasland Ja Idem 

Struweel Ja Ontwikkelingsmogelijkheden buiten 

(toekomstig) Natura 2000-gebied c.q. buiten 

definitie Natura 2000-habitattypen 

Struweel en bos van kalkarm 

zand 
Ja Ontwikkelingsmogelijkheden buiten 

(toekomstig) Natura 2000-gebied c.q. buiten 

definitie Natura 2000-habitattypen 

Bos van kalkarm duin Ja Ontwikkelingsmogelijkheden buiten 

(toekomstig) Natura 2000-gebied c.q. buiten 

definitie Natura 2000-habitattypen 

Droog duingrasland Nee Alleen binnen (toekomstig) Natura 2000-gebied 

en binnen definitie Natura 2000-habitattypen 

Droge duinheide Nee Alleen binnen (toekomstig) Natura 2000-gebied 
en binnen definitie Natura 2000-habitattypen 

Grasland Nee Natuurdoeltype met beperkte 

natuurwetenschappelijke betekenis 

Vochtige duinvallei Nee Alleen binnen (toekomstig) Natura 2000-gebied 

en binnen definitie Natura 2000-habitattypen 
Duinmeer Nee Alleen binnen (toekomstig) Natura 2000-gebied 

en binnen definitie Natura 2000-habitattypen 

Duinbeek Nee Buiten invloedsgebied Zwakke Schakels (Duinen 
Schoorl) 

Dynamisch duinlandschap Nee Buiten invloedsgebied Zwakke Schakels (Duinen 
Schoorl) 
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Afbakeningstabel etfectbepaling 

Legenda 

Code Betekenis 
- Effecten zijn uitgesloten 
/ Tijdelijke effecten zijn mogelijk 
X Effecten zijn mogelijk 
XX Grote effecten zijn mogelijk 

O-alt Gladde Duinzoom Duin/oom Harde kust Zachte kust 
Maatregel Invloed l'rimair effect Ecologisch Kffcct kust ruimte verbreding 

Zeewaartse 

verbreding met 

/and 

Ruimtebeslag Vernietiging biotoop 
vooroever en strand 
(tijdelijk c.q. permanent 
bij onderhoudssupplcties) 

Effect op natuurlijkheid; morfologie (intactheid 
morfologie), bodemstnictuur (intactheid 
bodemontwikkeling) 

X X X 

Effect op bodemgebonden diergroepen en daardoor 
indirect op aandachtsoorten vissen en vogels 

X X - - X 

Vernietiging biotoop 
zee reep 

Aantasting habitattypen embryonale en witte duinen X X - - - X 

Aani.-.-unt' leeteebied fauna en Lir.vipla.Hscn tlora X X - - X 
Uitbreiding strandvlakte 
en duingebied 

Toename oppervlakte natuurgebied X XX - - - X 

Effect op natuurlijkheid; primaire duinvorming; 
vergroting areaal embryonale en witte duinen; ontstaan 
van (natuurlijke) duinvalleien 

X XX X 

Effect op habitattypen/vegetatic: ontstaan van 
pioniervegetaties in successiereeksen droge duinen en 
duinvalleien en standplaatsen specifieke aan verstuiving 
verbonden s<xirten 

XX 

Effect op fauna: uitbreiding potentiële biotopen voor 
strandbroedende vogels, steltlopers, kleine 
mantelmecuw. kiekendief en velduil en op termijn voor 
moerasvoeels 

XX 

Uitbreiding potentiële biotopen voor andere fauna - XX - -
Stromingsverandering 
en 

Verandering transport vislarven - - - - -

Morfologische 
veranderingen 

Aantasting habitats en soorten van ondiep water, 
zandplaten en kwelders 

X X - X X 

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen en 

Verandering samenstelling vogel- en zeezoogdieren 
populatie 

/ 1 / 

http://Lir.vipla.Hscn


O-alt (iladdc Duinzoom Duinzoom Harde kust Zachte kust 
Maatregel In»loicl Primair effect Ecologisch Effect kust ruimte verbreding 

visuele veranderingen 
(lijdelijk) 

Verstoring door 
toename 
-.trandreea-atie 

Toename aanwezigheid 
mensen (permanent) 

Verandering samenstelling vogclpopulatic / / / 

Verandering 
hydrologisch systeem 

Verhoging 
grondwaterstand 
(vematting duinvalleien); 
versterking laterale 
afvoer (via zeereep c.q. 
duinzoom. ontstaan van 
kwelzones. duinrellen en 
strandbeken); 
vermindering zoute kwel 
in binnenland 

Verhoging kwaliteit grondwatergebonden habitats 
(vochtige duinvalleien, duinbeken, schraalgraslanden, 
heischrale graslanden) 
Effect op diversiteit soorten (flora, fauna) 

X 

Vergroting ruimtelijke 
ecologische 
samenhang 

Verbetering uitwisseling 
tussen (specifieke 
habitats in) afzonderlijke 
duingebieden 

Herkolonisatie van potentiële leefgebieden 
Ontstaan van stabielere populaties; effect op diversiteit 
soorten 

X XX \ 

Zccwaartse 

verbreding met 

dammen 

Ruimtebeslag Vernietiging biotoop 
vooroever en strand 

Effect op natuurlijkheid; morfologie (intactheid 
morfologie), bodemstructuur (intactheid 
bodemontwikkeling) 

X X 

Effect op bodemgebonden diergroepen en daardoor 
indirect op aandachtsoorten vissen en vogels 

- - XX X 

Introductie nieuw 
substraat (stenigi 

Effect op diversiteit soorten - - - - XX X 

! ilhreiding strandvlakte Toename oppervlakte natuurgebied - - - - -
Effect op natuurlijkheid; primaire duinvorming; 
vergroting areaal embryonale en witte duinen; 

X X 

Effect op habitattypen/vcgetatie: ontstaan van 
pioniervegetaties in successiereeksen droge duinen en 
standplaatsen specifieke aan verstuiving verbonden 
soorten 
Effect op fauna: uitbreiding potentiële biotopen voor 
strandhrocdende vogels, kleine mantelmeeuw 

X X 

Morfologische 
veranderingen 

Aantasting habitats en soorten van ondiep water, 
zandplaten en kwelders 

X X - - X X 

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen en 
visuele veranderingen 
(tijdelijk) 

Verandering samenstelling vogel- en zeezoogdieren 
populatie-

Verstoring door 
toegenomen 

Toename aanwezigheid 
mensen (permanenti 

Verandering samenstelling vogelpopulalies - - - / 1 



O-alt Gladde Du in/oom Du in/c KUIT Harde kust Zachte kust 1 
Maatregel Invloed Primair effect Ecologisch Kffect kast ruimte verbreding 

strandrecreatie 
Barrière werking Blokkade migratie 

parallel aan kustlijn 
Verkleining/verzwakking populaties bodemdiercn, 
zeeoogdieren en vissen 

- - - X X 

Omwikkeling 

grootschalige 

recreatie (Marina 

Pellen i 

Ruimtebeslag Vernietiging biotoop 
vooroever en strand 

Effect op natuurlijkheid; morfologie (intactheid 
morfologie), bodemstructuur (intactheid 
bodemontwikkeling) 

\ X 

Effect op bodemgebonden diergrocpen en daardoor 
indirect op aandachtsoorten vissen en vogels 

- - X X 

Introductie nieuw 
substraat (stenig) 

Effect op diversiteit soorten - - x X 

Vernietiging 
binnendijkse biotopen 

Aantasting habitartypen - - - - - -

Aanlasting leefgebied fauna en groeiplaatsen Hora - - - -
Uitbreiding binnendijkse 
l/ilie (natuur 

Toename oppervlakte natuurgebied - - - XX XX 

Effect op habitattypen/vegetatie: ontstaan van water-. 
in.«.-ra- en gra>land\egetaties van zilte omstandigheden 

- - - - XX XX 

Effect op fauna: uitbreiding van biotopen voor 
weidevogels, steltlopers, water- en moerasvogels. 
noordse woelmuis e.d. 

XX XX 

Uitbreiding 
strandvlakte 

Vergroting areaal Toename oppervlakte natuurgebied - - - -

Natuurlijke processen Effect op natuurlijkheid: primaire duinvorming; 
vergroting areaal embryonale en wille duinen; 

- - - X X 

Effect op 
habitattypen/vegetatie en 
flora 

Ontstaan van pioniervegetaties in successiereeksen droge 
duinen en standplaatsen specifieke aan versluiving 
verbonden soorten 

Effect op fauna Uitbreiding potentiële biotopen voor strandbroedende 
vogels, kleine mantelmeemi 

- - - -

Morfologische 
veranderingen 

Aantasting habitats en soorten van ondiep water, 
zandplaten en kwelders 

X X - - X X 

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen en 
visuele veranderingen 
(tijdelijk) 

Verandering samenstelling vogel- en 
zcezoogdierenpopulatics 

/ / 

Verstoring door 
scheepvaart en 
recreatieactiviteiten 

Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen en 
visuele veranderingen 
(permanent | 

Verandering samenstelling vogel- en zeezoogdieren 
populatie 

X X 

Barrièrewerking Blokkade migratie 
parallel aan kustlijn 

Verkleining/verzwakking populaties bodemdiercn. 
/ec/oogdieren en vissen 

- - X X 



O-alt Gladde Duinzoom Duinzoom Harde kust Zachte kust 1 
Maatregel Invloed Primair efTect Ecologisch KfTect kust ruimte verbreding 1 

c. Landwaartsc 

verbreding mei 

/and 

Ruimtebeslag Aantasting habitattypen van duin/oom tduingraslandcn. 
duinstruwelcn. duinbossen, duinvalleien) 

X X 

Aantasting leefgebieden fauna en groeiplaatsen flora - \ X -
Uitbreiding duingebied Toename oppervlakte natuurgebied - - X XX -

Effect op natuurlijkheid: ontstaan/herstel van ecologische 
gradiënten; meer mogelijkheden voor verstuivingsbeheer. 
ontstaan van (natuurlijke) duinvalleien 

XX XX 

Effect op habitattypen/vegetatie: uitbreiding van 
habitattypen van binnenduin (graslanden, struwelen, 
bossen, vochtige duinvalleien) 

X XX 

Effect op fauna: uitbreiding potentiële biotopen vuur 
groot aantal soorten 

- XX XX -

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht. 
aanwezigheid mensen en 
visuele veranderingen 
(tijdelijk 1 

Verandering samenstelling vogel- en 
zoogdierenpopulaties 

1 / 

Verstoring door 
recreatieactiviteiten 

Toename 
geluidsbelasting, licht 
aanwezigheid mensen en 
visuele veranderingen 
(permanent) 

Verandering samenstelling vogel- en 
zoogdierenpopulatics 

X X 

Verandering 
hydrologisch systeem 

Verhoging 
grondwaterstand 
(vernatting duinvalleien); 
versterking laterale 
afvoer (via zeereep c.q. 
duinzoom. ontstaan van 
kwelzones. duinrellen en 
strandbeken); 
vermindering zoute kwel 
in binnenland 

Verhoging kwaliteit grondwatergebonden habitats 
(vochtige duinvalleien, duinbeken, schraalgraslanden. 
hei schrale graslanden) 
Effect op diversiteit soorten (flora, fauna) 

XX XX 

Vergroting ruimtelijke 
ecologische 
samenhang 

\ erbetering uitwisseling 
tussen (specifieke 
habitats in) afzonderlijke 
duingebieden 

Herkolonisatie van potentiële leefgebieden 
Ontstaan van stabielere populaties; effect op diversiteit 
soorten 

XX XX 

d. Dijkverhoging 

(landwaarts l 

Ruimtebeslag Effect op habitattypen/vegetatie: aantasting graslanden, 
moerassen en wateren 

X X X 

Effect op fauna: verkleining areaal broedbiotoop en 
verkleining populatie weide-, water- en moerasvogels. 
Verkleining leefgebied andere soorten 

X X X 



O-alt (iladde Duinzoom Duinzoom Harde kust Zachte kust 
Maatregel Imloed Primair effect Kcologisch Kffect kust ruimte verbredinjf 

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen 
(tijdelijk) 

Verandering samenstelling vogelpopulaties 1 / / 

Verandering 
hydrologisch systeem 

Vermindering zoute kwel Verandering in samenstelling en structuur vegetatie; 
verandering (broed(biotoop voor vogels, verandering 
samenstelling voeelpopulalie-

e. Versterking 

overslagdijk 

Verstoring door aanleg Toename 
geluidsbelasting, licht, 
aanwezigheid mensen 
(tijdelijk) 

Verandenng samenstelling vogelpopulaties / 

Verandering overslag 
zout water 

Idem - - X X - -
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Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 1110: Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
ondiepe zandbanken 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I 
Beleidsmatige status: Geen natuurdoeltype PEHS 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Dit habitattype omvat ondiepe delen van zeeën met zandbanken die permanent onder water staan; de 

waterdiepte bedraagt zelden meer dan 20 meter, gemeten volgens de gemiddelde laagwaterlijn. De 
zandbanken zijn in ons land meestal onbegroeid; plaatselijk bevatten ze algengemeenschappen of 
begroeiingen met Groot zeegras (Zostera marina). Het type is van groot belang vanwege de biomassa en 
diversiteit aan diersoorten, waaronder wormen, kreeftachtigen en schelpdieren. Deze vormen een belangrijke 
voedselbron voor vissen, zeevogels (roodkeelduikers, zee-eenden, meeuwen en sterns) en zeezoogdieren 
(zeehonden). Op sommige locaties zijn omvangrijke banken met strandschelp (o.a. Spisuia solida en Spisuia 
subtruncata) aanwezig. Op plaatsen waar sprake is van hoge dynamiek (sterke stroming), kan dit habitattype 
vrij soortenarm zijn. In de vorm van geulen is het type van belang als trekroute voor volwassen vissen en hun 
larven, waaronder Paling (Anguila anguila), Schol (Pleuronectus platessa) en Bot (Pleuronectus flesus) en 
ook als overwinteringsgebied voor garnalen en krabben. 
Permanent met zeewater overstroomde zandbanken worden aangetroffen in het kustgebied ten noorden van 
de Waddeneilanden, in de Waddenzee, langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust, in de Voordelta en ten 
westen van de Westerschelde. In het Nederlandse deel van het Continentaal Plat wordt het type onder meer 
aangetroffen ter hoogte van Zeeuws-Vlaanderen (uitlopers van de Vlaamse banken) en ten westen van 
Umuiden (de Bruine Bank). 

Verspreiding in het studiegebied: De gehele ondiepe kustzone kan worden opgevat als behorend tot dit habitattype. De Hollandse kust valt 
echter niet onder het Habitatrichtlijngebied Noordzeekustzone. In de instandhoudingsdoelen van het 
ministerie van LNV (concept, 2005) wordt de ondiepe kust van Noord-Holland niet als een van de subtypen 
van dit habitattype opgevat. 



Instandhouding 
Staat van instandhouding De staat van instandhouding van de subtypes die binnen reeds aangemelde Habitarichtlijngebieden liggen 

(subtypen A en B) is matig ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Toename van schelpdieren en wulken en van de aantallen zeezoogdieren en grote vissen, en naar een meer 

gevarieerde leeftijdsopbouw in vispopulaties (van toepassing op subtypen A en B) 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van de huidige oppervlakte (binnen de natuurlijke fluctuaties) en kwaliteit 
Ontwikkelingsopgave regionaal Duurzaam beheer van populaties van schelpdieren (Spisuia en eventueel Ensis), als belangrijke voedselbron 

voor overwinterende en doortrekkende eenden (Zwarte zee-eend en Eidereend). Meer algemene doelen als: 
afwezigheid milieuvreemde stoffen, natuurlijke trofiegraad en rust 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja. 
Indien morfologische effecten ten noorden van Den Helder. 
Impliciet als relevant ecotoop buiten Habitatrichtlijngebieden en t.b.v. biotoop Zwarte zee-eend en Eidereend 
(Vogelrichtlijn; zie fact sheets soorten)  

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 [-] (-) 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 (-) (-) 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 (-) 0 0 (-) 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) (-) (-) 0 0 (-) (-) 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 (-) 0 0 

( • ) 
0 

Externe werking Noordzeekustzone 0 0 0 0 0 0 
Externe werking Waddenzee 0 0 0 0 0 0 
Totaal: (-) (-) | o 0 (•) (-) 

Legenda Beoordeling effect 
Positief effect van grote betekenis 
Positief effect van (enige) betekenis 
Geen verandering van betekenis 
Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 
Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

i 



Toelichting: 
De kust ter hoogte van de verschillende vakken behoort niet tot een richtlijngebied waarvoor het betreffende habitattype kwalificerend is. Desalniettemin kan 
de ondiepe kustzone opgevat worden als een subtype van dit habitattype. Dit subtype wordt negatief beïnvloed door basisalternatieven met een zeewaartse 
uitbreiding c.q. dammen in zee: 
• door zeewaartse uitbreiding neemt het areaal van het habitattype licht af, met name tussen de 7 en 20 meter dieptelijn (maximaal 300 ha op een 

oppervlakte van minimaal enkele tienduizenden km2's op het NCP is minder dan 0,01%). Boven de 7 meter dieptelijn vindt herstel van het oorspronkelijke 
profiel en ecosysteem plaats (behoudens effecten van onderhoudsuppleties). Een eventueel verlies van bodemfauna (waaronder schelpenbanken) zal op 
binnen enkele jaren hersteld zijn. 

• door aanleg van dammen vindt verandering van het natuurlijk substraat plaats over een geringe oppervlakte. Door stromingsveranderingen zal de 
morfologie van de ondiepe kustzone ter hoogte van de dammen veranderen, wat kan leiden tot veranderingen in bodemfauna (positief dan wel negatief). 
Per saldo en in relatieve omvang zullen de veranderingen zeer gering zijn. 

• door onderhoudsuppleties vindt een regelmatige en verstoring van het habitattype plaats. Bij hoge frequenties (vaker dan 1 maal per 5 jaar) vindt niet of 
nauwelijks herstel van het ecosysteem in de suppletiezones plaats, wat kan leiden tot permanent verlies van bodemfauna (met afgeleide effecten voor 
watervogels; zie fact sheets zwarte zee-eend en eidereend). 

De beïnvloede habitats behoren niet tot een reeds aangemeld Habitatrichtlijngebied. De effecten op areaal en kwaliteit van het habitattype zijn daarom 
formeel gezien niet in strijd met Natura 2000 instandhoudingsdoelen. Gezien de zeer geringe (relatieve) omvang en de tijdelijkheid van de effect is de 
betekenis van de effecten op het habitattype zeer gering. 

Significante resp. meetbare effecten op zandbanken in de Noordzeekustzone en de Waddenzee worden niet verwacht.  

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Frequentie onderhoudssuppleties verlagen 
Locatie onderhoudssuppleties afstemmen op ligging schelpenbanken 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 2110 Embryonale wandelende duinen 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I 
Beleidsmatige status: Embryonale duinen maken deel uit van de natuurdoeltypen "Nagenoeg natuurlijk duinlandschap", "Begeleid-

natuurlijk duinlandschap" en "Strand en stuivend duin". 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Dit habitattype omvat duintjes met Biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica), die doorgaans in 

mozaïek voorkomen met onbegroeide embryonale duintjes, vloedmerkvegetatie en strand. Het type wordt 
aangetroffen op aangroeiende kusten, waar deze begroeiing het eerste stadium in de duinvorming 
vertegenwoordigt. 
Dergelijke embryonale duinen komen voor op hoge delen van het strand, doorgaans aan de voet van 
Helmduinen (type 2120), waar ze door verder opstuiving in kunnen overgaan. Sterke windwerking kan er voor 
zorgen dat de duintjes slechts een kort leven beschoren is; eventueel kunnen dan op andere plekken in het 
gebied nieuwe embryonale duinen gevormd worden. Naast Biestarwegras zijn slechts weinig soorten 
aangepast aan de dynamische omstandigheden. Zeepostelein (Honckenya peploides), Zeemelkdistel 
(Sonchus arvensis var. maritimus) en Zandhaver (Leymus arenarius) zijn het meest opvallend. Kenmerkende 
soorten van het vloedmerk zijn onder meer Zeeraket (Cakile maritima), Stekend loogkruid (Salsola kali subsp. 
kali), Spiesmelde (Atriplex prostrata) en - minder algemeen - Gelobde melde (Atriplex laciniata), Kustmelde 
(Atriplex glabriuscula) en Gele hoornpapaver (Glaucium flavum). 
De beste voorbeelden van het type worden gevonden op plekken waar de kust niet is vastgelegd, zoals in 
delen van de Waddeneilanden en in Zuidwest-Nederland. 

Verspreiding in het studiegebied: Goed ontwikkelde vormen van dit habitattype zijn vrijwel beperkt tot de Waddeneilanden. Langs de Noord-
Hollandse kust komen embryonale duinen fragmentarisch en in kleine oppervlakten voor langs de voet van 
de zeereep op relatief extensief gebruikte strandgedeelten. 



instandhouding 
Staat van instandhouding Gunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Minimaal behoud van huidige oppervlakte en behoud van huidige goed ontwikkelde groeiplaatsen langs de 

Hollandse kustduinen 
Instandhoudingsdoel regionaal Zoveel mogelijk !oesiaan van verstuiving in de zeereep over ce gehe'e Noordzee-duinenrij, uitgezonderd 

locaties waar conflicten bestaan met veiligheid 
Ontwikkelingsopgave regionaal Voor een gunstige staat van instandhouding is een verspreiding langs de gehele kustzone vereist. 

Maatregelen voor kustbescherming kunnen hieraan bijdragen door (middels overdimensionering) ruimte te 
scheppen voor natuurlijke verstuivingsprocessen op het strand en in de zeereep. 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 2 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Het type vormt een eerste stadium in de genese en successie van kustduinen, en vormt daarmee een 
belangrijke indicator voor het optreden van natuurlijke landschapsvormende processen en een dynamisch 
kust-ecosysteem. Dit eerste stadium ontbreekt nu vrijwel volledig. Kansen om dit type dynamisch te 
ontwikkelen langs de Hollandse kust dienen in het licht van de instandhoudingsdoelen en 
ontwikkelingsopgaven aangegrepen te worden.  

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0/+ 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0/+ 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 1 o + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0/+ 

« • o + 0/+ 0/+ 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 + o + 0 0 
Totaal 0/+ ++ o + 0/+ 0/+ 

Legenda Beoordeling effect 
Positief effect van grote betekenis 
Positief effect van (enige) betekenis 
Geen verandering van betekenis 
Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 
Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  



Toelichting 

Het habitattype ontstaat op (natuurlijk of door menselijk ingrijpen gestimuleerde) aangroeikusten waar wind en water vrij spel hebben, en vastlegging van 
duinen in het kader van veiligheid niet noodzakelijk is. Daarnaast dient betreding door mensen (strandrecreanten) zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Grote kansen voor dit type ontstaan bij het basisalternatief Gladde Kust waar voldoende zandaanvulling en strandverbreding optreedt voor een aanzienlijke 
uitbreiding van het potentiële oppervlak van het type. Voorwaarde voor daadwerkelijk ontstaan is dat een uitgangssituatie geschapen wordt waarbij 
regelmatige overspoeling met zeewater plaats kan vinden. Ook het uitgangsmateriaal (fractieverdeling) kan daarbij van belang zijn. Bij optimale werking van 
wind en water vindt echter een natuurlijke sortering van zandfracties plaats. Afhankelijk van keuzes ten aanzien van ander habitattypen (bijvoorbeeld 
duinvalleien) kan een areaal ontstaan van enkele tientallen tot ca. 100 hectare. Een uitbreiding van het type van een dergelijke omvang is van grote betekenis 
gelet op het huidige Nederlandse areaal (100-1000 ha). 

Bij alternatieven met een geringe zeewaartse uitbreiding (0-alternatief, Zachte kust) is de speelruimte voor natuurlijke landschapsvormende processen gering. 
Als embryonale duinen al ontstaan is dat in slechts zeer geringe oppervlaktes aan de voet van de (vastgelegde) zeereep c.q. de zeeweringen. 

Bij landwaartse versterking van duinen (Duinzoom in de lift) ontstaan in principe mogelijkheden voor een dynamisch verstuivingsbeheer langs de zeereep. De 
noodzaak voor vastleggen van de zeereep vervalt. Op termijn kan hierdoor een (meer) gekerfde zeereep ontstaan) waarbij door herverdeling van zand ook 
nieuwe embryonale duinen ontstaan.  

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Variatie in aanleghoogte verbreed strand, zodat werking golfslag (c.q. afzetting vloedmerken) kan bijdragen aan vorming van het type. 
Basisalternatief Gladde kust waar mogelijk aanpassen aan bestaande waarden van dynamische kust (c.q. afslag kust kenmerken), bijvoorbeeld ter hoogte 
van Groote Keeten. 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 2120; Wandelende duinen op de strandwal met Helm - Witte duinen 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I 
Beleidsmatige status: Witte duinen maken deel uit van de natuurdoeltypen "Nagenoeg natuurlijk duinlandschap", "Begeleid-

natuurlijk duinlandschap" en "Strand en stuivend duin". 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 
Duinen Schoorl 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Duinen met Helm (Ammophila arenaria) die de buitenste duinengordel van de kust (de zeereep) vormen, zijn 

een zelfstandig habitattype. Waar deze helmduinen vrij kunnen stuiven en de kust niet is vastgelegd, treffen 
we de mooiste voorbeelden aan. Natuurlijke helmduinen zijn in ons land echter betrekkelijk zeldzaam. Op 
veel plaatsen langs de kust is de buitenste duinenrij ten behoeve van de kustverdediging kunstmatig 
vastgelegd door het plaatsen van takken- en rietschermen en het aanplanten van Helm en Noordse helm (x 
Calammophila baltica); de laatste staat bij helmplanters bekend als 'breedblad'. Deze gefixeerde helmduinen, 
waar verstuiving wordt tegengegaan, worden niet als een vorm van het habitattype beschouwd. 
De Helmduinen worden plantensociologisch gerekend tot het verbond Ammophilion arenariae. Naast Helm 
en Noordse helm zijn Zandhaver (Leymus arenarius) en Zeemelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus) de 
meest opvallende soorten. Minder algemeen zijn Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), Zeewinde 
(Calystegia soldanella) en Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias). De Helmduinen bieden ook een geschikt 
milieu aan diverse exclusieve paddestoelen, waaronder de Zeeduinchampion (Agaricus devoniensis), het 
Zandtulpje (Peziza ammophila) en de opmerkelijke Duin-stinkzwam (Phallus hadriani). 
Het best ontwikkeld komt dit habitattype voor op de Waddeneilanden en op enkele locaties in het zuidwesten 
van ons land, vaak in combinatie met habitattype 2110. 

Verspreiding in het studiegebied: Natuurlijke, niet vastgelegde helmduinen zijn zeldzaam langs de Noord-Hollandse Kust. Relatief goed 
ontwikkelde voorbeelden zijn de duinen van Schoorl (o.a. bij de Kerf) en duinen bij Groote Keeten. 



Instandhouding 
Staat van instandhouding Matig ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Voor een gunstige staat van instandhouding is een verspreiding langs de gehele kustzone vereist, waarbij het 

type over een oppervlakte van minimaal 500 ha goed ontwikkeld is en over tenminste 3000 ha voorkomt. 
Tenminste 85% van de typische soorten moet landelijk in een gunstige staat van instandhouding verkeren. 

Instandhoudingsdoel regionaal Er dienen langs de Hollandse vastelandsduinen tenminste drie locaties met goed ontwikkelde voorbeelden 
aanwezig te zijn. De huidige verspreiding, oppervlakte, structuur en functie en soortensamenstelling dient 
behouden te blijven. 

Ontwikkelingsopgave regionaal Het streven is om op een aantal locaties langs de Hollandse vastelandskust meer ruimte te geven voor 
verstuiving van de zeereep, zodat het type daar in goede vorm ontwikkeld wordt 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Het type vormt een van de eerste stadia in de genese en successie van kustduinen, en vormt daarmee een 
belangrijke indicator voor het optreden van natuurlijke landschapsvormende processen en een dynamisch 
kust-ecosysteem. Dit stadium ontbreekt nu vrijwel volledig, door vastlegging van de zeereep. Kansen om dit 
type dynamisch te ontwikkelen langs de Hollandse kust dienen in het licht van de instandhoudingsdoelen en 
ontwikkelingsopgaven aangegrepen te worden.  

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 • * o + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 •+ o + 0 0 
Vak 4: Groote Keelen-Den Helder (geen ZS) 0/- + o + 0 0/-
Totaal 0/- ++ o + o 

Legenda Beoordeling effect 
Positief effect van grote betekenis 
Positief effect van (enige) betekenis 
Geen verandering van betekenis 
Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 
Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 



Toelichting 

Het habitattype ontstaat op plaatsen waar wind vrij spel heeft, en vastlegging van duinen in het kader van veiligheid niet noodzakelijk is. 

Grote kansen voor dit type ontstaan bij het basisalternatief Gladde Kust waar voldoende zandaanvulling en strandverbreding optreedt voor een aanzienlijke 
uitbreiding van het potentiële oppervlak van het type, in samenhang met habitattype 2110. Afhankelijk van keuzes ten aanzien van ander habitattypen 
(bijvoorbeeld duinvalleien) kan een areaal ontstaan van enkele tientallen tot ca. 100 hectare. Een uitbreiding van het type van een dergelijke omvang is van 
enige betekenis gelet op het huidige Nederlandse areaal (1000-10000 ha), en van grote betekenis voor de Hollandse kust, waar dit type in goed ontwikkelde 
vorm (nog) zeldzaam is. 

Bij alternatieven met een geringe zeewaartse uitbreiding (O-alternatief, harde kust met zand) is de speelruimte voor natuurlijke landschapsvormende 
processen gering. Ten behoeve van de veiligheid moet in de zeereep een strikt vastleggingsbeheer gevolgd worden, wat ontwikkeling van dit habitattype niet 
mogelijk maakt. Bij deze varianten vindt ook enige uitbreiding plaats ter hoogte van de relatief natuurlijk ontwikkelde zeereep bij Groote Keeten. De ingreep 
kan leiden tot (tijdelijke) aantasting van het type. Onduidelijk is of op deze plaats vanuit veiligheid mogelijkheden ontstaan voor natuurlijk herstel. 
Het Habitatrichtlijngebied 'Duinen Den Helder - Callantsoog' kwalificeert zich niet voor dit habitattype, maar er zijn wel instandhoudingsdoelen voor 
geformuleerd (!). Aantasting van bestaande arealen is daarom strijdig met de instandhoudingsdoelen. Vanwege de tijdelijkheid van het effect is echter geen 
sprake van significante gevolgen. 

Bij landwaarlse versterking van duinen (Duinzoom in de lift) ontstaan in principe mogelijkheden voor een dynamisch verstuivingsbeheer langs de zeereep. De 
noodzaak voor vastleggen van de zeereep vervalt. Op termijn kan hierdoor een (meer) gekerfde zeereep ontstaan, met ontwikkeling van dit habitattype. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Variatie in aanleghoogte verbreed strand, zodat werking golfslag (c.q. afzetting vloedmerken), via het ontstaan van embryonale duinen (type 2110) kan 
bijdragen aan vorming van het type 2120. 
Basisalternatief Gladde kust waar mogelijk aanpassen aan bestaande waarden van dynamische kust (c.q. afslag kust kenmerken), bijvoorbeeld ter hoogte 
van Groote Keeten. 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 2130: Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie - Grijze duinen 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I, prioritair type 
Beleidsmatige status: Grijze duinen maken deel uit van de natuurdoeltypen "Nagenoeg natuurlijk duinlandschap", "Begeleid-

natuurlijk duinlandschap", "Droog kalkarm kalkgrasland" en Droog kalkrijk duingrasland" 
Kwalificerend voor: Duinen Den Helder - Callantsoog 

Zwanenwater en Pettemerduinen 
Duinen Schoorl 
Noordzeekustzone 
Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Dit prioritaire habitattype betreft alle duingraslanden met een min of meer gesloten gras-, mos- of 

korstmosmat langs de Atlantische, Baltische en Noordzeekust in Europa. Dit zijn de zogenaamde 'grijze 
duinen', die meer landinwaarts liggen dan de met Helm begroeide 'witte duinen' (habitattype 2120). Het 
habitattype 2130 omvat diverse soorten duingrasland van de verbonden Polygalo-Koelerion, Tortulo-
Koelerion, Plantagini-Festucion, Corynephorion canescentis en Nardo-Galion saxatilis. Van deze zijn enkele 
gemeenschappen van bijzondere betekenis, omdat ze vrijwel beperkt zijn tot Nederland en een groot aantal 
zeldzame soorten bevatten. Dit geldt in het bijzonder voor de duinpaardebloemgraslanden, voor 
gemeenschappen van het zogenaamde zeedorpenlandschap en voor gemeenschappen van de kalkarme 
vroongronden. 
Het zeedorpenlandschap wordt gekenmerkt door kleinschalige menselijke invloeden, zoals betreding en 
beweiding, en in het verleden ook het boeten en drogen van netten, het bleken van linnengoed en het 
verbouwen van aardappelen. Deze vormen van landgebruik leiden tot plaatselijke verstuiving en een lichte 
mate van voedselverrijking, waardoor op korte afstand sprake is van een sterke afwisseling in standplaatsen. 
Opvallende soorten in dit landschapstype zijn Kegelsilene, Nachtsilene, Oorsilene, Duinaveruit, Ruw 
gierstgras, Hondskruid en Blauwe bremraap. 
De duinpaardebloemgraslanden zijn misschien wel het meest kenmerkend voor de grijze duinen. Ze zijn 
eveneens gebonden aan kalkhoudende standplaatsen. De graslanden worden in stand gehouden door lichte 
overstuiving en begrazing door konijnen, plaatselijk ook door beweiding met runderen of paarden. Bijzondere 
soorten zijn, naast een aantal specifieke paardebloemen, onder meer Zandviooltje en Kruisbladgentiaan. In 
duingebieden met een stabiele konijnenstand weten de duinpaardebloemgraslanden doorgaans goed stand 
te houden, maar op plaatsen waar de konijnenstand is ingestort, dreigen deze graslanden te worden 
overwoekerd door robuuste grassen als Duinriet of door Kruipwilg. 
De vroongronden worden aangetroffen op plekken in de oude (ontkalkte) duinen die van oudsher worden 



beweid; het zijn zogenaamde meentgronden. Op plaatsen waar de vroongronden hun oorspronkelijke, licht 
golvende reliëf hebben behouden (dus niet geëgaliseerd zijn), zijn de aanwezige graslanden het fraaist 
ontwikkeld met bedreigde soorten als Herfstschroeforchis en Veldgentiaan. 
In ons land is het habitattype 'Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ('grijze duinen')' aanwezig in alle 
kustduinen, van Schiermonnikoog tot aan het Zwin. Op veel plaatsen is het habitattype in zijn voorkomen 
bedreigd doordat de vegetatie geleidelijk vergrast of dichtgroeit met struweel, dit als gevolg van 
luchtverontreiniging, het wegvallen van dynamiek en een sterke afname van de konijnenstand. Het 
zeedorpenlandschap is het best ontwikkeld in de kalkrijke Hollandse duinen nabij oude vissersdorpen als 
Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Wijk aan Zee en Egmond. De duinpaardebloemgraslanden komen het 
meest voor in de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen. De vroongronden zijn grotendeels beperkt tot 
Goeree en Schouwen. 

Verspreiding in het studiegebied: Het kalkarme subtype van dit habitattype is ruim verspreid in de duinen van de Kop van Noord-Holland. Met 
name ten noorden van Callantsoog is de kwaliteit hoog, met name vanwege de begrazing door konijnen, 
waarvan de populatie hier in stand gebleven is. De duingraslanden behoren hier tot de best ontwikkelde van 
de Hollandse kust. Het heischrale subtype komt voor in de nollen van Den Helder-Callantsoog. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Voor een gunstige staat van instandhouding is een verspreiding langs de gehele kustzone vereist, waarbij het 

type over een oppervlakte van minimaal 20.000 ha goed ontwikkeld voorkomt, met een evenwichtige 
verdeling tussen de kalkrijke en kalkarme subtypen. Het heischrale subtype komt over tenminste 100 ha voor. 
Voor de afzonderlijke subtypen geldt dat tenminste 85% van de typische soorten in een gunstige staat van 
instandhouding dient te verkeren en dat tenminste 85% van de oppervlakte een gunstige structuur en functie 
dient te hebben. 

Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van kwaliteit en oppervlakte met bijbehorende fauna (o.a. belangrijke populaties van Tapuit, Konijn 
en diverse vlindersoorten). Speciale aandacht voor behoud van de oppervlakte en kwaliteit van heischrale 
graslanden in de Nollen. 

Ontwikkelingsopgave regionaal Het streven is om op korte termijn de huidige oppervlakte en kwaliteit veilig te stellen door gericht beheer. Op 
langere termijn (25 jaar) dient de nagestreefde kwaliteit en oppervlakte te zijn bereikt. 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 



Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Goed ontwikkelde duingraslanden zijn inde huidige situatie in het duingebied ten noorden van Callantsoog 
het belangrijkste en best ontwikkelde habitattype. Ten zuiden van Callantsoog komen eveneens belangrijke 
en goed ontwikkelde arealen voor, in samenhang met andere habitattypen. In het gebied komen belangrijke 
restanten van het heischrale subtype voor. 
Vanwege de zeer ongunstige (landelijke) staat van instandhouding is eventuele aantasting van bestaande 
voorkomens door ingrepen in bestaande duinen zeer ongewenst. Kansen voor uitbreiding van het areaal en 
verhoging van de kwaliteit van beide subtypes (kalkarm, heischraal) in relatie tot 
kustbeschermingsmaatregelen moeten zoveel mogelijk aangegrepen worden.. 

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 + ++ + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 + + + 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 + ++ + 0 0 
Totaal 0 0 0 

Legenda Beoordeling effect 

Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis 

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 
In het O-alternatief en de basisalternatieven Harde kust en Zachte kust vindt een geringe aanvulling met zand in de ondiepe vooroever en op het strand plaats. 
De bestaande arealen met droge duingraslanden blijven hierdoor onaangetast en worden niet of nauwelijks beïnvloed door veranderingen in dynamiek. 
Daarentegen ontstaat ook geen nieuw areaal droge duingraslanden. 

Bij het alternatief Gladde kust vindt een aanzienlijke toename van het duinlichaam plaats. De lichte dynamiek in de bestaande duingraslanden kan daardoor in 
geringe mate afnemen. Daar staat tegenover dat door natuurlijke successie aanvullend areaal duingrasland kan ontstaan. De mate waarin is afhankelijk van 
de inrichting en/of ontwikkeling van het nieuwe duinlandschap. Per saldo is het effect positief (hoeveelheid nieuw areaal compenseert eventueel gering 
kwaliteitsverlies ruimschoots). 



Bij herinrichting van de duinzoom (duinzoom in de lift) ontstaan mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal duingrasland op de langere termijn, met name 
de (hooggewaardeerde) heischrale variant, met name op de bredere duintrajecten 2 en 4. Op de Zwakke Schakel Callantsoog-Groote Keeten kan het areaal 
duingrasland toenemen in de zone waar landwaartse aanvulling plaatsvindt. De ontwikkelingsmogelijkheden voor dit habitattype op aangebracht zand zijn 
echter niet altijd even goed. 

Voor landwaartse zandaanvulling aan de binnenduinrand op de andere trajecten geldt dit eveneens. Bovendien kunnen hier een relatief grote aantasting 
ontstaan van bestaande graslanden, bijvoorbeeld door aanleg van zandtransportleidingen of -wegen door het bestaande duingebied. De effecten zijn per 
saldo wel positief (als gevolg van de grote toename van potentieel areaal), maar worden als minder ingeschat dan bij herinrichting van de binnenduinrand. 

Een mogelijk negatief effect van het aanbrengen van zand voor de zeeweringen is de introductie van virusziekten voor konijnen in het noordelijk duingebied. 
Instorting van de konijnenstand, zoals elders in het duingebied, kan grote negatieve gevolgen hebben voor het habitattype droog duingrasland. De 
contactmogelijkheden ontstaan echter pas op langere termijn. Onduidelijk is hoe de virusziekte en konijnenstand zich tegen die tijd hebben ontwikkeld. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Onderzoek naar aanlegmethoden voor landwaartse uitbreiding in relatie tot standplaatseisen van droge duingraslanden (met name geomorfologisch en 
bodemkundig)  



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 2180: Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale 
gebied 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I 
Beleidsmatige status: Beboste duinen maken deel uit van de natuurdoeltypen "Nagenoeg natuurlijk duinlandschap", "Begeleid-

natuurlijk duinlandschap", "Bos van arme zandgronden", "Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden", 
"Bos van voodselnjke, vochtige gronden" 

Kwalificerend voor: Duinen Schoorl 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Dit habitattype betreft natuurlijke of halfnatuurlijke oude duinbossen met een goed ontwikkelde structuur en 

soortensamenstelling. De bossen zijn vooral aan te treffen in valleien en aan de binnenduinrand van het oude 
duinlandschap. Het habitattype omvat in ons land vier bostypen, te weten duinberkenbos, twee varianten 
duineikenbos en stinzenbossen. 
De belangrijkste boomsoorten in het opmerkelijk soortenrijke Duinberkenbos (associatie Crataego-Betuletum 
pubescentis van het verbond Alno-Padion) zijn Zachte Berk, Zomereik en Ratelpopulier. In de struiklaag zijn 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en Wilde liguster (Ligustrum vulgare) kenmerkend. Het open 
struweelkarakter van dit berkenbos, dat - deels onder invloed van de zeewind - meestal niet hoger wordt dan 
zo'n 10 m, wordt bevestigd door het optreden van soorten als Wilde kamperfoelie, Drienerf muur, Gestreepte 
witbol en Veldbeemdgras. De relatieve vochtigheid van de standplaats (met name in de winter zijn de 
grondwaterstanden hoog) wordt gereflecteerd door het voorkomen van soorten als Echte valeriaan, Grote 
kattenstaart, Kale jonker en Watermunt. Differentiërende duinplanten zijn onder meer Duinriet, 
Veldhondstong, Welriekende salomonszegel en Zandzegge. Het bostype is beperkt tot de kalkrijke duinen 
tussen Schouwen en Egmond, waar het een laat successiestadium vormt in kalkrijke duinvalleien. Het is een 
zeldzaam type dat slechts bekend is van enkele locaties. 
Door ontkalking en verdroging kan uit het berkenbos een duineikenbos ontstaan (associatie Fago-Quercetum 
van het verbond Quercion roboris), een bostype van voedselarme bodem waarin Zomereik de belangrijkste 
boomsoort is. Het eikenbos wordt wat hoger dan het berkenbos; het kan een hoogte van 20 m bereiken. In de 
ondergroei vormt Lelietje-van-dalen plaatselijk grote compacte groepen, maar deze fraaie soort is niet altijd 
aanwezig. Soorten als Wilde kamperfoelie, Duinriet en Valse salie zijn algemener. Dit bostype wordt over een 
grote oppervlakte aangetroffen in enkele Hollandse duingebieden en sporadisch op de Waddeneilanden. Op 
Walcheren liggen dergelijke bossen direct achter de zeereep; ze vormen hier de enige natuurlijke bosgrens in 
ons land. 
In de kalkarme duinen komt op de meest voedselarme plaatsen een duineikenbos voor dat behoort tot de 
associatie Betulo-Quercetum roboris eveneens van het Querc/on-verbond); hierin treedt, naast Zomereik, ook 



Ruwe berk op de voorgrond. Dit bostype wordt onder meer in de binnenduinrand bij Schoorl aangetroffen. 
Stinzenbossen zijn bossen op landgoederen met een rijke voorjaarsflora; hierin treden onder meer Gewoon 
sneeuwklokje, Wilde hyacint en Holwortel op. Evenals het duinberkenbos worden ze gerekend tot het 
verbond Alno-Padion. Ze zijn sterk door de mens beïnvloed, wat zijn weerslag heeft op de vegetatiestructuur 
en de ondergroei; de boomlaag is vaak aangeplant. Met name in de binnenduinrand van de kalkrijke duinen 
(van Walcheren tot Bergen) komen plaatselijk soortenrijke en in het voorjaar opvallend bloemrijke 
stinzenbossen voor, die plantensociologisch verwant zijn aan de hardhoutooibossen 
(habitattype 91FO). 

Verspreiding in het studiegebied: Duinbossen komen nu vooral voor in de binnenduinrand ten zuiden van de Hondsbossche Zeewering. In de 
omgeving van Den Helder zijn bossen aanwezig in de binnenduinrand, maar onduidelijk is of deze behoren 
tot dit habitattype. In het gebied zijn met name potenties aanwezig voor duinberkenbossen in duinvalleien. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Matig ongunstig (duinberkenbossen,i tot gunstig (overige duinbossen) 
Instandhoudingsdoel landelijk Goed ontwikkelde duinbossen moeten in hun huidige verspreiding, oppervlakte en kwaliteit behouden blijven 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van oppervlakte en kwaliteit van natte duinberkenbossen 
Ontwikkelingsopgave regionaal Verder herstel van duinberkenbossen door geen beheer te voeren in duinvalleien met een te slechte kwaliteit. 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Hoewel het type weinig voorkomt binnen de invloedssfeer van de maatregelen ontstaan er mogelijkheden 
voor uitbreiding van duinbossen bij herinrichting van de duinzoom en landwaartse uitbreiding van de duinen. 

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewerinq (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 0 ++ ++ 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 0 + + 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 0 ++ ++ 0 0 
Totaal 0 0 ++ ++ 0 0 



Legenda Beoordeling effect  

Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

Binnen de invloedssfeer van fysieke maatregelen komen niet of nauwelijks bossen voor die tot dit habitattype behoren. Er vindt daarom geen (significante) 
aantasting van het habitattype plaats. Wel ontstaat ruimte voor ontwikkeling van meer van deze bossen door herinrichting of aanvulling van de duinzoom. Een 
dergelijke ontwikkeling gaat dan niet ten koste van andere hooggewaardeerde habitattypen zoals droge duingraslanden en duinheiden. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Geen 

Z 



Faclsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 2190: Vochtige duinvalleien 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex I 
Beleidsmatige status: Vochtige duinvalleien maken deel uit van de natuurdoeltypen "Nagenoeg natuurlijk duinlandschap", 

"Begeleid-natuurlijk duinlandschap", "Duinpias", "Natte duinvallei" 
Kwalificerend voor: Duinen Schoorl 

Zwanenwater en Pettemerduinen 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Vochtige duinvalleien worden gevormd op plaatsen waar jonge duinruggen een strandvlakte afsluiten 

(primaire duinvalleien) of waar uitstuiving van oudere duinen tot op het grondwater plaatsvindt (secundaire 
duinvalleien). Duinvalleien bevatten in ons land diverse bijzondere plantengemeenschappen, afhankelijk van 
het ontwikkelingsstadium, de kalkrijkdom van het substraat, het beheer en de hydrologische omstandigheden. 
Het hier bedoelde habitattype omvat een aantal jonge stadia, die tot zes verschillende plantensociologische 
verbonden worden gerekend. Latere successiestadia in duinvalleien (heide, struwelen en bossen) behoren tot 
andere habitattypen (resp. 2140, 2170. 2180). Hele jonge, nog zilte begroeiingen in primaire valleien maken 
deel uit van het habitattype 1330 (Atlantische schorren). 
In voedselarme, heldere duinpiassen, drinkpoelen of drinkwaterkanalen komen kranswiergemeenschappen 
voor van het verbond Charion fragilis. Het betreft soortenarme pionierbegroeiingen van hard, zoet tot zwak 
brak water, waarin Breekbaar kransblad, Stekelharig kransblad of Ruw kransblad domineren. Op Texel, bij 
Egmond en op Voorne wordt dit vegetatietype ook in bomtrechters aangetroffen. 
In kalkrijke duinvalleien met wisselende grondwaterstanden komen vegetatietypen voor van de verbonden 
Hydrocotylo-Baldellion, Potamion graminei en Nanocyperion flavescentis. De pionierbegroeiingen van het 
laatste verbond worden gekenmerkt door allerlei kleine eenjarigen, waaronder Dwergvlas (Radiola linoides). 
Draadgentiaan en Dwergbloem. Het Potamion graminei herbergt planten als Ongelijkbladig fonteinkruid en 
Stijve moerasweegbree. Het Hydrocotylo-Baldellion is in de duinen vooral vertegenwoordigd door het 
Samolo-Littorelletum. Kenmerkend is de combinatie van Waterpunge, Stijve moerasweegbree en Oeverkruid. 
In jonge, kalkrijke, vochtige duinvalleien worden soortenrijke begroeiingen van het Caricion davallianae 
aangetroffen, die in het natuurbeheer zeer hoog worden gewaardeerd. In deze vegetatie groeit de Annex II-
soort Groenknolorchis. Verder zijn onder meer Knopbies, Parnassia, Grote muggeorchis, Honingorchis, 
Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis, Duinrus, Armbloemige waterbies en diverse zeldzame blad- en 
levermossen aanwezig. Door te maaien kan deze vegetatie langer in stand worden gehouden. 
Bij verzuring (o.a. door langdurige waterstagnatie) ontstaan in vochtige duinvalleien begroeiingen van het 
Caricion nigrae, met als kenmerkende soorten onder meer Zwarte zegge en Drienervige zegge. De laatste 
soort heeft het zwaartepunt van haar verspreidingsareaal in het Nederlandse duingebied. 



In de vastelandsduinen van Zuid- en Noord-Holland hebben de duinvalleibegroeiingen sterk geleden door 
wateronttrekking ten behoeve van drinkwaterwinning. Het best ontwikkeld komt dit habitattype daarom voor 
op de Waddeneilanden en op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De fraaiste voorbeelden van het 
Caricion davallianae worden momenteel gevonden in de Kroon's Polders op Vlieland (o.a. met Grote 
muggeorchis), op Schiermonnikoog (o.a. met Honingorchis en Stippelzegge), op de Noordvaarder van 
Terschelling, op Texel en in Voornes Duin. 

Verspreiding in het studiegebied: Duinvalleien komen in het gehele studiegebied voor, maar zijn met name goed ontwikkeld in het 
Zwanenwater. Het duingebied tussen Callantsoog en Den Helder, dat zich niet kwalificeert voor dit type, 
liggen enkele gedegenereerde valleien, waarvan een deel hersteld is 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Matig ongunstig - gunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Duurzaam behoud van alle goed ontwikkelde duinvalleien door adequaat beheer en door de ontwikkeling van 

jonge successiestadia. 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud kwaliteit en oppervlakte van de begroeiingen langs de duinmeren (met name Grote 

zeggenbegroeiingen) en in valleien. 
Ontwikkelingsopgave regionaal Ontwikkeling van nieuwe (jonge) valleien in combinatie met zeewaartse of landwaartse uitbreiding van de 

duinen. Herstel van bestaande (verdroogde) valleien door vernatting en/of effectgerichte maatregelen. 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Duinvalleien vormen een belangrijk habitattype in de Nederlandse duingebieden, met een grote rijkdom aan 
specifieke soorten planten en dieren. Door kustbeschermingsmaatregelen ontstaan goede mogelijkheden 
voor uitbreiding van het areaal duinvalleien in verschillende successiestadia (ontstaan van nieuwe valleien, 
vernatting van bestaande valleien).  

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 o 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 + ++ 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) o ++ + ++ 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) o ++ + ++ 0 0 
Totaal 0 • 0 0 



Legenda Beoordeling effect  

Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

Het ontstaan van nieuwe duinvalleien vindt alleen plaats bij substantiële uitbreiding van het duinlichaam, dus bij de varianten Gladde Kust en Duinzoom in de 
lift. In beide alternatieven kan ook een lichte verbetering van de waterhuishouding van de bestaande valleien ontstaan, wat voor de kwaliteit van het habitat 
positieve gevolgen kan hebben. Bij zeewaartse uitbreiding ontstaan goede uitgangspunten voor jonge, kalkrijke valleien, van waaruit de successie naar 
andere vegetatietypen kan verlopen. Bij landwaartse uitbreiding is de kwaliteit van het habitattype minder zeker. Desondanks kan ook hier een aanmerkelijk 
areaal nieuwe duinvalleien ontstaan (> 100 ha). 

De aanvulling van duinpannetjes in het Zwanenwater (jarkus-raaien 14.83 en 16.68) heeft waarschijnlijk geen nadelige gevolgen voor vochtige duinvalleien. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Onderzoek naar succesvolle aanlegmethoden van duinvalleien langs duinzoom in relatie tot standplaatseisen (bodem, grondwater). 

^ 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Habitattype 6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex 1, prioritaire soort 
Beleidsmatige status: Er zijn geen overeenkomstige natuurdoeltypen 
Kwalificerend voor: Zwanenwater en Pettemerduinen 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Habitattype 6230 omvat gesloten graslanden op betrekkelijk zure silicaatbodems. De naam zou impliceren 

dat het type beperkt is tot bergachtige gebieden, maar in een latere interpretatie is aangegeven dat ook 
soortenrijke heischrale graslanden in het laagland inbegrepen dienen te worden. De desbetreffende 
plantengemeenschappen in Nederland behoren tot het verbond Nardo-Ga//on saxatilis. Typische soorten in 
dit milieu zijn Borstelgras, Tandjesgras, Hondsviooltje, Struikhei, Stijve ogentroost en Tormentil en de 
zeldzame soorten Valkruid, Gelobde maanvaren, Rozenkransje, Welriekende nachtorchis en 
Herfstschroeforchis. Een bijzonder aspect van de heischrale graslanden is ook de aanwezigheid van een rijke 
paddestoelenflora, die een groot aantal soorten herbergt van onbemeste schrale graslanden, onder andere 
van de geslachten Satijnzwam (Entoloma) en Wasplaat (Hygrocybe). 
Het habitattype is in ons land aan te treffen in verschillende landschappen. Ook in de duinen komen 
heischrale graslanden van het Nardo-Galion voor. Alleen de duingemeenschappen op vochtige standplaatsen 
(associatie Gentiano pneumonanthes-Nardetum) worden tot dit habitattype gerekend. De heischrale 
begroeiingen van de droqere duinen (associatie Botrychio-Polyaaletum) maken deel uit van habitattvpe 2130 
(Grijze duinen). 
Hoewel het habitattype in ons land al met al een groot verspreidingsgebied beslaat, is het voorkomen 
versnipperd en de oppervlakte dienovereenkomstig gering. Enkele van de genoemde soorten zijn 
tegenwoordig nog slechts op een enkele plek aanwezig, waarmee ook wordt aangegeven hoezeer dit 
habitattype in ons land bedreigd is. 

Verspreiding in het studiegebied: Heischrale graslanden komen voor in het Zwanenwater en de Pettemerduinen en op de Nollen bij 
Callantsoog. 



Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Behoud en adequaat beheer van de resterende goede voorbeelden. Streven naar uitbreiding van goed 

ontwikkelde vormen. 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van huidige kwaliteit en uitbreiding oppervlakte. Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsbehoud is 

gewenst gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding van dit habitattype in duinen. 
Uitbreiding kan mogelijk plaatsvinden in de binnenduinrand en mogelijk in de duinvalleien zelf. 

Ontwikkelingsopgave regionaal Uitbreiding van heischrale graslanden in de binnenduinrand en rond de Nollen. Herstel van samenhang 
tussen bestaande en nieuwe arealen 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
De regio vormt een belangrijk bolwerk voor restanten van de duinvariant van dit habitattype. Hierdoor bestaan 
goede mogelijkheden voor herstel en uitbreiding van het areaal, ook in samenhang met 
kustbeschermingsmaatregelen langs de duinzoom.  

Effecten van basisalternatieven 
Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 
Vak 1 b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 
Totaal ++ 

Legenda Beoordeling effect 

Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis 

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 



Toelichting 

De duinpan bij jarkus-raai 14.83 behoort tot de belangrijkste locatie met heischrale graslanden in het plangebied. Aanvulling van deze duinpan met zand kan, 
afhankelijk van omvang en uitvoering, tot een aanzienlijke aantasting van het habitattype leiden. Dit speelt bij alle basisalternatieven, behalve Gladde Kust. 

Bij de basisalternatieven Duinzoom in de lift bestaan goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van heischrale duingraslanden. Het verlies in het 
Zwanenwater kan daarbij ruimschoots gecompenseerd worden (daarom beoordeling + in vak 2). 

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Uitvoering duinpanaanvulling bij jarkus-raai 14.83 afstemmen op bestaande heischrale vegetaties 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort 1903: Groenknolorchis 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex II en Annex IV 

Beschermde soort Flora- en faunawet (tabel 3) 
Beleidsmatige status: Rode Lijst (bedreigd) 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Groenknolorchis is een laag blijvende, geelgroene orchidee met een ijle tros van vier tot acht, weinig 

opvallende bloemen. De soort is gebonden aan zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond, die onder 
invloed staat van basenrijk grondwater. Het meest wordt ze aangetroffen in trilvenen en duinvalleien. 
In duinvalleien bestaat de grond uit min of meer humeus, kalkhoudend zand; incidenteel (tijdens 
stormvloeden) kunnen de standplaatsen met zout water overspoeld raken, 's Winters staan de groeiplaatsen 
vaak ondiep onder water. Plantensociologisch wordt de Groenknolorchis beschouwd als een kensoort van het 
Knopbies-verbond (Caricion davallianae). 
Het verspreidingsgebied van de Groenknolorchis omvat de gematigde zone van het noordelijke halfrond. Ons 
land ligt aan de westrand van het Europese verspreidingsgebied; verder westwaarts komt de soort slechts 
sporadisch voor, evenals in het noorden, zuiden en zuidoosten van Europa. Binnen haar tamelijk omvangrijke 
areaal is de soort echter vrijwel overal zeldzaam. Tot aan het midden van de vorige eeuw omvatte het 
verspreidingsgebied in Nederland vrijwel alle duingebieden als ook een groot aantal plaatsen in het 
binnenland, zowel in veengebieden als in pleistocene beekdalen. Tegenwoordig komt deze orchidee in ons 
land nog het meest voor in de duinen van de Waddeneilanden (vooral op Texel, Schiermonnikoog en 
Terschelling), Voorne en Schouwen, in de Grevelingen, op de Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen, in het 
grensgebied van Holland en Utrecht, en in Noordwest-Overijssel. Uit de pleistocene zandgebieden is de soort 
geheel verdwenen. Ondanks de sterke achteruitgang gedurende de 20e eeuw (van 100 naar 46 uurhokken), 
zijn in Nederland, in verhouding tot de ons omringende landen, toch nog veel populaties aanwezig. 
De achteruitgang van de Groenknolorchis in ons land is in hoofdzaak toe te schrijven aan ontwatering en 
ontginning, maar ook zijn veel groeiplaatsen verdwenen als gevolg van spontane successie. In de duinen 
heeft waterwinning een zware tol geëist. Al met al is het zaak de nog resterende groeiplaatsen adequaat te 
beheren. In eerste instantie moet de aandacht zich - onverminderd - richten op de waterhuishouding 
(toevoer van basenrijk kwelwater) en moet het dichtgroeien van de standplaatsen met hoger opschietende 
moerasplanten en (dwerg)struiken worden tegengegaan. Gezien het feit dat Groenknolorchis zich de 
afgelopen decennia heeft weten te vestigen op plekken waarvan de soort in het verleden niet vermeld is, 
moet worden aangenomen dat haar dispersiecapaciteit geen beperkende factor vormt. Hoewel de soort geen 



uitgesproken pionierplant is, is een voortdurend aanbod van nieuwe standplaatsen voor een duurzaam 
behoud van de Groenknolorchis in ons land toch een voorwaarde. 

Verspreiding in het studiegebied: De Groenknolorchis komt niet (meer) voor in de vastelandsduinen van Noord-Holland. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Adequaat beheer van de resterende groeiplaatsen. Op termijn herstel van de populaties parallel aan herstel 

van habitattype 2190 (vochtige duinvalleien), met name in de vastelandsduinen 
Instandhoudingsdoel regionaal Voor afzonderlijke gebieden zijn geen instandhoudingsdoelen geformuleerd. 
Ontwikkelingsopgave regionaal Ontwikkeling van nieuwe groeiplaatsen in jonge duinvalleien. Herstel van vroegere groeiplaatsen in 

(verdroogde en gedegenereerde) bestaande duinvalleien 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Gezien de instandhoudings- en ontwikkelingsdoelen voor deze soort, herstel van populaties in 
vastelandsduinen, de gebondenheid aan (jonge) duinvalleien en de mogelijkheden om in het kader van 
kustbescherming nieuwe duinvalleien te creëren. 

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 
Totaal 

++ 

Legenda Beoordeling effect 

Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis 

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 



Toelichting 

Groenknolorchissen vestigen zich vooral in jonge duinvalleien met relatief dynamische milieus. Bij het ontstaan van nieuwe duinvalleien in het alternatief 
Gladde Kust worden daarom geschikte groeiplaatsen geïntroduceerd. Er zij goede kansen dat de soort zich in deze valleien vestigt. Duinvalleien die 
gecreëerd worden langs de binnenduinrand zijn naar verwachting minder geschikt als groeiplaats voor deze soort, maar vestiging kan niet uitgesloten worden. 
Dit zal vooral afhankelijk zijn van de inrichting en het beheer van deze valleien. De alternatieven Duinzoom in de Lift vergroten bovendien de mogelijkheden 
voor herstel van de waterhuishouding van bestaande valleien, met name in het noordelijk deel van het plangebied, waardoor hervestiging van de soort 
mogelijk is. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort 1365: Gewone zeehond 

Status 
Juridische status: Habitatrichtlijn Annex II 

Beschermde soort Flora- en faunawet 
Beleidsmatige status: Rode Lijst (kwetsbaar) 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Gewone zeehond (Phoca vitulina) is ongetwijfeld het meest bekende zeezoogdier uit onze kustwateren. 

Gewone zeehonden blijven doorgaans dichter bij de kust dan de Grijze zeehonden. Desondanks trekken ze 
soms meer dan 100 km de zee op om te foerageren. Een enkele keer worden ze aangetroffen in 
riviermondingen en binnenwateren. De dieren rusten bij eb meestal op zandplaten, die bij vloed onder water 
lopen. Hoewel de Gewone zeehond in groepen op de ligplaatsen gezien wordt, is de soort - in tegenstelling 
tot de Grijze zeehond - niet sociaal georganiseerd. De Gewone zeehond zoekt zijn voedsel in de kustwateren 
en verder op zee. De soort voedt zich met uiteenlopende soorten vis, zoals Bot, Tong, Haring, Kabeljauw, 
Wijting en Zandspiering. 
De Gewone zeehond komt in alle gematigde wateren voor in het noordelijk halfrond. Het is daarmee een van 
de wijdst verspreid voorkomende soorten zeehond. Er worden vijf ondersoorten onderscheiden. De dieren in 
Nederland maken deel uit van de zogenaamde Waddenzeepopulatie die zich bevindt tussen Esbjerg 
(Denemarken) en Den Helder. In het Deltagebied bevindt zich ook een groep zeehonden die door een gebrek 
aan geboortes afhankelijk is van migrerende dieren uit de gebieden eromheen, met name uit de Waddenzee. 
Met behulp van de jachtstatistieken is geschat dat rond 1900 in de Nederlandse Waddenzee circa 7.000 tot 
16.000 dieren voorkwamen en in het Deltagebied 6.000 tot 11.000. Jacht, vervuiling en verandering van hun 
habitat waren de soort bijna fataal: in de jaren 1970 en 1980 waren er nog maar enkele honderden dieren in 
de Waddenzee terwijl er nog maar een tiental in de Delta geteld werd. Ondanks de epidemie van het Phocine 
distemper virus (PDV) in 1988, is de populatie goed hersteld. In 2002 is wederom een PDV-epidemie 
uitgebroken, waaraan circa 50 procent van de zeehonden is gestorven. In 2003 is aan de hand van de 
tellingen de populatie Gewone zeehonden in de internationale Waddenzee geschat op 16.000 dieren, 
waarvan 3.400 in het Nederlandse deel. In het Deltagebied is het aantal gewone zeehonden toegenomen van 
slechts enkele dieren in de jaren 1980 tot circa 150 dieren in 2002. 
Mogelijk spelen de bescherming tegen verstoring, het ontbreken van de jacht en het relatief schone water 
een rol bij het herstel van de populatie. Het tot tweemaal toe halveren van de populatie door een 
virusepidemie heeft niet geleid tot uitsterven van de soort, maar dit risico bestaat wel bij het met hogere 
frequentie optreden van dergelijke epidemie'n. Wanneer de populatie sterk blijft toenemen, kan dit leiden tot 



conflicten met de vissen;. De vraag of de zeehond als concurrent van de vissers moet worden gezien kan met 
de huidige kennis niet worden beantwoord. In hoeverre het bouwen in zee (o.a. windmolenparken) effect kan 
hebben op deze dieren, is eveneens moeilijk te bepalen, omdat weinig bekend is over hun foerageer- en 
trekgedrag op zee. 

Verspreiding in het studiegebied: Zeehonden komen in het plangebied alleen voor in de Noordzee. Het zijn trekkende of foeragerende dieren. 
Over aantallen en globale verspreiding (o.a. afstand tot de kust) is weinig bekend. Op de zandplaten 
Noorderhaaks en Razende Bol, ten noorden van het plangebied worden regelmatig rustende zeehonden 
aangetroffen. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Gunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Uitbreiding van de populatie in de Waddenzee tot minimaal 5000 exemplaren, waarvan 2000 in het 

Nederlandse deel 
Instandhoudingsdoel regionaal Er zijn geen specifieke regionale instandhoudingsdoelen voor het plangebied. Uitwisseling tussen de 

populaties in de Waddenzee en de Delta, via de Noordzeekustzone, moet mogelijk blijven 
Ontwikkelingsopgave regionaal Er zijn geen specifieke regionale ontwikkelingsopgaven voor het plangebied. 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 2 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
De Noordzeekustzone is een belangrijke schakel tussen de grote populatie in de Waddenzee en de kleine 
populatie in de Delta. Met name de laatste is sterk afhankelijk van deze uitwisseling.  

Effecten van basisalternatieven 
0-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewerinq (ZS) 0 0 0 0 07- 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0/- 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 0 0 0 0 c 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 0 0 0 0/- 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (qeen ZS) 0 0 0 0 0 0 
Totaal 0 0 0 0 0/- o 



Legenda Beoordeling effect  

Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

Alleen alternatieven die een mogelijk blokkade opwerpen in de migratieroute voor zeehonden parallel aan de kust, kunnen effect op deze soort hebben. 
Ingrepen op de kust zelf hebben geen gevolgen voor de zeehond zelf. Uitbreiding van de kust met zand beïnvloed de migratieroute niet. De aanleg van 
(langere) dammen kan mogelijk een klein effect hebben. Dat geldt ook voor een toegenomen waterrecreatie als gevolg van aanwezigheid van Marina Petten. 
Er zijn geen gegevens bekend over de eventuele effecten van andere dammen/pieren en havenuitgangen (Scheveningen, Umuiden, Hoek van Holland) op de 
route tussen Waddenzee en Delta. Omdat weinig bekend is over de ligging en het gebruik van de migratieroute, kunnen weinig zekere uitspraken over dit 
effect worden gedaan. Naar verwachting zullen de dieren, als ze al aanwezig zijn op korte afstand van de kust, gemakkelijk kunnen uitwijken. Het effect is 
daarom zeker niet significant.  

I 
Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Eidereend 

Status 
Juridische status: Niet in Bijlage 1 genoemde en geregeld voorkomende trekvogel [cq. watervogel] zoals bedoeld in artikel 4.2 

van de Vogelrichtlijn. 
Beschermde soort Flora- en faunawet 

Beleidsmatige status: N.v.t. 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Eidereend is zowel tijdens het broedseizoen als in de winter gebonden aan de kustzone en het zoute 

milieu. Het broedgebied beperkt zich grotendeels tot de Waddeneilanden en de Fries-Groningse kust. De 
nesten bevinden zich op de grond, meestal verscholen in graspollen of onder struikgewas, in de ruigere delen 
van kwelders, duinen en open bos. Direct na het uitkomen begeven ze zich met hun jongen naar de 
Waddenkust, waarbij grote crèches worden gevormd. Eind mei arriveren de eerste exemplaren in de 
Waddenzee om te ruien. Vooral in de winter verblijven grote aantallen in ons land en concentreren zich ook 
dan vooral in de Waddenzee, waar ze met laag water foerageren op schelpdieren en andere ongewervelde 
dieren. Tijdens hoog water verzamelen ze zich op gemeenschappelijke rustplaatsen, zoals stranden, 
kwelders, dijken en op open water. Wanneer het voedsel in de Waddenzee niet toereikend is, wijkt de soort 
uit naar andere gebieden, vooral de Noordzeekust benoorden van de Waddeneilanden, de Hollandse kust en 
het Deltagebied 

Verspreiding in het studiegebied: Als gevolg van voedselgebrek in de Waddenzee is het Hollandse kustgebied een uitwijkgebied van betekenis 
geworden voor Eidereenden. Soms komen meer dan 100.000 exemplaren voor de kust voor. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Herstel van mosselbanken in de Waddenzee; met name dicht bij de broedgebieden op de waddeneilanden. 
Instandhoudingsdoel regionaal Nog niet bekend 
Ontwikkelingsopgave regionaal Geen specifieke ontwikkelingsopgave 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Kustbeschermingsmaatregelen kunnen het leefgebied van Eidereenden voor de Hollandse kust beïnvloeden, 
met name door invloed op voedselaanbod en door verstoring^ 



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0/-
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0/-
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 07- 0 0 1 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 0/- 0 0 1 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 0/- 0 0 0 
Totaal 0 O/- 0 0 0 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

De effecten op de Eidereend zijn vooral negatief. Er zijn geen aanknopingspunten voor biotoopverbetering in relatie tot kustbeschermingsmaatregelen. De 
negatieve effecten zijn verbonden aan het aanbrengen van zand in de vooroever, waardoor eventueel aanwezige schelpenbanken (tijdelijk) verloren gaan. Dit 
effect is verwaarloosbaar bij het nul-alternatief vanwege de beperkte afstand (haaks op en langs de kust) waarover dit plaatsvindt. 

Bij het basisalternatief Harde kust wordt een groter effect verwacht. Zowel de aanleg als de aanwezigheid van de dammen kan over grotere afstand 
verstorend werken op voedselaanbod. Ook stromingsveranderingen langs de kust kunnen effect hebben op de vorming van schelpenbanken. Door het 
gebruik van Marina Petten in deze alternatieven vindt bovendien veel meer verstoring door scheepvaart plaats. 

Bij alle alternatieven kunnen onderhoudsuppleties een groot verstorend effect hebben, zowel als gevolg van de werkzaamheden, als door verstoring van 
voedselbronnen. Het effect is afhankelijk van de hoeveelheden zand, de frequentie van aanbrengen en de locatie waar de suppleties plaatsvinden. Omdat de 
schelpenbanken waarop de eenden foerageren jaarlijks van plaats wisselen is een exacte voorspelling van de effecten, en onderscheid tussen de 
basisalternatieven niet mogelijk. Het effect is daarom niet onderscheidend, en niet meegenomen in de tabel.  

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Aanleg en onderhoudsuppleties (flexibel) afstemmen op ligging schelpenbanken in de vooroever 

- " ,„ 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Zwarte zee-eend 

Status 
Juridische status: Niet in Bijlage 1 genoemde en geregeld voorkomende trekvogel [cq. watervogel] zoals bedoeld in artikel 4.2 

van de Vogelrichtlijn. 
Beschermde soort Flora- en faunawet 

Beleidsmatige status: N.v.t. 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Zwarte Zee-eend is gebonden aan het mariene milieu en wordt slechts sporadisch in de zoete 

binnenwateren gezien, 's Winters komen grote groepen zee-eenden voor in ondiepe, rustige zoute wateren 
met een rijk voedselaanbod aan geschikte schelpdieren. De verspreiding kan van jaar tot jaar sterk 
verschillen en is afhankelijk van de aanwezigheid van kleine schelpdieren (o.a. Halfgeknotte Strandschelp 
Spisuia subtruncata). Afhankelijk van het voedselaanbod zijn de westelijke Waddenzee, de Noordzeekust 
benoorden de Waddeneilanden, de Hollandse kust en de Voordelta van belang. In sommige zomers 
concentreren zich grote groepen ruiende zee-eenden in de bovengenoemde gebieden 

Verspreiding in het studiegebied: Afhankelijk van het (van jaar tot jaar wisselende) voedselaanbod verplaatsen grote groepen Zwarte zee-
eenden zich tussen de kust ten noorden van de Waddeneilanden, de Hollandse kust en de Voordelta. Lang 
de Nederlandse kust komen 's winters gemiddeld ca. 100.000 vogels voor. 

Instandhouding 
Slaat van instandhouding Gunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Nog onbekend 
Instandhoudingsdoel regionaal Nog onbekend. Instandhoudingsdoel zal zich vooral richten op structurele instandhouding van voldoende 

voedsel (schelpenbanken) in combinatie met voldoende rust 
Ontwikkelingsopgave regionaal Geen specifieke ontwikkelingsopgave 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Kustbeschermingsmaatregelen kunnen het leefgebied van Zwarte zee-eenden voor de Hollandse kust 
beïnvloeden, met name door invloed op voedselaanbod en door verstoring. 



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0/-
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 • 0A 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 0/- 0 0 • o 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 0/-
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Legenda Beoordeling effect 
Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 

Soort of Habitattype is voor betreffende gebied niet relevant 

Toelichting 

De effecten op de Zwarte zee-eend zijn vooral negatief. Er zijn geen aanknopingspunten voor biotoopverbetering in relatie tot kustbeschermingsmaatregelen. 
De negatieve effecten zijn verbonden aan het aanbrengen van zand in de vooroever, waardoor eventueel aanwezige schelpenbanken (tijdelijk) verloren gaan. 
Dit effect is verwaarloosbaar bij het nul-alternatief vanwege de beperkte afstand (haaks op en langs de kust) waarover dit plaatsvindt. 

Bij het basisalternatief Harde kust wordt een groter effect verwacht. Zowel de aanleg als de aanwezigheid van de dammen kan over grotere afstand 
verstorend werken op voedselaanbod. Ook stromingsveranderingen langs de kust kunnen effect hebben op de vorming van schelpenbanken. Door het 
gebruik van Marina Petten in deze alternatieven vindt bovendien veel meer verstoring door scheepvaart plaats. 

Bij alle alternatieven kunnen onderhoudsuppleties een groot verstorend effect hebben, zowel als gevolg van de werkzaamheden, als door verstoring van 
voedselbronnen. Het effect is afhankelijk van de hoeveelheden zand, de frequentie van aanbrengen en de locatie waar de suppleties plaatsvinden. Omdat de 
schelpenbanken waarop de eenden foerageren jaarlijks van plaats wisselen is een exacte voorspelling van de effecten, en onderscheid tussen de 
basisalternatieven niet mogelijk. Het effect is daarom niet onderscheidend, en niet meegenomen in de tabel.  

Aanbevelingen voor optimalisatie 

Aanleg en onderhoudsuppleties (flexibel) afstemmen op ligging schelpenbanken in de vooroever 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Bontbekplevier 

Status 
Juridische status: Niet in Bijlage 1 genoemde en geregeld voorkomende trekvogel [cq. watervogel] zoals bedoeld in artikel 4.2 

van de Vogelrichtlijn 
Beschermde soort Flora- en faunawet 

Beleidsmatige status: Rode Lijst, kwetsbaar 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Bontbekplevier broedt bij voorkeur op schaars begroeide plekken, zoals stranden, duinranden, laagtes bij 

zeedijken, strandweiden en oevers van meren, plassen en rivieren, maar ook op akker- en weiland, 
kunstmatige zandafzettingen en opspuitterreinen. Geheel kale vlaktes worden gemeden. De 
foerageergebieden liggen vlak bij het nest en bestaan uit zand- en modderbanken en oeverzones van rivieren 
en plassen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen, weekdieren en kreeftachtigen. Vooral het Wadden
en Deltagebied zijn van belang voor broedende vogels en daarnaast komen kleinere aantallen voor in het 
Amsterdamse havengebied en de Flevopolders. Ook in het najaar en de winter is de verspreiding grotendeels 
beperkt tot de kustgebieden. Tijdens de trek (augustus/september) zijn grote aantallen aanwezig in het Delta-
en Waddengebied, en zijn kleinere aantallen aanwezig rond het IJsselmeer, in de Flevopolders, langs het 
Noordzeekanaal en langs de rivieren. In de winter zijn de aantallen veel geringer en is vooral het Deltagebied 
van belang. De voorjaarstrek beperkt zich in nog grotere mate dan de najaarstrek tot het Delta- en het 
Waddengebied. 

Verspreiding in het studiegebied: De soort broedt momenteel niet op de stranden van het plangebied. Buiten de broedtijd kunnen kleine 
aantallen aanwezig zijn. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Matig ongunstig (voor broedvogels) 
Instandhoudingsdoel landelijk Broedvogel in de drie kustregio's (natuurlijk verspreidingsgebied) met in totaal minimaal 500 broedparen. 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van de bijdrage aan de sleutelpopulatie 

van het westelijk waddengebied met >20 paren. Deze doelstelling is vooral verbonden aan de kusten van de 
Waddeneilanden. 

Ontwikkelingsopgave regionaal Herstel van broedplaatsen op of nabij de stranden van het vasteland 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 2 



Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Er is een doelstelling voor herstel van broedplaatsen in de vastelandsduinen. Hier ligt een relatie met 
kustbeschermingsmaatregelen  

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 rö~~ 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 • o 0 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 • o 0 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 • o 0 0 0 
Totaal 0 • o 0 0 0 

Toelichting 
Bontbekplevieren komen tot broeden in relatief dynamische en onbegroeide biotopen, waar voldoende rust gewaarborgd is. Deze combinatie van voldoende 
ruimte en geschikt biotoop ontstaan alleen in het alternatief Gladde kust. 

Legenda Beoordeling effect 

Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis 

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 

Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Strandplevier 

Status 
Juridische status: Vogelrichtlijn Annex 1 

Beschermde soort Flora- en faunawet 
Beleidsmatige status: Rode Lijst (bedreigd) 
Kwalificerend voor: Noordzeekustzone 

Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Broedgebieden van de Strandplevier worden gekenmerkt door kale of schaarse begroeiing in open terreinen 

in de omgeving van meestal zoute of brakke wateren. Ze omvatten overwegend rustige zandstranden, 
zandduinen en schelpenstranden. Oneffen terreinen en geheel onbeschutte stranden worden gemeden. 
Tegenwoordig broedt de soort vooral in het Deltagebied. Daarnaast komen kleinere aantallen tot broeden in 
het Waddengebied en langs de randen van IJsselmeer. De huidige broedgebieden omvatten vooral 
drooggevallen platen en slikken en opgespoten terreinen, en in mindere mate natuurlijke binnendijkse en 
getijdengebieden. De soort foerageert voornamelijk op insecten en wormen in de buurt van het nest, op 
vloedmerken en in de intergetijdengebieden. In het najaar wordt gebruik gemaakt van kale of schaars 
begroeide terreinen langs de kust om te ruien. De ruiplaatsen grenzen aan voedselrijke gebieden en zijn 
veelal gevrijwaard van verstoring. 

Verspreiding in het studiegebied: De Strandplevier broedt momenteel niet op de stranden van het vasteland. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Kenmerkende broedvogel in een aantal geprefereerde habitats langs de kust en binnendijks, met minimaal 

500 broedparen. 
Instandhoudingsdoel regionaal Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied als bijdrage aan het herstel van de bijdrage aan de 

sleutelpopulatie van het westelijk waddengebied van >20 paren. Dit doel is vooral verbonden aan de 
Waddeneilanden 

Ontwikkelingsopgave regionaal Herstel van broedplaatsen op of nabij de stranden van het vasteland 
Significa^tieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Er is een doelstelling voor herstel van broedplaatsen in de vastelandsduinen. Hier ligt een relatie met 
kustbeschermingsmaatregelen  



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS* 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 + 1 0 0 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 1 0 0 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 • 0 0 0 0 
Totaal 0 1 o 0 0 0 

Toelichting 
Strandplevieren komen tot broeden in relatief dynamische en onbegroeide biotopen, waar voldoende rust gewaarborgd is. Deze combinatie van voldoende 
ruimte en geschikt biotoop ontstaan alleen in het alternatief Gladde kust. 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: | Soort: Kleine mantelmeeuw 

Status 
Juridische status: Niet in Annex 1 van de Vogelrichtlijn genoemde en geregeld voorkomende trekvogel [cq. watervogel] zoals 

bedoeld in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn 
Beschermde soort Flora- en faunawet 

Beleidsmatige status: n.v.t. 
Kwalificerend voor: Zwanenwater 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Het broedgebied van de Kleine Mantelmeeuw beperkt zich vrijwel geheel tot de directe omgeving van de 

kust, vooral het Delta- en het Waddengebied. De broedkolonies bevinden zich in grazige, moerassige 
gedeelten van duinen en kwelders, maar ook in industriegebieden, op opspuitterreinen, (op eilandjes) in 
afgesloten zeearmen, op sluiscomplexen en op daken van gebouwen. Het voedsel bestaat zowel uit mariene 
prooien (vooral vis) als ook uit terrestrische prooien afkomstig uit landbouwgebieden (zowel akkerland als 
grasland) en vuilnisbelten. De soort foerageert tot op zeer grote afstand van de kolonie, doorgaans binnen 
een straal van 135 km van de kolonie, maar afstanden tot 200 km zijn ook bekend. 
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Wadden- en Deltagebied. De grootste kolonies bevinden zich 
op de Boschplaat op Terschelling, in De Geul op Texel en op de Maasvlakte. Verder zijn er grote kolonies op 
Schiermonnikoog en Schouwen. In het binnenland nestelt de soort vooral op daken in steden van Noord- en 
Zuid-Holland. De Nederlandse populatie trekt weg en overwintert tot in Marokko. 

Verspreiding in het studiegebied: De soort broedt waarschijnlijk in kleine aantallen in het studiegebied, vooral in het Zwanenwater (en in 
stedelijke omgeving?). Grote kolonies zijn niet aanwezig. 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Gunstig (de soort is afgelopen decennia sterk in aantal toegenomen) 
Instandhoudingsdoel landelijk Onbekend. Aangenomen mag worden dat behoud van huidige populaties belangrijkste doel is. Mogelijk ook 

herstel van populaties in vastelandsduinen 
Instandhoudingsdoel regionaal Behoud van omvang en kwaliteit van het open duin voor het behoud van een sleutelpopulatie van tenminste 

20 paren. 
Ontwikkelingsopgave regionaal Versterking van populaties in de vastelandsduinen in relatie tot vergroting areaal dynamisch duin 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 



Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Er is een herstel c.q. ontwikkelingsopgave voor deze soort in de vastelandsduinen. 

Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 ++ 1 0 + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 ++ 1 o + 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 + + I + 0 0 
Totaal 0 ++ | 0 0 0 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

De belangrijkste factoren voor instandhouding en uitbreiding van de populatie in de vastelandsduinen zijn veiligheid (tegen predatie door vossen), 
beschikbaarheid van voedsel (relatie met menselijke omgeving) en geschikt broedbiotoop. Alleen de laatste factor wordt beïnvloed door de 
kustbeschermingsmaatregelen. Met name bij het alternatief Gladde Kust ontstaat relatief veel geschikt biotoop aan de zeezijde. Bij landwaartse uitbreiding 
(Duinzoom in de lift) kan meer dynamiek toegelaten worden in bestaande duingebieden, hetgeen gunstig is voor broedkansen voor de Kleine mantelmeeuw. 
Bovendien neemt het areaal duingrasland toe. 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Visdief 

Status 
Juridische status: Bijlage 1 Vogelrichtlijn 

Beschermde soort Flora- en faunawet 
Beleidsmatiqe status: Rode Lijst (kwetsbaar) 
Kwalificerend voor: Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De Visdief broedt voornamelijk op rustige, schaars begroeide eilanden voorde kust, in rivieren en meren, 

alsmede gras-, zand- of kiezeloevers van rivieren en zoetwaterpiassen, strandweiden en (kust)moerassen 
met voldoende voedsel in een straal tot 10 km van de kolonie en zoveel mogelijk gevrijwaard van 
landpredatoren. Ook broedt de soort wel op drijvende vegetatiematten, op kiezelrijke daken van gebouwen, 
opgespoten terreinen en verkeerspleinen. De verspreiding beperkt zich grotendeels tot de lage gedeelten van 
Nederland. Als rustgebied maakt de soort vooral gebruik van strandvlakten, zandbanken, kwelders en andere 
vlakke zandige gebieden. Het merendeel foerageert binnen 5-10 km van de kolonie, hoewel soms tot op 
meer dan 30 km wordt gefoerageerd. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis en daarnaast uit 
kreeftachtigen, wormen en insekten. 

Verspreiding in het studiegebied: De visdief broedt niet of slechts incidenteel in het studiegebied 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Matig ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Nog onbekend 
Instandhoudingsdoel regionaal Er zijn geen gebieden binnen het invloedsgebied waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor de Visdief 

gelden 
Ontwikkelingsopgave regionaal Herstel van broedgeleqenheid verbonden aan (zilte) moerassen en/of dynamische kustmilieus 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 2 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Er is een regionale ontwikkelingsopgave voor herstel van deze soort in milieus waarin het plangebied kan 
voorzien in relatie tot bepaalde kustbeschermingsmaatregelen  



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 0 0 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 + 0 0 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 + 0 0 0 0 
Totaal 0 + 0 0 0 0 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 
Strandplevieren komen tot broeden in relatief dynamische en onbegroeide biotopen, waar voldoende rust gewaarborgd is. Potenties in het studiegebied liggen 
in de Putten en in nieuwe dynamische kustmilieus. Deze combinatie van voldoende ruimte en geschikt biotoop ontstaan alleen in het alternatief Gladde kust. 
De maatregelen aan de zeeweringen hebben nauwelijks (negatieve dan wel positieve) gevolgen voor de achterliggende brakke veenweidegebieden, en 
hebben daarom geen betekenis voor de Visdief. 

i 
Aanbevelingen voor optimalisatie 



Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Tapuit 

Status 
Juridische status: Niet in Bijlage 1 genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 

Vogelrichtlijn. 
Beschermde soort Flora- en faunawet 

Beleidsmatige status: Rode Lijst (bedreigd) 
Kwalificerend voor: Komt voor in Vogelrichtlijngebieden Zwanenwater en Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De broedbiotoop van de Tapuit bestaat uit schaars begroeide terreinen met voldoende uitzichtmogelijkheden 

in de vorm van zand- of steenhopen, boomstronken en palen, zoals duinen, heidegebieden met voldoende 
zandige delen, hoogveengebieden, stuifzandgebieden en kapvlaktes. Daarnaast broedt de soort op zand- of 
steen depots, opspuitterreinen, dijken en dammen. Bijna de helft van het aantal broedparen broedt in de 
duinen van West-Nederland en het Waddengebied. Tapuiten broeden bij voorkeur in holen (vooral 
konijnenholen). 

Verspreiding in het studiegebied: In het studiegebied komen belangrijke populaties van de Tapuit voor, verbonden aan de goed ontwikkelde 
droge duingraslanden (tientallen broedparen). 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Nog onbekend 
Instandhoudingsdoel regionaal Instandhouding van de Tapuit is vooral verbonden aan de instandhouding van het habitattype droog 

duingrasland (2130). Voor het Zwanenwater wordt herstel van omvang en kwaliteit van het open duin 
nagestreefd voor het behoud van de bijdrage aan de sleutelpopulatie van de Hollandse duinen met tenminste 
20 paren. Impliciet qeldt een dergelijke doelstelling ook voor het gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. 

Ontwikkelingsopgave regionaal Er is een grote populatie tapuiten aanwezig in het gebied. Verdere ontwikkeling van goed ontwikkelde 
duingraslanden zal deze populatie verder kunnen versterken 

Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Het plangebied is van groot belang voor de Nederlandse populatie tapuiten, die zeer sterk onder druk staat. 
Instandhouding en waar mogelijk uitbreiding van geschikte biotopen is daarom van groot belang. 



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 0 + + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 + + + 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 0 + ++ + 0 0 
Totaal 0 + ++ + 0 0 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

De effecten van kustbeschermingsmaatregelen op de tapuitenpopulatie in het gebied is direct gerelateerd aan de (kwantitatieve en kwalitatieve) 
veranderingen die optreden in het habitattype droge duingraslanden (2130). Alternatieven waarin het areaal droge duingraslanden vergroot wordt (Gladde 
kust, Duinzoom in de lift) scoren daarom positief voor de tapuit. 

Bij het alternatief Duinzoom in de lift met landwaartse uitbreiding kan sterke verstoring van biotopen en broedende vogels optreden, wanneer zandaanvoer via 
de duinen plaatsvindt. Dit effect is tijdelijk, maar kan negatief uitwerken op de aanwezige populatie, die pas na verloop van tijd zal herstellen. Omdat een 
aanzienlijke structurele uitbreiding van het areaal geschikt biotoop plaatsvindt, is het netto-effect toch positief. 

Er zijn verder geen alternatieven waarbij directe aantasting van biotopen plaatsvindt. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Blauwe kiekendief 

Status 
Juridische status: Bijlage 1 Vogelrichtlijn 

Beschermde soort Flora- en faunawet 
Beleidsmatige status: Rode Lijst (gevoelig) 
Kwalificerend voor: Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: Tegenwoordig broedt de Blauwe Kiekendief voornamelijk in verruigde rietmoerassen en vochtige duinvalleien 

op de Waddeneilanden en in zuidelijk Flevoland, terwijl in de eerste helft van de eeuw vooral in uitgestrekte 
moeras-, hoogveen-, en heidegebieden op de hogere zandgronden werd gebroed. De foerageergebieden 
strekken zich uit tot op enkele kilometers van het nest en omvatten vooral de omringende agrarische 
gebieden. Besloten gebieden in Oost-Nederland, stedelijke gebieden en open veenweidegebieden worden 
grotendeels gemeden 

Verspreiding in het studiegebied: Zeldzame broedvogel in de vastelandsduinen (Zwanenwater) 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoel landelijk Gunstige staat van instandhouding bij 125 broedparen in Nederland. Korte termijn - behoud populatie 

Waddeneilanden, lange termijn - populatieherstel (ook in moerasgebieden) tot gemiddeld minstens 100 
broedparen. 

Instandhoudingsdoel regionaal Er zijn geen instandhoudingsdoelen voor de Blauwe kiekendief in de richtlijngebieden binnen het plangebied 
Ontwikkelingsopgave regionaal Hervestiging van de soort in nieuwe of herstelde duinvalleien in de vastelandsduinen 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
Uitbreiding van de populatie van de soort is gewenst, ook buiten de Waddeneilanden. 
Kustbeschermingmaatregelen kunnen nieuwe broedbiotopen creëren.  



Effecten van basisalternatieven 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 
Vak 1b: Pettemer Zeewering (ZS) 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) 
Totaal 

Legenda Beoordeling effect 

Positief effect van grote betekenis 

Positief effect van betekenis 

Geen verandering van betekenis 

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant) 

Toelichting 
Bij de vorming van nieuwe duinvalleien en (in mindere mate) het herstel van bestaande duinvalleien ontstaan geschikte broedbiotopen voor de Blauwe 
kiekendief. De effecten van basisalternatieven zijn daarom sterk gecorreleerd aan die voor het habitattype 2190 (vochtige duinvalleien). De soort doet het in 
principe ook goed in valleien die niet vanuit natuurlijke successie ontstaan zijn. De vooruitzichten voor het basisalternatief duinzoom in de lift met landwaartse 
uitbreiding zijn daarom gelijk aan het basisalternatief Gladde kust. Bij duinzoom in de lift met ruimtereservering ontstaan relatief weinig mogelijkheden voor 
uitbreiding van geschikte broedbiotopen. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 



Factsheet Integrale Natuurbeoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland 

Soort/type: Soort: Velduil 

Status 
Juridische status: Bijlage 1 Vogelrichtlijn 

Beschermde soort Flora- en faunawet 
Beleidsmatige status: Rode Lijst (ernstig bedreigd) 
Kwalificerend voor: Waddenzee 

Ecologische beschrijving 
Ecologische typering: De broedbiotoop van de Velduil bestaat uit rustige, lage, redelijk open terreinen zoals moerassen, 

veengebieden, heidevelden, duinen en kwelders, en uiterwaarden, maar ook extensief gebruikt akkerland en 
grasland, en jonge aanplant. Tegenwoordig bevinden de broedgebieden zich vooral op de Waddeneilanden 
en in het Deltagebied. De aanwezigheid van broedende Velduilen hangt samen met het voedselaanbod 
(voornamelijk muizen en vogels) 

Verspreiding in het studiegebied: De soort broedde vroeger in de vastelandsduinen van de Kop van Noord-Holland, maar is daar in de laatste 
decennia verdwenen 

Instandhouding 
Staat van instandhouding Zeer ongunstig 
Instandhoudingsdoe! landelijk Gunstige staat van instandhouding bij 125 broedparen in Nederland. Korte termijn - behoud populatie 

Waddeneilanden, lange termijn - populatieherstel (ook in moerasgebieden) tot gemiddeld minstens 100 
broedparen. 

Instandhoudingsdoel regionaal Er zijn geen instandhoudingsdoelen voor de Blauwe kiekendief in de richtlijngebieden binnen het plangebied 
Ontwikkelingsopgave regionaal Hervestiging van de soort open duingraslanden in de vastelandsduinen 
Significantieklasse (zie 6.1.3) 1 

Relevant voor Integrale Natuurbeoordeling? Ja 
De soort is ernstig bedreigd. De vastelandsduinen van de Kop van Noord-Holland vormen in beginsel 
geschikte broedbiotopen, met name vanwege het open karakter en omdat de droge duingraslanden zo goed 
ontwikkeld zijn. Kansen voor uitbreiding van het areaal en verhoging van geschikte broedbiotopen in relatie 
tot kustbeschermingsmaatregelen moeten zoveel mogelijk aangegrepen worden  



Effecten van basisalternatieven 
O-alternatief Gladde kust Duinzoom in de 

lift - ruimte 
Duinzoom in de 
lift - zand 

Harde kust Zachte kust 

Vak 1a: Hondsbossche Zeewering (ZS) 0 0 0 0 0 0 
Vak 1 b: Pettemer Zeewering (ZS) c 0 0 0 0 
Vak 2: Petten-Callantsoog (geen ZS) 1 + 0 0 
Vak 3: Callantsoog-Groote Keeten (ZS) 0 + + 0 0 
Vak 4: Groote Keeten-Den Helder (geen ZS) + ++ + 0 0 
Totaal o ++ + 0 0 

Legenda Beoordeling effect  
Positief effect van grote betekenis  

Positief effect van betekenis  

Geen verandering van betekenis  

Negatief effect van geringe betekenis (waarschijnlijk niet significant) 

Negatief effect van grote betekenis (waarschijnlijk significant)  

Toelichting 

De ontwikkeling van geschikte biotopen voor de Velduil is nauw gecorreleerd aan het habitattype 2130 (grijze duinen) en overige (half)natuurlijke graslanden, 
met voldoende voedselaanbod en geringe verstoring. Deze (droge duin)graslanden kunnen met name bij het basisalternatief Duinzoom in de lift met 
ruimtereservering in areaal en kwaliteit toenemen. Bij de overige basisalternatieven met substantiële duinuitbreiding ontstaat eveneens aanvullend areaal, zij 
het in mindere mate. 

Aanbevelingen voor optimalisatie 
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