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Leeswijzer 

Dit document start met de kenschets uit het profieldocument (paragraaf 1) en geeft daarna een 

overzicht van de ecologische randvoorwaarden van het habitattype (paragraaf 2). Vervolgens 

wordt ingegaan op de effecten van atmosferische stikstofdepositie op het habitattype (paragraaf 

3) en op andere processen die de kwaliteit beïnvloeden (paragraaf 4). Vervolgens komen in 

paragraaf 5 en 6 maatregelen aan bod om de achteruitgang te stoppen, dan wel de kwaliteit te 

verbeteren. Deze maatregelen dienen in aanvulling op het reguliere beheer (paragraaf 2) te 

worden uitgevoerd. In paragraaf 7 worden maatregelen voor uitbreiding besproken en in 

paragraaf 8 komt de effectiviteit en duurzaamheid van de maatregelen aan bod. In paragraaf 9 

worden de maatregelen in een overzichtstabel samengevat en het document wordt afgesloten 

met literatuurreferenties in paragraaf 10. 

 

 

1. Kenschets 1. Kenschets 1. Kenschets 1. Kenschets     
 

De tekst in onderstaand kader betreft de kenschets van het profielendocument van het hele 

habitattype. Weggelaten zijn alinea’s die specifiek over andere subtypen gaan dan het subtype 

van deze herstelstrategie. 

Het habitattype vochtige duinvalleien is veelomvattend: het betreft open water, vochtige 

graslanden, lage moerasvegetaties en rietlanden, alle voorzover voorkomend in (min of meer 

natuurlijke) laagten in de duinen. Buiten de duinen worden alleen de in het overige kustgebied 

voorkomende min of meer grazige vormen tot het habitattype gerekend1. Mede door de grote 

ecologische variatie is het aantal kenmerkende soorten zeer groot. 

Het gaat om relatief jonge successiestadia. Begroeiingen van oudere (al of niet verdroogde) 

successiestadia in duinvalleien behoren tot andere habitattypen, bijvoorbeeld vochtige 

duinheide met Kraahei (H2140), duinstruwelen (H2160 of H2170), duinbossen (H2180) en 

vochtige heischrale graslanden (H6230). Ook in cultuur gebrachte valleien (bijvoorbeeld 

begroeid met blauwgraslanden, H6410) worden niet tot het habitattype gerekend. 

 

Vochtige duinvalleien kunnen van nature op twee manieren ontstaan. Primaire duinvalleien 

ontstaan doordat strandvlakten door duinen worden afgesnoerd van zee. Secundaire 

duinvalleien ontstaan in het kielzog van mobiele duinen, maar tegenwoordig alleen nog 

                                                 

1 Reden hiervoor is dat de levensgemeenschappen van het open water en van hogere moerasvegetaties 

(subtype A en D) weinig specifiek zijn. De door grassen en schijngrassen gedomineerde vormen 

(subtype B en C) zijn echter wel heel specifiek: begroeiingen elders in het kustgebied worden daarom 

tot dit habitattype gerekend. Ze hebben zich tot dit habitattype ontwikkeld na bedijking van zeearmen. 



Deel II - 252 

 

doordat stuifkuilen uitstuiven tot op het grondwaterniveau. Daarnaast kunnen vochtige 

duinvalleien worden ontwikkeld door inrichtingsmaatregelen2. 

 

Door de vertraagde reactie van de zoetwaterbel op de neerslag wijkt de grondwaterdynamiek 

in duinen nogal af van die in het binnenland. Er kunnen jaren achtereen optreden waarin 

(grond)waterstanden ver boven, of juist onder het gemiddelde niveau liggen. Deze dynamiek is 

op zich gunstig voor de instandhouding van open vegetaties waarin ook ruimte is voor 

concurrentiegevoelige pioniersoorten. Het vormt echter een risico voor het voortbestaan van 

soorten die slechts in een kleine populatie voorkomen. Voorwaarde voor de instandhouding 

van de soortenrijkdom is daarom dat er voldoende ruimte is voor soorten om te ‘pendelen’. 

Daarvoor moet binnen de valleien zelf en binnen het duingebied als geheel voldoende variatie 

aanwezig zijn, met gradiënten die idealiter lopen van open water tot droog duin. 

 

Binnen vochtige duinvalleien bestaat een grote variatie aan standplaatscondities, afhankelijk 

van ontstaansgeschiedenis, leeftijd, waterregime en kalkgehalte van de bodem of het 

kwelwater. Om die reden zijn de vochtige duinvalleien in een aantal subtypen opgesplitst. 

Waterdiepte, vegetatiestructuur en kalkgehalte zijn bepalend voor de verschillen tussen de 

subtypen. 

 

Subtypen: 

H2190_B H2190_B H2190_B H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)Vochtige duinvalleien (kalkrijk)Vochtige duinvalleien (kalkrijk)Vochtige duinvalleien (kalkrijk)    

Dit subtype komt voor in geheel of vrijwel geheel verzoete primaire duinvalleien en in 

secundaire duinvalleien die zijn ontstaan door uitstuiving. Kenmerkend zijn vooral de natte 

omstandigheden, waarbij de standplaatsen in de winter onder water staan en in voorjaar 

droogvallen. Vanwege de afwijkende dynamiek van het duinwatersysteem kunnen echter ook 

jaren optreden waarin valleien vrijwel permanent onder water staan, en jaren waarin de 

valleien ook in de winter droog staan. Dit kan leiden tot schijnbaar dramatische verschuivingen 

in de vegetatiesamenstelling, maar in een natuurlijke duinsysteem met voldoende natte 

valleien en veel variatie in maaiveldhoogte is de veerkracht van de populaties voldoende om 

dit soort extremen te overleven. Ten opzichte van vochtige kalkarme duinvalleien (subtype C) 

onderscheiden de kalkrijke duinvalleien zich door een grotere basenrijkdom en een hogere pH. 

In de kalkrijke duinen is het vooral het kalkgehalte van de bodem, dat zorgt voor de neutrale 

tot basische condities. In de kalkarme duinen is aanvoer van basenrijk grondwater nodig voor 

instandhouding van kalkrijke duinvalleivegetaties. In jonge primaire duinvalleien en in 

verzoetende strandvlaktes kan ook incidentele overstroming met brak water of nog in de 

bodem aanwezig brak grondwater zorgen voor zuurbuffering.    

    

In de Vochtige duinvalleien (kalkrijk) komen twaalf soorten voor van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

waarvoor de stikstofgevoeligheid van het type een probleem kan vormen voor de kwaliteit van het 

leefgebied. Daarnaast is er één typische diersoort waarvoor in dit habitattype mogelijke 

problemen als gevolg van stikstofdepositie worden verwacht. De specifieke effecten voor fauna 

worden beschreven in Deel I (paragraaf 2.4). Afhankelijk van het belang en de functie van dit 

                                                 

2 Daarbij is niet alleen te denken aan het nieuw graven van valleien, maar ook aan het herinrichten van 

infiltratiegebieden. Infiltratieplassen en -kanalen vallen alleen onder de definitie van het habitattype 

indien ze (weer) min of meer lijken op natuurlijk gevormde valleien. 
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habitattype voor de soorten, kunnen ook andere habitats noodzakelijke onderdelen van het 

leefgebied vormen. Voor een volledig overzicht van de deelhabitats, zie bijlage 1 en 2 van Deel II.    

 

 

SoortgroepSoortgroepSoortgroepSoortgroep    VHR soortVHR soortVHR soortVHR soort    StatusStatusStatusStatus    Belang en functieBelang en functieBelang en functieBelang en functie    NNNN----gevoeligheid gevoeligheid gevoeligheid gevoeligheid 

van leefgebiedvan leefgebiedvan leefgebiedvan leefgebied    

effecten van effecten van effecten van effecten van 

stikstofdepositiestikstofdepositiestikstofdepositiestikstofdepositie    

Vaatplanten Groenknolorchis HR Groot ja Lichtconcurrentie door 

hogere vegetatiestructuur 

Weekdieren Nauwe korfslak HR Groot: foerageer-, 

voortplantings- en 

overwinteringsgebied    

Ja (mogelijk is 

KDW 1800 mol 

logischer) 

Afname kwantiteit 

voedselplanten (3) 

Vogels Blauwe kiekendief VR Groot: foerageer- en 

voortplantingsgebied    

mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Bontbekplevier VR Klein: foerageer- en 

voortplantingsgebied 

mogelijk Afname nestgelegenheid 

(2) en afname 

prooibeschikbaarheid (6)  

Vogels Bruine kiekendief VR Klein: foerageergebied mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Grauwe kiekendief VR Groot: foerageer- en 

voortplantingsgebied    

mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Grauwe klauwier VR Klein: foerageergebied mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Paapje VR Groot: foerageer- en 

voortplantingsgebied    

mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Tureluur VR Klein: foerageergebied mogelijk Koeler en vochtiger 

microklimaat (1) + afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Velduil VR Groot: foerageer- en 

voortplantingsgebied    

mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Visdief VR Klein: foerageergebied mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

Vogels Watersnip VR Klein: foerageer- en 

voortplantingsgebied 

mogelijk Afname 

prooibeschikbaarheid (6) 

 

SoortgroepSoortgroepSoortgroepSoortgroep    Typische soortTypische soortTypische soortTypische soort    Belang en functiBelang en functiBelang en functiBelang en functieeee    NNNN----gevoeligheid van gevoeligheid van gevoeligheid van gevoeligheid van 

leefgebiedleefgebiedleefgebiedleefgebied    

effecten van stikstofdepositieeffecten van stikstofdepositieeffecten van stikstofdepositieeffecten van stikstofdepositie    

Vogels Paapje Groot: foerageer- en 

voortplantingsgebied    

mogelijk Afname prooibeschikbaarheid 

(6) 

 

Voor een goed begrip van de onderstaande paragrafen, is het essentieel om uit te gaan van de 

definitie van het habitattype en zijn kwaliteitseisen (abiotische randvoorwaarden, samenstellende 

vegetatietypen, typische soorten en overige kenmerken van goede structuur en functie). Zie 

daarvoor het profielendocument 

(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitattypen/profiel_habitat

type_2190.pdf).  
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De herstelstrategieën zijn gericht op de subtypen A tot en met C. Het vierde subtype, vochtige 

duinvalleien met hoge moerasplanten, wordt niet tot nauwelijks gevoelig geacht voor 

stikstofdepositie (een KDW > 2400 mol N/ha/jr; Van Dobben & Van Hinsberg 2008). 

 

    

2. Ecologische randvoorwaarden2. Ecologische randvoorwaarden2. Ecologische randvoorwaarden2. Ecologische randvoorwaarden    
 

Voor de abiotische randvoorwaarden (Runhaar et al. 2009) wordt uitgegaan van de 

omstandigheden van de Associatie van Duinrus en Parnassia (09Ba03), Knopbies-associatie 

(typische subassociatie en de Knopbies-arme subassociatie (09Ba04AB; Schaminee et al. 1995) en 

het SBB-type RG Armbloemige waterbies-[Knopbiesverbond] (SBB-09C-b). Dit is aangevuld met 

twee iets minder kenmerkende gemeenschappen, te weten de Associatie van Bonte paardenstaart 

en Moeraswespenorchis (09Ba05) en het SBB-type RG Armbloemige waterbies-

[Knopbiesverbond/Zilverschoon-verbond] (SBB-12B-b). Tenslotte zijn hieraan nog de ecologische 

randvoorwaarden van het minder kenmerkende SBB typen SBB-09C-a en SBB-12B-a (RG 

Zeegroene zegge) en de Associatie van Strandduizenguldenkruid en Krielparnassia, subassociatie 

met Viltige basterdwederik (27Aa02C; Schaminee et al. 1998) toegevoegd. 

2.1 Zuurgraad 2.1 Zuurgraad 2.1 Zuurgraad 2.1 Zuurgraad     

De vochtige duinvalleien behorend tot het kalkrijke subtype B komen optimaal voor op neutrale 

tot basische gronden, vanaf een pH (H2O) van 6,5. Tot een pH van 6 komen ook minder goed 

ontwikkelde vormen voor (Lammerts & Grootjans 1998, Runhaar et al. 2009). 

2.2 Voedselrijkdom2.2 Voedselrijkdom2.2 Voedselrijkdom2.2 Voedselrijkdom    

Standplaatsen van kalkrijke duinvalleien (subtype B) zijn licht tot matig voedselrijk, met een klein 

aanvullend bereik aan beide kanten. De meest kenmerkende vegetaties komen optimaal voor op 

licht voedselrijke standplaatsen (Runhaar et al. 2009). 

2.3 Vochttoestand2.3 Vochttoestand2.3 Vochttoestand2.3 Vochttoestand    

Kalkrijke duinvalleien van subtype B komen voor in situaties die ’s winters onder water staan tot 

vochtige omstandigheden (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand dieper dan 40 cm onder 

maaiveld en minder dan 14 dagen droogtestress), met minder goed ontwikkeld voorkomen op 

matig droge standplaatsen (14-32 dagen droogtestress). De meest kenmerkende vegetaties zijn 

nat tot zeer nat met een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand tussen 25 cm onder en 10 cm 

boven maaiveld, alleen de Subassociatie met Waterpunge van de Associatie van 

Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (Centaurio-Saginetum samoletosum) staat iets 

droger op standplaatsen met een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand van 0 tot meer dan 40 

cm onder maaiveld, met maximaal 14 dagen droogtestress (nat tot vochtig) (Runhaar et al. 2009). 

 

De meeste kalkrijke duinvalleien bevinden zich op plaatsen waar overstroming door zeewater niet 

mogelijk is. Op de Waddeneilanden komen echter ook goed ontwikkelde kalkrijke duinvalleien 

voor (Knopbiesassociatie en Associatie van Duinrus en Parnassia) op plaatsen waar veel basenrijk 

grondwater uittreedt die in het najaar en in de winterperiode regelmatig door zeewater worden 

overstroomd (Grootjans et al. 1995). Inundaties met zeewater gedurende het groeiseizoen zijn 

zeer schadelijk voor deze vegetaties, omdat dan zout en sulfaatrijk zeewater de wortelzone 

binnendringt en er, vooral in bodems waarin veel organische stof aanwezig is, anaerobe 
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mineralisatieprocessen op gang komen (interne eutrofiëring; Smolders et al. 2010). Gedurende de 

winterperiode en het vroege voorjaar voorkomt de sterke aanvoer van zoet grondwater dat bij 

overstroming zout water de wortelzone binnendringt. 

2.4 Landschapsecologische processen2.4 Landschapsecologische processen2.4 Landschapsecologische processen2.4 Landschapsecologische processen    

De soortenrijkdom van een typische duinvallei die nog in een pionierstadium verkeert is zeer 

groot. Dit komt vooral door de grote variatie in habitattypen die in de duinvalleigradiënten 

voorkomen. Niet alleen is er een gradiënt van nat naar droog, maar ook een, deels overlappende, 

gradiënt van basisch naar zuur. Tenslotte is er ook vaak een gradiënt in de tijd aanwezig binnen 

een vallei. Verschillende successiestadia kunnen lang naast elkaar blijven bestaan omdat in 

sommige delen van de gradiënt de stapeling van organisch materiaal snel verloopt en in andere 

delen heel langzaam. Valleien kunnen in een reeks van jaren met veel neerslag, niet droogvallen, 

hetgeen voor veel soorten wel een noodzaak is om te overleven. Vooral als in de winter er veel 

neerslag is gevallen kan intensieve neerslag in de zomer er toe leiden dat de vallei een paar jaar 

achtereen niet droogvalt. Voor bedreigde populaties is het dan noodzakelijk dat ze uit kunnen 

wijken naar hogere delen. Ze moeten kunnen ‘pendelen langs de gradiënt’.  

 

Kalkrijke duinvalleien komen voor in bijna alle verschillende landschappen van het duinlandschap, 

waarbij de kalk- en ijzerrijkdom van het zand en de kalkrijkdom en de invloed van grondwater 

variëren. Onder invloed van kalkrijk grondwater kunnen kalkrijkere duinvalleien voorkomen in de 

kalkarmere duinen van het Waddengebied en in de binnenduinen. 

 

Zie ook de informatie uit de landschapsdoorsneden in het Natte duinlandschap (Deel III). 

2.5 Regulier beheer2.5 Regulier beheer2.5 Regulier beheer2.5 Regulier beheer    

Duinvalleien maken onderdeel uit van een lange successiereeks in de duinen. Vooral de vroege 

successiestadia kunnen zeer lang stand houden zonder beheer. Voor ontstaan en voortbestaan 

op lange termijn is het habitattype afhankelijk van klein- of grootschalige duindynamiek vooral in 

de vorm van verstuiving. Ook als de hydrologie in de vallei op orde is, verloopt de successie zeer 

langzaam. In min of meer gefixeerde situaties kan maaien of begrazing de successie naar 

duinbos vertragen. Hetzelfde kan uiteraard ook worden bewerkstelligd door het kappen van 

bomen en struiken zodra die het lichtbehoeftige habitattype bedreigen. Veel duinvalleien worden 

in de begrazing van de rest van het duingebied meegenomen. Van oorsprong wordt echter op 

veel plekken geen specifiek beheer gevoerd ten behoeve van dit habitattype en vormt zij integraal 

onderdeel van min of meer natuurlijke duinsystemen. De begrazing door konijnen was van 

oorsprong vaak al voldoende.  

 
 

3. Effecten van stikstofdepositie3. Effecten van stikstofdepositie3. Effecten van stikstofdepositie3. Effecten van stikstofdepositie    
 

Modelmatig is de kritische depositiewaarde op 1429 mol N/ha/jaar (20 N/ha/jaar) vastgesteld. 

Dit getal is gebaseerd op de gemiddelde modeluitkomsten, passend binnen de empirische range 

van 10 tot 25 kg N/ha/jaar voor “moist to wet dune slacks” (B1.8). Deze empirische waarde is 

ingeschat met expert kennis (Van Dobben et al. 2012; Bobbink et al. 2003; Bobbink & Hettelingh 

2011).  
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3.1 Verzuring3.1 Verzuring3.1 Verzuring3.1 Verzuring    

De hogere atmosferische depositie van zuur en N in de afgelopen decennia heeft in de hoger 

gelegen infiltratiegebieden geleid tot een aantal (soms irreversibele) veranderingen in de bodem, 

zoals versnelde ontkalking, verzuring, en oplossing van calciumfosfaat (Kooijman et al. 2009; 

Stuyfzand 2010). In valleien heeft de hogere depositie vooral geleid tot een versnelde ophoping 

van organische stof in en op de bodem. Vooral in het kalkarme Wadden District heeft dit laatste 

ertoe geleidt dat in de opgehoogde bodem buffering van basenrijk grondwater minder effectief is 

geworden (Sival & Grootjans 1996).  

 

Op plekken die vrijwel het gehele jaar door kalkrijk grondwater worden gevoed, wordt de 

zuurgraad mede gebufferd door het hoge bicarbonaatgehalte van het grondwater. Op deze 

systemen heeft verzuring door atmosferische depositie een heel gering effect. De bemestende 

effecten van atmosferische N-depositie zijn wel groot omdat het de successie naar meer 

productieve stadia bevordert. In kalkgebufferde systemen (bijv. Meinderswaalvallei in de 

Middelduinen) zorgt ophoping van organische stof voor een lichte daling van de pH. Het 

achterliggende proces is vermoedelijk een toename van de zuurproductie door afbraak van 

organisch materiaal. De pH blijft echter hoog vanwege de aanvoer van kalkrijk grondwater dat de 

pH op een niveau van (ca. 6,0) blijft bufferen, zolang de bodem ter plekke voldoende kalk kan 

oplossen. Hierdoor blijft het milieu geschikt voor basenminnende doelsoorten van oude 

successiestadia, zelfs wanneer de vallei vooral door neerslagwater wordt gevoed (Aggenbach & 

Jansen 2004; Grootjans et al. 1995). Een verschil met valleien die sterker door grondwater worden 

gevoed is dat ze langer in een pioniersstadium kunnen blijven bestaan.  

3.2 Vermesting3.2 Vermesting3.2 Vermesting3.2 Vermesting    

De bodem van kalkrijke duinen bevat per mm 60 mg/m2 P in de vorm van calciumfosfaat. In 

kalkrijke en ijzerrijke (maar organische stofarme) bodems kan P een beperkende factor zijn, door 

P-fixatie in calcium- of ijzerfosfaat. Bij een hoge pH (kalkrijke bodems) is bovendien de 

hoeveelheid N die vrijkomt bij mineralisatie betrekkelijk laag, mogelijk als gevolg van hoge 

microbiële activiteit en N-behoefte. Er wordt waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de N in de 

bodem vastgelegd. Basenminnende vegetaties in natte duinvalleien zijn daardoor N gelimiteerd, 

wat ze zeer gevoelig maakt voor atmosferische depositie (Lammerts & Grootjans 1997; Kooijman 

et al. 2009). Door atmosferische stikstofdepositie worden meer productieve soorten, zoals 

Kruipwilg en Duinriet bevoordeeld (Lammerts et al. 1999), waardoor sneller en eerder opbouw 

van organische stof plaatsvindt in de bodem. Hierdoor wordt de levensduur van het 

pioniersstadium drastisch bekort (Adema et al. 2002) en moet actief beheer worden toegepast in 

situaties waarin dat oorspronkelijk niet nodig was. 

 

Behalve dat kalkrijke duinvalleien gevoelig zijn voor verhoogde atmosferische N-depositie, 

waardoor de successie ter plaatse wordt versneld, is een ander effect van N-depositie dat de 

vegetatie van de omliggende infiltratiegebieden wordt bemest en daardoor sterker gaat groeien 

(Nijssen et al. 2001). Door deze vergrassing en verbossing wordt er in de infiltratiegebieden meer 

water verdampt (Bakker et al. 1979), waardoor de aanvoer van grondwater naar de valleien 

afneemt. Dit effect speelt vooral in de kalkarme duinen van het wadden District (Kooijman & 

Besse 2002).  
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3.3 Fauna3.3 Fauna3.3 Fauna3.3 Fauna    

Voor het leefgebied van de VHR en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van 

stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerkt: koeler en vochtiger microklimaat, afname 

kwantiteit voedselplanten en afname prooibeschikbaarheid. Een uitsplitsing van deze factoren 

naar de onderscheiden soorten is terug te vinden in de kenschets en een beschrijving van de 

specifieke factoren is terug te vinden in paragraaf 2.4 van Deel I. 

 

 

4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstof4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstof4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstof4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstof----
depositie beïnvloedendepositie beïnvloedendepositie beïnvloedendepositie beïnvloeden    

4.1 Natuurlijke dynamiek4.1 Natuurlijke dynamiek4.1 Natuurlijke dynamiek4.1 Natuurlijke dynamiek    

Als gevolg van het dynamische karakter van duinsystemen (zoals de afsnoering van een nieuwe 

primaire duinvallei) kan de hydrologie van een duinsysteem dusdanig veranderen dat 

oorspronkelijk brakke duinvalleien verzoeten of dat door kustuitbreiding de grondwaterstand in 

de achterliggende duinen wordt verhoogd (Bakker et al. 1979; Stuyfzand 1993; Stuyfzand et al. 

2010). Ook door de verminderde mogelijkheid om neerslagwater af te voeren, kunnen de hier 

besproken kalkrijke duinvalleivegetaties ‘verdrinken’ (Westhoff & Van Oosten 1991) en overgaan 

in een duinmeertje (H2190A; vooral in het Renodunale district) of in een ontkalkte vochtige 

duinvallei (H2190C; vooral in het Wadden district). Omgekeerd kunnen kalkrijke duinvegetaties 

door kustafslag verdrogen en versneld verruigen. Dergelijke processen kunnen gezien worden als 

de natuurlijke successie, na optreden van veranderingen op systeemniveau als gevolg van het 

dynamische karakter van het kustsysteem. Wanneer deze processen gepaard gaan met de 

vorming van nieuwe pioniergemeenschappen is het voortbestaan van (kalkrijke) vochtige 

duinvalleien niet bedreigd. 

4.2 Natuurlijke successie4.2 Natuurlijke successie4.2 Natuurlijke successie4.2 Natuurlijke successie    

De voornaamste processen die een rol spelen bij de natuurlijke successie van kalkrijke 

pioniervegetaties (bijv. Knopbies-associatie) naar oudere stadia zijn accumulatie van organische 

stof en verzuring (Sival & Grootjans 1996, Sykora et al. 2004). De levensduur van een 

basenminnende duinvalleivegetatie wordt bepaald door de accumulatiesnelheid van organische 

stof en door de mogelijkheid om de zuurgraad langere tijd rond een niveau van pH 6 te bufferen. 

Primaire kalkrijke, incidenteel met zeewater geïnundeerde duinvalleien blijven in het Wadden 

district met maaibeheer 100-150 jaar in stand. Zonder maaibeheer verdwijnen ze na 30-50 jaar 

(Lammerts & Grootjans 1998). Op de Waddeneilanden is een beperkt aantal plekken bekend, waar 

kalkrijke valleien zich zonder enig beheer 70-90 jaar konden handhaven. Met name 

kalkminnende typen, gedomineerd door Oeverkruid (Littorella uniflora) zijn in staat zich 

decennialang te handhaven, maar alleen indien in de natte periode zuurstofloos grondwater de 

vallei binnenkomt. Oeverkruid is dan in staat om door het laten lekken van zuurstof uit de wortels 

voor zichzelf een zuurstofrijk milieu rond zijn wortels te scheppen en tegelijkertijd de 

beschikbaarheid van voedingstoffen (N en P) laag te houden (Adema et al. 2002; 2005). Soorten 

zoals Duinriet, Zwarte zegge en Drienervige zegge hebben deze aanpassingen niet en kunnen 

door gebrek aan voedingstoffen oeverkruid niet verdringen. Dit type kwelvallei kon vroeger zeer 

langdurig in een pionierssituatie blijven, maar door bovengenoemde gevolgen van atmosferische 

N-depositie en de algehele vermindering van grondwateraanvoer naar de valleien is de successie 

in de valleien wezenlijk versneld.  
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Er bestaat nog een andere mogelijkheid voor kalkrijke duinvalleien om langdurig in stand te 

blijven, met weinig of geen beheer. Deze omstandigheid doet zich voor wanneer de 

grondwateraanvoer zo groot is en het grondwater zo kalkrijk, dat stapeling van organische stof 

niet tot verzuring leidt. Feitelijk is hier sprake van veenvorming. Voorbeelden hiervan zijn de 4e 

Kroon’s Polder op Vlieland, waar na 70 jaar een heel open rietvegetatie is ontstaan (De Vries 

1961) met veel soorten van kalkrijke duinvalleien, zoals Knopbies, Vleeskleurige orchis en 

Moeraskartelblad. Op sommige plaatsen wordt zelfs moeraskalk (travertijn) afgezet, waardoor de 

pH in het kalkbufferend traject blijft (Sival et al. 1998). 

4.3 Hydrodynamiek4.3 Hydrodynamiek4.3 Hydrodynamiek4.3 Hydrodynamiek    

Zwak gebufferde systemen zijn gevoelig voor meteorologische fluctuaties. In extreme jaren slaat 

de verzuring toe en in jaren met een meer dan normaal neerslagoverschot blijft herstel van de 

basenrijkdom uit (Grootjans et al. 1991). Afhankelijk van het type hydrologisch proces zijn 

extreem natte jaren of juist extreem droge jaren aldus de start van de degradatie van de 

basenrijke toestand. Hoe en wanneer perioden met afwijkend neerslagpatroon doorwerken is 

afhankelijk van de lokale hydrologische processen die voor buffering van de zuurgraad zorgen 

(Aggenbach & Jansen 2004). Bij een laag organisch stofgehalte kan de pH onder gunstige 

hydrologische condities zich beter herstellen dan bij een hoog organisch stofgehalte. Dit geldt 

voor duinvalleien die in de zomer langere tijd droogvallen. Een dikke organische laag (>10cm) 

gaat dan mineraliseren en voorziet snelgroeiende planten dan van voldoende voedingstoffen. 

Natte jaren met hoge grondwaterstanden in de omliggende duinen zijn gunstig voor de buffering 

van de zuurgraad in jonge (of geplagde) valleien. Door de hoge grondwaterstanden kan dan meer 

basenrijk grondwater worden aangevoerd. De pH neemt dan toe in de toplaag van de bodem. In 

oudere stadia met veel organisch materiaal treedt een pH stijging in natte jaren niet op 

(Aggenbach & Jansen 2004). 

4.4.4.4.4444    AAAAanvoer vanvoer vanvoer vanvoer van nutriënten uit infiltratiegebiedenan nutriënten uit infiltratiegebiedenan nutriënten uit infiltratiegebiedenan nutriënten uit infiltratiegebieden    

Naast infiltratieplassen komen voedselrijke duinvalleien voor als gevolg van hoge nutriëntfluxen 

in het infiltratiewater, zeker als het periodieke kwelplassen zijn (Stuyfzand & Moberts 1987; 

Stuyfzand & Lüers 1995). Waar freatofyten zijdelings afstromend infiltratiewater kunnen 

aantappen ligt eutrofiëring op de loer, vanwege relatief hoge concentraties aan NO3 en PO4 in 

het infiltratiewater en tamelijk hoge stroomsnelheden (Van Dijk 1984). In situaties met langzame 

stroming en lange ondergrondse reistijden kunnen zich echter bovenop dit infiltratiewater 

regenwaterlenzen vormen in de ondergrond, die het nutriëntrijke infiltratiewater afdekken 

(Stuyfzand & Stuurman 1985). 

4.5 4.5 4.5 4.5 Ontoereikend regulier beheerOntoereikend regulier beheerOntoereikend regulier beheerOntoereikend regulier beheer    

Wanneer het organische stofgehalte te hoog wordt, gaan grassen als Duinriet overheersen, 

evenals houtige wilgenstruikjes die later tot struwelen kunnen uitgroeien. Ontoereikend regulier 

beheer wordt niet apart onder paragraaf 5 of 6 behandeld. 

4.6 Voormalige zwaveldepositie4.6 Voormalige zwaveldepositie4.6 Voormalige zwaveldepositie4.6 Voormalige zwaveldepositie    en andere sulfaatbelastingen andere sulfaatbelastingen andere sulfaatbelastingen andere sulfaatbelasting    

De effecten van voormalige zwaveldepositie en andere sulfaatbelasting in dit habitattype worden 

verder toegelicht in Intermezzo II van Deel I.  
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5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie    

5.1 5.1 5.1 5.1 ((((ExtraExtraExtraExtra))))    mmmmaaien en begraaaien en begraaaien en begraaaien en begrazzzzeeeennnn    

Door het wegvallen van de dynamiek in de duinen zoals uitstuiving en aangroei is beheer 

noodzakelijk geworden, behalve in de eerste successiestadia. Om spontane struweelvorming en 

verbossing te voorkomen kan er extra worden gemaaid (met afvoeren) of kunnen de duinvalleien 

extra worden begraasd. Maaien en afvoeren van de vegetatie van vochtige duinvalleien kan de 

stapeling van organisch materiaal wel remmen, maar niet volledig tegenhouden. Begrazing kan 

ook ingezet worden, dit heeft echter een geringere invloed op de strooiselophoping in het 

systeem dan maaien en afvoeren. Kooijman et al. (2000) vonden dat de N-mineralisatie bij 

begrazing alleen significant afnam in zure bodems en verlaging van biomassaproductie trad 

alleen op in de droge duinen van het Wadden district, wel nam de lichtbeschikbaarheid overal toe. 

Begrazing in infiltratievalleien op Texel nam 70% van de biomassa weg en beperkte de 

ontwikkeling van Riet. Plaatselijk leidde begrazing op niet-geplagde delen met een venige bodem 

echter tot ernstige eutrofiëring en vestiging van ruigtesoorten, als gevolg van bodemvertrapping 

(Grootjans et al. 2007). De situatie waarin een duinvallei zich bevindt (pionier, verzurend, 

verouderd) zijn uiteindelijk bepalend voor de beheermogelijkheden. Een aandachtspunt bij 

begrazing in de duinen is de voorkeur van de grazers voor niet verruigde natte duinvalleien. Dit 

leidt vaak tot vertrapping en bemesting van kwetsbare pioniervegetaties. In gebieden met een 

grote oppervlakte aan vochtige duinvalleien zal extensieve begrazing echter niet zo snel tot 

grootschalige vertapping aanleiding geven en kunnen de meest kwetsbare vegetaties uitgerasterd 

worden (Bruin 2001). Waar nodig kan het beheer worden aangevuld met maaien, waarmee ook de 

successie van pioniervegetaties naar oudere stadia van basenrijke duinvalleien uitgesteld kan 

worden (Sykora et al. 2004). Dit lukt echter niet wanneer de aanvoer van basenrijk grondwater 

onvoldoende is om de verzurende effecten van N-depositie en mineralisatie van organische stof 

te compenseren (Grootjans et al. 2002). 

 

De biomassatoename als gevolg van de toename van de atmosferische N-depositie, de afname 

van het konijnenbestand en het stoppen van het extensieve agrarische gebruik is in kalkrijke 

duinen in het algemeen minder groot dan in ontkalkte duinen, met name die van het Wadden 

District (Kooiman et al. 2004). Begrazing blijft echter ook in kalkrijke duinen voorlopig nodig, 

totdat de konijnenstand weer op het oude niveau is. Naast de begrazing dragen de konijnen ook 

in belangrijke mate bij aan het aan de oppervlakte brengen van kalkrijk zand (Kooijman et al. 

2009).  

 

Als de extensieve begrazing niet afdoende blijkt kan intensiever of gerichter (alleen in de 

verruigde delen van de vallei) begraasd worden. Als begrazing niet voldoende zorgt voor het 

terugzetten van de successie, dan kan ook overgegaan worden op maaien en afvoeren. 

 

Voor het behoud van de urgent bedreigde typische soort Honingorchis (Herminium monorchis) is 

maaien noodzakelijk, eventueel handmatig jaarlijks maaien in het najaar met uitsluiting van 

volwassen planten. Als enige maatregel is het echter onvoldoende voor het behoud van deze 

soort, daarnaast lijkt het ook noodzakelijk om nieuwe micro-habitats voor kieming te creëren 

door verstuiving (zie ook paragraaf 6.2 herstel dynamiek) (Klimkowska et al. 2011). 

 

In de duinvallei voorkomende vogelsoorten als Blauwe kiekendief en Velduil kunnen last hebben 

van nestverstoring door grote grazers. Als nestplaatsen bekend zijn kunnen die delen bij 
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begrazing onbegraasd gelaten worden (hypothese), bijvoorbeeld door uitrasteren van die 

terreindelen. Bij maaien dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van vogelsoorten 

die hier hun leefgebied hebben. Voor Bontbekplevier, Tureluur en Visdief geldt dat niet gemaaid 

mag worden vóór 15 juni, in verband met late (mogelijke 2e) legsels van de Watersnip mag pas na 

15 juli gemaaid worden. Voor soorten als Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier en Paapje die hier 

hun leefgebied hebben lijkt gefaseerd maaien gunstig voor een groter voedselaanbod 

(hypothese). Ook voor de Nauwe korfslak is gefaseerd maaien gunstig, maar dan verspreid over 

meerdere jaren. 

5.2 Plaggen5.2 Plaggen5.2 Plaggen5.2 Plaggen    

Bestaande vochtige duinvalleien met lage kweldruk kunnen periodiek verjongd worden met 

behulp van plagbeheer. Onder de huidige hoge stikstofbelasting dient een dergelijk beheer zeer 

regelmatig uitgevoerd te worden: plagbeheer leidt in dergelijke gevallen tot een initiële toename 

van Rode Lijst-soorten; dit neemt na ca. 10 jaar weer sterk af als gevolg van daling van de pH, 

hernieuwde stapeling van organische stof en toename van de beschikbaarheid aan nutriënten 

(Grootjans et al. 2007). In doorstroomvalleien en valleien met lokale kwel is de duurzaamheid 

hoger (Grootjans et al. 2002). Het effect van plaggen van kalkrijke pioniervegetaties hangt af van 

de kalkrijkdom van de bodem en de hydrologische situatie. Aggenbach & Jansen (2004) laten zien 

dat het belangrijk is de gehele gradiënt te plaggen, dus ook hoog op de gradiënt. In natte jaren 

kunnen dan pionier- en duinvalleisoorten zich hoog op de gradiënt handhaven terwijl in het lage 

deel de omstandigheden door langdurige inundatie ongeschikt zijn. Het plaggen van de gehele 

gradiënt faciliteert zo de pendelmogelijkheden van deze soorten. Ook moeten bronpopulaties van 

kenmerkende soorten worden ontzien, door het plaggen in de tijd te verspreiden (over meerdere 

jaren). Voor de overleving van de fauna kan het beste over de tijd gespreid geplagd worden in een 

patroon van stroken die haaks op de vochtgradiënt liggen (Van den Burg 2009). Plaggen als 

maatregel heeft een effect op de morfologie (Arens & Geelen 2001). Bij herhaaldelijk plaggen zal 

het oppervlak van de vallei substantieel verlaagd worden en zal het grondwater relatief steeds 

hoger komen te staan. Bovendien worden door het plaggen van de vallei de hellingen steeds 

steiler. Op den duur kunnen daardoor duinmeren ontstaan. Het is dus een maatregel die niet 

eindeloos uitgevoerd kan worden. Voor de fauna en bijzondere flora is het bovendien belangrijk 

dat de plagwerkzaamheden kleinschalig plaats vinden en dat restpopulaties van bijzondere 

soorten gespaard worden. 

 

In hydrologisch gedegradeerde systemen dienen plag- en graafwerkzaamheden pas worden 

uitgevoerd nadat de hydrologische herstelmaatregelen zijn uitgevoerd (Van den Burg 2009). In 

kalkrijke duingebieden is, althans op korte termijn, plaggen heel succesvol, omdat de bodem na 

afgraven nog erg kalkrijk is en een hoge basenverzadiging heeft, en daarmee niet afhankelijk is 

van toestromend kalkrijk grondwater. In ontkalkte duingebieden heeft plaggen zonder 

hydrologisch herstel heeft maar beperkt succes. Na korte tijd (5-10 jaar) verdwijnen de 

pionierstadia weer, als gevolg van de snelle stapeling van organische stof, de afname van de pH 

en de hogere nutriënten beschikbaarheid (Lammerts 1999). Ook wanneer bij plaggen veel 

organisch materiaal achter blijft vestigen zich op korte termijn veel zeldzame soorten, maar er 

treedt vervolgens snel verruiging op (Ommering & Hendriks 2004). In gevallen waarbij tevens de 

grondwaterstanden in de omgeving worden verhoogd lijkt de levensduur van de pionierstadia 

verlengd te worden.  
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In systemen die veen hebben gevormd, bijvoorbeeld in binnenduinranden, volstaat het veelal om 

de hydrologie weer te herstellen om de beschikbaarheid van voedingstoffen weer terug te 

brengen en de pH weer te laten stijgen. Plaggen of ontgronden is in die gevallen niet aan te 

raden. 

 

 

6. 6. 6. 6. MaatregelMaatregelMaatregelMaatregelen en en en gericht op functioneel herstelgericht op functioneel herstelgericht op functioneel herstelgericht op functioneel herstel    

Bij de maatregelen gericht op functioneel herstel moet opgemerkt worden dat voor de keuze van 

de maatregelen steeds bepaald moet worden of de waargenomen ontwikkelingen het gevolg zijn 

van natuurlijke processen, of dat deze door menselijk ingrijpen zijn veroorzaakt. Het aanpassen 

van de hydrologie van een systeem is zinvol als de hydrologie door menselijk handelen 

verslechterd is. Wanneer de hydrologie als gevolg van natuurlijke nieuwe duinvorming aan de 

zeereep is veranderd, is ingrijpen niet wenselijk. 

6.1 6.1 6.1 6.1 Maatregelen gericht op hMaatregelen gericht op hMaatregelen gericht op hMaatregelen gericht op herstel erstel erstel erstel waterhuishoudingwaterhuishoudingwaterhuishoudingwaterhuishouding    

Voor herstel van kalkrijke duinvegetaties is het noodzakelijk dat de beschikbaarheid van 

voedingstoffen op een laag niveau gehouden wordt en dat de pH gebufferd en boven de 6 blijft.  

Als de duinen kalkrijk zijn, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ook de toplaag kalkhoudend 

blijft, bijvoorbeeld door aanvoer van basenrijk (grond)water. Als de duinen ijzerrijk zijn, is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk organische stof in de bodem zit, door plaggen 

en verstuiven (Kooijman et al. 2009). Hydrologische herstelmaatregelen dienen gefundeerd te 

worden op hydroecologisch onderzoek op lokale en regionale schaal (Aggenbach & Jansen 2004).  

In systemen waar het basenrijke grondwater toestroomt vanuit aangrenzende opwelvingen 

gedurende winter- en voorjaarsperiode is inundatie in de laagten noodzakelijk voor het oppersen 

van dit water. De mate en duur van oppersing worden hier bepaald door (1) de regionale 

drainagebasis (c.q. de zomergrondwaterstanden), (2) de mate van opbolling van het freatisch 

grondwater in winter en voorjaar en (3) de inundatieduur van de laagte. Wanneer de regionale 

drainagebasis (zomergrondwaterstanden) te laag zijn neemt in het winterseizoen de toevoer van 

basenrijk grondwater af en verzuren basenrijke standplaatsen op den duur (Aggenbach & Jansen 

2004). 

 

Bij maatregelen voor herstel van de waterhuishouding kan gedacht worden aan (o.a. Van den Burg 

2009): 

- Herstel van verdroogde valleien door uitgraven tot op het grondwaterniveau of verwijderen 

van organische stoflaag in de gehele vallei. Hiermee worden ook voedingsstoffen afgevoerd 

(zie voor effecten en aandachtspunten paragraaf 5.2 Plaggen). 

- In hogere delen in de omgeving verdamping verminderen en inzijging vergroten door: 

o verwijderen van bos en struweel 

o omvorming van naaldbos naar loofbos of andere duinvegetaties, inclusief kaal zand 

o verminderen begroeiing door intensivering van de begrazing of herstel kleinschalige 

verstuiving (zie ook    6.2 herstel dynamiek) 

- Saneren grootschalige cultuurgronden, landbouwenclaves, recreatieve voorzieningen en 

drinkwatervoorzieningen in de duinen die ertoe leiden dat de algemene grondwaterstand in 

de duinen daalt. 

- Peilverhoging in de binnenduinrand en de aangrenzende polders (hydrologische bufferzone 

creëren). 
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Als het voortbestaan van specifieke locaties met het voorkomen van bijzondere soorten zoals de 

zeldzame typische soort Honingorchis (Herminium monorchis) bedreigd worden, is het ook 

noodzakelijk om ook aan de randen en in overgangszones van nat naar droog bomen en struiken 

te verwijderen om de successie tegen te gaan en de ophoping van strooisel en verdamping te 

verminderen. Dit dient met mate te gebeuren: niet te grote vlakken maken en volwassen planten 

laten staan (Klimkowska et al. 2011). 

6.2 6.2 6.2 6.2 Maatregelen gericht op Maatregelen gericht op Maatregelen gericht op Maatregelen gericht op hhhherstel dynamiekerstel dynamiekerstel dynamiekerstel dynamiek    

Wanneer uitgegaan wordt van het bevorderen van de dynamische processen binnen het 

duinsysteem als geheel, hoeft niet altijd gekozen te worden voor het behoud van duinvalleien of 

de staat waarin deze verkeren. Wel dient het beheer als geheel te leiden tot het duurzaam behoud 

van voldoende oppervlakte aan duinvalleien en voldoende variatie aan omgevingseigenschappen 

(zowel kalkrijk als kalkarm).  

 

Kalkrijke pioniervegetaties kunnen met behulp van menselijke ingrepen hersteld en in stand 

gehouden worden, maar een betere oplossing is het heractiveren van duinvormende processen 

(Sykora et al. 2004, De Leeuw et al. 2008). Op deze manier komen er steeds nieuwe ‘jonge’ 

valleien bij, wat voor het behoud van het scala aan duinvalleien op lange termijn noodzakelijk is. 

Het gaat daarbij om valleien met kale grond of vegetatieloos water. Bij aangroeiende kusten 

ontstaan van nature zogenoemde primaire duinvalleien door afsnoering van strandvlakten. Door 

kustontwikkeling kunnen zo ook nieuwe duinvalleien ontstaan. In het duingebied zelf kunnen 

zogenoemde secundaire duinvalleien ontstaan door uitstuiving van zand tot op de 

grondwaterspiegel of door herstel van verouderde, verdroogde of voor infiltratie gebruikte 

valleien door middel van plaggen (Geelen et al. 1995). Op plaatsen waar in de ondergrond van 

duinbodems nog veel fosfaat aanwezig is als gevolg van de jarenlange kunstmatige 

duininfiltratie, kan de duurzaamheid van de herstelmaatregelen ook relatief kort zijn (1-15 jaar) 

omdat de successie versneld kan worden door een te hoge fosfaat nalevering (Stuyfzand & 

Koerselman 1995; Grootjans et al. 2007). In zo’n geval moet het plaggen herhaald worden, en 

verdient het aanbeveling om vooraf de ondergrond eerst met fosfaatarm infiltratiewater te 

doorspoelen (indien dat kan). Met name op plaatsen waar zich een wash-over kan ontwikkelen 

kan het weghalen van stuifdijken bijdragen aan het ontstaan van nieuwe vestigingsmogelijkheden 

voor zoet-zout gradiënten met kalkrijke duinvalleien. 

 

Daarnaast is verstuiving op zichzelf een zeer geslaagde anti-verzuringsmaatregel. Niet alleen 

leidt verstuiving tot een hogere pH in de pioniervegetaties, maar ook in de ogenschijnlijk stabiele 

vegetaties in de omgeving (Kooijman et al. 2000). Mogelijk is dit een overblijfsel van eerdere 

verstuiving in vroeger tijden. Hiermee gepaard gaat een duidelijke afname van de 

beschikbaarheid van nutriënten. Vooral de N-beschikbaarheid is laag, omdat er in vers zand bijna 

geen organische stof zit. Bij verhoogde N-depositie wordt het zand sneller weer vastgelegd door 

algen. Verstuiving leidt tot een duidelijke toename van de oppervlakte kaal zand en 

pioniervegetatie, maar houdt de voortgaande vergrassing en struweelvorming niet tegen. Ook 

voor verstuiving geldt dat maatwerk, gebaseerd op fundamentele kennis van het ecosysteem 

noodzakelijk is (Kooijman et al. 2004). Herstel van verstuiving, met name het stimuleren van 

winderosie, kan zorgen voor nieuwe kiemingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de urgent 

bedreigde typische soort Honingorchis (Herminium monorchis) (Klimkowska et al. 2011). 
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7. Maatregelen voor uitbreiding7. Maatregelen voor uitbreiding7. Maatregelen voor uitbreiding7. Maatregelen voor uitbreiding    
 
Bij aangroeiende kusten ontstaan van nature zogenoemde primaire duinvalleien door afsnoering 

van strandvlakten. In het duingebied zelf kunnen zogenoemde secundaire duinvalleien ontstaan 

door uitstuiving van zand tot op de grondwaterspiegel (of door herstel van verouderde, 

verdroogde of voor infiltratie gebruikte valleien). Deze natuurlijke dynamiek is niet overal in het 

duingebied mogelijk. 

De ontwikkeling van jonge, kalkrijke vochtige duinvalleien kan het eenvoudigst worden 

gerealiseerd via dynamisch kustbeheer. Het ontwikkelen van nieuwe primaire duinvalleien door 

kustontwikkeling, of volledig afgraven van oude infiltratieplassen is een effectieve manier om 

nieuwe kalkrijke duinvalleien te creëren (Grootjans et al. 2002). Het gaat daarbij om valleien met 

kale grond of vegetatieloos water. Voor de oudere, kalkarme, vochtige duinvalleien (H2190C) is 

directe ontwikkeling vanuit primaire duinvorming niet mogelijk. Op de lange termijn kunnen 

jonge duinvalleien van het type H2190B wel ontwikkelen richting de oudere typen (H2190C).  

 
 

8. Effectiviteit en duurzaamheid8. Effectiviteit en duurzaamheid8. Effectiviteit en duurzaamheid8. Effectiviteit en duurzaamheid    
 

Voor de kalkrijke grijze duinen bestaan enkele monitorreeksen op basis waarvan een voorzichtige 

uitspraak kan worden gedaan over de effectiviteit van de effectgerichte maatregelen (Jansen et al. 

2010). De effectiviteit van de afvoer van organisch materiaal in vochtige, kalkrijke duinvalleien 

(subtype B) is zeer hoog: binnen vijf jaar na uitvoering van deze maatregelencombinatie hebben 

vijf tot tien Rode lijst soorten geprofiteerd in 40% van de reeksen en elf tot twintig Rode Lijst-

soorten in 10% van de reeksen. In de reeksen met een leeftijd van meer dan vijf jaar neemt het 

aandeel van deze soortenrijke reeksen verder toe: in circa 2/3 deel van de reeksen hebben 

minimaal vijf of meer Rode lijst soorten geprofiteerd. In vochtige duinvalleien is het verwijderen 

van organische stof een succesvolle maatregel, ook op de langere termijn, onder voorwaarde dat 

deze valleien gevoed worden door kwel van kalk- of basenrijk grondwater (Grootjans et al. 2002). 

In valleien waar inzijging het overheersende hydrologische proces is, blijkt het succes van de 

afvoer van organisch materiaal kortstondig te zijn; binnen tien jaar zijn de meeste Rode Lijst-

soorten weer verdwenen (Grootjans et al. 2002). Vanwege het zeer geringe aantal reeksen in de 

database zijn over de effectiviteit van de overige maatregelencombinaties geen goed 

onderbouwde uitspraken te doen. Ze lijken eveneens te zorgen voor een aanzienlijke toename 

van Rode Lijst-soorten en lijken in geval van de combinatie van afvoer van organisch materiaal 

met hydrologische herstelmaatregelen ook op de langere termijn zeer effectief. Deze laatste 

bevinding sluit aan bij de resultaten zoals die gevonden zijn voor de vennen (Brouwer et al. 2009) 

en van de statistische toetsing van alle reeksen, waaruit bleek dat plaggen, ontgronden en het 

dempen van sloten leiden tot de terugkeer van het hoogste aantal Rode Lijst-soorten (Jansen et 

al. 2010).  

 

Het duurzaam behoud van duinvalleien moet via twee sporen verlopen. Enerzijds via de 

ontwikkeling van nieuwe duinvalleien vanuit kustontwikkeling (De Leeuw et al. 2008), anderzijds 

door het tegengaan van de versnelde verzuring en vermesting van bestaande, oudere 

duinvalleien. Met name deze laatste groep is onder de huidige depositielast nog zeer moeilijk 

duurzaam in stand te houden. De huidige kennis suggereert dat herstelmaatregelen zoals 

plaggen in deze systemen veelvuldig herhaald dienen te worden (iedere tien tot vijftien jaar) 
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(Aggenbach & Jansen 2004; Kooijman et al. 2004). Bij een dermate snelle cyclus rijst de vraag of 

de soorten die men met deze maatregelen beoogt te behouden bestand zijn tegen de hoge 

verstoringintensiteit van deze vorm van herstelbeheer. De kans dat de zaadbank van 

plantensoorten uitgeput raakt en diersoorten niet in staat zijn om binnen een dergelijk kort 

raamwerk de herstelde gebieden te herkoloniseren, is in dergelijke situaties naar verwachting 

groot. Voor deze systemen is een verdere reductie van de huidige depositieniveaus een eerste 

vereiste voor een duurzame instandhouding. Het meest effectief is zodanig diep te plaggen (tot 

onder organische laag), dat de voedingsstoffen in voldoende mate verwijderd worden, maar dat 

de zaadbank niet geheel verloren gaat (Van den Burg 2009).  

 

Van groot belang bij een succesvol herstel na plaggen is de aanwezigheid van diasporen in de 

vorm van een zaadbank of bronpopulatie in de buurt. De meeste planten van natte duinvalleien 

(zoals Knopbies) hebben een kortlevende zaadbank, dus moeten vanuit de omgeving komen 

(Bekker et al. 2002). Herstelprojecten zijn niet succesvol als er geen zaadbank aanwezig is. Als er 

wel een zaadbank aanwezig is, maar de hydrologische condities niet optimaal zijn, is het herstel 

niet duurzaam. Bovendien is er het gevaar dat soorten die nog wel in de zaadbank zaten 

verdwijnen. Als de hydrologische condities in orde zijn en er een zaadbank en/of bronpopulaties 

aanwezig zijn, verloopt het herstel goed. Het meest succesvol zijn herstelprojecten waar 

daarnaast ook nog diasporen van buiten het gebied aangevoerd worden  

Na vrijwel elk herstelproject moet aanvullend beheer worden gepleegd zoals maaien of begrazen. 

Deels moet dit vanwege de hoge N-depositie, maar ook omdat de productiviteit van natte 

ecosystemen onder natte omstandigheden zo hoog is dat lichtbeperking kan optreden (Kooijman 

et al. 2004).    
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9999. Overzichtstabel. Overzichtstabel. Overzichtstabel. Overzichtstabel    
Deze overzichtstabel is bedoeld als ondersteuning bij de te nemen maatregelen uit paragraaf 5 en 6 en dient slechts samen met de tekst te worden 

toegepast. 

maatregelmaatregelmaatregelmaatregel    typetypetypetype    DDDDoeloeloeloel    ppppotentiële otentiële otentiële otentiële 

effectiviteiteffectiviteiteffectiviteiteffectiviteit    

randvoorwaardenrandvoorwaardenrandvoorwaardenrandvoorwaarden    

/ succesfactoren/ succesfactoren/ succesfactoren/ succesfactoren    

vvvvooronderooronderooronderooronder----

zoekzoekzoekzoek    

herhaalherhaalherhaalherhaal----

baarheidbaarheidbaarheidbaarheid    

rrrresponstijd esponstijd esponstijd esponstijd     mate van mate van mate van mate van     

bewijsbewijsbewijsbewijs    

(Extra) maaien 

en afvoeren 

H/U 

 

Voorkomen 

strooiselophoping en 

afvoer nutriënten 

Matig 

(strooisel) 

Groot (nutr.) 

Kalkrijkdom bodem; risico:     

Bodem verwonding en problemen met 

fauna 

Op 

standplaats 

Zo lang als 

nodig 

Even geduld B 

(Extra) begrazen    H/U Voorkomen 

strooiselophoping en 

afvoer nutriënten    

Matig 

(strooisel) 

Groot (nutr.)    

Kalkrijkdom bodem; risico: 

vertrapping, problemen met fauna; 

evt. uitrasteren kwetsbare gebieden    

Op 

standplaats    

Zo lang als 

nodig    

Even geduld    B    

Plaggen    H/U afvoer nutriënten    Groot    Kalkrijkdom bodem en/of aanvoer 

grondwater; risico:     

uitputten (bodem) zaadvoorraad en 

aantasting morfologie, max. 1x per 

10 jaar, icm hydrologisch herstel; niet 

bij veenvorming    

Op 

standplaats    

Beperkte 

duur    

Direct 

(abiot.); 

even geduld 

(biot.)    

B    

Plaggen 

duinvallei 

H/U Herstel 

waterhuishouding 

Groot Zie hierboven LESA Beperkte 

duur 

Even geduld V 

Verwijderen 

struweel en bos; 

omvormen 

naaldbos in 

omgeving 

H Herstel 

waterhuishouding    

Verdamping 

verminderen en 

inzijging vergroten 

Matig Op hogere delen LESA Zo lang als 

nodig 

Vertraagd H 

 

Saneren 

drainerende 

terreinen 

H/U Herstel 

waterhuishouding, 

stoppen daling 

grondwaterstand 

Groot  LESA eenmalig Even geduld H 
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maatregelmaatregelmaatregelmaatregel    typetypetypetype    DDDDoeloeloeloel    ppppotentiële otentiële otentiële otentiële 

effectiviteiteffectiviteiteffectiviteiteffectiviteit    

randvoorwaardenrandvoorwaardenrandvoorwaardenrandvoorwaarden    

/ succesfactoren/ succesfactoren/ succesfactoren/ succesfactoren    

vvvvooronderooronderooronderooronder----

zoekzoekzoekzoek    

herhaalherhaalherhaalherhaal----

baarheidbaarheidbaarheidbaarheid    

rrrresponstijd esponstijd esponstijd esponstijd     mate van mate van mate van mate van     

bewijsbewijsbewijsbewijs    

Peilverhoging 

binnenduinrand 

H/U Hydrologische 

bufferzone  

Groot  LESA eenmalig Even geduld H 

Herstel 

verstuiving  

H/U Herstel dynamiek Groot Minder effectief in door infiltratie 

beïnvloede gebieden 

LESA eenmalig middellang H 

         

 
Verklaring kolommen:Verklaring kolommen:Verklaring kolommen:Verklaring kolommen:    

MaatregelMaatregelMaatregelMaatregel: soort maatregel, corresponderend met informatie uit paragraaf 5 en 6 

TypeTypeTypeType: H = herstelmaatregel, U = uitbreidingsmaatregel 

DoelDoelDoelDoel: beoogde effect van de maatregel (ten behoeve van behoud, herstel en/of uitbreiding) 

Potentiële effectiviteitPotentiële effectiviteitPotentiële effectiviteitPotentiële effectiviteit: klein/matig/groot. Effectiviteit van de maatregel (als regime) ten opzichte van andere maatregelen en gerelateerd aan het beoogde 

effect 

Randvoorwaarden / succesfactorenRandvoorwaarden / succesfactorenRandvoorwaarden / succesfactorenRandvoorwaarden / succesfactoren: de belangrijkste randvoorwaarden en succesfactoren van de maatregel 

VooronderzoekVooronderzoekVooronderzoekVooronderzoek: niet noodzakelijk, op standplaats (in het HT zelf of in de directe omgeving), LESA (LandschapsEcologische SysteemAnalyse: Van der Molen 

2010). 

HerhaalbaarheidHerhaalbaarheidHerhaalbaarheidHerhaalbaarheid: eenmalig (kan maar eenmalig worden uitgevoegd, bijv. dempen sloten); beperkte duur (bij intensivering gaan nadelen opwegen tegen 

voordelen) of zo lang als nodig (geen negatieve trade-off tussen intensiteit en effectiviteit. Kun je altijd mee doorgaan, geen negatieve gevolgen). 

ResponstijdResponstijdResponstijdResponstijd: dit betreft het effect van de maatregel (regime): Direct (< 1 jr); Even geduld (1 tot 5 jr); Vertraagd (5 tot 10 jr); Lang (meer dan 10 jr).  

Mate van bewijsMate van bewijsMate van bewijsMate van bewijs:  

B - Bewezen: de maatregel heeft onder de in de tekst gegeven voorwaarden (gebiedssituatie + manier van uitvoeren) met zekerheid het in de tekst beschreven 

positieve effect als hij in de praktijk wordt uitgevoerd. In de regel zal dat onderbouwd moeten zijn met (OBN-)literatuur, maar het kan eventueel ook met (nog 

niet eerder gepubliceerde) goed gedocumenteerde waarnemingen en o.a. OBN handleidingen. 

V - Vuistregel: de maatregel kan onder de in de tekst gegeven voorwaarden (gebiedssituatie + manier van uitvoeren) in veel gevallen het in de tekst beschreven 

positieve effect hebben als hij in de praktijk wordt uitgevoerd, maar dat is niet zeker. Redenen voor de onzekerheid kunnen zijn dat uit monitoring is gebleken 

dat er ook (onverklaarde) mislukkingen zijn of dat de voorwaarden voor succesvol herstel nog niet goed bekend zijn. 

H - Hypothese: door logisch nadenken is een maatregel geformuleerd die in de praktijk nog niet of nauwelijks is uitgeprobeerd, maar die in theorie effectief 

zou kunnen zijn. De aanleiding van de hypothese kan gelegen zijn in analogieën (de maatregel is een vuistregel of bewezen maatregel in een sterk verwant 

habitattype) of in processen waarvan we denken dat we ze goed begrijpen, maar die echter nog niet op praktijkschaal zijn getoetst. 
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