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Natura 2000 gebied 87 – Noordhollands Duinreservaat 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Duinen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL9801080 
Beschermd natuurmonument: Duinen bij Bergen BN 
Beheerder: PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, 

particulieren 
Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk 
Oppervlakte: 5.257 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Noordhollands Duinreservaat is een karakteristiek voorbeeld van een Nederlands duinlandschap, 
zoals dat in de loop der eeuwen ontstaan is als gevolg van een samenloop van geologische, 
geomorfologische en klimatologische omstandigheden en menselijk handelen. Het is een biologisch, 
morfologisch, hydrologisch en landschappelijk geheel van duinen met natte en vochtige duinvalleien, 
duingraslanden, struwelen, bossen en ruigten. Het ligt op de overgang van de kalkrijke naar de 
kalkarme duinen. Het reservaat behoort in zijn algemeenheid tot de kalkrijke duinen; er is echter een 
verloop in kalkrijkdom te zien. Het meest noordelijke stuk, ten noorden van Bergen aan Zee, is, 
evenals het aangrenzende gebied Schoorlse duinen, kalkarm.  
De vegetatie weerspiegelt de kalkgehalten in de bodem: in het uiterst noordelijke deel komen 
kalkarme vegetaties met kraaiheide, kruipwilg, buntgras en dergelijke voor, ten zuiden van Bergen 
aan Zee overgaand in kalkrijke duingraslanden met duinsterretje en zeedorpenvegetaties, zoals bij 
Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Een aanzienlijk deel van het gebied is bebost met naaldbos en 
loofbos, die voor een deel zeer oud zijn.  
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische 
punten verbeterd: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel 
binnen het Habitatrichtlijngebied valt. 

• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie 
ook volgende paragraaf), zoals reeds van toepassing was op het beschermd natuurmonument 
Duinen van Bergen. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast. 
De volgende gebiedsdelen zijn uit de begrenzing verwijderd omdat deze geen relevante Natura2000-
waarden bevatten of geen bijdrage leveren aan de instandhouding van het gebied. Ook kan het 
voorkomen dat er sprake is van een onlogische begrenzing of betreft het gebiedsdelen met beperkte 
waarde gelet op intensief menselijk gebruik. 
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• Smalle duinstrook (1,6 ha) ten zuidwesten van de bebouwing van Bergen aan Zee. 
• Gedeelte van de bebouwde kom aan de noordzijde van Egmond aan Zee (7,2 ha). 
• Camping De Egmonden in Egmond aan Zee (11 ha). 
• Kampeerterrein bij Egmond-Binnen (4,8 ha). 
• Campings Bakkum, Geversduin en Berenweide in Castricum (74 ha). 
• Een begraafplaats bij Castricum (2,1 ha). 
• Pompstation Wim Mensink in Heemskerk (5,8 ha). 
• Gedeelte van de bebouwde kom aan de noordzijde van Wijk aan Zee (1,7 ha). 

 
De volgende gebiedsdelen zijn aan het gebied toegevoegd wegens aldaar voorkomende 
habitatwaarden in aansluiting op reeds begrensd gebied: 

• Duinterrein rond Pompstation Bergen (3,4 ha): integraal onderdeel duingebied.  
• Bosstroken aan de binnenduinrand bij Egmond aan den Hoef (5,2 ha, onderdeel PWN-gebied 

van het Noordhollands Duinreservaat). 
• Westert en Vennewater bij Egmond-Binnen (103 ha; onderdeel PWN-gebied): H2130 grijze 

duinen en H2190 vochtige duinvalleien. 
• Koningsbosch bij Bakkum-Noord (29 ha; onderdeel PWN-gebied): H2130 grijze duinen en 

H2180_A duinbossen, droog (subtype A). 
• Driehoek van Boreel (6,1 ha; onderdeel PWN-gebied): kernopgave 2.08 (gradiënt 

binnenduinrand: herstel hydrologie/ vochtgradiënt. 
• Dorpsduinen, Vuurbaaksduin, Paasduin en Zee van Staal (64 ha, deels PWN-gebied): H2120 

witte duinen en H2130 grijze duinen, beide habitattypen zijn hier bijzonder goed ontwikkeld. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H2120 Witte duinen 
H2130 Grijze duinen 
H2140 Duinheiden met kraaihei 
H2160 Duindoornstruwelen 
H2170 Kruipwilgstruwelen 
H2180 Duinbossen 
H2190 Vochtige duinvalleien 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1014 Nauwe korfslak  
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database 
H2150 Duinheiden met struikhei 1 

H6410 Blauwgraslanden 1  

H7210 Galigaanmoerassen 1 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel 16 
 
 
Kernopgaven 
 
2.01 Witte duinen en embryonale duinen:  Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen 

H2120 en embryonale duinen H2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw 
A183, dwergstern A195, bontbekplevier A137 en strandplevier A138. 
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2.02 Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat 
van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en 
verstruweling. 

2.04 Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit 
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A.  

2.05 Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbosse n: Behoud oppervlakte en 
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige 
duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief 
A082, velduil A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis 
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op Terschelling en 
Schiermonnikoog meer ruimte voor duinbossen (vochtig) H2180_B. 

2.08 Gradiënt binnenduinrand: Herstel hydrologie/vochtgradiënt duinbossen 
(binnenduinrand) H2180_C, heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 
(Schouwen, Texel, Terschelling, Schiermonnikoog, langs vastelandskust én Goerree en 
Voorne). Op Texel mede t.b.v. noordse woelmuis *H1340. 

  
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”) 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting  Het zoveel mogelijk toelaten van verstuiving is van belang voor verbetering van de 

kwaliteit van het habitattype witte duinen alsmede van achtergelegen grijze duinen 
(habitattype H2130) en voor de nieuwvorming van vochtige duinvalleien (habitattype 
H2190). Momenteel is met zo’n 250 ha hier het grootste spontane stuivende gebied van 
de Hollandse duinen aanwezig. Vanwege de breedte van het duingebied zijn hier geen 
conflicten met de veiligheid en zijn uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 
mogelijk (ten behoeve van de verbeteropgaven voor de duinen langs de Hollandse 
kunst).  

 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is 

nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote 
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Bovendien betreft 
het hier één van de gebieden met een grote oppervlakte aan grijze duinen, kalkrijk 
(subtype A) en grijze duinen, kalkarm (subtype B) en bovendien enkele fraaie 
voorbeelden van grijze duinen, heischraal (subtype C). Daardoor levert het gebied een 
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zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. De oppervlakte kan 
tijdelijk afnemen door uitbreiding van H2120 witte duinen. Ontwikkeling van dit laatste 
habitattype leidt op een langere termijn tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 
H2130 grijze duinen. 

 
H2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype 

A) en behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei, droog (subtype B).  
Toelichting  Het habitattype duinheiden met kraaihei komt over een beperkt oppervlakte voor, 

doordat het zich hier aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied bevindt. Het betreft 
zowel duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype A) als duinheiden met kraaihei, droog 
(subtype B). 

 
H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Uliletea ) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit 
Toelichting Duinheiden met struikhei komen in goed ontwikkelde vorm voor achter duinen bij 

Bakkum en Bergen. 
 
H2160 Duinen met Hippophaë rh amnoides 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van 

habitattype H2120 witte duinen, H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is 
toegestaan. 

Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en 
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor 
onder meer habitattype H2120 witte duinen en H2130 grijze duinen. Het type komt 
lokaal in goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor, op locaties die niet 
conflicteren met de doelstellingen voor habitattypen H2130 grijze duinen of H2190 
vochtige duinvalleien. Op dergelijke locaties is behoud van belang. Achteruitgang ten 
gunste van eerder genoemde habitattypen moet vooral uit matig ontwikkelde vormen 
worden gerealiseerd. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het 
gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld. 

 
H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van 

habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan. 
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen is momenteel vooral aanwezig in matig ontwikkelde 

kwaliteit en lokaal in goede kwaliteit. Het gebied levert momenteel wat betreft het 
oppervlakte een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. Matig 
ontwikkelde delen kunnen worden omgevormd naar jongere successiestadia van 
habitattype H2190 vochtige duinvalleien, waaruit dan op den duur weer voor een deel 
goed ontwikkelde vormen van habitattype H2170 kruipwilgstruwelen kunnen ontstaan. 

 
H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, 

binnenduinrand (subtype C) en behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit 
duinbossen, vochtig (subtype B). 

Toelichting Habitattype duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, vochtig (subtype B) komen 
met een grote oppervlakte voor waardoor het gebied een zeer grote bijdrage aan het 
landelijke doel van het habitattype levert. Omdat het habitattype duinbossen, droog  
(subtype A) landelijk in een gunstige staat van instandhouding verkeert, geldt voor dit 
subtype een behoudsdoelstelling. Omdat duinbossen, vochtig (subtype B) deels met 
matige kwaliteit voorkomt, wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd. 

 
H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
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Toelichting Alle subtypen komen met een beperkte oppervlakte in matige tot goede kwaliteit voor. 
Verdere uitbreiding is mogelijk en richt zich vooral op uitbreiding van vochtige 
duinvalleien, ontkalkt (subtype C) dat door verdroging sterk achteruit is gegaan. 
Daarnaast komen vochtige duinvalleien, open water (subtype A), vochtige duinvalleien, 
kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D) voor.  

 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt met een zeer kleine oppervlakte matig 

ontwikkeld voor. Het voorkomen kan worden verbeterd in de binnenduinrand. 
 
H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van Caricion 

davallianae 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit 
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt met een kleine oppervlakte matig ontwikkeld 

voor in enkele valleien. 
 
Soorten 
H1014 Nauwe korfslak  
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Bij recente inventarisaties zijn op tenminste zeven locaties nauwe korfslakken 

aangetroffen. 
 
Complementaire doelen 
Soorten 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging populatie. 
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het 

tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Vestiging van een 
populatie in het gebied is nodig voor het realiseren van een landelijk gunstige staat van 
instandhouding. De soort breidt zich momenteel uit in de duinen, zodat de verwachting 
is dat het doel op termijn gerealiseerd kan worden. 

 
Broedvogels 
A275 Paapje 
Doel  Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 5 paren.  
Toelichting  In het verleden was het paapje een talrijke broedvogel. Zo werden in 1980 nog 150 

paren vastgesteld. De aantallen namen vervolgens snel af. In de periode 1999-2003 
werden jaarlijks 4-9 paren geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is behoud van de huidige populatie zeer gewenst. Het betreft een 
relatief geïsoleerde broedplaats in een oorspronkelijk uitgestrekt broedareaal dat het 
gehele Nederlandse duingebied omvatte. Het gebied levert onvoldoende draagkracht 
voor een sleutelpopulatie. 

 
A277 Tapuit 
Doel  Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 30 paren.  
Toelichting  In het verleden was de tapuit een talrijke broedvogel. Zo werden in 1988 nog 165 paren 

vastgesteld. De aantallen namen vervolgens snel af. In 2000 en 2001 werden 
respectievelijk 34 en 21 paren geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de 
regio Hollandse duinen ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 
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Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2120 Witte duinen - + > > 
H2130_A Grijze duinen (kalkrijk) - - ++ > > 

H2130_B Grijze duinen (kalkarm) - - + > > 
H2130_C Grijze duinen (heischraal) - - + > > 

H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig) - + = > 
H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog) - + = = 
H2150 Duinheiden met struikhei + + = = 
H2160 Duindoornstruwelen + + = (<)  = 
H2170 Kruipwilgstruwelen + ++ = (<)  = 
H2180_A Duinbossen (droog) + ++ = = 
H2180_B Duinbossen (vochtig) - ++ = > 

H2180_C Duinbossen (binnenduinrand) - + = = 
H2190_A Vochtige duinvalleien (open  water) - + > = 

H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - + > = 
H2190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) - + > = 

H2190_D Vochtige duinvalleien (hoge 
 moerasplanten) 

- + > = 

H6410 Blauwgraslanden - - + > > 
H7210 Galigaanmoerassen - - = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1014 Nauwe korfslak - +  = = 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
    2000 gebied. 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
    gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


