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Natura 2000 gebied 96 - Coepelduynen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Duinen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL1000030 
Beschermd natuurmonument: Coepelduyn BN/SN 
Beheerder: Domeinen, Staatsbosbeheer 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Katwijk, Noordwijk  
Oppervlakte: 188 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het relatief 
kleine gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. 
Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke binnenduinrand aanwezig, 
waardoor de overgang naar het polderlandschap vrij abrupt is.  
Delen zijn in het verleden door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, het 
weiden van vee en als duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een 
afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Zo 
zijn er twee duinvalleien, Guytendel en Spijkerdel. Van 1890 tot 1965 werden deze duinpannen 
gebruikt als aardappelveld. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de valleien uit te 
graven tot op het grondwaterniveau. 
Er komen op grote schaal goed ontwikkelde, kalkrijke duingraslanden voor die kenmerkend zijn voor 
het zeedorpenlandschap, met daarin veel zeldzame plantensoorten.  
 
 
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 ook gold voor het natuurmonument. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H2120 Witte duinen 
H2130 Grijze duinen 
H2160 Duindoornstruwelen 
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H2170 Kruipwilgstruwelen 
H2190 Vochtige duinvalleien 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H1014  Nauwe korfslak 16 / a 
 
 
Kernopgaven 
 
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. 

  
 
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 Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Door het zoveel mogelijk toestaan van verstuiving over de gehele zeereep, in zoverre er 

geen conflicten ontstaan met de veiligheid van het achterliggende gebied, kan het 
habitattype witte duinen verbeterd worden in kwaliteit. Verstuiving is mede van belang 
voor achtergelegen habitattype H2130 grijze duinen. 

 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A). 
Toelichting Dit is één van de weinige Natura 2000 gebieden waar het subtype grijze duinen, kalkrijk 

(subtype A) nog over een grote oppervlakte in goed ontwikkelde vorm aanwezig is. Om 
die reden is hier geen doelstelling voor ontwikkeling of uitbreiding geformuleerd. Het 
gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor subtype A.  

 
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides  
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is momenteel over een beperkte oppervlakte 

aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer 
habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle 
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld 
worden beoordeeld. 
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H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting  Het habitattype kruipwilgstruwelen is in een klein oppervlak in het gebied aanwezig 

omdat voormalige duinvalleien zijn dichtgegroeid en verdroogd. Herstel kan 
plaatsvinden door successie vanuit habitattype H2190 vochtige duinvalleien. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud van het habitattype in dit gebied 
voldoende. 

 
H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype 

A). 
Toelichting Het habitattype vochtige duinvalleien, open water (subtype A) is momenteel nauwelijks 

in het gebied aanwezig omdat voormalige duinvalleien zijn dichtgegroeid en verdroogd. 
Kwaliteitsverbetering is mogelijk. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2120 Witte duinen  -   -  = > 
H2130_A Grijze duinen (kalkrijk)  - -   ++  = = 
H2160 Duindoornstruwelen  +   +  = = 

H2170 Kruipwilgstruwelen +  -  = = 
H2190_A Vochtige duinvalleien (open water) -   -  = > 

 
                                                 
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. 
a  In het Reactiedocument (2004) is aangegeven dat de soort nauwe korfslak (H1014) naar aanleiding van reactie van EIS is  
   toegevoegd. Inmiddels is uit een nieuwe analyse die door de stichting Anemoon (Nauwe korfslak Vertigo angustior: A.W.  
   Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2006 Stichting Anemoon) is uitgevoerd gebleken dat de soort niet meer in het gebied  
    voorkomt.  
 


