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SAMENVATTING
In 2009 is voor de kust van Delfland ter hoogte van ’s-Gravenzande een nieuw duingebied
aangelegd. Het is ruim 35 hectare groot en dient als compensatie van effecten die na aanleg van
Maasvlakte 2 worden verwacht in Natura 2000-gebieden Voornes Duin en in de Kapittelduinen. De
natuur die hier als compensatie dient te ontstaan is omschreven in diverse formele stukken:
ongeveer 10 hectare van het habitattype ‘Grijze duinen’, ongeveer 6 hectare ‘Vochtige
duinvalleien’ en een groeiplaats van de groenknolorchis, een soort van vochtige duinvalleien. Dit is
ook vastgelegd in de voorlopige aanwijzing van het duincompensatiegebied als Natura 2000-gebied
‘Spanjaards Duin’ in mei 2011.
De aanleg van het duincompensatiegebied in de vorm van langgerekte vallei, een nieuwe, deels met
helm geplante zeereep aan de zeezijde daarvan en een nieuw, zeewaarts opgeschoven strand was
‘slechts’ de eerste fase van het project. Op het overwegend kale zand moeten zich de komende
vijftien à twintig jaar de bijzondere duinvegetaties ontwikkelen bestaande uit de bovengenoemde
habitattypen en moet zich hierin de groenknolorchis vestigen. Om dit te bereiken is een volgende
fase van ‘ontwikkelingsbeheer’ nodig, waarin door verstuiving een natuurlijk duinbodem ontstaat,
de grondwaterstand stijgt en zich pioniervegetaties vestigen en zich verder ontwikkelen tot de
uiteindelijk vereiste vegetatietypen.
In 2010 is het gebied overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap. Het Zuid-Hollands Landschap
heeft tot taak het terrein op de juiste manier te beheren, hierin bijgestaan door de Commissie
Dagelijks Beheer Duincompensatie en de Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland.
De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin worden nauwlettend gevolgd door monitoring van tal van
abiotische en biotische parameters. Het doel hiervan is tweeledig. In de eerste plaats wordt
nagegaan of de juiste milieucondities ontstaan, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de vereiste
vegetaties. Zo moeten in de duinvallei de juiste grondwaterstanden optreden ten opzichte van de
hoogte van het maaiveld, zodat de vallei niet te droog wordt of juist (in de winter ) te lang onder
water staat. Als de ontwikkeling niet volgens plan verloopt, kan op basis van deze gegevens worden
ingegrepen, bijvoorbeeld door de valleibodem wat dieper uit te graven of er voor te zorgen dat er
meer zand de vallei instuift. In de tweede plaats wordt door de monitoring van vegetatie en flora
nagaan of zich de juiste vegetaties zich in het juiste tempo ontwikkelen zodat hiermee tijdig aan de
compensatiedoelstelling wordt voldaan.
In dit jaarverslag wordt op basis van monitoringgegevens en van andere informatie een beeld
geschetst van de ontwikkelingen die in de eerste anderhalf jaar na de aanleg hebben plaats
gevonden. Aan de hand hiervan wordt een inschatting gemaakt in hoeverre de ontwikkelingen
volgens plan verlopen. In 2014 is een uitgebreide evaluatie gepland.
Het beheer door het Zuid-Hollands Landschap bestond in 2009-2010 uit het opruimen van zwerfvuil,
houden van toezicht, herstel van rasters en informatievoorziening. In september 2010 zijn de
randen van het pad (Slag Vlugtenburg) door de vallei opnieuw geprofileerd omdat er te veel zand op
het pad stoof.
In de eerste anderhalf jaar was in een groot deel van het gebied sprake van flinke dynamiek door
verstuivingen. Het meeste zand stoof weg, uit de resp. niet met helm beplante delen van het
basisduin en de vallei. De erosie bedroeg in de meeste plaatsen enkele decimeters met een
maximum van ruim 0.4 meter lokaal op de kruin van het helmvrije basisduin en in de vallei direct
ten noorden van Slag Vlugtenburg. Het meeste zand kwam terecht in de met helm ingeplante delen
van het basisduin, rond het pad door de vallei (verlengde Slag Vlugtenburg) en in een zone voor het
talud van de vroegere zeereep (‘verbrede duinvoet’). Ook kwam extra zand terecht aan de
landzijde van het basisduin in de overgangszone naar de vallei. De ophoging van de bodem die
hiermee gepaard ging lag op de meeste plekken in de orde grootte van 0.2 tot 0.4 meter. Het
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oppervlak van de vallei nam, gemeten naar de 3.0 m + NAP hoogtelijn, licht af van 8.6 tot 8.3
hectare. Het oppervlak van de diepere delen van de vallei (< 2.5 m) nam juist toe van 2.9 tot 3.5
hectare. Hoewel hier op een aantal plekken zgn. schelpvloertjes zijn ontstaan lijken deze nog
weinig invloed te hebben op het proces uitstuiven. De ‘verbrede duinvoet’ -dit is de zone tussen de
vallei en het buitentalud van de vroegere zeereep (incl. de hogere delen van de vallei in de noorden zuidpunt) - nam licht in oppervlak toe. Gemeten vanaf de 3.0 m +NAP hoogtelijn tot het raster
op de grens van het projectgebied bedraagt het oppervlak nu ca. 14 hectare. Hiervan bestaat ca.
3.5 hectare uit aanwassende jonge duintjes; de rest is vlakker. Er zijn buiten de met helm beplante
delen van het basisduin nog geen terreindelen waar sprake is van afname van de dynamiek bijv. als
gevolg door begroeit raken of ontstaan van dikke schelpvloertjes.
De hoogste grondwaterstand ligt op de twee meetpunten aan de oostrand van de vallei op 1.2 resp.
1.4 m +NAP en ligt daarmee nog ruim onder de huidige maaiveldhoogte in het grootste deel van de
vallei. De grondwaterstand is hier van de winter 2009/2010 tot de winterperiode 2010/2011 met
minder dan 0.1 m gestegen. Deze stijging is waarschijnlijk geheel veroorzaakt door de grotere
neerslag in 2010, niet door de (verwachte) vergroting van de zoetwaterlens in de ondergrond door
de zeewaartse verbreding van duin en strand. Het hoge zoutgehalte in de ondergrond ter hoogte van
het basisduin duidt erop dat aanlegeffecten op het grondwater nog na-ijlen. Het is op dit moment
nog te vroeg om uitspraken te doen over de toekomstige ontwikkeling van het grondwater.
Het Spanjaards Duin was in het vegetatieseizoen van 2010 nog overwegend onbegroeid. Alleen in de
na aanleg met helm beplante delen van het basisduin is sprake van een min of meer gesloten
(helm)vegetatie. Hier zijn lokaal ook indicaties voor verdere ontwikkeling in de richting van
(duindoorn)struweel, ruigten en droge duingraslanden. Elders is het gebied geheel onbegroeid of is
sprake van een zeer ijle vegetatie voornamelijk bestaand uit geïsoleerd groeiende zeeraket, die
soms ook de aanzet vormt voor ontstaan van kleine primaire duintjes. In de overgangszone in het
noordelijk deel van de vallei naar het talud van de vroegere zeereep, de verbrede duinvoet, zijn
primaire duintjes ontstaan die zijn begroeid met biestarwegras of helm. Ook deze begroeiing heeft
nog een zeer open structuur. Aanzetten voor doelvegetaties zijn op dit moment - conform
verwachting - nog (vrijwel) niet aanwezig. Afgezien van de helmaanplant vormt de huidige
begroeiing geen (ongewenste) belemmering van de verstuivingsdynamiek. Ook is geen sprake van
ontwikkeling van ongewenste ruigtevegetaties van bijv. akkerdistel.
Dieren komen op dit moment in het nog zeer jonge, dynamische en kale terrein nog nauwelijks
voor. Er zijn enkele incidentele waarnemingen van rugstreeppad en zandhagedis, waaruit in ieder
geval blijkt dat deze bijzondere soorten het gebied kunnen bereiken. Er was een broedgeval van de
bontbekplevier, een typische soort van deze zandige pioniermilieus.
In grote lijnen verlopen de eerste ontwikkelingen in het Spanjaards Duin volgens plan. Er zijn op
flinke schaal verstuivingen op gang gekomen die moeten zorgen voor het ontstaan van natuurlijk
opgebouwde slibarme bodems. Verstuivingen worden nog niet belemmerd door schelpenvloertjes of
het te sterk begroeid raken van het zand. De huidige oppervlakten van vallei en van de ‘verbrede
duinvoet’ geven aan dat het gebied wat betreft de ontwikkeling van de geplande oppervlakten van
de habitattypen ‘Vochtige duinvalleien’ en ‘Grijze duinen’ goed ‘op koers’ ligt. Over de vraag of de
ontwikkeling van de grondwaterstand in combinatie met de hoogteveranderingen in de valleibodem
tot de juiste vochtklassen zal leiden kan pas over enkele jaren een uitspraak worden gedaan. Het
belangrijkste knelpunt is op dit moment het weinig dynamische karakter van de met helm
ingeplante delen van het basisduin. Voor een verdere ophoging van de ‘verbrede duinvoet’ en voor
de na de verwachte grondwaterstijging eveneens noodzakelijk ophoging van de valleibodem is het
noodzakelijk dat meer zand vanuit het basisduin naar binnen kan stuiven. De niet beplante delen
van het basisduin zijn hiervoor als enige zandbron waarschijnlijk onvoldoende. Het basisduin moet
hier ook niet te laag worden om bij hoog water voldoende afscherming tegen de zee te verschaffen.

vi

Aanbevolen wordt om pleksgewijs helm te verwijderen uit op wat grotere afstand van de
strandslagen gelegen delen van het basisduin.
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1

INLEIDING

1.1 Een nieuw duingebied: Spanjaards Duin
In 2009 is voor de kust van Delfland ter hoogte van ’s Gravenzande een ruim 35 hectare groot nieuw
duingebied aangelegd. Dit gebied dient als compensatie van verwachte verliezen van
natuurwaarden als gevolg van de ingebruikname van Maasvlakte 2, de zeewaartse uitbreiding van
het Rotterdamse havengebied die in de periode 2008-2013 wordt gerealiseerd. In juli 2009 is deze
‘Duincompensatie Delfland’ overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap dat in de komende
dertig jaar zorg zal dragen voor het beheer. Bij de officiële opening in 2010 heeft het
duincompensatiegebied de naam ‘Spanjaards Duin’ gekregen. Deze naam verwijst naar een
duingebied dat tot in de 19e eeuw ten zuidwesten van het huidige Hoek van Holland was gelegen en
daarna door diverse ontwikkelingen is verdwenen.
1.2 Van aanleg naar ontwikkeling
Het Spanjaards Duin bestond bij oplevering in 2009 overwegend uit kaal zand. Op termijn moeten
zich hier bijzondere duinvegetaties ontwikkelen die als compensatie kunnen fungeren voor
achteruitgang van dergelijke waardevolle vegetaties elders. Dit kost de nodige tijd. Bodem en
grondwater moeten zich nog verder ontwikkelen door verstuivingen en ontstaan van een
zoetwaterlens. Pionierplanten zullen zich moeten vestigen van waaruit de begroeiing zich via
natuurlijke successie verder kan ontwikkelen. Deze processen verlopen deels spontaan en moeten
deels worden begeleid en gestuurd door beheermaatregelen. Indien ongewenste ontwikkelingen
optreden moet door beheermaatregelen worden bijgestuurd. De aanpak van dit
‘ontwikkelingsbeheer’ is beschreven in het Natuurbeheerplan Duincompensatieproject Delflandse
kust 2009-2029 (Vertegaal & Arens, 2008). Monitoring van ontwikkelingen is hierbij een belangrijk
instrument. Door informatie te verzamelen over belangrijke parameters als verstuivingen,
hoogteligging, grondwater en vegetatie kan worden beoordeeld in hoeverre de ontwikkeling volgens
plan verloopt en, als dit niet het geval is, op welke manier dit dient te worden bijgestuurd.
1.3 Doel van dit jaarverslag
In dit jaarverslag 2009-2010 wordt op basis van beschikbare monitoringgegevens en van andere
informatie een beeld geschetst van de ontwikkelingen die in de eerste anderhalf jaar na de aanleg
in het Spanjaards Duin hebben plaats gevonden. Tevens wordt hiervan een eerste, verkennende
analyse gemaakt om te kunnen beoordelen in hoeverre deze ontwikkelingen conform
plan/verwachting verlopen en in hoeverre extra beheermaatregelen nodig zijn. In 2014 is een
uitgebreide evaluatie gepland.
Met dit jaarverslag wordt invulling gegeven aan de rapportageplicht zoals deze in de vergunning in
het kader van de Natuurbeschermingswet is vastgelegd.
1.4 Relevante vragen uit het MEP-duinen voor de monitoring
Het MEP Duinen (Ministerie van V&W, 2009) is opgesteld als instrument door de daarvoor
verantwoordelijke partij om te kunnen evalueren of de voorspelde effecten van het gebruik van
Maasvlakte 2 op de genoemde duinen ook daadwerkelijk in de praktijk optreden en voldoende
worden gecompenseerd. Op grond van de UWO is Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de
uitvoering van de natuurcompensatie en de monitoring en evaluatie daarvan. Deze evaluatieplicht
komt voort uit de Wet milieubeheer. Het MEP Duinen is een specifieke uitsnede van het MEPBestemming (in ontwikkeling bij de DCMR) dat het totaal van de (significante) voorspelde effecten
zal monitoren en evalueren.
Waar en onder welke ruimtelijke voorwaarden de drie deelprojecten van PMR kunnen worden
uitgevoerd is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) PMR uit 2006 en het
Bestemmingsplan. De eventuele effecten op het milieu zijn in beeld gebracht in de bijbehorende
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milieueffectrapportages. Vanuit de Wet milieubeheer heeft het bevoegde gezag de verplichting om
de gevolgen van de uitvoering van het project te onderzoeken. Door het opstellen van een MEP
zorgt het bevoegd gezag ervoor dat de daadwerkelijke optredende effecten inzichtelijk worden
gemaakt en beoordeeld kunnen worden in het licht van de voorspelde effecten. Deze resultaten
vormen mede input voor Beheerplannen, de evaluatie van de PKB (2018), het nieuwe
bestemmingsplan (2018) en daarmee de basis om, indien daartoe aanleiding bestaat,
uitvoeringsbesluiten aan te passen. Hoewel geen doel op zich, dragen de MEP’s daarnaast bij aan
kennisvergaring ten behoeve van toekomstige soortgelijke besluiten.
Vanuit het MEP zijn verschillende vragen geformuleerd.
Effectiviteit compensatie Delflandse kust (C)
a. C.GD Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitat 2130 (Grijze Duinen=GD) in omvang
voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen a.g.v. het gebruik
van MV2.
b. C.VD Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitat 2190 (Vochtige Duinvalleien=VD) in
omvang voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen a.g.v. het
gebruik van MV2.
c. C.OR.Is de gerealiseerde duincompensatie ten behoeve van de blijvende vestiging van
Groenknolorchis (=OR) in omvang voldoende compensatie voor het effect dat naar verwachting
optreedt op de bestaande duinen (Voornes Duin) a.g.v. het gebruik van MV2.
Onderliggende vragen:
Veranderingen in arealen en vindplaatsen
• Wat is de toename van het areaal Habitattype 2130 (Grijze Duinen) t.o.v. einddoelstelling per
tijdvak?
• Waar, in welke mate en in welk tempo veranderen (beoogde) arealen Habitattype 2130 in
kwaliteit (afgemeten aan soortensamenstelling en –dominantie), wijzend op een tendens naar
verdere ontwikkeling van het habitattype c.q. afwijkingen daarvan?
• Wat is de toename van het areaal Habitattype 2190 (Vochtige Duinvalleien) ) t.o.v.
einddoelstelling per tijdvak?
• Waar, in welke mate en in welk tempo veranderen (beoogde) arealen Habitattype 2190 in
kwaliteit (afgemeten aan soortensamenstelling en –dominantie), wijzend op een tendens naar
verdere ontwikkeling van het habitattype c.q. afwijkingen daarvan?
• Wat is de toename van het aantal vindplaatsen van de Groenknolorchis; hoe verhoudt zich dat
tot de doelstelling?
Verklarende factoren
• Zijn/waren de initiële condities in het gebied over voldoende oppervlak gunstig voor de
ontwikkeling van Habitattype 2130 (maaiveld hoogte, kwaliteit uitgangsmateriaal,
grondwaterstand, stabilisering en aanwezigheid van plantendek voor verdere successie)?
• In welke mate zijn (veranderingen in) standplaatscondities (zoals in bodemcondities,
grondwatercondities (nat-vochtig-droog), mate van ontzilting, saltspray mogelijk (mede)
verantwoordelijk voor het verloop van de successie resp. het ontwikkelen van de beoogde
arealen van (sub)habitattypen en vindplaatsen van de Groenknolorchis?
• In hoeverre is (verandering in) beheer een verklaring voor het doen ontwikkelen van het
beoogde habitattype (areaal) en (doel)soorten? Idem t.a.v. de gebruikelijke ontwikkelingstijd
(geschatte duur van de successie)?
• Waar is zanddynamiek (uit- en overstuiving, zandspray) (door bewuste en onbewuste ingrepen
en natuurlijke processen in gang gezet) bepalend voor de omvang en kwaliteit van
(sub)habitattypen en -soorten?

2

1.5 Leeswijzer
De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin wat betreft belangrijke abiotische factoren en
natuuraspecten worden beschreven en geanalyseerd in hoofdstuk 6 t/m 9 van dit verslag. Daaraan
voorgaand wordt in hoofdstuk 2 een schets gegeven van de beleidsmatige en juridische aanleiding,
doelstelling en achtergronden van het project (’context’). In hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven
welke menselijke ‘ingrepen’ in 2009 en 2010 in en rond het gebied hebben plaats gevonden; in
hoofdstuk 3 zijn de beheermaatregelen in het gebied zelf beschreven en in hoofdstuk 4 relevante
veranderingen en ontwikkelingen in de (directe) omgeving.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de monitoring als geheel: wat wordt door wie
gemonitord en hoe worden gegevens verzameld en opgeslagen.
In hoofdstuk 6 worden aan de hand van de monitoringresultaten de geomorfologische
ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd en wordt beoordeeld in hoeverre deze naar wens
verlopen dan welk maatregelen noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 7 wordt op dezelfde manier de
ontwikkeling van de grondwaterstand behandeld. De eerste ontwikkelingen in de vegetatie worden
beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 komen gegevens over andere biotische
parameters, vooral broedvogels en amfibieën en reptielen, aan de orde.
In hoofdstuk 10 worden de ontwikkelingen zoals deze in de voorgaande hoofdstukken voor de
afzonderlijke parameters zijn geschetst met elkaar in verband gebracht, wordt een beoordeling
gegeven van de ontwikkeling als geheel en worden aanbevelingen gegeven met voor aanvullende
beheermaatregelen en aanpassing van de monitoring.
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Patronen in het zand. 02-11-2009
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2

CONTEXT

2.1 Doelstelling Spanjaards Duin
Spanjaards Duin is aangelegd ter compensatie van verwachte negatieve effecten van de
ingebruikname van Maasvlakte 2 op de beschermde natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden
Voornes Duin en Solleveld & Kapittelduinen. Deze compensatieplicht is vastgelegd in de EUHabitatrichtlijn en (als uitwerking hiervan) in de Nederlandse Natuurbeschermingswet.
In de Passende Beoordeling die voor de aanleg van Maasvlakte 2 is opgesteld (Heinis e.a., 2007) is
aan de hand van de ‘worst case’ verwachte verliezen van duinhabitats als gevolg van een toename
van de stikstofdepositie door bedrijvigheid en extra verkeer op en rond Maasvlakte 2 bepaald
waaruit deze compensatie moet bestaan. Het gaat om twee typen duinhabitats en één soort: zie
Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Overzicht compensatieopgave ingebruikname Maasvlakte 2

soort/habitattype
compensatieopgave
H2130 grijze duinen
9,8 hectare
H2190 vochtige duinvalleien
6,1 hectare
H1903 groenknolorchis
1 vindplaats*
*: vindplaats: groeiplaats van kleine, zich handhavende plantenpopulatie
In de Passende Beoordeling is geen uitsplitsing gemaakt naar de subtypen voor habitats zoals deze
sinds 2008 in (ontwerp) aanwijzingen van Natura 2000-gebieden en de bijbehorende
profieldocumenten wordt gemaakt. Op grond van de beschrijvingen van huidige situatie en effecten
in het MER wordt ervan uitgegaan de dat effecten op habitattype H2130 in alle gevallen betrekking
hebben op subtype A kalkrijk en effecten op habitattype H2190 op subtype B kalkrijk.
De groenknolorchis is een soort van vochtige duinvalleien waarvoor geen apart leefgebied hoeft te
worden ontwikkeld. Wel dient de kwaliteit van de te ontwikkelen vallei zodanig te zijn dat deze
soort zich hier kan vestigen.
2.2 Doelstelling vastgelegd in aanwijzing als Natura 2000 gebied
De aanleg van het Spanjaards Duin als compensatie voor Maasvlakte 2 is in eerste instantie
vastgelegd in de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg en
aanwezigheid van Maasvlakte 2 (voorschrift 23b: “duincompensatie dient te worden gerealiseerd
overeenkomstig par. 15.1 van de Passende Beoordeling”).
De doelstelling is tevens vastgelegd in de voorlopige aanwijzing van het Spanjaards Duin als Natura
2000-gebied in mei 20111. De bijbehorende kaart met de begrenzing is weergegeven in Figuur 2.1.
De instandhoudingdoelstelling zoals deze in het aanwijzingsbesluit is vermeld, is gelijk aan de
compensatieopgave zoals vermeld in Tabel 2.1. De omschrijving van de instandhoudingsdoelen in de
voorlopige aanwijzing is opgenomen in Bijlage 2.1. De verplichting om de ontwikkelingen in het
gebied te monitoren is vastgelegd in de Natuurbeschermingswetvergunning voor de aanleg van het
Spanjaards Duin en in de overeenkomst tussen het Zuid-Hollands Landschap en het Rijk (zie par.
2.3).
2.3 Taakverdeling
In 2009 is de aanleg van het Spanjaards Duin afgerond en is het gebied opgeleverd door de
aannemerscombinatie. Vanaf dat moment diende het gebied verder te worden ontwikkeld om de
doelstelling te realiseren. Dit is een langdurig proces dat de inzet vraagt van meerdere partijen die
direct en indirect bij het gebied betrokken zijn. De taakverdeling zoals deze op verschillende
1
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manieren is vastgelegd is globaal weergegeven in Tabel 2.2. In Bijlage 2.2 is een diagram van de
werkstroom weergegeven.

Figuur 2.1. Begrenzing Spanjaards Duin in voorlopige aanwijzing als Natura 2000-gebied

2.3.1 Grondeigendom en terreinbeheer
Het Zuid-Hollands Landschap is de beheerder van het Spanjaards Duin. Het grondgebruik is
vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf dat het
terrein in eigendom heeft. De verplichting van Zuid-Holland Landschap om Spanjaards Duin zodanig
te beheren (incl. benodigde monitoring) dat bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd is
vastgelegd in een overeenkomst tussen het rijk (staatssecretaris van - toen nog - Verkeer en
Waterstaat) en het Zuid-Hollands Landschap van 1 juli 2009. Met deze overeenkomst heeft het rijk
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invulling gegeven aan de verplichtingen die zij als partner in het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam en als vergunninghouder voor de aanleg van het Spanjaards Duin is aangegaan.
De begeleiding en aansturing van het beheer vanuit het rijk gebeurt door Rijkswaterstaat (Dienst
Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg en Waterdienst). Rijkswaterstaat treedt in feite op
als opdrachtgever van het Zuid-Hollands Landschap. Rijkswaterstaat ziet tevens toe op het
civieltechnisch onderhoud (de [grond]werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding van het
gebied, zoals afgraven of aanbrengen van te veel of te weinig verstoven zand).
Tabel 2.2. Globale taakverdeling rond ontwikkeling en beheer van het Spanjaards Duin
instantie

globale taakomschrijving

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL)

- dagelijks terreinbeheer
- monitoring
- publieksinformatie

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Rijkswaterstaat
- Dienst Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe
Waterweg
- Waterdienst

grondeigendom
- vergunninghouder aanleg Spanjaards Duin
- opdrachtgever beheer door ZHL;
- civieltechnisch onderhoud
- bijdragen aan monitoring

Provincie Zuid-Holland

- bevoegd gezag Natuurbeschermingswet
- toezichthouder NB-vergunning Spanj. D.

Hoogheemraadschap van Delfland

- toezicht primaire waterkering
- bijdragen aan monitoring
adviezen dagelijks beheer

Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie:
- Rijkswaterstaat (Waterdienst + Dienst ZuidHolland)
- Zuid-Hollands Landschap
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Deltares
Begeleidingscomm. Duincomp. Delfland BDD
- Rijkswaterstaat Waterdienst
- Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland
- Zuid-Hollands Landschap
- Hoogheemraadschap van Delfland
- Provincie Zuid-Holland
- Deltares
- Havenbedrijf Rotterdam
- Stichting Duinbehoud

adviezen hoofdlijnen ontwikkeling en beheer

Audit Commissie Duincompensatie Delfland:

toetsing
monitoring

wetenschappelijke

kwaliteit

2.3.2 Monitoring
Monitoring is een belangrijk onderdeel van het beheer van het Spanjaards Duin. Monitoring van
verstuivingen, bodemligging, grondwater en vegetatie is noodzakelijk om het ontwikkelingsbeheer
in de eerste 5-10 jaar te kunnen beoordelen en zo nodig bij te sturen. Ook is monitoring nodig om
vast te stellen in welke mate de doelstellingen worden gerealiseerd. Conform eerdere afspraken
leveren het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland
bijdragen aan de monitoring. Hierop wordt nader ingegaan in Hoofdstuk 5.
2.3.3 Advisering ontwikkeling en beheer
Het Zuid-Hollands Landschap wordt bij de uitvoering van het beheer begeleid door twee
adviescommissies: de Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie (CDBD) en de
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Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland (BDD). Vooral de laatstgenoemde is een breed
samengestelde commissie van betrokken partijen. Deltares heeft in beide commissies een
belangrijke adviesfunctie vanwege haar deskundigheid op het gebied van kustontwikkeling en
morfologie.
Een Auditcommissie dient de wetenschappelijke kwaliteit van de monitoring en evaluatie te
bewaken. Deze was in 2010 nog niet ingesteld.
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3

BEHEER VAN HET GEBIED

Op 1 juli 2009 is het beheer van het Spanjaards Duin door de ondertekening van een overeenkomst
tot natuurontwikkeling, beheer en onderhoud voor een periode van dertig jaar overgedragen van
Rijkswaterstaat aan het Zuid-Hollands Landschap. Op 22 juli 2010 werd het gebied onder de nieuwe
naam Spanjaards Duin officieel geopend en gepresenteerd (zie Foto 3.1).

Foto 3.1. Onthulling van het Spanjaards Duin. Foto: Fred Spreen.

In het technisch beheerverslag (Zuid-Hollands Landschap,
beheermaatregelen in 2010 in het terrein zijn uitgevoerd.

2011)

is

vermeld

welke

3.1 Vegetatiebeheer
In 2010 zijn (nog) geen vegetatiebeheermaatregelen uitgevoerd. Eind 2009 was er binnen de
beheercommissie discussie over het aanplanten van helm op de bij aanleg niet met helm beplante
delen van het basisduin. Mede naar aanleiding van profielmetingen en advisering door Arens Bureau
voor Strand- en Duinonderzoek is dit achterwege gelaten. In de loop van 2010 was sprake van
mogelijk verwijderen van helm van de dicht beplante c.q. begroeide delen van het basisduin.
Hierover is in 2010 nog geen beslissing genomen.
De zeer beperkte aanwezigheid van akkerdistel (of andere storingssoorten) vormde geen aanleiding
om deze door uittrekken te verwijderen. Ook de opslag van duindoorn was nog zo beperkt dat de
aanwezige kiemplanten vooralsnog niet zijn verwijderd.
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Reguliere beheermaatregelen als maaien en/of begrazen waren in 2010 vanwege het nog zeer jonge
stadium van ontwikkeling niet aan de orde.
3.2 Onderhoud voorzieningen
De verharde strandopgangen raakten in de loop van 2009 en 2010 regelmatig bedekt met opstuivend
zand, waardoor strand en strandpaviljoens minder goed bereikbaar werden. In overleg met diverse
partijen is als oplossing gekozen voor het ‘stroomlijnen’ van de randen van de strandopgang. Dit is
in september 2010 uitgevoerd. De bedoeling is dat stuivend zand hierdoor gemakkelijker over de
strandopgang heen waait en in het ander deel van de vallei belandt. De uitgevoerde maatregel
heeft in 2010 goed gewerkt. Het zand stoof over de strandslag heen en zorgde voor minimale
overlast. Het effect dient in 2011 verder te worden gemonitoord.
De faunapassage in de strandopgang Slag Vlugtenburg was door het opstuivende zand al in 2009
geheel verstopt geraakt. In overleg met de begeleidingscommissie is toen besloten om de
faunapassage niet open te graven totdat een gesloten vegetatie ontstaat en de verstuiving
vermindert. Bij de aanpassing van strandopgang Vlugtenburg in september 2010 (zie hierboven) is
het zand dat voor en bovenop de faunapassage lag verwijderd. De doorgangen van de passage zijn
niet vrijgemaakt van zand. Na enkele weken was de passage alweer verdwenen onder het zand.
De rasters rond het gebied worden regelmatig doorgeknipt resp. kapot gereden. Doorknippen van
rasters gebeurt vooral ter hoogte van het naaktstrand (rond Slag Stuifkenszand) om de doorloop
tussen de nu nog vrij betreedbare ‘oude’ duinen en het strand te bekorten. Dit raster wordt door
het Zuid-Hollands Landschap regelmatig geïnspecteerd en indien nodig zo snel mogelijk
gerepareerd. Het raster langs Slag Vlugtenburg is –mede vanwege de aanwezigheid van het
opgestoven zand - enkele malen stuk gereden door gebruikers/bezoekers van het strandpaviljoen.
De daders zijn door toezichthouders en terreinbeheermedewerkers van het Zuid-Hollands Landschap
getraceerd en hierop aangesproken. De schade is vervolgens door de daders gerepareerd.
Om de toegang tot het gebied te verbeteren, zowel voor hulpdiensten als voor eventueel bij het
beheer in te zetten materieel, zijn in 2010 in samenwerking met het projectbureau Delflandse Kust
bij de strandslagen stalen toegangshekken geplaatst.
3.3 Opruimen zwerfvuil
Door de grote dynamiek, aanwezigheid van recreanten (in de directe omgeving) en verwaaien van
vloedmerk is in de loop van 2010 zwerfvuil in het gebied terecht gekomen. Om omwoelen van de
bodem en verstoring van fauna te voorkomen is dit niet grootschalig opgeruimd. Eind 2010
(november/december) is een deel van het zwerfvuil opgeruimd door middel van handpicking. Het
handmatig verwijderen van oneffenheden veroorzaakt de minste schade aan het gebied. Dit kon
toen niet worden afgemaakt vanwege invallend winterweer (sneeuw); de werkzaamheden zijn begin
2011 alsnog afgerond.
3.4 Informatievoorziening
In 2009 zijn kleine borden geplaatst met een toelichting bij de afsluiting van het Spanjaards Duin
voor bezoekers. In juli 2010 zijn bij de bekendmaking van de naam van het gebied bij alle
strandopgangen borden geplaatst met de naam ‘Spanjaards Duin’. Voor verdere informatie en
voorlichting over het gebied zijn in opdracht van Rijkswaterstaat door het Zuid-Hollands Landschap
informatiepanelen gemaakt met een ‘artist impression’ van de toekomstige ontwikkeling van het
gebied die inmiddels (begin 2011) zijn geplaatst.
3.5 Terreincontrole en toezicht
Vanaf 1 juli 2009 is het Spanjaards Duin wekelijks bezocht door drie toezichthouders (Buitengewoon
Opsporingsambtenaren) en de terreinbeheerder. Hierbij hebben de toezichthouders zich
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voornamelijk gericht op de ‘mooie’ dagen in het jaar waarbij relatief veel recreanten konden
worden verwacht. In totaal heeft het Zuid-Hollands Landschap in 2009 en 2010 120 uur toezicht
gehouden.
In het algemeen blijken de bezoekers zich uitstekend te gedragen en worden er vrijwel geen
overtredingen begaan. Ernstige overtredingen zijn in het geheel niet geconstateerd. Bezoekers
maken vooral gebruik van de verschillende strandopgangen om het strand te bereiken. Wel is sprake
van doorloop vanuit het ‘oude’ (vrij toegankelijke) duin door de vallei naar het naaktstrand ter
hoogte van Stuifkenszand. Er kon echter niemand op heterdaad worden betrapt. Ook betreding door
gebruikers van de strandhuisjes is niet geconstateerd.
Buiten het badseizoen worden de strandopgangen regelmatig gebruikt door hondenbezitters. Over
het algemeen worden de honden op de strandopgangen niet aangelijnd. Dit leidt ertoe dat honden
regelmatig van de strandopgang de vallei in rennen. De toezichthouders waarschuwen in dergelijke
gevallen voor overtreding van de Flora- en faunawet. Hierbij moet worden opgemerkt dat er alleen
bij directe verstoring van de aanwezige fauna kan worden verbaliseerd. Dit is in de verslagperiode
niet gebeurd.
3.6 Extern beheer
Vertegenwoordigers van het Zuid-Hollands Landschap voeren regelmatig overleg met tal van
partijen die bij het Spanjaards Duin betrokken zijn, zoals regionale en lokale overheden, gebruikers
(m.n. paviljoenhouders) en natuurbeschermingsorganisaties. Zo worden partijen geïnformeerd
wanneer sprake zou kunnen zijn van overtreding van natuurwetgeving. De toezichthouders houden
nauw contact met handhavers van Provincie Zuid-Holland, Politie Rijnmond en Politie Haaglanden.
Met diverse partijen vindt overleg plaats over de recreatieve inrichting van het duingebied bij Hoek
van Holland als geheel. Een van de onderwerpen hierbij is het opnemen van Spanjaards Duin in een
nieuw aan te leggen wandelroute.
In 2009 en 2010 zijn in en rond Spanjaards Duin diverse presentaties en excursies georganiseerd
waaraan o.a. het Zuid-Hollands Landschap bijdragen leverde aan de uitvoering of de organisatie.
Door het Zuid-Hollands Landschap is aan in totaal tien onderzoekers vergunning gegeven om het
gebied te betreden om hier gegevens te verzamelen. Deze onderzoekers worden in hun
betredingsvergunning gemaand de opgenomen gegevens te rapporteren aan het Zuid-Hollands
Landschap. In totaal hebben 5 onderzoekers bruikbare gegevens aangeleverd. De algemene
ontwikkeling van het gebied wordt gevolgd door B. van der Valk en F. van der Meulen van Deltares.
T. en K. van Schie bezoeken het gebied regelmatig om de vogelstand te volgen. T. van der Ende
volgt in het gebied de ontwikkeling van korstmossen en paddenstoelen.
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Strandpaviljoen op het basisduin (slag Vlugtenburg). 11-02-2010
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4

OMGEVING

Het Spanjaards Duin bevindt zich in een omgeving met intensief recreatief gebruik. Verschillende
recreatieve functies drukken in mindere of meerdere mate hun stempel op de ontwikkeling van het
gebied. Door het afgesloten karakter van het Spanjaards Duin is het recreatief medegebruik zeer
laag. De afsluiting zorgt ervoor dat de ecologische en geomorfologische ontwikkeling ongestoord
kunnen verlopen.
4.1

Recreatief medegebruik
Strandslagen. De recreant beleeft het terrein voornamelijk vanaf de strandopgangen en het
strand. Vooral als de recreant vanaf de zeereep over het gebied uitkijkt, is de beleving het
groots. In 2009 zijn er bij de strandopgangen kleine borden aangebracht met een uitleg over
de afsluiting van het gebied. Bij elke opgang zijn door het Zuid-Hollands Landschap
naamborden geplaatst met de naam “Spanjaards Duin”. Momenteel worden er door het
Zuid-Hollands Landschap in opdracht van RWS informatiepanelen ontwikkeld, die in 2011
zullen worden geplaatst. Door middel van een artist impression zal er een doorkijk worden
gegeven over de ontwikkeling van Spanjaards Duin.
 De meest directe invloed van de strandslagen komt van strandslag Vlugtenburg die de vallei
dwars door midden snijdt. De aanwezigheid van een ‘verhoogde rijbaan’ heeft effect op de
doorstuiving in de vallei. De strandslag vormt deels een depositiegebied, waardoor de
faunapassage geheel is dicht gestoven. Omgekeerd ondervinden gebruikers van de
strandslag ook hinder van het stuifzand. De opgangen zijn regelmatig ontoegankelijk
geweest door stuifzand, tot grote ergernis van de gebruikers. Horecaondernemers,
reddingsbrigade, zeilvereniging en Gemeente Westland hebben in voorjaar 2010
aangedrongen op aanpassing van deze opgang. In juni 2010 hebben diverse partijen (PBDK,
Gemeente Westland, RWS, Deltares en het Zuid-Hollands Landschap) gezocht naar een
oplossing. In september 2010 is strandslag Vlugtenburg aangepast door het stroomlijnen van
de randen van de strandopgang, waardoor het zand over de opgang heen waait en in de
vallei neerdaalt (Zuid-Hollands Landschap, 2010) Zie ook diverse memo´s van Deltares (van
der Valk & van der Meulen en van der Meulen & van der Valk).
 Strandhuisjes. Deze zijn in een min of meer gesloten rij geplaatst en hebben waarschijnlijk
een effect op de ontwikkeling van het basisduin omdat ze de doorvoer van zand vanaf het
strand naar het basisduin reduceren. De hoeveelheid zand voor opbouw van het basisduin,
duinvallei en achterliggende grijze duinen wordt daarmee beperkt. In 2011 wordt een
modelstudie naar mogelijke effecten uitgevoerd. Een ander mogelijk effect van de
aanwezigheid van strandhuisjes is een grotere drukte in het gebied met mogelijke risico´s
m.b.t. betreding van de vallei. Hier zijn op dit moment geen aanwijzingen voor (ZuidHollands Landschap, 2010).
 Andere gebruikers in directe omgeving zoals strandtenten en duikclub hebben een geringe
invloed op het terrein vooral in de zin van een mogelijk hogere betreding. Dit is tot nu toe
niet geconstateerd (Zuid-Hollands Landschap, 2010).


4.2 Verwachtingen voor de nabije toekomst
Hoewel het gebied alle rust krijgt van de recreant, vindt er regelmatig randverstoring plaats door
de aanwezige (horeca)gebruikers. In een gebied met Randstedelijke druk zullen we hier constant
rekening mee dienen te houden en zover mogelijk in gesprek moeten blijven met de exploitanten.
Het Zuid-Hollands Landschap wil niet alle economische ontwikkeling blokkeren, maar wel de
belangen en doelstelling van Spanjaards Duin voorop stellen.
Voor wat betreft de huidige ontwikkeling is de verwachting dat deze de komende jaren doorzet. De
strandslag Vlugtenburg zal als een zandcorridor blijven fungeren, waardoor zand ook vanaf het
strand de vallei in kan stuiven (Van der Meulen & Van der Valk, 2011), waardoor het vochtige vallei
oppervlak af zou kunnen nemen. Door uitstuiving aan de randen kan het vochtige vallei oppervlak
toenemen.
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Wanneer het aantal strandhuisjes toe zal nemen zal ook het effect op de doorstuiving naar het
basisduin zich over een groter oppervlak voordoen. Daarnaast zal de kans op verstoring door
betreding groter worden.
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5

MONITORING

5.1 Aanleiding.
Monitoring (en uiteindelijk evaluatie) van het Spanjaards Duin is primair bedoeld om de
ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen en, waar nodig, (bij) te sturen. Tevens is monitoring
en evaluatie voorgeschreven in de Nb-wetvergunning voor de aanleg van het gebied. Het dient als
basis voor de jaarlijkse rapportage en de vijfjaarlijkse evaluatie ten behoeve van de Provincie. De
te monitoren parameters zijn uitgebreid gedocumenteerd (zie Vertegaal & Arens, 2008; van der
Meulen, 2009 en de bijlagen bij de Beheersovereenkomst (Projectbureau Delflandse Kust, 2009).
5.2 Wie doet wat?
In de beheersovereenkomst (Projectbureau Delflandse Kust, 2009) zijn de taken per te monitoren
parameter omschreven, en is tevens aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de verschillende
taken vallen of wie de betreffende opname doet. In 2011 zullen definitieve afspraken over de
verantwoordelijkheden worden gemaakt.
aspect
profiel vooroever
en strand

profiel duingebied

grondwater

vegetatie en flora

broedvogels
(optioneel)
recreatie

1
2
RWS
ZHL
HHD

Tabel 5.1. Monitoring; parameters en uitvoering. Bron:PBDK, 2009.
parameter
deelgebied
methode
frequentie

verantwoord.
RWS

diepte
ligging GHW

vooroever
strand

lodingen
lodingen

1x/jaar
1x/jaar

hoogte strand
zandvolume strand

strand
strand

laseraltimetrie
berekenen

1x/jaar
1x/jaar

hoogteligging duin

2x/jaar
1x/1-2 weken
1x/jaar
bij uitvoeren
1x/2 weken
2-4x per jaar

ZHL
ZHL
ZHL
ZHL
HHD
HHD

vegetatiestructuur

hele plangebied

(verbeterde)
laseraltimetrie
profielopname
Erosiepinnen 1
luchtfotoanalyse 2
op kaart zetten
opnemen
laboratoriumanalyse
luchtfotoanalyse

1x/jaar

patroon verstuivingen
patroon maatregelen
grondwaterstand
grondwaterkwaliteit

basisduin +
verbrede
duinvoet +
natte vallei
hele plangebied
hele plangebied
8 peilbuizen
8 peilbuizen

RWS
RWS
RWS

2-3x/jaar

ZHL o.b.v.
luchtfoto
door RWS

lokale ruigten
vegetaties/habitattyp
en

hele plangebied
hele plangebied

1-2x/j
1x/5j
in fase 2

ZHL
ZHL

aandachtsoorten
hogere planten en
groenknolorchis
aantal territoria /
broedparen
recreatiedruk/
betreding

hele plangebied

veldbezoeken
vegetatiekartering
d.m.v. luchtfotointerpretatie +
vegetatieopnamen
microkartering

1x/5j
in fase 2

ZHL

hele plangebied

BMP-methode

1x/5jaar

ZHL

hele plangebied

vastleggen
overtredingen
vastleggen
toezichturen

permanent

nb-org.

permanent

nb-org.

RWS

besloten (dec. 2010) met GPS raaien hoogte inmeten
interpretatie van beschikbare foto´s
Rijkswaterstaat
Zuid-Hollandse Landschap
Hoogheemraadschap Delfland
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Van de te monitoren parameters is tot nog toe de luchtfoto-analyse om het patroon van
verstuivingen vast te stellen en om de vegetatieontwikkeling te analyseren niet uitgevoerd. Er zijn
in de loop van 2011 zijn wel luchtfoto´s beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat. De uitwerking
hiervan is nog niet opgenomen in dit jaarverslag.
De monitoring van kustlijn en vooroever wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd (Jarkus). Naast deze
reguliere monitoring worden er in het kader van Building with Nature ook door promovendi van de
TU-Delft maandelijkse metingen uitgevoerd op strand en vooroever (zie de Vries et al., 2010) en de
sedimentuitwisseling tussen de verschillende compartimenten bestudeerd. In 2011 zal worden
afgestemd of deze gegevens ook gebruikt zullen gaan worden voor de monitoring van het Spanjaards
Duin.
Aanvullend op de te monitoren parameters worden regelmatig door Deltares veldbezoeken afgelegd
(met verslaglegging in diverse memo´s) om een kwalitatief beeld van de ontwikkeling te krijgen, en
snel ongewenste ontwikkelingen te signaleren. Daarnaast worden door andere externe onderzoekers
gegevens opgenomen. Het betreft broedvogels (K. en T. van Schie) en korstmossen en
paddenstoelen (T. van der Ende).
De monitoring van de verschillende parameters, en de conclusies daarover, worden in de
desbetreffende paragrafen besproken. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies opgenomen voor
zover deze van belang zijn voor de werkafspraken, manier van inwinnen en verwerken van de
gegevens, enz.
5.3 Dataverzameling en –opslag
Over data-verzameling en dataopslag zullen in 2011 afspraken worden gemaakt.
5.4

Conclusies en aanbevelingen
•
•

•

•

•
•

•
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Om de vinger aan de pols te houden is het gewenst dat frequente opnamen ook frequent en
snel geanalyseerd worden.
Een goede documentatie van meetgegevens, opnamen, karteringen, methoden, intensiteit,
basismateriaal (bijv. type en vliegdatum gebruikte luchtfoto, nauwkeurigheid van gebruikte
GPS, etc.) enz. is essentieel om tot een goede interpretatie en uiteindelijk evaluatie te
komen.
Met betrekking tot het grondwater is de huidige locatie van de raaien en peilbuizen niet
optimaal om de ontwikkeling van de grondwaterstand in het centrale deel van de vallei
goed te volgen. Het is gewenst tenminste een peilbuis in de vallei zelf te plaatsen.
De opname van de peilbuisgegevens zou jaarlijks moeten worden gedocumenteerd in een
(kort, technisch) meetverslag, vergelijkbaar met de verslagen van de resultaten van de
waterkwaliteitsmetingen.
Het is gewenst om bij de verdere monitoring van de vegetatie c.q. vegetatiestructuur of
habitattypen het maken van opnamen methodologisch te koppelen aan gekarteerde vlakken.
Met betrekking tot het volgen van broedvogels is het ontbreken van een (voldoende
gedocumenteerd) inventarisatierapport onbevredigend. Indien broedvogels als relevante
parameter in de komende jaren bij de monitoring en evaluatie dienen te worden betrokken
is gewenst, dat verslagen worden opgesteld waarin enerzijds relevante ‘metagegevens’ van
de inventarisatie worden vermeld (waarnemers, teldata, tijdstippen, weersomstandigheden
e.d.), een foutendiscussie wordt opgenomen en aanvullende waarnemingen worden
opgenomen die van belang kunnen zijn voor de (beoordeling van de) ontwikkeling van de
broedvogelstand (bijv. verstoringen, perioden met verhoogde waterstanden, aanwezigheid
van vogels die niet aan de criteria voor vaststellen van een territorium voldeden etc.).
Hoewel ‘formeel’ geen deel uitmakend van het monitoring- en evaluatieprogramma rond
het Spanjaards Duin kunnen losse waarnemingen van indicatieve soorten een zinvolle

•

aanvulling vormen op de reguliere data. De bruikbaarheid kan worden vergroot door losse
waarnemingen meer structureel te verzamelen (bijv. door een vast aanspreekpunt of emailadres) en door losse waarnemingen te voorzien van bijkomende gegevens zoals
waargenomen aantallen, geslacht, leeftijd, gedrag e.d. en tevens waarnemer,
datum/tijdstip en weersomstandigheden vast te leggen.
Vastleggen van losse waarnemingen kan wellicht worden bevorderd door het gebied als
zelfstandige eenheid op te laten nemen op de waarnemingensite ‘www.waarneming.nl’.
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Duinvorming voor het basisduin. 02-11-2009
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6

GEOMORFOLOGIE

6.1 Aanleiding
De abiotische ontwikkeling wordt onderzocht met als doel binnen het jaar een goed (en kwantitatief
onderbouwd) inzicht in de ontwikkeling te krijgen (dat uiteindelijk moet leiden tot de juiste
randvoorwaarden voor de gewenste biotische ontwikkeling). Bijkomend doel is zo nodig snel bij te
kunnen sturen. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de profielmetingen die in 2010 3 keer zijn
uitgevoerd door landmeetkundigen van VanderHelm Milieubeheer. Daarnaast is er een globalere
monitoring aan de hand van luchtfoto´s en laseraltimetrie (uitgevoerd ten behoeve van deze
rapportage), die wel bedoeld is om de ontwikkeling te analyseren maar niet als onderbouwing om
snel beslissingen te kunnen nemen om ongewenste ontwikkelingen bij te sturen.
6.2 Hoogtemetingen
Metingen van profielen zijn uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer op 12-2-2010, 8-7-2010 en 1310-2010. De profielen zijn genummerd volgens het RijksStrandPalen net van Rijkswaterstaat. In
totaal zijn 28 profielen opgemeten, tussen RSP 114.125 en 116.675. Voor de ligging zie Figuur 6.1.
Na de profielen die door de aannemer zijn aangeleverd in januari-maart 2009 bieden deze profielen
een gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van basisduin, vallei en oude zeereep in 2010. In dit
rapport zijn de veranderingen ten opzichte van de basisprofielen van 2009 uitgewerkt.

Foto 6.1. Beginnende duintjes, uitstuiving en schelpenvloertjes (11-2-2010). Foto Bas Arens.

Figuur 6.2 geeft een voorbeeld van de gemeten profielen. De overige profielen zijn opgenomen in
Bijlage 6.1. In Bijlage 6.2 staan per profiel een aantal kenmerken van het profiel en van de
ontwikkeling genoemd. Van de profielen liggen alleen 114.975 t/m 115.475 en 115.975 t/m 116.075
over het niet beplante basisduin. Het noordelijk niet beplante deel is 600 meter lang, het zuidelijk
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niet beplante deel is 240 meter lang. In Figuur 6.2 geeft de onderste grafiek de gemeten
hoogteverschillen ten opzichte van de vorige meting, en de totale hoogteverandering tussen
februari 2010 en oktober 2010. NB de eerste verschillijn geeft de veranderingen voor de periode
januari-maart 2009 tot februari 2010, wat dus een heel jaar omvat, en dus minder detail dan de
volgende metingen. De verschillijn is bepaald door de metingen te interpoleren naar een vaste
meetafstand van 1 meter. Op die manier zijn voor alle metingen voor dezelfde punten de hoogtes
bekend, en kan het hoogteverschil simpel worden berekend.

Figuur 6.1. Overzicht van het Spanjaards Duin in 2009. Bron luchtfoto´s en laseraltimetrie: RWS.

Behalve van de profielmetingen is gebruik gemaakt van laseraltimetriedata van Rijkswaterstaat die
ten behoeve van de jaarlijkse kustmetingen (Jarkus) worden ingewonnen. Deze data zijn
beschikbaar voor 2010 in een 5x5 m2 grid en voor 2009 in een 1x1 m2 grid. Voor deze periode is een
verschilkaart berekend in een 5x5 m2 grid. De verschilkaart geeft een vlakdekkend inzicht in de
hoogteveranderingen en geeft daarmee in ruimtelijk opzicht meer detail dan de profielmetingen.
De profielmetingen zijn echter nauwkeuriger, geven daarmee een “groundtruth” voor de
laseraltimetrie, maar vooral een nadere detaillering in de tijd. Bovendien zijn de metingen sneller
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beschikbaar, ze kunnen in feite direct na de inwinning worden geanalyseerd. De
laseraltimetriegegevens zijn over het algemeen niet binnen een half jaar na ‘verzamelen’
beschikbaar.

Figuur 6.2. Profielmetingen (boven) en afgeleide hoogteverschillen (onder). ∆10a/09b=hoogteverschil
15/2/09 tot 12/2/10; ∆10b/10a=hoogteverschil 12/2/10 tot 8/7/10; ∆10c/10b=hoogteverschil 8/7/10 tot
13/10/10; ∆10c/10a=hoogteverschil 12/2/10 tot 13/10/10.

6.3 Ontwikkeling 2009-2010
De globale ontwikkeling in het gebied wordt eerst geschetst aan de hand van de profielmetingen
(deze zijn weergegeven in Bijlage 6.1), daarna aangevuld met een analyse van de laseraltimetrie.
De ophoging van het basisduin hangt voor 100% samen met aanplant. Op het niet beplantte
basisduin is geen sprake van ophoging. In 2009-2010 is er sprake van aanstuiving langs de gehele
voormalige zeereep, maar het meest extreem is dit in het noordelijk deel achter het niet beplante
basisduin (maar over een langer traject door zowel overstuiving met noorden- als met
zuidwestenwind).
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Figuur 6.3. AHN met contouren vallei. Bron gegevens: RWS.

Noordelijk deel beplant (raaien 114.125 t/m 114.875): forse aanstuiving basisduin, 0.4-0.8 m in
2010, aan de noordkant vooral op de top, naar het zuiden toe meer voor het basisduin. Uitstuiving
vallei, tot -0.2 m. Geen aanstuiving oude zeereep aan noordkant, maar toenemend naar het zuiden,
naar de overgang met het niet beplante basisduin.
Noordelijk deel niet beplant (114.975 t/m 115.475): lichte erosie top basisduin, maar forse
depositie aan de lijzijde (in vallei dus, waardoor deze wordt dichtgeknepen). In vallei wisselend
lichte overstuiving (tot 0.2m) en lichte uitstuiving (tot -0.3m). Forse aan- of opstuiving van de oude
zeereep tot bijna 1meter.
22

Figuur 6.4. Verschilkaart 2009-2010 met contouren vallei. Bron gegevens: RWS. Rood: depositie; blauw:
erosie; geelgroen: geen verandering.

Middendeel beplant (raaien 115.575 t/m 115.875): lichte tot forse depositie op of vóór het
basisduin (0.2-0.8m). Lichte erosie -0.1 tot -0.3m, behalve in raai 115.775 (antropogeen).
Aanstuiving oude zeereep aan de noordkant, erosie aan de zuidkant, vooral in raai 115.875
(vermoedelijk antropogeen).
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Zuidelijk deel niet beplant (raaien 115.975 t/m 116.075): lichte erosie top basisduin en lichte
depositie achterzijde (minder dan aan de noordzijde). Geringe erosie in de vallei, -0.05 tot -0.1m.
Lichte erosie of depositie oude zeereep.
Zuidelijk deel beplant (raaien 116.175 t/m 116.575): forse aanstuiving vóór het basisduin tot
0.7m. Lichte tot forse erosie in de vallei, afnemend naar het zuiden. Aanstuiving tot 0.2m tegen
oude zeereep.
De aanstuiving van de oude zeereep zal op termijn over gaan in een grijsduinontwikkeling. Het
oppervlak dat potentieel tot grijsduin kan ontwikkelen bedraagt aanzienlijk meer dan 10 hectare.
Figuur 6.3 geeft een beeld van de hoogteligging van het gebied met de contouren van de vallei
tussen 2.0 en 3.0m NAP. Bij vijf profielen (115.475 t/m 115.775) ligt het valleioppervlak onder 2m
NAP. Dit geeft aan dat het valleioppervlak in de loop van 2010 is toegenomen, aangezien bij de
laseraltimetrieopname van 2010 slechts 3 profielen de 2.0m NAP contourlijn snijden. Binnen profiel
115.725 bereikt het valleioppervlak de minimale hoogte, namelijk 1.76 m NAP, dit is de laagste
hoogte in de vallei die met de profielen is gemeten. Binnen al deze profielen is het valleioppervlak
door uitstuiving verlaagd, maar in geringe mate. Alleen aan de noordkant is er binnen de vallei
sprake van kleinschalige duinvorming, met name tussen transecten 115.475 en 115.275.
In september 2010 is strandslag Vlugtenburg aangepast door het stroomlijnen van de randen van de
strandopgang, waardoor het zand over de opgang heen waait en in de vallei neerdaalt (ZuidHollands Landschap, 2010). Het is daarom de vraag of de gesignaleerde enorme erosie in transect
115.775 niet antropogeen is. Figuur 6.4 geeft inzicht in de hoogteverschillen binnen het gebied. Het
meest opvallende is de extreme, rode band op het strand, nog het gevolg van de aanleg en dus niet
van belang voor deze analyse. Ook de op- en aanstuiving van basisduin en voormalige zeereep is
goed zichtbaar. Figuur 6.5 toont de verschilcontouren voor verschillen tussen -0.40, -0.10, 0.10 en
0.40 m. Deze geven vooral voor de vallei een goed beeld van de mate van erosie en depositie, en de
verwachtingen voor de verdere vallei ontwikkeling. Binnen de 3.0 m NAP contour is de vallei vrijwel
geheel erosief, tot licht erosief, m.u.v. enkele kleine duintjes aan de noordkant 115.475-115.275.
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Foto 6.2. Basisduin, vallei en oude zeereep (2-11-2009). Foto Bas Arens.

SPANJAARDS DUIN - DUINCOMPENSATIE DELFLAND – JAARVERSLAG 2009-2010

25

Figuur 6.5. AHN met verschilcontouren 2009-2010. Bron gegevens: RWS.

Wanneer de contourlijnen van 2009 en 2010 vergeleken worden (niet in figuur), dan blijkt de
contourlijn van 2.0 m NAP in 2009 nog niet aanwezig, het laagste valleioppervlak is dus uitgebreid.
De contourlijn van 2.5 m NAP is in 2010 iets uitgebreid, het oppervlak met een hoogte beneden 2.5
m NAP is dus ook uitgebreid. Voor de contourlijn 3.0 m NAP geldt dat het valleioppervlak beneden
3.0 m NAP juist iets is gekrompen, zowel door overstuiving aan de landwaartse zijde van het
basisduin (het basisduin rukt op), als door overstuiving tegen de oude zeereep. Dit is een ongunstige
ontwikkeling voor het potentieel valleioppervlak. Het overstuiven van de vallei aan de binnenkant
van het basisduin moet daarom goed gevolgd worden. Aan de zuidkant is de 3.0 m NAP contourlijn
wel uitgebreid in zuidwestelijke richting. De vallei erodeert dus fors aan zijn zuidwestelijke
begrenzing, en kan daar nog verder uitbreiden.
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Figuur 6.6. Oppervlakte binnen contourlijnen in 2009 en 2010.

De oppervlakten binnen de contourlijnen kunnen in ArcGis berekend worden (Figuur 6.6). Het totale
oppervlak onder 3.0 m NAP blijkt in 2010 iets afgenomen te zijn, van 8.63 naar 8.34 ha. De vallei in
zijn geheel is iets uitgediept. Het oppervlak onder 2.0 m NAP is van 0 in 2009 toegenomen tot 0.58
ha, het oppervlak onder 2.5 m NAP is toegenomen van 2.91 tot 3.51 ha.
6.4 Interpretatie en verwachtingen met betrekking tot de nabije toekomst
Ondanks het woestijnvloertje met veel schelpen aan het oppervlak gaat de uitstuiving van de vallei
blijkbaar door. Helaas zijn de schelpenvloertjes niet op de luchtfoto zichtbaar, zodat niet te
kwantificeren is wat hun daadwerkelijke effect op de verstuiving is.
Het verschil tussen het beplante en niet beplante deel van het basisduin is overduidelijk.
Aanstuiving van de oude zeereep zal doorgaan, er wordt nog maar weinig zand vastgehouden in de
vallei zelf. Slechts hier en daar is in de vallei sprake van lichte overstuiving en kleinschalige
duinvorming. Het is niet de verwachting dat de gesignaleerde ontwikkeling in 2010-2011 wezenlijk
anders zal zijn.
Door erosie en overstuiving van het basisduin waarbij zand aan de achterzijde van het basisduin
wordt afgezet en door aanstuiving tegen de voormalige duinvoet dreigt het valleioppervlak te
versmallen. Tot nu toe speelt dit bij de 3.0 m NAP contour, bij zowel de 2.0 als 2.5 m NAP contour
neemt het oppervlak door uitstuiving juist toe. Deze vorm van overstuiving moet in de gaten
gehouden worden omdat door beperking van het potentiële valleioppervlak de compensatieopgave
in gevaar zou kunnen komen. Aan de zuidwestkant breidt de vallei zich door uitstuiving uit. Het
resultaat van beide processen is dat de vallei langer en smaller wordt. Door uitstuiving heeft de
valleibodem nog niet het niveau van vóór de ingreep bereikt.
6.5

Conclusies
De vallei stuift verder uit. Schelpenvloertjes vormen hiervoor blijkbaar geen belemmering.
Het in kaart brengen van schelpenvloertjes zou een welkome aanvulling betekenen op het
inzicht in veranderingen in de vallei.
• Het valleioppervlak breidt enigszins uit door uitbreiding aan de zuidwestkant (langer
worden), maar krimpt door overstuiving van de achterzijde van het basisduin (het oprukken
van het basisduin) en de voorzijde van de voormalige zeereep (smaller worden). Door
uitstuiving is het valleioppervlak nog niet verlaagd tot het oorspronkelijke (strand)niveau. Er
bevindt zich dus ook nog geen oorspronkelijk zand aan het oppervlak.

•
•
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•
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Diep uitstuiven van de vallei zou op termijn tot problemen kunnen leiden als de
grondwaterstand zich op een hoger niveau gaat instellen (verwachting), een groot deel van
de vallei dan beneden grondwater ligt (en dus een duinmeer vormt) en de dynamiek op het
basisduin tot stilstand is gekomen (en er geen verstuiving richting vallei meer plaatsvindt).
In deze zin is het ook aan te bevelen helm te verwijderen en verstuiving richting de vallei te
blijven bevorderen ten behoeve van overstuiving van het oppervlak.
Het strand rolt op door een oprukkende onderwateroever (blijkt uit de profielen die
doorlopen over het strand).
Op en aan de achterzijde van het basisduin is sprake van flinke overstuiving. Het basisduin
hoogt plaatselijk op.
Tegen de oude zeereep (= verbrede duinvoet = toekomstig Habitattype 2130A) vindt nog
steeds duinontwikkeling plaats. Dit zal op den duur de ontwikkeling van natuurlijk grijsduin
ten goede komen, maar betekent op dit moment vooral een instandhouding van witte
duinen. Het oppervlak potentieel grijsduin is ruim voldoende voor de compensatieopgave.
Gezien de regelmatige opname van de profielen ligt het voor de hand om ten behoeve van
het nauwlettend in de gaten houden van de ontwikkeling deze ook frequenter te
analyseren.

Overzicht over de vallei. 09-02-2010
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7

GRONDWATER

7.1 Aanleiding
De monitoring van de grondwaterstand in Spanjaards Duin is een noodzakelijk onderdeel van de
monitoring van de ontwikkeling van het gebied in de eerste periode na de aanleg. Mede aan de hand
van de resultaten hiervan dient de hoogteligging van de te ontwikkelen vochtige duinvallei te
worden aangepast. Voor een - op langere termijn - goed functionerende duinvallei zijn goede
(grond)waterstanden een belangrijke voorwaarde.
In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan de aanleg van het Spanjaards Duin is bij de bepaling van
de maaiveldhoogte in de valleibodem uitgegaan van een modelberekening van de
grondwaterstanden zoals deze zich na aanleg naar verwachting zouden ontwikkelen. Dit was
noodzakelijk omdat de grondwaterhuishouding zich na de aanleg en de hiermee gepaard gaande
verbreding van de zoetwaterlens in het duingebied nog zou moeten aanpassen aan de nieuwe
situatie.
Op basis van de monitoringresultaten van de werkelijke ontwikkeling van de grondwaterstand (naar
verwachting een stijging) en van de maaiveldhoogte in de vallei (door op- resp. uitstuiven kan het
maaiveld zowel hoger als lager worden) dient in de eerste fase van ontwikkeling van het gebied te
worden besloten of maatregelen nodig zijn om de maaiveldhoogte te optimaliseren. Als
uitgangspunt is hierbij genomen dat dit de voorkeur verdient boven relatief kunstmatige
maatregelen om de grondwaterhuishouding te reguleren.
7.2

Beschikbare gegevens

7.2.1 Grondwaterstanden
Er zijn grondwaterstanden beschikbaar zoals deze zijn opgenomen in acht peilbuizen, die geplaatst
zijn in twee raaien loodrecht op de kust. De noordelijke raai staat ter hoogte van zuidpunt van de
zuidelijke vallei van De Banken, ca. 500 m ten noorden van Slag Vlugtenburg, en de zuidelijke raai
loopt 70 tot 100 meter ten zuiden van Slag Vlugtenburg. De locaties zijn in Figuur 7.1 weergegeven
op een recente topografische ondergrond (maar nog zonder Spanjaards Duin).

Figuur 7.1. Locaties peilbuizen grondwatermonitoring (bron: Zweerts, 2011)
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Figuur 7.2. Locaties peilbuizen grondwatermonitoring in gemeten profiel 2010

In Figuur 7.2 zijn de locaties weergegeven op een kaartje met hoogtelijnen zoals deze in 2010 zijn
gemeten (zie par. 6.2).
De peilbuizen in beide raaien zijn op een verwarrende manier genummerd. De noordelijke raai
bestaat van landinwaarts naar zee gezien uit de buizen B1, A1, B3 en B4, de zuidelijke raai uit
buizen B2, A2, A3 en A4. De meest landwaartse buizen (B1 en B2) staan op de binnenteen van de
binnenste duinregel, op de overgang naar het achterliggende polderlandschap. De tweede buis (A1
en A2) staat in beide raaien in het oude duingebied, duidelijk landwaarts van de hoogste delen
hiervan. De derde buis (B3 en A3) staat in de buitenteen van de vroegere zeereep in de verbrede
duinvoet en de vierde (B4 en A4) in het basisduin. In beide raaien staat dus geen peilbuis in de
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vallei. Figuur 8.2 laat ook zien dat de noordelijke raai via de noordpunt van de noordelijke vallei
gaat en er dus geen peilbuizen (raai) aanwezig is in de centrale en op dit moment ook laagste delen
van de noordelijke vallei. De zuidelijke raai is - op het al genoemde ontbreken van een buis in de
vallei zelf na – redelijk representatief voor de zuidelijke vallei.
De peilbuizen in het bestaande duin (A1, A2, B1 en B2) zijn geplaatst in het voorjaar van 2008;
waterstanden zijn tweewekelijks opgenomen met ingang van medio mei 2008. Peilbuis B2 is
(waarschijnlijk2) in maart 2009 herplaatst. De buizen in het Spanjaards Duin zijn geplaatst in mei en
juni 2009 en zijn met ingang van medio oktober 2009 tweewekelijks bemonsterd. In juli 2010
ontbreken een of twee metingen (verschilt per peilbuis).
De gegevens zijn ter beschikking gesteld in de vorm van een Excel-tabel met de ruwe data per
opnamedatum en per peilbuis. De gemeten waterstanden zijn weergegeven ten opzichte van de
bovenkant van de peilbuis met een nauwkeurigheid van 0.01 m. Van alle peilbuizen is de hoogte van
de bovenkant van de peilbuis ten opzichte van NAP weergegeven. In de Excel-sheet is de
grondwaterstand t.o.v. NAP weergegeven door van de (vaste waarde voor de) bovenkant van de
peilbuis de gemeten waarde af te trekken (eveneens met een nauwkeurigheid van 0.01 m). Er is
geen rapportage beschikbaar met een nadere toelichting bij deze gegevens.
7.2.2 Grondwaterkwaliteit
In juni en november 2009 en in mei en november 2010 zijn watermonsters genomen en is een aantal
fysische en chemische parameters bepaald. Ook in april 2011 zijn monsters genomen en
geanalyseerd. De onderzochte parameters zijn:
- zuurgraad (pH)
- geleidingsvermogen (EC; in mS/m);
- concentraties calcium, magnesium, natrium (in mg/l);
- ammonium-N, nitriet-N, Kjeldahl-stikstof, oplosbaar nitraat (in mg N/l);
- totaal fosfaat en oplosbaar fosfaat (in mg P/l);
- chloride, bicarbonaat en sulfaat (in mg/l).
De gegevens van april 2011 zijn gerapporteerd door Zweerts (2011). Deze rapportage bevat tevens
een overzicht van de resultaten van de metingen van pH en EC zoals deze tijdens alle metingen
direct in het veld zijn bepaald. Van de resultaten van de laboratoriumanalyses zijn steeds
afzonderlijke rapportages opgesteld, waarnaar door Zweerts (2011) wordt verwezen, echter zonder
de resultaten opnieuw te vermelden. De betreffende rapporten zijn niet beschikbaar.
7.3 Ontwikkelingen grondwaterstand
De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in Figuur 7.3 (noordraai) en Figuur 7.4 (zuidraai).
In beide figuren zijn voor de twee meest landinwaartse punten die over de hele periode zijn
gemeten de jaarlijkse grondwaterstandfluctaties onder invloed van neerslag en verdamping goed te
zien. Deze varieert van punt tot punt en van jaar tot jaar tussen 0.4 en 0.8 meter. In Figuur 7.4
(zuidraai) is ook te zien dat bij de meting van punt B2 in de eerste meetperiode (tot maart 2009) de
grondwaterstand verspringt na herplaatsing van de peilbuis3.
Over de eventuele ontwikkeling van de grondwaterstand in de meetpunten in het Spanjaards Duin is
op dit moment nog weinig te zeggen. De meest zeewaartse meetpunten in beide raaien blijken ten
opzichte van de meer landinwaartse punten onregelmatiger te fluctueren. De grondwaterstanden
zijn hier vaak ook iets hoger dan in de meetpunten in de verbrede duinvoet. Bij een zoetwaterlens
die min of meer in evenwicht is zou de grondwaterstand op het meest zeewaartse punt juist lager
2

In de rapportage van Zweerts (2011) is vermeld dat dit oktober 2008 zou zijn; dit komt niet overeen met de
dataset, waarin beide buizen apart zijn opgenomen.
3
in de eerste 10 maanden stond het filter op de verkeerde diepte (meded. B. van der Valk (Deltares).
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Figuur 7.3. Gemeten grondwaterstanden mei 2008 - februari 2011 Noordraai

moeten zijn. Mogelijk laten de metingen hier nog de invloed zien van het (zee)water dat bij de
aanleg met het zand is aangevoerd (vooral naar het basisduin) en in 2010 nog niet (geheel)
verdwenen is. Er is hier waarschijnlijk nog geen sprake van een duidelijk begrensde zoetwaterlens
die op zout water in de ondergrond ligt en primair wordt gevoed door de nuttige neerslag in het
duingebied. De fysisch-chemische bepalingen lijken dit te bevestigen. De EGV- waarden die in 2009
en 2010 zijn gemeten in de meest zeewaartse meetpunten (in het basisduin) zijn veel hoger dan die
meer landinwaarts (Zweerts, 2011). Dit wijst er ook op dat op deze punten (nog) zout zeewater
aanwezig was, waarschijnlijk afkomstig uit het aangevoerde Noordzeezand.
De hoogste grondwaterstanden in de beide meetpunten die het meest representatief zijn voor de
vallei liggen in de noordraai (B3) rond de 1.2 m, in de zuidraai (A3) rond de 1.4 m +NAP. Dit
betekent dat de grondwaterstanden ook bij de huidige, uitgestoven maaiveldhoogten in de vallei
van 2.0 m of lager in de diepere delen van de vallei nog ca. 0.7 à 0.9 m te laag zijn (uitgaande van
een gewenste hoogste grondwaterstand van enkele decimeters boven maaiveld in de winter). Ten
opzichte van het ontwerp hoogte van de valleibodem van 2,35 m +NAP is het verschil nog groter (ca.
1.1 à 1.3 m). Bij vergelijking van de grondwaterstanden in de winter van 2009/20104 met die in de
winter van 2010/2011 blijkt sprake van een zeer geringe stijging (+0.08 m, resp. +0.06 m): zie
Figuur 7.5.
In Figuur 7.3 en Figuur 7.4 is echter te zien dat ook de hoogste grondwaterstanden in de meer
landinwaartse meetpunten A1 en B1, resp. B2 en A2, die naar verwachting nauwelijks zullen worden
beïnvloed door de aanleg van het Spanjaards Duin in de winter van 2010/2011 wat hoger lijken dan
die in 2009/2010. Inderdaad blijken de grondwaterstanden in de meetpunten in de oostkant van het
duin (A1 en A2) in de winter van 2010/2011 gemiddeld 0.22 m resp. 0.13 m hoger te liggen dan in de
winter daarvoor. Dit wijst erop dat de grondwaterstandstijging niet (primair) veroorzaakt is door
uitbouw van de grotere zoetwaterlens maar door een groter neerslagoverschot in de winter van
4

periode medio november t/m medio februari
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2010/2011. Dit wordt gestaafd door beschikbare gegevens over neerslag en verdamping (KNMI, 2009;
2010). In 2009 was de neerslag in 2009 ter plaatse van de meteostations Hoek van Holland en
Honselersdijk met in totaal 784 resp. 759 mm aan de droge kant, 2010 was met 856, resp. 949 mm
juist relatief nat. De (gewas)verdamping was vergelijkbaar of in 2010 iets minder dan in 2009
(meetpunt Rotterdam).

Figuur 7.4. Gemeten grondwaterstanden mei 2008 – februari 2011 Zuidraai

Figuur 7.5. Gemiddelde grondwaterstand winter 2009/2010 en winter 2010/2011 in meetpunten B3 en A3
(oostrand duinvallei)

Voor een meer nauwkeurige en beter onderbouwde trendanalyse, inclusief correctie voor neerslag
en verdamping is in de toekomst een meer omvangrijke analyse noodzakelijk. Voor de evaluatie
over de periode 2009-2010 is dit echter nog niet zinvol en wordt volstaan met bovenstaande
vergelijking van de meetgegevens.
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7.4 Verwachtingen nabije toekomst
Op grond van monitoringgegevens is het nog niet mogelijk een uitspraak te doen over de te
verwachten ontwikkeling van de grondwaterstand. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer
het bij aanleg aangevoerde zoute zeewater geen substantiële invloed meer heeft op
grondwaterstand en –kwaliteit. Het zal zeker ook nog enkele jaren duren voordat op basis van
monitoringgegevens uitspraken kunnen worden gedaan over de toekomstige grondwaterstanden in
de vallei wanneer een evenwicht is bereikt tussen neerslag, verdamping en inzijging.
Wel kan worden geconstateerd dat de grondwaterstanden ter plaatse van de vallei op dit moment
nog veel te laag zijn om te voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden voor een goed
functionerende vochtige duinvallei. Van grondwaterstandstijging door uitbouw van de zoetwaterlens
in het duingebied als geheel lijkt nog nauwelijks sprake.
Het relatief diep uitstuiven van de centrale delen van de vallei tot een maaiveldniveau van minder
dan 2.0 meter vormt dus vooralsnog geen knelpunt en zou zelfs kunnen bijdragen aan de gewenste
verhouding tussen hoogteligging en grondwaterstanden. Tegelijkertijd kan nog niet worden
uitgesloten dat de zoetwatervoorraad zich nog zo sterk zal ontwikkelen dat uiteindelijk toch een
hoger maaiveldniveau gewenst is. Met de huidige zanddynamiek in de vallei zou dat geen probleem
zijn en zou het maaiveld naar verwachting meestijgen met het grondwater doordat stuivend zand
wordt vastgehouden door de vernattende bodem.
Het grootste risico is op dit moment dat de ontwikkeling van de grondwaterstand trager verloopt
dan verwacht en dat pas op middellange termijn (bijv. 5-10 jaar na aanleg) met behulp van
hydrologische analyse van de monitoringgegevens een betrouwbare prognose van de
evenwichtssituatie kan worden gemaakt. Dit zou er toe kunnen leiden dat op dat moment de
dynamiek al te gering is geworden om een eventueel noodzakelijke ophoging van het maaiveld door
middel van in- en opstuiven te bereiken.
7.5 Aanbevelingen grondwatermonitoring
De huidige locatie van de raaien en peilbuizen is niet optimaal om de ontwikkeling van de
grondwaterstand in het centrale deel van de vallei goed te volgen. Het is gewenst tenminste een
peilbuis in de vallei zelf te plaatsen. Deze zou bij voorkeur deel uit kunnen maken van een extra
meetraai tussen de huidige twee raaien op 150 à 200 m ten noordwesten van Slag Vlugtenburg met
peilbuizen in het basisduin, in het midden van de vallei en in voormalige buitenste duinregel (plus
eventueel een in de binnenduinrand).
Het verdient aanbeveling dat rond de peilbuisgegevens die worden verzameld jaarlijks een (kort,
technisch) meetverslag wordt opgesteld (vergelijkbaar met de verslagen van de resultaten van de
waterkwaliteitsmetingen).
Bij de uitgebreidere evaluatie in 2014 is een nauwkeurige en goed onderbouwde trendanalyse,
inclusief correctie voor neerslag en verdamping noodzakelijk.
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8

VEGETATIE

8.1 Aanleiding
Het belangrijkste doel van de aanleg van Spanjaards Duin is het ontwikkelen van habitats waarmee
verwachte verliezen van deze habitats elders kunnen worden gecompenseerd. Tevens dient een
vindplaats van een plantensoort - de groenknolorchis - te worden gecompenseerd. Door monitoring
van vegetaties en flora dient te worden vastgesteld in hoeverre de ontwikkeling van deze vegetaties
goed verloopt c.q. ’op koers’ ligt.

Figuur 8.1. Vegetatiestructuurkaart september 2010

Dit geldt vooral voor de middellange termijn. In de eerste jaren na aanleg is monitoring van
vegetatie en flora vooral nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre de ontwikkeling van het reliëf,
grondwaterstand en voedselrijkdom van bodem (en grondwater) naar wens verlopen. Vegetatie en
flora zijn hierbij zowel relevant als indicator van abiotische omstandigheden als vanwege de directe
invloed van vestiging van vegetatie op de ontwikkeling van het reliëf c.q. verstuivingen.
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8.2 Beschikbare gegevens
Er is een (true color) luchtfoto beschikbaar van 9 april 2010 (zie figuren in H6 en H7). In september
2010 is een (zeer globale) vegetatiestructuurkaart gemaakt. Deze is afgebeeld in Figuur 8.1. Er is
geen rapportage beschikbaar met een toelichting bij deze kartering.
Op 21 september 2010 zijn verspreid over het gebied in totaal 29 vegetatie-opnamen gemaakt door
de heer D. Kerkhof, vegetatiekundige van het Zuid-Hollands Landschap. In Figuren 8.2 t/m 8.4 zijn
de opnamelocaties weergeven, onderverdeeld naar de diverse terreindelen binnen het Spanjaards
Duin. De resulterende vegetatieopnamen zijn weergegeven in Bijlage 8 van dit rapport. Er is geen
aparte rapportage c.q. meetverslag van het vegetatieonderzoek opgesteld. In 2009, het jaar waarin
het Spanjaards Duin is opgeleverd, zijn geen opnamen gemaakt. Het gebied was toen (op de
aangeplante helm na) nog geheel onbegroeid. Overigens is het maken van vegetatieopnamen als
zodanig in deze fase geen onderdeel van het monitoringplan zoals vastgelegd in beheerplan en
beheerovereenkomst. Opnamen maken wel deel uit van de meer gedetailleerde
vegetatiekarteringen die in de verdere ontwikkelingsfasen zijn gepland.
In 2010 is tevens tijdens veldbezoeken onderzocht in hoeverre sprake is van vestiging van storingsc.q. ongewenste soorten als akkerdistel. Volgens het beheerverslag 2009/2010 (Zuid-Hollands
Landschap, 2011) is er nog slechts sprake van marginale groei van storingssoorten. Op diverse
plekken bleek kieming van duindoorn zichtbaar. Van deze veldbezoeken is voor het overige geen
verslag opgemaakt.
Meer gedetailleerde vegetatiekarteringen en inventarisaties van hogere planten zijn in 2010 nog
niet uitgevoerd. Deze zullen - conform beheerplan en beheerovereenkomst – pas in een volgende
fase worden uitgevoerd wanneer sprake is van een meer ontwikkelde begroeiing.
8.3

Ontwikkelingen vegetatie en flora

Basisduin
Uit de luchtfoto van 9 april 2010 is de in 2009 ingeplante helmbegroeiing nog goed herkenbaar; de
contouren lijken weinig te zijn veranderd. Lokaal, zowel aan de loef- als aan de lijzijde zijn delen
licht overstoven geraakt en is de helm wat vitaler.
De niet ingeplante delen van het basisduin zijn volgens de vegetatiestructuurkaart uit september
2010 deels onbegroeid (zeezijde van het gedeelte tussen Slag Vlugtenbrug en Slag Stuifkenszand) en
bestaat voor de rest uit een ijle begroeiing van voornamelijk zeeraket. Tijdens enkele veldbezoeken
(o.a. januari 2011) bleek dat de hier verspreid aanwezige vrij grote exemplaren van de zeeraket als
aangrijpingspunt van kleinschalige duinvorming fungeerden.
Verspreid over het basisduin zijn in totaal 15 vegetatieopnamen gemaakt. De meeste (11) zijn
gemaakt in het zuidelijk deel, tussen Slag Vlugtenburg en de zuidpunt van het gebied, de overige
vooral in de noordpunt, in de omgeving van Slag Beukel (Figuur 8.2). Alle opnamen zijn gemaakt in
de delen van het basisduin rond de diverse strandslagen die na aanleg zijn ingestoken met een vrij
dicht patroon van helmwissen (zie Foto´s 8.1 en 8.2). Er zijn geen opnamen gemaakt in de lagere,
niet met helm of anderszins afgewerkte gedeelten van het basisduin.
De opnamen kennen logischerwijs een hoge bedekking van helm; de ingestoken planten waren op
dat moment - aan het eind van de zomer - al flink uitgelopen. In tien van de vijftien opnamen was
biestarwegras in lage bedekking aanwezig. Vegetatiekundig gezien is helm kenmerkend voor de
helm-associatie. In eerste instantie heeft de aanwezigheid van helm hier door aanplant een zeer
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Figuur 8.2. Locaties vegetatieopnamen basisduin in 2010.

kunstmatig karakter. Omdat de plant in deze omstandigheden ook van nature in hoge bedekking
voorkomt ontwikkelt zich uit de aanplant in de meeste gevallen een helmbegroeiing met een meer
natuurlijk karakter. Biestarwegras is een kensoort van de biestarwegras-associatie, een
plantengemeenschap uit de Helm-klasse. Duinzwenkgras is eveneens kenmerkend voor de helmassociatie en is in twee opnamen in lage bedekking aangetroffen. Akkermelkdistel en zeeraket zijn
eveneens min of meer kenmerkend voor helmvegetaties in de zeereep of vloedmerkbegroeiingen op
het strand of aan de voet van de zeereep.

Foto 8.1. Basisduin (27 januari 2011). Foto Kees Vertegaal.
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In een opname zijn kleine leeuwentand en jacobskruiskruid aangetroffen, soorten van meer
gesloten duingraslanden. Bezemkruiskruid, klein kruiskruid en akkerdistel zijn indicatief voor
verstoorde bodems en pioniersituaties; deze soorten zijn in enkele opnamen in lage bedekking
aangetroffen.
In 8 van de 15 opnamen is duindoorn aangetroffen, in alle gevallen kiemplanten met een geringe
bedekking. Vegetatiekundig is duindoorn een kensoort van de drie typen doornstruwelen van het
Ligusterverbond (Berberidion) die in de duinen voorkomen. Ontstaan van duindoornstruwelen
(vooral de associatie van duindoorn en vlier) in helmvegetaties in en achter een zeereep (zoals het
basisduin is) is op zich een natuurlijke stap in de vegetatieontwikkeling (successie). Dat deze
ontwikkeling zich nu al - een jaar na aanleg - voordoet is erg snel en waarschijnlijk indicatief voor
het minder natuurlijke karakter van het aangebrachte zand, vooral wat betreft slibgehalte,
sortering en dichtheid.

Foto 8.2. Basisduin achter strandhuisjes (23-9-2010). Foto Bas Arens.

Vallei
Uit de vegetatiestructuurkaart blijkt dat in de vallei in 2010 eveneens overwegend een zeer ijle
vegetatie aanwezig was voornamelijk bestaand uit zeeraket. Het centrale deel van de vallei ten
noorden van Slag Vlugtenburg was onbegroeid (zie Foto 8.3). De vegetatieopnamen bevestigen het
beeld; waarschijnlijk zijn mede vanwege het vrijwel onbegroeide karakter slechts twee opnamen
gemaakt. In deze opnamen was zeeraket als enige hogere plant in lage bedekking aanwezig; het
oppervlak was dus verder alleen bedekt met kaal zand. Net als in de andere delen van het gebied
trad zeeraket hier op als eerste pionier op het kale, stuivende strandzand. Vegetatiekundig is het
een kensoort van de klasse der vloedmerkgemeenschappen. Deze kunnen een eerste aanzet vormen
voor verdere duinontwikkeling in de richting van vegetaties van de Helm-klasse.
Er waren in 2010 in de vallei dus nog geen soorten die indicatief zijn voor ontwikkeling van een
vochtig pioniermilieu dat de opmaat kan vormen voor de hier beoogde vochtige
duinvalleivegetaties. Ook soorten die een te hoge voedselrijkdom of een sterk verstoorde bodem
indiceren waren (nog) niet aanwezig in de vallei.
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Figuur 8.3. Locaties vegetatieopnamen vallei in 2010.

Foto 8.3. Vallei direct ten noorden van slag Vlugtenburg (27 januari 2011) . Foto Kees Vertegaal.

Verbrede duinvoet
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De verbrede duinvoet was volgens de vegetatiestructuurkaart (Figuur 8.1) in september 2010 in het
noordelijk deel voornamelijk kaal/onbegroeid. Ter hoogte van het noordelijk deel van de vallei
waren primaire duintjes begroeid met biestarwegras aanwezig en voor het overige een ijle
begroeiing met vooral zeeraket.
In de ‘verbrede duinvoet’ zijn 11 opnamen gemaakt (zie Figuur 8.4). Hiervan zijn 8 gelegen op de
overgang van de vallei naar het talud van vroegere buitenste duinenrij; de overige drie liggen in de
noord- en de zuidpunt van het Spanjaards Duin op de overgang van het basisduin naar het vroegere
buitentalud van de zeereep.
Ook deze opnamen zijn met gemiddeld twee soorten zeer soortenarm en een gemiddelde bedekking
van de vegetatie van ruim 1% vrijwel onbegroeid. In 8 opnamen komt zeeraket voor, in twee hiervan
tevens stekend loogkruid, kensoorten van de associatie van loogkruid en zeeraket uit de klasse der
vloedmerkgemeenschappen. Helm, biestarwegras en zandhaver komen in 7 resp. 4 en 1 opname
voor; deze soorten zijn kenmerkend voor de helmbegroeiingen van het buitenduin (helmassociatie
en biestarwegrasassociatie).

Figuur 8.4. Locaties vegetatieopnamen verbrede duinvoet in 2010.

Alle genoemde soorten zijn dus kenmerkend voor de eerste stadia van vegetatieontwikkeling op
primaire duintjes op het hoge strand en de overgang van het strand de eerste duinenrij. Mogelijk
was deze pioniervegetatie hier al aanwezig voordat het Spanjaards Duin werd aangelegd. Er zijn
toen echter geen opnamen gemaakt om deze ‘nulsituatie’ te documenteren. Ook is het mogelijk dat
deze pionierduintjes zich nog steeds bewegen onder invloed van de zanddynamiek langs de oostrand
van de vallei.
Soorten die duiden op een bepaalde ontwikkelingsrichting van de vegetatie na het pioniersstadium
ontbreken hier nog. In tegenstelling tot de opnamen in het basisduin zijn geen soorten aangetroffen
van droge duingraslanden, geen storingssoorten en geen opslag van duindoorn.
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Foto 8.4. Verbrede duinvoet: begroeide primaire duintjes tegen buitentalud voormalige zeereep (27
januari 2011). Foto Kees Vertegaal.

8.4 Verwachtingen nabije toekomst
Na een jaar lijkt in de helmaanplant op het basisduin op meerdere plekken al sprake van een
vegetatieontwikkeling die in de richting kan gaan van een gesloten duingrasland, duindoornstruweel
en/of ruigtevegetaties. Deze vegetaties hebben gemeen dat ze duiden op de ontwikkeling naar een
weinig of niet dynamisch, gestabiliseerd duinlandschap. Enerzijds is hierbij een ontwikkeling
mogelijk in de richting van Grijze duinen (kalkrijk), een van de doelhabitattypen, anderzijds in de
richting van (ongewenste) duindoornstruwelen en al of niet vergraste duinruigten. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de bodem enerzijds te sterk is vastgelegd door de
helmaanplant en anderzijds een (te) kunstmatig karakter heeft omdat deze bij de aanleg direct is
aangebracht.
In de niet met helm beplante delen van het basisduin is alleen op zeer bescheiden schaal sprake van
duinvorming, waarbij zeeraket de belangrijkste duinvormer blijkt te zijn. Het is op dit moment nog
niet duidelijk in hoeverre zeeraket (een eenjarige plant) hier op afzienbare termijn zal worden
opgevolgd door meer robuuste zandbinders als helm, biestarwegras en andere grassoorten.
Vooralsnog lijkt de begroeiing te ijl om (netto) zand in te vangen. Dit is in de huidige
ontwikkelingsfase zeker geen knelpunt. Op deze manier kan zand van dit deel van het basisduin
doorstuiven naar de achtergelegen vallei en de verbrede duinvoet. Op langere termijn is echter een
geleidelijk begroeid raken gewenst, zodat het achtergelegen duingebied zich eveneens stabiliseert
en begroeid kan raken met de beoogde habitattypen en -soorten en er voldoende zand in deze delen
van het basisduin achter blijft om het achtergelegen gebied af te schermen tegen te sterke invloed
van zee.
In de vallei in nog weinig begroeiing aanwezig waardoor verstuivingen niet of nauwelijks belemmerd
worden. Er zijn nog geen vochtindicerende soorten aanwezig en de grondwaterstand zelf is ook nog
duidelijk te laag (zie ook par. 8). In feite is hier de abiotische ontwikkeling zowel geomorfologisch
als hydrologisch nog in volle gang. Het belangrijkste is dat de nu aanwezige begroeiing hierbij geen
belemmering vormt.
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De ontwikkeling in de verbrede duinvoet bestaat nog geheel uit ontwikkeling van (begroeide)
primaire duintjes. De huidige vegetatie draagt bij een de ontwikkeling van een structuurrijk,
voldoende hoog gelegen duinreliëf. De wijze waarop deze duintjes zich hier door opstuiven
ontwikkelen leidt er eveneens toe dat de bodemfactoren optimaal zijn of worden voor vestiging van
kalkrijke Grijze duinen in een later stadium. Zodra de dynamiek af begint te nemen kan worden
verwacht dat de vegetatie dichter begroeid raakt en zich soorten van duingraslanden zullen kunnen
vestigen. Ondanks het nog ontbreken van ‘echte’ duingraslandsoorten verloopt de ontwikkeling hier
vrijwel geheel volgens plan. Positief is ook dat zich hier (nog) geen duindoorn heeft gevestigd.
Alleen het areaal van deze zone dient zich nog verder uit te breiden.
8.5 Aanbevelingen vegetatiemonitoring
Het is gewenst om bij de verdere monitoring van de vegetatie c.q. vegetatiestructuur of habitats
het maken van opnamen methodologisch te koppelen aan gekarteerde vlakken. Op deze manier
wordt vegetatiekundige ’inhoud’ van kaartvlakken eenduidig gedocumenteerd en wordt tevens
duidelijk in welke mate individuele opnamen representatief zijn voor ontwikkelingen in het gebied
als geheel. Hierdoor wordt in principe ook voorkomen dat opnamen niet goed verdeeld zijn over de
diverse terreindelen en –typen. Zo ontbreken in de huidige set, opnamen in de niet met helm
beplante delen van het basisduin.
Daarnaast is het (dringend) gewenst de verzamelde gegevens te voorzien van een begeleidend
meetverslag waarin wordt duidelijk gemaakt op basis van welke methoden, met welke intensiteit en
met welke basismateriaal (bijv. type en vliegdatum gebruikte luchtfoto, nauwkeurigheid van
gebruikte GPS, etc.) de kartering is uitgevoerd. Zo ontbreekt nu een nadere
omschrijving/toelichting bij de legenda-eenheden in de vegetatiestructuurkaart in Figuur 8.1.
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9
9.1

OVERIGE GEGEVENS
Broedvogels

9.1.1 Beschikbare gegevens
Het hele gebied is in 2010 door K. en T. van Schie geïnventariseerd op broedvogels volgens de
SOVON-methode (Van Dijk, 2004). Er zijn in totaal zes inventarisatieronden uitgevoerd (ZuidHollands Landschap, 2011). Er is geen inventarisatieverslag opgesteld. In 2010 is een
broedterritorium vastgesteld van de bontbekplevier. De locatie hiervan is ingevoerd op de
waarnemingensite ‘telmee.nl’ en weergegeven in Figuur 9.1. Het territorium bevond zich ongeveer
halverwege Slag Vlugtenbrug en Slag Stuifkenszand, in de uiterste zuidpunt van de zich
ontwikkelende vallei. Over het broedsucces zijn geen gegevens verzameld.

Figuur 9.1. Broedvogelterritoria Spanjaards Duin in 2010 (bron: www.telmee.nl).

9.1.2 Ontwikkeling broedvogels
De bontbekplevier is geen typische soort of anderszins indicatief voor de in het Spanjaards Duin te
ontwikkelen duinhabitattypen. Dat in 2010 nog geen typische of indicatieve soorten van Grijze
duinen, Vochtige duinvalleien (en van Witte duinen) zijn vastgesteld is gezien de huidige
ontwikkelingsfase conform de verwachting. De vestiging van bontbekplevier past daar juist wel in.
De bontbekplevier is een kenmerkende pioniersoort van kaal zand, die vooral in de kustprovincies
broedt. Eind jaren ’90 werd het aantal Nederlandse broedparen geschat op 430-470 (SOVON
Vogelonderzoek Nederland, 2002). Sindsdien zijn de aantallen waarschijnlijk licht afgenomen
(http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/
vogel/12/tab/Aantal).
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De aanwezigheid van het territorium wijst er op dat er op de betreffende locatie in ieder geval in
het begin van het broedseizoen voldoende rust was. Het gegeven dat in het Spanjaards Duin als
geheel slechts één territorium van de bontbekplevier aanwezig was en geen territoria van andere
pioniersoorten (zoals bijv. scholekster) zijn vastgesteld kan een aanwijzing zijn dat de
omstandigheden wat dit betreft niet optimaal waren.
9.1.3 Conclusies
Getalsmatige analyses of vergelijkingen met referentiegebieden zijn in dit stadium nog niet zinvol.
De aanwezigheid van een territorium van de bontbekplevier noch het ontbreken van typische
soorten broedvogels van te ontwikkelen habitattypenvormen in dit stadium een duidelijke
aanwijzing dat sprake is een positieve dan wel van een negatieve ontwikkeling van het gebied. Het
feit dat er slechts één territorium was en er geen territoria van andere pioniersoorten aanwezig
waren, kan een aanwijzing zijn dat de rust in het gebied tijdens het broedseizoen onvoldoende is.
Het ontbreken van een (voldoende gedocumenteerd) inventarisatierapport is onbevredigend. Indien
broedvogels als relevante parameter in de komende jaren bij de monitoring en evaluatie dienen te
worden betrokken is gewenst dat verslagen worden opgesteld waarin in enerzijds relevante
‘metagegevens’ van de inventarisatie worden vermeld (waarnemers, teldata, tijdstippen,
weersomstandigheden e.d.), een foutendiscussie wordt opgenomen en aanvullende waarnemingen
worden opgenomen die van belang kunnen zijn voor de (beoordeling van de) ontwikkeling van de
broedvogelstand (bijv. verstoringen, perioden met verhoogde waterstanden, aanwezigheid van
vogels die niet aan de criteria voor vaststellen van een territorium voldeden etc.).
9.2

Overige fauna

9.2.1 Beschikbare gegevens
Overige faunagroepen behoren niet tot de ‘vaste’ set van parameters waarop de monitoring en
evaluatie van het Spanjaards Duin is gericht. Er is alleen sprake van eventuele melding van zgn.
‘losse waarnemingen’. Door het Zuid-Hollands Landschap (2011) zijn waarnemingen vermeld van
zandhagedis en vos (en van bovengenoemde bontbekplevier).
Op grond van eigen waarneming (C.T.M. Vertegaal) kan hieraan de rugstreeppad worden toegevoegd
(een trekkend/zwervend exemplaar in het noordelijk deel van de vallei op 13 september 2010).
9.2.2 Ontwikkeling overige fauna
Losse waarnemingen bieden weinig mogelijkheden om ontwikkelingen te analyseren. De
waarneming van zandhagedis en rugstreeppad laten echter zien dat het natuurontwikkelingsgebied
gemakkelijk kan worden bereikt door deze kenmerkende soorten. Hoewel het volgens de
profielendocumenten geen ‘typische soorten’ zijn van doelhabitats, zijn ze indicatief voor goed
ontwikkelde duinbiotopen. De zandhagedis is een soort van open droog duin met lokaal kaal zand
(Grijze duinen), afgewisseld met duinstruwelen. De rugstreeppad is weliswaar geen typische soort
van Vochtige duinvalleien maar van het subtype open water, dat hier niet het primair
doelhabitattype is. Van de waargenomen rugstreeppad is duidelijk dat sprake was van een enkel
trekkend/zwervend exemplaar. Van de zandhagedis kan worden aangenomen dat ook hier sprake
was van en zwervend exemplaar, mogelijk vanuit het ’reguliere’ leefgebied in de aangrenzende,
oudere duinen.
Voor beide soorten geldt dat er op dit moment nog geen geschikt c.q. voldoende biotoop aanwezig
is voor een vaste, zich voortplantende populatie.
9.2.3 Conclusie
De losse waarnemingen van zandhagedis en rugstreeppad geven aan dat het gebied bereikt en
eventueel gekoloniseerd kan worden door deze kenmerkende soorten. De waarnemingen hebben
betrekking op individuele trekkende/zwervende exemplaren. Er is nog geen sprake van
voortplantende populaties aangezien (voldoende) geschikt biotoop vooralsnog ontbreekt.
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Hoewel ‘formeel’ geen deel uitmakend van het monitoring- en evaluatieprogramma rond het
Spanjaards Duin kunnen losse waarnemingen van indicatieve soorten een zinvolle aanvulling vormen
op de reguliere data. De bruikbaarheid kan worden vergroot door losse waarnemingen meer
structureel te verzamelen (bijv. door een vast aanspreekpunt of e-mailadres) en door losse
waarnemingen te voorzien van bijkomende gegevens zoals waargenomen aantallen, geslacht,
leeftijd, gedrag e.d. en tevens waarnemer, datum/tijdstip en weersomstandigheden vast te leggen.
Vastleggen van losse waarnemingen kan wellicht worden bevorderd door het gebied als zelfstandige
eenheid op te laten nemen op de waarnemingensite ‘www.waarneming.nl’.
9.3 Overige waarnemingen
Door T. van der Ende is bij een eenmalig terreinbezoek geconstateerd dat er geen korstmossen en
paddenstoelen tot ontwikkeling waren gekomen.
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10 INTEGRATIE EN SYNTHESE
In deze paragraaf wordt ingegaan op het geheel van ontwikkelingen in het gebied. Hierbij worden
de conclusies in de afzonderlijke hoofdstukken zo veel mogelijk met elkaar in verband gebracht.
Tevens wordt ingegaan op de vraag “liggen we ‘op koers’?”
10.1 Algemeen
Het Spanjaards Duin is volop in ontwikkeling. Vooralsnog zijn het de abiotische processen die
domineren. Een groot deel van het gebied is nog onbegroeid. De vegetatie is – voor zover aanwezig nog niet sturend en er is op dit moment nog nauwelijks sprake van een vegetatieontwikkeling in de
richting van de beoogde habitattypen. De verschillende compartimenten, basisduin, vallei en oude
zeereep kennen een eigen ontwikkeling. Binnen het gebied is sprake van een beperkte antropogene
beïnvloeding.
10.2

Conclusies en synthese ontwikkeling

Basisduin
Binnen het basisduin worden ontwikkelingen in vooral bepaald door de aan- of afwezigheid van
aangeplante helm. Daarnaast is er aan de zuidkant een antropogene invloed door de aanwezigheid
van strandhuisjes vóór het basisduin.
Waar het basisduin beplant is neemt de hoogte en in veel gevallen de breedte toe, door invangen
van zand in de begroeiing, vaak bij de duinvoet. In de begroeide delen is mogelijk sprake van een
(te) snelle successie in de richting van ruigten en/of duindoornstruwelen. Ophogen en dichter
begroeid raken van de beplante delen van het basisduin betekenen dat deze niet of nauwelijks
fungeren als ‘zandbron’ voor het achtergelegen gebied. In deze fase zou het basisduin in feite juist
lager moeten worden. Waar strandhuisjes vóór het basisduin staan is de doorvoer van zand geringer,
en kan de doorstuiving naar de vallei (met beperkte verhoging door lichte overstuiving van het
valleioppervlak) en achterliggende oude zeereep beperkt worden.
De niet beplante delen van het basisduin zijn aan de bovenkant erosief, op veel plaatsen duidelijk
zichtbaar in het ontstaan van schelpenvloertjes. De kruin is globaal enkele decimeters lager
geworden; dit past goed in de verwachte en gewenste ontwikkeling. Aan de achterzijde wordt een
deel van het zand afgezet, waardoor het basisduin hier breder wordt, de vallei meer wordt
ingesnoerd. Dit is niet (geheel) volgens plan; het zand zou verder de vallei in moeten stuiven. Het
grondwater in het basisduin is ten opzichte van de grondwaterstand bij de oude zeereep nog
verhoogd. Bij een evenwichtssituatie zou deze juist lager moeten zijn. Bovendien is er nog sprake
van een zoutinvloed, waardoor het waarschijnlijk is dat de grondwaterstand in het basisduin nog
wordt bepaald door het zoute water dat bij de aanleg in het zand aanwezig was.
Vallei
In de vallei overheerst uitstuiving en verlaging van het oppervlak. Aan de achterzijde van het niet
beplante basisduin, en dan met name aan de noordzijde, wordt de vallei smaller door depositie.
Aan de zuid- en noordkant wordt de vallei door uitstuiving langer. Het netto-oppervlak is tussen
2009 en 2010 iets afgenomen, maar de vallei is wel verdiept. Er is nauwelijks sprake van
vegetatieontwikkeling. Alleen lokaal is vestiging van zeeraket, waarachter – veelal tijdelijk - kleine
duintjes ontstaan. Het totale oppervlak hiervan binnen de vallei is beperkt. Er is nog geen sprake
van de ontwikkeling van een duinvalleivegetatie, daar is de dynamiek ook nog veel te groot voor. De
huidige grondwaterstand ligt nog ver onder het maaiveld, een evenwichtssituatie is voorlopig niet
bereikt. Op basis van de gegevens t/m 2010 is nog niet te beoordelen in hoeverre de
grondwaterstand zich volgens verwachting zal ontwikkelen. De effecten van de aanlegfase waarin
met zeewater verzadigd zand is aangebracht, ijlen waarschijnlijk nog na. Door toekomstige
grondwaterstijging en verdere bodemdaling door uitstuiving bestaat de kans dat binnen enkele jaren
het grondwater boven het maaiveld komt te liggen. De dynamiek zal dan nog groot genoeg moeten
zijn om het oppervlak door instuiving weer te kunnen laten verhogen.
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Verbrede duinvoet
Langs de voormalige oude zeereep (verbrede duinvoet) overheerst instuiving van zand en
duinontwikkeling. De dynamiek is hier nog zo groot dat geen sprake is van ontwikkeling van Grijze
duinen, maar (vooralsnog) vooral van embryonale duinen en Witte duinen. De ophoging is volgens
plan; hierdoor ontstaat de gewenste natuurlijke duinbodem waarop zich de beoogde grijze duinen
kunnen ontwikkelen. De totale oppervlakte van deze zone is fors ten opzichte van de doelstelling
voor Grijze duinen. Ontwikkeling van Grijze duinvegetaties zou volgens verwachting pas in een later
stadium dienen plaats te vinden.
10.3 Vragen MEP Duinen
Met betrekking tot de in het MEP-duinen rapport geformuleerde vragen (zie H1.4) is er in dit
stadium alleen op de vragen die betrekking hebben op verklarende factoren antwoord te geven.
Zijn de initiële condities in het gebied over voldoende oppervlak gunstig voor de ontwikkeling van
habitattype H2130 (Grijze duinen).De (initiële) condities zijn gunstig voor ontwikkeling van H2130.
De eerste stappen in deze ontwikkeling in de verbrede duinvoet zijn al op gang gekomen. Het
oppervlak is op dit moment nog onvoldoende. Voor uitbreiding hiervan is voldoende toevoer van
zand noodzakelijk. Onvoldoende dynamiek in de beplante delen van het basisduin kan er in de
komende jaren toe leiden dat deze zone onvoldoende ophoogt en uitbreidt, zeker als de vallei niet
verder verdiept doordat de bodem het grondwater bereikt en begroeid raakt en daardoor de huidige
rol als zandbron verliest.
In welke mate zijn standplaatscondities (mede) verantwoordelijk voor het verloop van de successie
resp. het ontwikkelen van de beoogde arealen van (sub)habitattypen en vindplaatsen van de
Groenknolorchis?
Op dit moment is nog vrijwel geen sprake van ontwikkeling van de beoogde habitattypen en
groenknolorchis. Dit is gezien de fase waarin het project verkeert, conform verwachting. De
ontwikkeling van de bodem ter plaatse van het beoogde areaal Grijze duinen verloopt volgens plan
maar is mogelijk nog te kleinschalig (zie hierboven). Over de ontwikkeling van de grondwaterstand
zijn op dit moment nog geen uitspraken mogelijk. De bodemhoogte in de vallei is sterk verlaagd en
op dit moment (eind 2010) substantieel lager dan de gewenste hoogteligging zoals deze ten behoeve
van de planvorming is berekend. Dit kan gunstig zijn als de grondwaterstandstijging minder groot is
dan berekend. Als het grondwater zich conform verwachting ontwikkelt of juist groter zou zijn is
alsnog een forse ophoging van de bodem van de vallei noodzakelijk. Dit is naar verwachting geen
probleem als er voldoende dynamiek aanwezig blijft. Op dit moment (eind 2010) lijkt echter het
risico aanwezig dat de met helm beplante delen van het basisduin te weinig dynamisch zijn om als
zandbron voor de vallei te fungeren en/of zand vanaf het strand naar de vallei (en de verbrede
duinvoet) door te laten stuiven.
In hoeverre is beheer een verklaring voor het doen ontwikkelen van de beoogde habitattypen en
soorten?
Op dit moment (2009-2010) is nog vrijwel geen sprake van actief terreinbeheer zoals plaatsen van
rietschermen, maaien of plaggen. In deze fase van ontwikkeling is de rol van beheer nog beperkt. In
de komende jaren kan uittrekken van helm en/of duindoorn in (beplante delen van) het basisduin
gewenst zijn. Ook kan het wenselijk zijn rietschermen te plaatsen in de niet beplante delen van het
basisduin om de sterke verlaging van de kruinhoogte te voorkomen.
Waar is zanddynamiek (door bewuste en onbewuste ingrepen en natuurlijke processen in gang
gezet) bepalend voor de omvang en kwaliteit van (sub)habitats en soorten?
In deze fase van ontwikkeling is zanddynamiek in feite nog vrijwel allesbepalend. Zoals hierboven al
vermeld is de dynamiek in de beplante delen van het basisduin echter mogelijk te gering.
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Concluderend kunnen we stellen dat de ontwikkeling van het gebied grotendeels op koers ligt.
Belangrijkste aandachtspunt is de mogelijk snelle stabilisatie van het (beplante) basisduin, en het
effect van strandhuisjes op de doorstuiving naar vallei en oude zeereep.
10.4 Aanbevelingen met betrekking tot monitoring
 Een structurele monitoring met regelmatige luchtfotoanalyse ontbreekt nog.
 Analyses van de opgemeten profielen moeten sneller worden uitgevoerd om van nut te zijn
voor een eventuele snelle interventie. De huidige snelheid van analyses draagt niet bij aan
slagvaardige besluitvorming.
 Het grondwater moet uitgebreider worden onderzocht; vooral in de vallei ontbreken nog
peilbuizen. In 2014 zal bij een uitgebreide analyse aandacht besteed moeten worden aan
een goed onderbouwde trendanalyse van de grondwaterstand, inclusief correctie voor
wegzijging, neerslag en verdamping.
 Resultaten van monitoring dienen in alle gevallen te worden voorzien van een (kort,
technisch) meetverslag of -rapport waarin metagegevens compleet worden
gedocumenteerd.
• Losse waarnemingen eventueel structureel verzamelen via een eigen gebiedsopneming op
waaneming.nl en deze goed documenteren.
• Een jaarverslag is niet het enige medium voor de vinger aan de pols. Hierin zouden eigenlijk
alleen de conclusies en aanbevelingen vanuit monitoringsgegevens (rapporten) moeten
worden vermeld. Het jaarverslag zou los van de monitoringsrapporten moeten worden
opgesteld, waarbij de monitoringsrapporten eerder beschikbaar zouden moeten zijn.
• Er is een snellere en meer reguliere analyseslag nodig en ook duidelijkere afspraken met
betrekking tot de monitoring in de zin van analyse en verslaglegging, met bijbehorende
jaarplanning en financiën.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 2.1

(ONTWERP) INSTANDHOUDINGSDOELEN N2000-GEBIED ‘SPANJAARDS DUIN’

Habitats
H2130* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
Doel: Ontwikkeling grijze duinen.
Toelichting: Ontwikkeling van grijze duinen in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie van de
mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura 2000gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). Het habitattype zal
langzamerhand ontstaan uit witte duinen en helmduinen. De compensatieopgave bedraagt 9,8
hectare.
H2190 Vochtige duinvalleien
Doel: Ontwikkeling vochtige duinvalleien.
Toelichting: Ontwikkeling van vochtige duinvalleien in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie
van de mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura
2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). De compensatieopgave
bedraagt 6,1 hectare.
Soorten (Bijlage II Habitatrichtlijn)
H1903 Groenknolorchis
Doel: Ontwikkeling biotoop voor vestiging duurzame populatie.
Toelichting: Ontwikkeling van biotoop van de groenknolorchis in dit gebied is noodzakelijk ter
compensatie van de mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op
het Natura 2000-gebied Voornes Duin (100). Ontwikkeling van de biotoop van de groenknolorchis
hangt samen met ontwikkeling van het habitattype vochtige duinvalleien.
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BIJLAGE 2.2

WERKSTROOM

Monitoring Spanjaardsduin v3

Auditcommissie
Wetenschapp.
kwaliteitscheck

Afstemming

Werkgroep C5
Monitoring
projecten PMR

HbR

Controle

Kijkt mee
langs de zijlijn

Provincie Zuid-Holland
Bevoegd gezag vanuit NBwet vergunning
Ontvangt beheerverslag via
RWS Waterdistrict ZH
(verplichting)

EL & I
Bevoegd
Gezag

BDD
(RWS/ZHL/Deltares/HHD/
Provincie ZH/Grontmij)
Wettelijke adviestaak
Deskundigen
Adviserende rol

Particulieren/
Gemeenten

Gaat af op
problemen

Beheerverslag +
5-jaarlijkse rapportage

Kijkt mee
langs de zijlijn

Stichting
Duinbehoud

- Afhandeling vergunningen
- Consultering over vergunningen

RWS Waterdienst
Regie en coordinatie
Procesbewaking
Aansluiting MEP Duinen

Vergunningaanvragen

BDD

RWS Waterdistrict ZH
Vergunninghouder/verlener
Technisch beheer
Omgevingsmanagement
Contractbegeleider ZHL
Verantwoordelijk vanaf
strand tot aan duinvoet

Beheerplan (elke 5 jaar)

RWS
RWS
Beheerverslag +
Jaar(beheer)plan

Beoordeling
Vergunningaanvragen

Adviezen

Afstemming over
interpretatie & rapportage
- Biologische metingen
- A-biotische metingen

Deltares
Inhoudelijk adviseur
Geen onderzoekende partij

ZHL
Dagelijks beheer
Spanjaarsduin (toezicht)
Coordinerende/
Informerende rol
Beheerovereenkomst RWS

Rapportage
waterstanden

HHD
Opnemen, onderhouden en
plaatsing grondwater
metingen
Verantwoordelijk vanaf de
duinvoet (landinwaarts)

Contract

Rapportage
grondwaterkw.

Kijkt mee
langs de zijlijn

CDBD

Aanvullende data
metingen

BwN/TU Delft
Aanvullende metingen
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BIJLAGE 6.1

DWARSPROFIELEN; ONTWIKKELING 2009-2010

DUINCOMPENSATIE DELFLAND – MONITORING ABIOTISCHE ONTWIKKELING - 2010
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BIJLAGE 6.2

KENMERKEN PROFIELEN, OPNAME 2010

In grijs zijn profielen van waterlijn tot oude zeereep. In groen de raaien die over het beplantte basisduin lopen, in wit de raaien die over het niet
beplantte basisduin lopen. . Hoogste en laagste punt in m NAP.
profiel basisduin
vallei
voormalige
opmerkingen
zeereep
hoogste punt
laagste punt
12/2/10 8/7/10 verandering
12/2/10
8/7/10
verandering 2010
verandering
2010
2010
114.125 5.34
5.86
opstuiving 0.8m
3.27
3.26
geen verandering
geen
Aanstuiving in helm
verandering
114.225 5.27
5.94
opstuiving 0.7m
3.56
3.42
uitstuiving -0.2m
lichte
Aanstuiving in Helm, erosie vallei
aanstuiving 0.1m afnemend
114.325 5.48
5.69
opstuiving 0.7m
3.90
3.71
uitstuiving -0.2m
aanstuiving 0.2m Erosie vallei afnemend
114.475 6.28
6.36
opstuiving 0.6m
4.87
4.78
lichte uitstuiving, lichte
Beperkte aanstuiving, ligt in de
0.1m
aanstuiving
luwte paviljoen; beïnvloed door
strandslag.
Uitstuiving
vallei
afnemend
114.575 6.70
6.83
opstuiving 0.4m
5.13
4.86
uitstuiving -0.3m
lichte
Flinke erosie strand. Aanstuiving
aanstuiving
oude zeereep.
114.675 7.12
7.14
opstuiving 0.7m
5.61
5.41
uitstuiving -0.2m
aanstuiving 0.1m
114.775 7.12
7.16
opstuiving 0.7m
5.09
4.94
uitstuiving -0.3m
aanstuiving 0.4m Forse aanstuiving oude zeereep en
basisduin en forse erosie vallei
114.875 6.96
7.04
opstuiving 0.8m
4.25
4.22
zeer geringe erosie
aanstuiving 0.2m Afnemende erosie vallei
114.975 4.85
4.82
geringe depositie 2.80
2.72
lichte uitstuiving
aanstuiving 0.2m Geen Helm basisduin.
-0.2m
115.075 4.80
4.78
erosie basisduin - 2.56
2.60
deels
lichte
opstuiving 0.3m
Geen Helm basisduin. Verbreding
0.1m,
forse
uitstuiving -0.2m
basisduin aan achterzijde
depositie
achterzijde 0.5m
115.175 4.94
5.07
lichte
erosie 2.42
2.22
erosie -0.3m en
opstuiving 0.3m
Geen
Helm
basisduin.
Erosie
basisduin
depositie
voorzijde
basisduin,
depositie
0.05m, depositie
achterzijde.
achterzijde 0.4m
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lichte
erosie
basisduin,
depositie
achterzijde 0.3m
lichte
erosie
basisduin,
depositie
achterzijde 0.2m

2.33

2.30

overstuiving
na
initiële erosie 0.1m

aanstuiving 0.9m

2.35

2.30

lichte overstuiving
na initiële erosie

aanstuiving 0.4m

4.94

depositie
achterzijde 0.2m

2.34

2.31

lichte overstuiving
tot 0.2m

aanstuiving 0.3m

4.93

4.89

depositie
achterzijde 0.2m

1.95

1.94

lichte erosie tot 0.1m

forse aanstuiving
0.8m

115.575

7.28

7.83

1.98

1.88

erosie -0.2m

aanstuiving 0.6m

115.675

7.40

7.55

opstuiving vooren
achterzijde
tot 0.8m
lichte opstuiving
tot 0.2m

1.89

1.81

geringe
0.1m

erosie

-

opstuiving 0.6m

115.725

7.26

7.41

aanstuiving 0.6m

1.85

1.76

geringe
0.2m

erosie

-

opstuiving 0.4m

115.775

7.31

7.21

opstuiving
achterzijde 0.7m

2.44

1.99

enorme
1.3m

erosie

-

erosie
opstuiving

115.875

8.35

8.34

lichte opstuiving
0.2m

2.27

2.23

geringe erosie tot 0.1m

115.275

5.00

4.98

115.325

5.05

4.98

115.375

4.93

115.475

86

en

enorme erosie 1.2m

Geen aanplant. Erosie voorzijde
basisduin, depositie achterzijde.
Erosie vallei; duintje in vallei. Forse
aanstuiving oude zeereep.
Geen aanplant. Erosie voorzijde
basisduin, depositie achterzijde.

Stabiele
voorzijde
basisduin,
depositie
achterzijde.
Lichte
overstuiving vallei; duintjes in
vallei. Aanstuiving oude zeereep.
Erosie voorzijde basisduin, depositie
achterzijde. Erosie vallei. Zeer forse
aanstuiving oude zeereep.
Aanstuiving basisduin aan voor- en
achterzijde. Erosie vallei. Forse
aanstuiving oude zeereep.
geringe
verandering
basisduin.
Erosie vallei direct achter basisduin.
Forse aanstuiving oude zeereep.
Aanstuiving voorzijde basisduin.
Erosie vallei. Aanstuiving oude
zeereep.
Aanstuiving basisduin en depositie
achterzijde.
Enorme
erosie
(antropogeen??) in vallei na initieel
enorme aanstuiving vallei in luwte
strandslag.
Aanstuiving
oude
zeereep met kopjesduin.
Aanstuiving basisduin. Enorme erosie
(antropogeen??) in vallei na initieel
enorme aanstuiving vallei in luwte

115.975

5.14

5.10

lichte
erosie,
depositie
achterzijde

2.56

2.50

geringe erosie tot 0.1m

forse fluctuaties

116.025

5.31

5.22

2.57

2.53

geringe erosie tot 0.05m

geringe erosie

116.075

5.24

5.20

2.60

2.56

geringe erosie tot 0.05m

geringe
aanstuiving 0.1m

116.175

7.77

7.81

geringe
erosie,
depositie
achterzijde
geringe
erosie,
depositie
achterzijde
0.15m
forse aanstuiving
0.7m

2.62

2.28

forse erosie -0.4m

aanstuiving 0.2m

116.275

7.82

7.81

forse aanstuiving
0.7m

2.88

2.79

erosie -0.1m

aanstuiving 0.1m

116.375

7.68

7.83

4.14

4.10

zeer geringe erosie

116.475

7.77

7.86

4.63

4.64

116.575

7.63

7.67

forse aanstuiving
0.7m
forse aanstuiving
0.5m
erosie voorzijde 0.2m

5.22

5.21

geringe
overstuiving 0.05m
geringe
overstuiving

forse
erosie
oude duinvoet
weinig
verandering
geringe
aanstuiving 0.2m
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strandpaviljoen.
Beperkte erosie basisduin met
depositie
achterzijde.
Geringe
erosie vallei. Fluctuaties oude
zeereep deels antropogeen (?).
Beperkte erosie basisduin, lichte
overstuiving achterzijde. Beperkte
erosie vallei.
Beperkte erosie basisduin, lichte
overstuiving achterzijde. Beperkte
erosie
vallei.
Antropogene
beïnvloeding voorzijde basisduin.
Forse aanstuiving basisduin in Helm.
Forse erosie vallei; duintje grens
vallei. Aanstuiving oude zeereep.
Forse aanstuiving basisduin in Helm.
Erosie vallei; duintje grens vallei.
Aanstuiving oude zeereep.
Overstuiving basisduin in Helm.
Erosie vallei. Oprollen strand.
Overstuiving basisduin in Helm.
Stabiele vallei.
Erosie voorzijde basisduin door
strandhuisjes. Stabiele vallei.

BIJLAGE 8

VEGETATIE-OPNAMEN 2010

Vegetatieopnamen 2010
Opn_nr
Terreindeel
X-coördinaat

11
26
9
16
7
8
14
12
17
28
10
13
15
25
27
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
67,952 69,816 67,830 68,309 67,732 67,780 68,173 67,968 68,501 69,361 67,872 68,055 68,232 69,768 69,876
446,05 448,18 445,94 446,45 445,84 445,89 446,30 446,11 446,67 447,62 446,02 446,21 446,42 448,11 448,29
6
6
0
8
5
0
4
1
6
6
2
2
0
6
3
20
15
15
15
15
15
15
20
15
20
20
20
15
15
20
10
15
10
15
15
15
15
15
15
15
20
15
10
15
15
ZO
V
V
V
V
NW
V
NW
NW
NW
ZO
5
5
5
5
5
2
5
3
3
2
3
10
15
10
20
20
10
12
10
15
10
10
10
10
15
15

Y-coördinaat
Lengte proefvlak (m)
Breedte proefvlak (m)
Expositie (`NWZOVX')
Inclinatie (graden)
Bedekking kruidlaag (%)
Gem. hoogte (hoge)
kruidl (cm)
Gem.
hoogte
lage
kruidl. (cm)
wetenschappelijke
naam
Ammophila arenaria
Elytrigia
juncea
boreoatlantica
Hippophae rhamnoides
(juv)
Sonchus arvensis
Senecio inaequidens
Senecio vulgaris
Leontodon saxatilis
Senecio jacobaea
Taraxacum species
Cirsium arvense
Festuca arenaria
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Leymus arenarius
Cakile maritima
Salsola kali s. kali
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.
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.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

2
4
5
6
19
22
3
18
23
1
24
20
21
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Verbr
Vallei
Vallei
68,560 68,281 68,008 67,776 68,832 69,124 68,325 68,768 69,227 68,634 69,714 68,806 68,845
446,535 446,275 446,047 445,842 446,874 447,225 446,315 446,746 447,401 446,631 448,033 446,902 446,980
30
6
20
20
20
50
20
20
20
25
20
15
20
15
6
10
7
10
8
10
10
20
15
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15
20
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V
NW
NW
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2
5
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1
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1
1
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1
0
1
1
40
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40
50
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30
40
20
30
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30
30
30
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Opn_nr
Terreindeel
X-coördinaat
Y-coördinaat
Lengte proefvlak (m)
Breedte proefvlak (m)
Expositie (`NWZOVX')
Inclinatie (graden)
Bedekking kruidlaag (%)
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm)
Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
wetenschappelijke naam
Ammophila arenaria
Elytrigia juncea boreoatlantica
Hippophae rhamnoides (juv)
Sonchus arvensis
Senecio inaequidens
Senecio vulgaris
Leontodon saxatilis
Senecio jacobaea
Taraxacum species
Cirsium arvense
Festuca arenaria
Leymus arenarius
Cakile maritima
Salsola kali s. kali
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