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Voorwoord
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Samenvatting

Omdatinrichtingenbeheervangebiedensteedscomplexer enintensiever wordtlopendeprocessenvan
planning,uitvoeringencommunicatievaakvertragingopenwordendekostensteedshoger.Ombeheeren
inrichtingwerkbaar enbetaalbaartehoudenmoetwordengezochtnaarflexibele,kosteneffectieve methoden
waarbijrekeninggehoudenwordtmetdeverwachteeffectenvanklimaatverandering endekansenen
bedreigingendieditmetzichmeebrengtvoor landgebruiksfuncties. Ditonderzoek isgerichtopdevraaghoe
flexibiliteit inbeheer-eninrichtingsmaatregelen kanwordeningebouwdomopeenkosteneffectieve manier
onzekereenextremereomstandigheden indetoekomst(o.a.door klimaatverandering) optevangen.Hetgaat
bijdezevraagzowelombeschermde(i.e.Natura2000)alsniet-beschermdegebieden.
Voorditprojectisalsdoelgesteldomeenbeheerondersteunendinstrumentteontwikkelenwaarmeebepaald
kanwordenwaardeaangrijpingspuntenenmogelijkhedenliggenvoor meerflexibiliteitinhetbeheervan
natuurgebiedenomveranderendeomstandigheden(zoalsextremedroogte,wateroverlast, stormenverzilting)
optekunnenvangen.
Hiervoor iseensysteemontworpenmetdevolgendevijfstappen:
- Stap 1Gebiedsanalyse
Analysevandenatuur,anderevormenvangrondgebruik endebodem-enwaterhuiskundigetoestand.
- Stap2Risico-engevoeligheidsanalyse
Inschattingvandekansophetoptredenvanextremeomstandigheden,zoalsdroogte,wateroverlasten
verziltingenvandegevolgenervan.
- Stap3Beheeranalyse
Analysevanhethuidigebeheer enwelkealternatieve beheermaatregelenofwelkealternatievewijzenvan
uitvoeringerzijnomintespelenopveranderendeomstandigheden.
- Stap4Inbouwflexibiliteit
Uitwerkingmogelijke beheerscenario'senderesultatenhiervanvoorrisicovermindering.
- Stap5Afweging kosteneneffectiviteit
Inschattingvandekostenvandemogelijke beheerscenario's enhuneffectiviteit.
Dezestappenzijnondertoepassingoptweegebieden,respectievelijk DeBorkeldinOverijsselenDeKopvan
SchouweninZeeland,getoetst enverder ontwikkeld.Bijdezetoetsingisgeblekendathetvoor deanalyse
vanhetgebiedendeknelpuntenbijhetbeheervanhetnatuurgebiedessentieeliscontacttehebbenmetde
belangrijkste actorenvanhetgebiedennategaanwelkeinformatiezijkunnenverschaffen.Derisicoinschattingvandroogteviadoorrekeningvanhetzwaarste klimaatveranderingscenario (W+)lijkteengoede
methode.Eenmoeilijkheidhierbijisdatveranderingvandevochtbeschikbaarheidvanhangwaterprofielen
moeilijk isinteschatten.Sommigevandeanderestappenvergennogwatmeer systematiek.
Desystematiek isnuuitgewerktvoortweevoorbeeldgebieden.Metdeontworpenstappenblijkthetmogelijk
tekomentot eenoverzichtvanmogelijkhedenommeerflexibiliteit inte bouweninhetbeheervannatuurgebieden.Hetuitwerkenvanhetstappensysteemtot eenlandelijk bruikbaar instrumentwaarmeebeheerders
voorhunnatuurterreinen kunnenvaststellenwelkemogelijkhedenzijhebbenommeerflexibiliteitinhunbeheer
intebouwenenwatdekostenhiervanzijn,vergtnoghetnodigewerk.
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Inleiding

1.1

Achtergrond enprobleemstelling

Doordetoenemende interactievanfunctiesindegroeneruimteendetoenemende participatievanburgers
wordeninrichtingsprojecten enhetbeheervangebiedensteedscomplexer. Ditleidttottrage processenvan
planning,uitvoeringencommunicatie,maarooktot intensieverevormenvaninrichtingenbeheer endaarmee
verbondenhogerekosten.Ombeheer eninrichtingwerkbaarenbetaalbaartehoudenmoetwordengezocht
naarmeerkosteneffectieve methoden.Hierbijisvanbelangdatrekeninggehoudenwordtmetdeverwachte
effectenvanklimaatveranderingendekansenenbedreigingendieditmetzichmeebrengtvoorlandgebruiksfuncties.
Voorbeeldenvansituatieswaar eengebiedopbedachtmoetzijn,zijnextremeneerslag,periodenvandroogte,
verziltingengemiddeldhogeretemperaturen.Devraagishoeflexibiliteit inbeheer-eninrichtingsmaatregelen
kanwordeningebouwdomopeenkosteneffectieve manier onzekereenextremere omstandigheden inde
toekomst(o.a.door klimaatverandering) optevangen.Hetgaatbijdezevraagzowelombeschermde(i.e.
Natura2000-gebieden) alsniet-beschermdegebieden.
Erlopenmomenteelveelprojectenwaarbijgetrachtwordtmogelijkenegatieveeffectenvanklimaatverandering
tebeperken.Ditzijnmeestaluitvoeringsprojectenwaarbijdeherinrichtingvangebiedenwordtaangepakt
metveelsamenwerkende partijen(ziebijvoorbeeldwww.klimaatbuffers.nl) enonderzoekprojecten(zie
www.klimaatonderzoeknederland.nl). Indezeprojectenligtdenadrukopdevraagopwelkewijzedehuidige
fysiekeomstandigheden inhetlandschapbeter kunnenwordenaangepastopverwachteveranderingen.Het
gaatdusprimair omherinrichtingvangebieden.
Eenanderevraagiswelkemogelijkhedenerzijnommeerflexibiliteit inhetbeheer,dusinderegulieremaatregel(pakket)ten intebouwenomonzekereenextremere omstandigheden indetoekomst(o.a.doorklimaatverandering)optevangen.Ditproject gaatzichvooralhieroprichten.

1.2

Doel

Hetdoelvanditproject ishetontwikkelenvaneenbeheerondersteunend instrumentwaarmeebepaaldkan
wordenwaardeaangrijpingspunten enmogelijkhedenliggenvoor meerflexibiliteit inhetbeheeromveranderendeomstandigheden(zoalsextremedroogte,wateroverlast, stormenverzilting) optekunnen vangen.
Hetgaathierbijomgebiedenvanenkelehonderdentotduizendenhectarenwaarinnatuur(waaronder Natura
2000-terreinen) enlandbouw eengelijkmatige rolspelen.
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Aanpak

2.1

Stappenplan

Voordeontwikkelingvaneenbeheerondersteunendinstrumentwaarmeedeaangrijpingspuntenenmogelijkhedenbepaaldkunnenwordenvoor meerflexibiliteit inhetbeheeromveranderendeomstandigheden opte
kunnenvangen,wordendevolgendestappeneerstuitgewerkt.Dezeuitwerkingwordtvervolgenstoegepast
optweeverschillendegebieden.
- Stap 1Gebiedsanalyse
Hierbijgaathetomdevraag:welkesoortennatuurkomenvoor,welkevormenvanlandbouwkundig
grondgebruik komeninhetgebiedvoor,welkeanderevormenvangrondgebruik zijnvanbelang(inrelatie
tot denatuurgebieden) enhoezitdebodem-enwaterhuiskundigetoestandinelkaar?
- Stap2Risico-engevoeligheidsanalyse
Bijrisicoanalysegaathetomdecombinatievankansengevolg:hoegroot isdekansophetoptreden
vanextremeomstandigheden,zoalsdroogte,wateroverlast enverziltingenwatzijndegevolgenvoor
denatuurendelandbouw.
- Stap3Beheeranalyse
Indezestapwordtdevraagonderzocht metwelkeonderdelenvanhetbeheer ingespeeldkanwordenop
onverwachtveranderendeomstandigheden,gerichtopdehuidigedoelen.
Hiervoorwordthetregulierebeheervannatuurenlandbouwvoordehuidigebeheerdoelengeanalyseerd,
enwordtnagegaanwelkealternatieve beheermaatregelenofwelkealternatievewijzenvanuitvoeringerzijn
omintespelenopveranderendeomstandigheden.
- Stap4Inbouwflexibiliteit
Indezestapwordtdehierbovenvergaardekennisuitgewerkt inverschillende beheerscenario's,waarvoor
steedsgekekenwordtnaardeovergeblevenrisico's.Hieruitzouookkunnenblijkendatbijstellingvan
doelendemeestkansrijkeoptieisofdathetgebiedhetbesteopnieuwkanwordeningericht.
- Stap5Afweging kosteneneffectiviteit
Indezelaatstestapwordteeninschattinggegevenvandekostenvandeverschillendebeheerscenario's.
Hierdoorwordthetmogelijk eenafwegingtemakenvandekostenvandescenario'senhuneffectiviteit
(overgeblevenrisico's)
Figuur 1geeftdestappenschematischweer.
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Schema stappen voor inbouwen flexibiliteit in beheer
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Figuur1
Hetstappenschema.

2.2

Toepassingopgebieden

Voor deeerste uitwerking van bovengenoemde stappen isgekozen voor eengebiedopdeoostelijke hoge
zandgrond metbos, natuur (waaronder Natura 2000-terrein enlandbouw):DeBorkeld(ten zuidenvan Rijssen).
Hettweede gebiedwaarop deuitwerking getoetst wordt, isgekozen inhet zuidwestelijke zeekleigebiedmet
landbouw en natuur metbinnendijkse verzilting alsprimaire problematiek.
Het interessante vandetwee genoemde toetsgebieden isdatinhoog Nederland veelal sprakeisvanoude,
relatief kleinschalige cultuurlandschappen enhetaccent waarschijnlijk zalliggen ophoehethuidige gebiedsbeheer geflexibiliseerd kanworden alsfunctie vanverwachte veranderingen (weersextremen, maarook
concurrerende ruimteclaims). Voor decasus inlaag Nederland (bijv. Zuidwestelijke delta) kanhetaccent wat
meer opinrichting liggen,omdat hier lokaal alsprake isvan anticiperen opnieuwe(zilte) teelten metkansen
voor multifunctioneel ruimtegebruik (natuur, productie, kustverdediging).

14
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Kop van Schouwe
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Figuur2
Liggingvandetweetoetsgebieden.
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Uitwerkingvoor gebied 'DeBorkeld'

3.1

Stap 1Gebiedsanalyse

Deeerstestapishetinzichtelijk makenvanhethuidigelandgebruik endeomstandighedenwaaronderdeze
landgebruiksvormenplaatsvinden.
Bijlandgebruiksvormenwordtindeeersteplaatsgedachtaannatuur, landbouwenwater.Maarook
bebouwing(voor bewoningenindustrie)kanalseenvormvanlandgebruikwordengezien.
Delandgebruiksvorm'natuur' kanwordenopgedeeldinbos(naald-enloofbos)enkortevegetaties,dieweer
opgesplitst kunnenwordenindrogeennattevegetatietypen (uiteraardisverderedetailleringmogelijk).
Watdeomstandighedenbetreftvormenbodemenwater debelangrijkste pijlers.Bijbodemgaathetvooralom
beschikbaarheidvannutriëntenenvochtleverendvermogen.Waterspeelteencentralerolvoorallevormenvan
grondgebruik. Inhetbeheervannatuurenlandbouwgrondiswaterbeheer eenleidendaspect. Stroomgebieden
zijndebasisvoorwaterbeheer. Binneneenstroomgebiedgaathetvoordemogelijkheden enkwaliteitvan
natuur enlandbouwgrondvooralomhetgemiddeldhoogsteenlaagstegrondwaterniveau(GHGenGLG)en om
deaanwezigheidvankwelofwegzijgingvangrondwater.
HetnatuurgebiedDeBorkeldligtinhetstroomgebiedvandeElsenerbeek;dezestroomt uitindeRegge.
Eenoverzichtvanhethuidigelandgebruik endebelangrijkstefysischegegevens(bodem,Gt,kwel/wegzijging,
waterstroming)vanhetstroomgebiedisweergegevenintabel 1endefiguren3en4.
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Tabel 1
HethuidigelandgebruikendebelangrijkstefysischegegevensvanhetstroomgebiedvandeElsenerbeek.
Landgebruik

Hectare

Agrarisch gras
Mais
Aardappelen
Granen
Overige gewassen
Boomgaarden
Loofbos
Naaldbos
Zoetwater
Bebouwinginprimair bebouwd gebied
Bebouwinginsecundair bebouwd gebied
Bos inprimair bebouwd gebied
Bosinsecundair bebouwd gebied
Gras inprimair bebouwd gebied
Hoofdwegen en spoorwegen
Bebouwinginhet buitengebied
Grasinsecundair bebouwd gebied
Heide
Matigvergraste heide
Sterkvergraste heide
Natuurgraslanden
Boomkwekerijen
Totaal

1293
387
23
43
14
1
580
1050
8
22
29
8
18
29
57
96
33
112
76
.46
87
7
4023

Percentage

32.1%
9.6%
0.6%
1.1%
0.4%
0.0%
14.4%
26.1%
0.2%
0.5%
0.7%
0.2%
0.5%
0.7%
1.4%
2.4%
0.8%
2.8%
1.9%
1.1%
2.2%
0.2%
100.0%

Binnenhetstroomgebied ishetgrootste areaalgras(23%),maarerkomtooknog9%maisvoor,verder
bestaat40%vanhetgebieduitbos(naaldbosenloofbos).Deoverigelandgebruiksvormenbeslaangeringe
percentagesareaal.
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Figuur 3
BodemkaartstroomgebiedElsenerbeek.

Aan de westkant van het stroomgebied van de Elsenerbeek ligt de Holterberg met grote arealen haar- (Hd30),
holt-(Y30) enveldpodzolgronden (Hn30) op grof zand. Inhet dalvan de Elsenerbeek liggen o.a. moerige
eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (vWz) en met een zanddek en een moerige tussenlaag
op zand (zWz), meerveengronden op zand (zVz) zonder humusprofiel beginnend ondieper dan 120 cm en
beekeerdgronden (pZg23) lemigfijn zand.
Aan de zuidkant van het stroomgebied van de Elsenerbeek ligt De Borkeld met centraal eenvengebied.
Het vengebied is omgeven door moerige podzolgronden met een moerige bovengrond (vWp) of met een
humushoudend zanddek (zWp). Deoverige gronden binnen De Borkeld bestaan voornamelijk uit haarpodzol(Hd21), veldpodzol-(Hn23), holtpodzol-(Y23), duinvaag (Zd21) envlakvaaggronden (Zn21) alle in(zwak) lemig
fijnzand.
Inhet zuiden van De Borkeld liggen geringe arealen met zeer ondiep keileem.
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Figuur 4
GrondwatertrappenkaartstroomgebiedElsenerbeek.

Het dal van de Elsenerbeek is een duidelijk beekdal met op de flanken hoge gronden met diepe grondwaterstanden (GtVIII). Naar het dalworden de grondwaterstanden ondieper, ze gaan over inGtVIIenVI.In het dal
liggen vooral gronden met Gt lllb. Het ven in De Borkeld is van oorsprong de bron van de Elsenerbeek. Voor
het ven is de Gt niet gekarteerd. Ten oosten van het ven ligt een smalle strook gronden met Gt IIIten westen
een strook met GtVI.
Overwegend komen dus diepe grondwaterstanden voor met alleen in het dalvan de Elsenerbeek en
aansluitend het ven in De Borkeld ondiepere grondwaterstanden.
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Figuur5
Kaartmetactuele vegetatietypen.

Infiguur 5zijn deactuele vegetatietypen weergegeven. Hetveniseen zuur venof hoogveenven. Tennoorden,
westen enzuiden ligt een smalle band met vegetatietype vochtige heiden,ookten oosten hiervan liggennog
enkele kleine complexen vochtige heide. Het grootste areaalvan DeBorkeldwordt ingenomen door droge
heide.Verder liggen vooral langs deranden van De Borkeld dennen-,eiken enbeukenbossen. Inhetzuiden van
het gebied liggen nog enkele complexen kruiden-enfaunarijke graslanden enakkers.

3.2

Stap 2 Risico- en gevoeligheidsanalyse

Als tweede stap isgeanalyseerd hoe groot dekans isophetoptreden van extreme omstandigheden en wat
de gevolgen hiervan kunnen zijn. Hierbij wordt uitgegaan vandeformule: risico = kansxgevolg.
Inderisico- engevoeligheidsanalyse wordt gefocust opdebelangrijkste gevolgen van extreme klimaatverandering (W+): droogte en wateroverlast.
Kansop droogte
Infiguur 6ishetvochttekort voor twee klimaatscenario's, actueel enW+2050, envoor twee gewassen, nl.
gras enbos, inkaart gebracht (VanderGaastetal., 2009).
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Figuur 6
Vochttekortindeactuelesituatievoorgras (linksboven)enbos (rechtsboven)envoorWplus2050 voorgras (linksonder)en
bos(rechtsonder).

Devegetatie beschiktaanhetbeginvanhetgroeiseizoen over eenvochtvoorraad indewortelzone.Alsdeze
voorraad samenmeteventuele neerslagaanvulling gedurende hetgroeiseizoen niettoereikend is,kandezeal
dannietviacapillaire naleveringuithetgrondwater wordenaangevuld.Degrondwaterafhankelijkheid vande
vegetatie wordt bepaalddoor dematewaarin hetgewasviacapillaire naleveringeenaanvullingkrijgtopde
benodigde vochtvoorraad. Ditkaneendeelvanhetgroeiseizoen betreffen,ook ishetmogelijk datde
vegetatie inhetgeheelgeengebruik kanmakenvancapillaire nalevering,nl.alsdegrondwaterstand zichte
dieponder hetmaaiveldbevindt (hangwaterprofiel).
Gedurendehetgroeiseizoenovertreft deverdamping deneerslag.Alsdittekort nietgeheelwordtaangevuld
door debeschikbarevochtvoorraad indewortelzone encapillaire nalevering,daniser sprakevanvochttekort.
Ditduidenweaanalsdewatervraag.Door klimaatverandering zaldewatervraagtoenemen.Voor een10%
droogjaar bedraagt hetmaximaleneerslagtekort opbasisvanmeteogegevensindehuidige situatievoor
DeBilt 252 mm(Vander Gaastetal., 2009).Voor hetW+-scenario neemtdittoemetca. 100 mm. Hoe
hetneerslagtekort uitwerktopdewatervraagisvoortweegewassennl.grasenbosindeactueleenvoorhet
W+-scenarioweergegeven infiguur 4(Vander Gaastet al., 2009). Deverschillentussengras enboshebben
vooralbetrekkingopverschillen inbewortelingsdiepte. Boswortelt dieper endaardoor isdebeschikbare
vochtvoorraad indewortelzone groter,deafstandtussenonderkantwortelzone engrondwater isgeringer
waardoor langer gebruik kanwordengemaaktvancapillaire nalevering uithetgrondwater, boskanhierdoor
beschikkenover meervocht uitdeondergrondwaardoor hetvochttekort kleiner isdanbijgras.Daarnaastzien
wedathetvochttekort toeneemt bijscenarioW+.
Kansenopdroogtewordenweergeveninverschillende studies:klimaatanalyse, provincialeklimaateffectenschetsboeken (www.klimaatonderzoek.nl) enklimaatatlas.
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Fractie natschade

Fractie droogteschade

Fractie landbouwschade
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f/acte natschade(links), droogteschade(midden)entotalelandbouwschade(rechts)voordeactuelesituatie(boven)en voor
Wplus2050(onder).

Inhet kader vandeuitvoeringvanlandinrichtingsprojecten isderelatie tussen dewaterhuishouding enlandbouwkundige productie gekwantificeerd. Delandbouwkundige mogelijkheden enbeperkingen vaneengegevenlegendaeenheidop debodemkaart worden mede bepaalddoor degrondwatertrap. Dit heeft geresulteerd inde zogenaamde
HELP-tabellen(Werkgroep HELP-tabel 1987).
OmdeHELP-tabellente kunnengebruikenworden delegenda-eenhedenvolgens debodemkaart vertaaldin
zogenaamde HELP-bodemtypen(72). IndeHELP-tabellen zijn per bodemtype enGt-situatie de opbrengstreducties in
%door te natte resp.te droge omstandigheden, aangeduid als natschade endroogteschade, opgenomen.Erzijn
aparte tabellenvoor grasland envoor bouwland.Dedroogteschadepercentrages voor bouwland zijneengewogen
gemiddelde voor eenbepaald bouwplan.Deopbrengstreducties hebben betrekking opgemiddelde hydrologische
omstandigheden over eenveeljarige periode enzeggen weinigover eenperiode vanhetjaar waarin de schade
optreedt (VanBakel, 2002; STOWA, 200240).
Analoog aan de HELP-tabellen zijn door het IKC(Huinink, 1993) ook voor de overige vormen van akker- en
tuinbouw, bodem/Gt-afhankelijk opbrengstdervingstabellen samengesteld, waardoor sindsdien voor een groot
aantal grondgebonden vormen van landbouw de bedrijfseconomische gevolgen van bodemtechnische en
hydrologische ingrepen kunnen worden gekwantificeerd (VanBakel et al.,2005: STOWA-rapport 2005-16).
Deze tabellen zijn opgenomen in het model AGRICOM(AGRIcultural Cost Model). De HELP-tabellen zijn
ontwikkeld op basis van het huidige klimaat. Klimaatverandering leidt o.a. tot toename van de C02-concentratie
inde atmosfeer, hogere temperaturen en een eerder begin van het groeiseizoen (temperatuursom); deze
veranderingen hebben effect op de gewasgroei endaarmee op de opbrengstdepressies. Er zijn echter nog
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geen opbrengstdepressietabellen beschikbaar die rekening houden met de effecten van klimaatveranderingen.
Met de HELP-tabellen is de opbrengstderving als gevolg vanwateroverlast, droogte entotaal bepaald voor de
huidige situatie envoor klimaatscenario W+. Omdat de gebruikte HELP-tabellen geen rekening houden met de
effecten van klimaatverandering zijn de berekende effecten indicatief. Uit figuur 7 blijkt dat het stroomgebied
van de Elsenerbeek erg gevoelig is voor droogteschade; dit geldt alvoor de huidige situatie, maar neemt met
eenW+-scenario verder toe.

Habitattype
Habitattype
H3160
H4010A

Figuur 8
HabitattypeninNatura2000-gebiedDeBorkeld.

Door de vegetatie worden eisen gesteld aande GVGen de GLG.Dewaarden waarmee wordt gewerkt staan
intabel 2 samengevat. Voor een eerste analyse is alleen gekeken naar deGVG.
Het gebied De Borkeld wordt niet geheel bedekt met habitattypen; zie figuur 8.

Tabel 2
Optimale ensuboptimaleGVGenGLGvandeinDeBorkeldvoorkomendehabitattypen
Habitat

Omschrijving

H3160

Zurevennen

H4010.A

Vochtige heide

H4030

Drogeheide

H5130

Jeneverbesstruwelen

H6230

Heischrale graslanden
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Waternood(GVG)
optimaal

range

-105-5
5-45
65->100
65->100
25->100

-150-10
-15-60
50->100
50->100
10->100

Figuur 9
ActueleGVGinNatura2000-gebiedDeBorkeldenomgeving(Van derGaastetal.,2009).

Beschikbaar vocht
De actuele GVGis infiguur 9 weergegeven, zie voor een gebiedspecifieke studie met GxG-informatie ook
Waterschap Regge en Dinkel (2010).
Het blijkt dat voor het gebied met Zure vennen (H3160) geen uitspraak wordt gedaan over de GVG.Verder zien
we dat het gebied droge heide (H4030) inderdaad een droog gebied is (rode kleur). De GVGheeft een range
van 65- >100 resp. 50 ->100 voor optimale en suboptimale omstandigheden. Op basis van de kaart is al te
zien dat de GVGdieper is dan 200 cm, omdat de ondergrens niet is begrensd voldoet de GVG.Hetzelfde geldt
voor de Jeneverbesstruwelen (H5130), deze stellen dezelfde eisen als droge heide. De heischrale graslanden
zijn ook niet aan de onderzijde begrensd, dus ook voor deze vegetatie is de standplaats feitelijk optimaal.
De beschikbare hoeveelheid water voor de plant gedurende het groeiseizoen is naast de neerslag afhankelijk
van de vochtvoorraad indewortelzone aan het begin van het groeiseizoen en de beschikbare capillaire
nalevering gedurende de zomer. Voor de bepaling van de beschikbare vochtvoorraad wordt vaak de methode
van Soesbergen gevolgd (Vander Gaast et al., 2009).
Devochtvoorraad indewortelzone bij het begin van het groeiseizoen is afhankelijk van de bodemeigenschappen, bewortelingsdiepte enGVG.
Infiguur 10 is de hoeveelheid vocht die kanworden onttrokken aan de wortelzone weergegeven. Omdat bos
dieper wortelt, is meer vocht beschikbaar dan ingeval van gras. Op de stuwwallen is slechts weinig vocht
beschikbaar vanuit de wortelzone.
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Opneembaar_gras_actueel
] ] zeer gering
"Jvrij gering
| matig
| vrij groot
| zeer groot
" NoData

Opneembaarbaar_bos_actueel
~^\ zeer gering
J vrij gering
| matig
| vrij groot
| zeer groot
~2 NoData

À

A
Figuur 10

Beschikbaarvochtindewortelzoneaanhetbeginhetgroeiseizoenvoorgras (links)enbos(rechts).

Het beschikbare vocht in de wortelzone verandert weinig als gevolg van klimaatverandering omdat deGVG
weinig verandert (Van der Gaast et al., 2009). Omdat de GLGverandert, zal de capillaire nalevering wel
veranderen. Infiguur 11 is het totaal beschikbare vocht in een 10% droog jaar weergegeven.

Beschikbaarvochtbos actueel

•

^ ] zeergering
3 vrijgering
matig
vnj groot
• zeergroot
^2N °Data

BeschikbaarvochtbosW+2050
zeergering
vrijgenng
S| matig
B vnjgroot
| zeer groot
^ No Data

Figuur 11
Vochtieverendvermogengedurendehetgroeiseizoen voorgras (boven)enbos(onder)voordeactuelesituatie(links)en
scenario W+2050(rechts).
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Toepassing van bovengenoemde kaarten levert weinig verschillen op tussen de actuele situatie en het
W+2050 scenario. Ditwordt veroorzaakt doordat het beschikbare opneembare vocht nauwelijks wordt
beïnvloed door deverandering van de GVGdoor klimaatverandering. Bovendien is voor de berekeningen
uitgegaan van één meteostation, ni. De Bilt. Het maximale neerslagtekort in een 10%droogjaar neemt toe
van 254 naar 359 mm.
Het neerslagtekort in de zomer neemt hierdoor bij het meest extreme scenario voor een 10% droogjaar toe
met ca. 105 mm.
Bijvoorgaande benadering van de verandering van de Gt, wordt geen inzicht verkregen in het effect van de
vermindering van het vochtleverend vermogen inde bewortelde zone op droge gronden (GtVIIenVIII). Terwijl
juist voor devegetatietypen op deze droge gronden iets minder beschikbaar vocht grote gevolgen kan
hebben. Daarom is een gecombineerde inschatting gemaakt van de gevolgen van het W+-scenario voor de
geschiktheid voor de belangrijkste vegetatietypen op basis van de GVGen het vochtleverend vermogen inde
bewortelde zone. Degrenswaarden voor respectievelijk optimaal, suboptimaal enongeschikt voor het vochtleverend vermogen voor droge heide,jeneverbes envochtige heide zijn aangenomen op basis van 'best
practicaljudgement' enweergegeven intabel 3.

Tabel 3
Grenswaarden voorhet vochtleverendvermogen voordebelangrijkstehabitats.
Beworteling

Optimaal

Suboptimaal

Drogeheide

gras

25-50*

10-25

Jeneverbes

boom

50-100

25-50

Vochtige heide

gras

150-200

100-150

Zurevennen

gras

>200

^^^^l
<10
<25
<100
<200

') Vochtleverend vermogen inhetbewortelde deelvanhetbodemprofiel.

Tabel 4
Geschiktheidsindeling vandeGVGenhet vochtleverendvermogen.
GVGoptimaal

GVGsuboptimaal

GVGongeschikt

Gering <50
50-200
Groot >200

=

Bovenstaande tabel isvervolgens toegepast op het gehele stroomgebied van de Elsenerloop. De resultaten
zijn weergegeven infiguur 12.
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F/guur 12
GeschiktheidvanhetstroomgebiedvandeElsenerbeek voorvierbelangrijkehabitats.
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3.3

Stap3 Beheeranalyse

3.3.1

Huidige doelen en beheer

Omintekunnenschattenwaar mogelijkhedenliggenvoor hetinbouwenvanflexibiliteit inbeheerisinzicht
nodiginhoehethuidigebeheer(ditisinclusief inrichting)isafgestemdopdedoelenvanhetlandgebruik.
Hiervoor kaneentabelvormigoverzichtwordengemaakt metdedoelenvanhethuidigebeheer eneen
beschrijvingvandehuidigebeheermaatregel(pakket)ten, zoalsintabel5.

Tabel 5
Huidigedoelenenbeheer.
Landgebruik

Huidige doelen
productie

Veeteelt

Gras,melk,vlees

Akkerbouw

Graan,mais,aardappelen

recreatie

Natte natuur

Huidigbeheer
natuur

Habitais^
Zurevennen
Vochtige heide

zoveel mogelijk water ingebied
vasthouden (afwatering dichthouden,
naaldbomenkappen)
afgraven enplaggen(+ bekalken)en
begrazen en/of klepelenArekken/maaien

Droge natuur

Naaldbos
Loofbos

Habitais.
Droge heide
Jeneverbesstruweel
Heischrale graslanden
Gem.x m3hout perha
Gem.x m3hout perha

Wandel-en

Gemengd bos met laag

fietsrecreatie

percentage naaldhout

Wandel-en

Loofbos

- afgraven enplaggen(+bekalken)en
begrazen en/of klepelen/trekken/maaien
- naaldbos verwijderen
- kappen naaldbomen
- regulier dunningbeheer

fietsrecreatie
'Hoogveenwater'

Water
* Natura 2000-doelen.

Dehuidigedoelenvoor natuur,landbouwenwater kunnenwordenaangeduidvoor deproductiefunctie,
recreatiefunctie ennatuurfunctie.Hetniveauwaaropdedoelenwordenaangeduidzijnvoor:
- delandbouw:productieniveaus (zie'helptabellen')
- natuur:Natura 2000-habitats
- bos:loofbos/naaldbos,bosgemeenschappen
- water:vasthouden/afvoeren,kwaliteitbeheer
Specifiekvoor Natura 2000-gebiedenkanbijdebeheeranalysegebruikwordengemaaktvandeknelpuntenanalysedieinhetkadervanhetNatura 2000-trajectisuitgevoerd.Voor DeBorkeldleverdeditdevolgende
lijstaanknelpuntenop:
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Verdroging
-

VerlagingvangrondwaterstanddoorgrootschaligeontwateringindeomgevingvanNatura2000-gebied
Naastlandbouwontwatering speelthierbijverder mogelijk dezandwinningDeDomelaartenwestenvan
hetgebiedeenrol.Erzijneenaantalontwateringssloten inhetlandbouwgebiedtennoordenvanhet
Elsenerveendiebinnendeinvloedssfeer vanhetnatuurgebiedliggen.Despreidingslengtevanhet
freatische pakketbedraagtongeveer 120meter.Uitgaandevandestelregeldatopeenafstandvan
driekeer despreidingslengte deinvloedvanontwateringsmiddelenopdegrondwaterstandnogzo'n5%
bedraagt,isdeinvloedssfeer vandezewaterlopenruim350meter.
- VerlagingvandegrondwaterstanddoorafwateringvoordeAl endoorsnijdingvanslechtdoorlatendelagen
Inhetwestelijke enoostelijkedeelisdeAl ingegraven.Mogelijk zijnhierbijslechtdoorlatendelagen
doorgraven.
- Verlagingvangrondwaterstanddoorgrondwaterwinningen(voordrinkwater, industrie, enlandbouw)
Erzijndrinkwaterwinningen inHoltenenGoor.Deeffectenvandedrinkwaterwinningen vanHoltenenGoor
overlappenelkaar.InhoeverreditvaninvloedisophetNatura 2000-gebiedisnietbekend.
- Verlagingvangrondwaterdoorbeschadigingleemlaag(leemwinning)
Doorwinningvanleemkunnendelokalegrondwaterstromingen (bovendeleemlaag)verstoordzijn
waardoor devoedingmetlokaalgrondwater isweggevallen.
- Verlagingvangrondwaterstanddoorverbossing
Doordehogereverdampingvan(naald)bosneemtdegrondwateraanvulling afwaardoorde
grondwaterstanddaalt.
- Verlagingvangrondwaterstanddoorvroegere verveningenlokaleontwatering
Eutrofiëring:ditheeftooktemakenmetverdroging,hierdoor mineraliseerthetveen.
Vergrassingdoor eutrofiëring(zievorigepunt).
Verbossing(vroegereaanplantenlater spontanebosopslag).
(KIWA,2007)

3.3.2

Mogelijkheden voor flexibiliteit

Algemeen
Indezestapwordendeaangrijpingspunten enmogelijkhedenvoor hetinbouwenvanflexibiliteit inbeheerop
eenrijgezet.Hetgaaterhierbijvooralomaantegevenwaar keuzeskunnenwordengemaaktinhetbeheeren
welkeverschillenditoplevertvoor (overblijvende)risico's.
Flexibiliteit kanineersteinstantiewordengezochtindemaatregelenzelf inrelatietot dedoelen.Debeheermaatregelenhebbeneenbepaaldebandbreedte;inwijze,intensiteit,combinaties entijdstip enfrequentievan
uitvoering.Ookkanwordengekekennaaralternatievemaatregelen.
Wanneerdebandbreedtevandebeheermaatregelenenalternatieve beheermaatregelenonvoldoende
flexibiliteit biedt,iseenmogelijkheidomnategaanofgestelde doelen(doeltypen)eldersinhetgebiedgehaald
kunnenworden.Ditisinfeitealeenvormvanbijstellenvandedoelen.Een verdergaande maniervanbijstellen
vandedoelenisdatergeheelnieuwedoelenwordengesteld.Eennogingrijpender manierisomhetterrein
deelsofgeheelopnieuwinterichten.Hierbijkanookomliggendterreinwordenbetrokken.
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Tabel 6
Aangrijpingspunten voorflexibiliteitinbeheer.
Bijdrage aanflexibiliteit

Aangrijpingspunt
Beheermaatregelen

Bandbreedte beheermaatregelen benutten
Alternatieve beheermaatregelen
Doeltypen bijstellen

Doelen

Doeltypeplek bijstellen
Nieuwe doelenstellen
Terreininrichting

Inrichting deels aanpassen
Terreingeheelopnieuw inrichten
Terrein uitbreiden
Terreinopheffen/ander terrein zoeken

DeBorkeld
Voor hetnatuurgebiedDeBorkeldiswater eenkernkwestie(zieknelpuntenin3.3.1). Debelangrijkste habitat
'zurevennen'isgeheelafhankelijkvanhetwelof nietvastkunnenhoudenvanwater inhetgebied.Maarook
voordeanderehabitats(vochtige heide,jeneverbesstruwelen,heischralegraslandenendrogeheide)kan
extreemlangedroogte betekenendatzegaanaftakelenofverdwijnen(zieookgrootte-risicointabel7).
Ondanksdecomplexehydrologische situatievanhetgebied(ziebeheersplan)zijnervoor hetbeheerweleen
aantalaangrijpingspunten aantewijzenwaarmeedevasttehoudenhoeveelheidwater kanwordenbeïnvloed:

Tabel 7
Groottevanhetrisico vandroogte(vochttekort)voorde verschillendegrondgebruiksvormen.
Landgebruik

Huidigedoelen
productie

Veeteelt

Gras,melk,vlees

Akkerbouw

Graan, mais,aardappelen

recreatie

natuur

Risico
droogte
groot

Natte natuur

üabJlats!)
Zurevennen
Vochtige heide

Droge natuur

Habitais
Droge heide
Jeneverbesstruweel
Heischrale graslanden

groot
groot
klein
matig
matig

Naaldbos

Gem.xm3hout perha

Wandel-en
fietsrecreatie

Gemengd bos met laagpercentage naaldhout

matig

Loofbos

Gem.xm3hout perha

Wandel-en

loofbos

groot

'hoogveenwater'

groot

fietsrecreatie
Water
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Figuur 13
LocatieduikerEtsenerbeekonderdeAl. HetNatura2000gebiedDeßorke/d/igt tenzuidenvandesnelweg.

-

Tegengaan resterende afvoer van oppervlaktewater

Het stoppen van de afvoer van oppervlaktewater is de belangrijkste maatregel waarmee in het beheer kan
worden gezorgd dat er zoveel mogelijk neerslag in het gebied wordt gehouden. De belangrijkste afvoersloot in
noordelijke richting, richting de Elsenerbeek, is al afgesloten, net voor de duiker onder de snelweg ApeldoornEnschede (zie figuur 13). Ook een aantal in het Elsenerveen gelegen sloten zijn gedempt.
Misschien is een ondergrondse afdichting aan de noordzijde (parallel aan de snelweg) mogelijk. Deze zeer
kostbare maatregel is alleen zinvol op plekken waar ondoordringbare leem inde ondergrond voorkomt.
-

Verwijderen van resterende naaldbomen

Naaldbomen verdampen over een heeljaar meer dan loofbomen, omdat deze het helejaar groen blijven en
een hogere interceptie (water dat aan naalden,takken en stam blijft hangen en daar vandaan direct verdampt)
hebben. Inonderstaande tabel iste zien dat de verdamping van naaldbos ca. 30%hoger ligt dan die van
loofbos. Loofbos verschilt niet veel vangrasland.
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Tabel8
Potentiële verdampingvanbos, landbouwgewassenenopenwater.
Gewas

Potentiëleverdamping(mm/jaar)

Open wateroppervlak
Gras
Granen
Maïs
Aardappelen
Bieten
Loofbos
Naaldbos
Stadsboom

668
500
465
436
493
517
519
696
750

Bron:www.waterland.net

DelaatstejarenisinDeBorkeldalca.60 hanaaldbosgekapt. Erresteert nogca.20 hanaaldbos(afhankelijk
vandehoeveelheidmengingdiementolereert, kanditoplopentot ca.40 ha).Ookkannogloofbosgekapt
worden,waardoor iniedergevaltijdelijk eenbijdragegeleverdwordtaanmeerwater inhetgebied(wanneer
deplekingenomenwordtdoor eenMolinia- of Ca//un&vegetatie, leverthetweinigverdampingswinst meerop).
- Overigemaatregelen
- afgraven
Metafgravenwordtnietbereiktdatermeerwaterwordtvastgehouden,maar dat(behalvehetverwijderenvan
deverrijkte bovenlaag) hetmaaivelddichter bijhetgrondwater komt. Ditkaneenmaatregelzijnombijvoorbeeldvochtigeheidevegetatiesteherstellenoftebehouden.
- zorgenvoor grotereaanvoervanwater naarElsenerveen
Inhetnabijeverledenzijnaandezuidwestzijdevanhetgebiedgrote leemafgravingenuitgevoerd.Hierbijishet
maaiveldlokaalca.driemeter gedaald.Inhetgebiedzelf zijnleemputtengegravenwaardoor dekeileemlaag
isdoorboordenhetgrondwater nuwegzaktennietmeerafstroomt. Indelenstagneert hetwater nogwelin
leemputjes.Omdatnietpreciesbekendishoedenogaanwezigeleemlaaginhetgebiedligt(isbepalendvoor
afstroomrichting)enofdezelaagvolledigdicht isofgatenvertoont,isditeenmoeilijk inteschattenoptie.
Bovendienlopenbijgrotere afstromingdenuaanwezigevochtige heidevegetaties gevaarteverdrogen.
- veranderinggrondwateronttrekkingvoordrinkwater
Indriewaterwingebiedenopkorte afstand(binnen4km)vanDeBorkeldwordtjaarlijks miljoenenlitersdrinkwater uitheteerstewatervoerende pakketgewonnen.Uitmodelberekeningen door hetWaterschap Reggeen
Dinkelisgeblekendathierdoor deGHG enGLGinhetElsenerveenreedszijngedaaldmetca.25-35cm.
- veranderingontwateringomringende landbouwgebied
Voor DeBorkeldishetaangrenzende landbouwgebiedaandenoordkantvanbelangomdathetinhetzelfde
stroomgebied ligt.Hierisveelontwateringuitgevoerdvooropdelandbouw.Hetisnietpreciesbekendwelke
invloedditheeftopdehabitatsvanDeBorkeld.ErligtmomenteeleenplanomdoorditgebiedvanafdeAl
richtinghetnoordeneennatuurgebiedaanteleggen(600 ha)langsdehoofdafvoer (deElsenerbeek).
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3.4

Stap4 Inbouwenflexibiliteit

Metdeuitwerkingvanderisico'svandroogte,hethuidigebeheer endeaangrijpingspunten diehierinaanwezig
zijnomveranderingenoptevangen,kunnenverschillende beheerscenario'swordendoorgerekendop
schaderisicovandroogte;zietabel9.

Tabel 9
Beheerscenario'seneffecten.
Mogelijkheden inbouw

Scenario

Effecten

Potentiële vermindering

flexibiliteit in

risico op droogteschade

Beheermaatregelen

verwijderen allenaaldbomen

+

minder verdamping(200mm);
40 haresulteert inca.80.000m3
water/jaar meer debodemin

verwijderen allebos

minder verdamping;ca. 100.000m3
waterkaar meer debodemin

+

(verwijderenvanloofbos levert slechts
weinigminder verdampingop
Bijstellendoelen

niet meer mikkenopveenvorming,

++

verlaging maaiveld

maarafgravenvoor vochtige heidein
Elsenerveen
Inrichtingsmaatregelen

afsluitingwaterafvoer aangehele

minderwaterafvoer uit gebied

+++

minder waterafvoer

+++

noordzijde
opzetten Gttennoordenvan Al

Uitdezetabelblijktdatdegrootste potentievoorverminderingvanhetrisicoopdroogteschade mogelijkis
zit inhetbijstellenvandoelenof innieuweinrichtingvan(eendeelvan)hetgebied.Weliswaar kanbinnende
bandbreedtevandebeheermaatregelen ook enigeffectwordenbereikt,maar demogelijkhedenhiervanlijken
beperktvergelekenhetbijstellenvandoelenofinrichtingsmaatregelen.

3.5

Afwegen kosteneneffectiviteit ingebouwdeflexibiliteit

Bijdeafwegingwelkemaatregelengenomenwordenspelendekostenvaakeenbelangrijke rol.Inrichtingsmaatregelenleverenoptermijnmisschienwelveelrisicovermindering op,maarvergenvaakookhoge
financiëleinvesteringen.Hetgaatdusomdekosteneffectiviteit. Ditkanzichtbaar gemaaktwordeninde
relatieve risicovermindering per Euroinvestering.
Tabel 10geefteenvoorbeeldvoor demogelijkeflexibiliteitsmaatregelenvoor DeBorkeld.
Hierbijiservanuitgegaandathetverwijderenvanbomeninprincipe kosten-neutraalkangebeuren(alsde
houtprijzennietteslechtzijn,kanhetzelfsgeldopbrengen).Bijhetbijstellenvandoelen,inditgevalhet
verkrijgenvanvochtigeheidevegetatieinhetElsenerveen,heeftditwelalsgevolgdatergeplagd/afgegraven
moetworden.Dekostenvanplaggenenafgravenzijnergafhankelijkvandeafzetmogelijkheden entransport.
Machinaalplaggen(meteenkraan,waarbij800m3plagselvrijkomt enditbinnenéénkmgetransporteerd
wordt) kost4.000-5.000europerha.Alshetplagselgecomposteerdmoetworden,kosthetca.40 europer
ton. Dekostenperhakomendanopmeerdan10.000 europer ha(Oosterbaanetal.,2006).Voordit
voorbeeld is 10.000 europerhaaangehouden.
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Hetafsluitenvandeondergrondsewaterafvoer aandenoordzijdevanDeBorkeldmoetmeteendamwand
gebeuren.Dekostenvanhetplaatsenvaneendamwandhangenvooralafvandediepte.Omdatde noodzakelijke diepteenlengtenietbekendzijnishier uitgegaanvaneenfictief bedragvan1.000.000euro.
Hetopzettenvanhetgrondwater tennoordenvandeAl isgeeninvesteringdieopDeBorkelddrukt.

Tabel10
Inschattingeffectiviteitenkosten vandescenario's.
Verminderingrisicoopdroogteschade

Scenario
Verwijderenallenaaldbomen
Verwijderenallebos
Afgravenvoor10havochtigeheide
Afsluitingondergrondsewaterafvoeraangehelenoordzijde
OpzettenGttennoordenvanAl

Kosten(europer600ha)

+
+
++
+++
+++

Uiteendergelijk overzichtkanvastgesteldwordenwelkeinvesteringrelatief demeeste risicovermindering
oplevert.Inditgevallijkthetiniedergevaldemoeitewaardommeerbomenteverwijderen enervoorte
pleitendatdeGtaandenoordzijdevandeAl wordtverhoogd.Verder lijktplaggen/afgravenvaneendeel
vanhetElsenerveeneenbetere investeringdaneendamwandparallelaandesnelweg.
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Uitwerkingvoor toetsgebied
KopvanSchouwen

4.1

Stap 1Gebiedsanalyse (huidigesituatie)

4.1.1

Duingebied Kopvan Schouwen

HetZeeuwsetoetsgebiedbestaatuithetNatura2000-gebied 'KopvanSchouwen'enhetdaarachter gelegen
landbouwgebiedvandepolder Schouwen(figuur 14).HetNatura2000-gebiedomvathetbreedsteduingebied
incl.vroongronden1vanZeeland.Hetnatuurgebiedis2.250hagrooteninbeheer bijStaatsbosbeheer,
Natuurmonumenten,Domeinenenparticulieren(Kiwa,2007).
IndeomgevingliggendeNatura 2000-gebieden OosterscheldeenGrevelingen.Dezevoormaligezeearmen
liggenbuitenhetbeschouwdetoetsgebiedenbestaanvoornamelijkuitbuitendijkseterreinen.DeOosterschelde
iseenhalfopenzeearm(gedempttij) metzandplaten,slikkenenschorren.DeGrevelingenissindsdeafsluiting
enkeledecenniageledeneenstagnantzoutmeer.EenkleindeelvandeNatura2000-gebieden Oosterschelde
enGrevelingenbevindtzichaandelandzijdigekantvandezeedijk.
TussendezedrieNatura2000-gebiedenliggengebiedenmetalshoofdfunctieswonen,recreatieenlandbouw.
Demaaiveldhoogtevandittussenliggende gebiedverlooptvanca.0,5 m+N.A.P.inhetwestentot ca. 1,5 m
-N.A.P.aandeoostzijdevanhettoetsgebied(figuur 18).Defunctieswonenenrecreatiezijngeconcentreerd
ineenzonedirectoostelijk (endeelsalsenclavebinnen)hetNatura2000-gebiedKopvanSchouwen. De
functielandbouw(overwegendakkerbouw,figuur 16)vindenweweertenoostendaarvanengrenzendaanhet
Natura2000-gebiedenOosterschelde en Grevelingen.
Devoordekustduinenkarakteristieke zoetwaterbelisopdeKopvanSchouwensterk ontwikkeldenbereikt
eendieptevan120mondermaaiveld.Opeenvolgendejarenmetveelofweinigneerslaghebbengroteinvloed
ophetgrondwaterstandsverloop indeduinmassieven.Natuurlijke kustaangroeitennoordenvanhetNatura
2000-gebiedleidttotvernatting.Ditisvooralmerkbaar inhetdeelgebieddeBuitenverklikker (tennoordenvan
Nieuw-Haamstede),waarvandebodeminrecentedrogezomersvochtigbleef(Kiwa,2007).

1

Vroongronden:vrijopenlandschapaanbinnenduinranddatvanoudsher extensiefwerdbeweid.Ookkwamenerinhetverleden
kleineakkersvoor (www.aardkunde.nl).
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Legenda
Habitathchtlijngebied
Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Figuur 14
BegrenzingvanhettoetsgebiedopSchouwenmetdaarbinnenhetNatura2000-gebiedKop van Schouwen(groen)enin
deomgeving, buitenhettoetsgebied, delenvandeNatura2000-gebiedenOosterscheldeenGrevelingen(beiderood).

Het duingebied van Schouwen heeft een lange ontstaansgeschiedenis, waarin kustafslag en kustaangroei door
de eeuwen heen een belangrijke rol hebben gespeeld. Daardoor vinden we er afwisselend gebieden met kalkrijke of juist kalkarme ondergrond. Aan de zeezijde liggen duinruggen die deels nog stuiven (witte duinen).De
aan de landzijdige kant gelegen relatief vlakke 'vroongronden' zijn eeuwenlang door de mens gebruikt voor het
weiden van vee. De afwisseling in kalkrijkdom, de nabijheid van de zee, het reliëf (en daarmee de waterhuishouding) en de begroeiing (een deel van het gebied is bebost, andere delen zijn open) draagt in hoge mate bij
aan de biologische diversiteit én aan de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten. Enkele belangrijke
beschermde soorten in het gebied zijn de Noordse woelmuis (Habitatrichtlijn Bijlage II,prioritaire soort,
Bijlage IV),Groenknolorchis (HR Bijlage IIen IV)en Rugstreeppad (HR Bijlage IV)(provincie Zeeland, z.j.).
Figuur 15 toont de ligging van de habitattypen die voor het gebied zijn aangewezen. Uit de figuur is op te
maken dat voor het grootste deel van het Natura2000-gebied habitattypen zijn aangewezen. Voor de zwarte
gedeelten geldt echter dat geen habitattypen zijn aangewezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om op grijze duinen
aangeplante naaldbossen (het grote zwarte vlak in het zuidwesten) of om het zweefvliegterrein ten zuiden van
Nieuw-Haamstede (witte langgerekte enclave omgeven door Natura 2000-gebied. Toch is de abiotische en
biotische kwaliteit van deze deelgebieden van belangvoor de kwaliteit van de belendende habitattypen; als
we de habitattypen beschouwen als stenen, dan vormen de zwarte gedeelten het cement ertussen (P.A. Slim,
persoonlijke mededeling).
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Habitattypen in Natura 2000-gebied Kopvan Schouwen
|

HOOOO ofH9999 Geenhabitattype bekend ofaangewezen
H2110Embryonale duinen
H2120Wftteduinen
H2130AGrijzeduinen(kafcnjk)
H2130B Grijzeduinen (kalkarm)

H

H2130C Grijzeduinen(heischraal)
H2150DuinheidenmetStruikhetoe
H2160 Duindoomstruweten
H2170 Kruipwikjstruwelen

0

^

H218ÛADuinbossen (droog)

'

'

2 Kilometers
_]

H2180B Duinbossen(vochtig)
H21B0C Duinbossen (btnnendumrand)
H219ÛAVochtigeduinvalleien(openwater)
H2190BVochtigeduinvalleien(kalknjk]
H2190CVochtigeduinvalleien (ontkalkt)
H2190DVochtigeduinvalleien (hoge moerasplanten)
H6410 Blauwgraslanden
H6430ARuigtenenzomen(Moerasspirea)

F/guur 15
RuimtelijkeliggingtoegekendehabitattypenNatura2000-gebiedKop vanSchouwen.
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Legenda
I 1 -agrarischgras

| 16-zoetwater

| 30-kwelders

I 2-mais

17-zoutwater

I 3- aardappelen

18-bebouwinginprimairbebouwdgebied

Fj 32-duinenmetlagevegetatie

| 4-bieten

19-bebouwinginsecundairbebouwdgebied |

| 33-duinenmethogevegetatie

] ] 31-openzandinkustgebied

J 5-granen

| 20-bosinprimair bebouwdgebied

| 34-duinheide

| 6-overige landbouwgewassen

| 22-bosinsecundair bebouwdgebied

] 41-overige moerasvegetatie

| 8-glastuinbouw

| 23-grasinprimairbebouwdgebied

J 42- rietvegetatie

| 9-boomgaarden

{24-kalegrondinbebouwdgebied

| 43-bosinmoerasgebied

J 10-bloembollen

I25-hoofdwegenenspoorwegen

J 45-natuurgraslanden

| 11-loofbos

| 26-bebouwingm hetbuitengebied

J 61-boomkwekerijen

I 12-naaldbos

| 28-grasinsecundair bebouwdgebied

J 62-fruitkwekerien

Figuur 16
LandgebruikvolgenshetLGN6-bestand.

Figuur 17 toont hoe op basis van de ligging van de diverse habitattypen deelgebieden zijn onderscheiden
binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De groene gebieden komen overeen met de zwarte
gebieden infiguur 15.
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Zonering
I hoge strand
witte duinen
grijze duinen
duinvalleien
binnenduinen
geen habitattype toegewezen

Figuur 17
ZoneringduingebiedKopvanSchouwenopbasisvandeverspreidingvanhabitattypen (ziebijlage1 voorvertaaltabel
vanhabitattypennaarduincompartimenten).

Figuur 18
UitsnedeuithetActueelHoogtebestandNederland.
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Figuren 19en20geventenslotte eenbeeldvandebodemenGt.
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Figuur 20
Grondwatertrappenin enrondhetZeeuwse toetsgebied.

4.1.2

Invloeden van gebruiksfuncties op het duingebied

Eenaantalgebruiksfuncties inhetduingebiedzelf eninzijnomgeving hebbensindsmedio 20eeeuwhun
invloeddoengeldenophetNatura 2000-gebied KopvanSchouwen.Debelangrijkste zijn:
Drinkwatersector
Winningvangebiedseigengrondwater vondvoorheenplaatsindeboswachterijinhetzuidwestelijk deelvanhet
duingebied.Nadedrogezomer van1976 ismenbegonnenmetinfiltratievanHaringvlietwater. Dewinputten
liggenaannoordrandvandeelgebied 'HetZeepe',opdeovergangnaar hetzweefvliegterrein. In1999 heeft
eenherinrichtingvandewaterwinning plaatsgevonden metalsdoelverdrogingverder tegentegaan.Deze
herinrichting lijkteffectief te zijngeweest, aangeziendaadwerkelijk vernattingisopgetreden(Kiwa,2007).
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Recreatie
Opprovincialeenlokaleschaalisderecreatie-entoerismesector inZeelandvangroot belang.Duingebieden
zoalsdeKopvanSchouwenwerkendaarbijalseensterke magneetvoor recreanten,door denabijheidvan
strandenzeeenhetaantrekkelijke enuitgestrekte duinlandschap.InenrondhetNatura2000-gebiedligteen
clustervancampings,vakantieparken enaantrekkelijkewoonkernen.
Ineensessieover kustvisies metdeprovinciesZeeland,Zuid-HollandenWest-Vlaanderen(Middelburg,20juni
2011)werdbevestigddatrecreatie eengroteeconomische krachtlangsdekustvangenoemdeprovinciesis.
VoorZeelandblijktditonder meer uitdekustvisiediedeprovinciemomenteelaanhetopstellen is(te
verschijneneind2011alsonderdeelvanregionaleinvullingDeltaprogramma Kust).Recreatiespeelteen
belangrijke rolbijdebelangrijkste aandachtspuntenvoor deZeeuwsekustvisiezoalsdieop20juni2011
werdengenoemd:
a. Landwaartsopdringendegeulen.Ditspeelt bijvoorbeeldindemondingvandeWesterscheldevoordekust
vanWalcheren,maar ookaandezuidwest-enwestkantvandeKopvanSchouwen.Hetgaatdaarbijom
kustveiligheid,maarvooralookominstandhoudingvaneenvoldoendebreedstrand(ziepuntchieronder).
b. Herstructureringvanwoonkernenenverblijfsrecreatie.
c. Voldoendestrandbreedtevoor recreatie('prettigalsjebijhoogwater ophetstrandkanblijvenliggen').
d. Ruimtelijkeontwikkelinginbeschermingszone.Deregelisdatnieuwbouw daar nietistoegestaan.
Tegelijkertijdzijnhetergaantrekkelijkevestigingsplaatsen.Ideeisdatdekustter plaatsezeewaarts
versterktzoukunnenworden.Ditspeelt bijvoorbeeldbijZoutelandeaandezuidwestkustvan Walcheren.
e. Dynamischduinbeheer, bijvoorbeeldopdeKopvanSchouwen.Hettoestaanvanmeerverstuivingopde
KopvanSchouwenligtgevoeligvolgensdeprovincieZeeland.Tochwildeprovincieinhaarkustvisie
voorstellendatopplaatsenmetbrededuinmassieven(vooralSchouwen,daarnaastnoordelijkWalcheren)
dynamischkustbeheer wordttoegepast.
DatbetekentdatopdezeplekkendeBasiskustlijn(vastgesteldin1990)eentijdlangoverschredenmagworden
zonder datzandsuppleties hoevenplaatsvinden.Ditlevertwellichtkansenopvoor natuurlijke dynamiek,maar
geeftfinancieelook meer ruimtevoor suppleties bijurgenterezwakkeschakels.Bijdynamischkustbeheer met
ruimtevoor kustafslagenprimaireduinvorming,isookweer de(conflicterende)wensvanderecreatiesector
voorvoldoende brede,toegankelijke en'schone'strandenvanbelang(vgl.Engelbertink etal., 2010).Het
strandvanSchouwenwordtgeschoond,waarbijhetvloedmerkwordtverwijderd.Deaanwezigheidvan
vloedmerkopstrandenisjuisteentekenvannatuurlijkheidenisvanfunctioneelbelangvoor karakteristieke
vloedmerksoortenenalsaangrijpingspuntvoor embryonaleduinvorming.Egaliserenenschonenvanstranden
voor recreatieisdaarmeestrijdigmethetbiedenvanruimtevoornatuurwaarden endynamisch kustbeheer.
Voor Staatsbosbeheer zijnersubstantiëlekostenvoor recreatief gebruikvanhunbeheersgebied(vooralvoor
beheer enonderhoudvanpaden).
Wonen en infrastructuur
Voordeaanlegvancampings,debouwvanvakantiehuizenenvoor bebouwinginHaamstede,Renesseende
polder isinhethelegebieddeontwateringverbeterd.Ditheeftechterwelverdrogingvandevroongronden
tot gevolggehad.Nieuw-HaamstedeligtalseenenclavemiddeninhetNatura2000-gebied,waardoorde
natuurlijkeverbindingentussenhetnoordelijk enzuidelijk deelvanhetNatura2000-gebiedeenbeperkte
breedtehebben.
Landbouwenbosbouw
DeBoswachterijWestenschouwen isaangelegdinperiode 1923-1941. Metdeaanlegvandenaaldbossen
iseensubstantiëleverlagingvandegrondwaterstand inhetzuidelijk deelvangebiedopgetreden.
Ookdehandhavingvanlagepolderpeileninhetlandbouwgebieddragenbijaandeontwateringvanhet
duingebied.
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4.1.3

Knelpunten en maatregelen Natura 2000-gebied Kopvan Schouwen

IndeKnelpunten-enkansenanalysevanKiwa(2007)wordenalsbelangrijkste knelpuntengenoemd:
- Afnamedynamiek verstuivingenduinvormingdoor:(a)bebossing,verhogenenuitbreidenzeeweringen
(b)recreatiefunctiestrand.
Ada:Uitstuiving(zekertot ophetgrondwater)treedt hierdoor verminderdop.Secundaireduinvalleien
kunnenzichhierdoor nietmakkelijk ontwikkelen.Adb:Primaireduinvormingenvorminggroen
strand/primaire duinvalleienwordtgehinderddoor derecreatiefunctievanhetstrand.
- Verdroging/verlaginggrondwaterstand'door campingsenbebouwing,lagepolderpeilen,drainagedoor
wegen,naaldbosboswachterij.Gevolg:verzuringstendens,verruiging.
- Eutrofiëringûooxvernattingvanvoorheenverdroogdeterreindelenwaarorganischmateriaalin
onvoldoende mateisafgevoerd.Gevolg: verruiging.
- Tekortschietendbeheer, ophopingorganischmateriaaldoor successie engebrek aanbeheer inhet
verleden.Verruigingenstruweelvorming doorontbreken maaibeheer.Hetgebiedwordtbegraasddoor
eenkuddeShetland-pony's.Ditheeftgeleidtot openplekkenenduidelijk zichtbare looppaadjesop
duinhellingen.LagevalleienwordenvolgensKiwa(2007)teweinigbegraasd.
Tijdenswerkbezoekenaandeelgebied 'HetZeepe'metonder anderendelokaleterreinbeheerdervan
Natuurmonumenten (HanMeerman)enaandeboswachterijWestenschouwenendeMeeuwenduinen(onder
leidingvanCamielBeijersbergen,beheerder namensStaatsbosbeheer)werdenalsaanvullendeknelpunten
genoemd:
-

Woekerendeboomsoorten
Amerikaansevogelkers isooitinhet'HetZeepe'aangeplant.Debestrijdingismoeilijk.Destammenworden
afgezaagdeningesmeerdmetglyphosaat.Depony'skunnenernietbij. Eenanderesoortdiezichsterk
heeftuitgebreidisdeZachteberk.Deuitbreidingvandezesoortwordttoegeschreven aanvernatting
omdatdrinkwaterbedrijf Evideszijnwinningheeftaangepast.Probleemishiervooraldeafvoer vanhet
afgezettehoutentakkenmateriaal.Hetduingebied isnietmakkelijk bereikbaar enhoewelmaterieelerwel
kankomen,maaktditdekostenhoog.Composterenis-ook elders-steedsmeerinopkomstalsoplossing.Tegenwoordigwordtookveelmetvrijwilligers gewerktenditgunstigwatbetreft hetkostenaspect.
- Ongewensteaantalstoename vanenkelediersoorten
Ganzenvormeneenopkomendprobleem.Zebroedenalinnatteduinvalleienenzorgendaarbijvoor
vermesting.Hetprobleemisnulgroter opVoorneenGoereedanopSchouwen,maarookopdeKopvan
Schouwennemendeaantallenganzentoe.Eenoplossingvoor deterreinbeheerder ishetaanvragenvan
ontheffingvoor bestrijding,maarditligtmaatschappelijkgevoelig.
Inhetgebiedkomenverder damhertenvoor.Daarnaastookkonijnen,maardekonijnenstandisdoorziekte
behoorlijkteruggelopen.Overafschotvandamhertenvoor deverkeersveiligheid isophefgeweestmet
aanwezigheidvan(fanatieke)dierenactivisten.
Knelpuntenophetvlakvanrecreatielijkennietalszwaarwegendtewordenervaren,nochdoorStaatsbosbeheer nochdoor Natuurmonumenten.Aandezeezijdige kantlijkenbehoeftenvanuitderecreatiesector in
zekerezinstrijdigmetdoelstellingenvanmeerdynamischkustbeheer. Hierbijmoetwordengedachtaanhet
schonenenegaliserenvandestrandenendewensvanrecreantendaternietteveelbosverdwijntindeboswachterijWestenschouwen.Knelpuntenophetvlakvanrecreatiewegenminderzwaarvoor debeheerdervan
Natuurmonumenten.Tijdenshetwerkbezoek zijnnoggenoemd:bezoekersdienietopdepadenblijvenen
vandalisme enongewenstgebruikvanbunkersdieonderdeeluitmaaktenvande Atlantikwall.
UitdeKnelpunten-enkansenanalysevanKiwa(2007)komenalsbelangrijkste uitkomsten(incl.voorgestelde
maatregelen)naarvoren(citaat):
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'VoorherstelvandehabitattypenH2130Cgrijzeduinen(heischraal),H2190vochtige duinvalleienenH6410
blauwgraslanden isaanpassingvandewaterhuishouding(grotetotzeergrote inspanning)enintern(herstel)beheer(kleineinspanning)noodzakelijk omdegrootste knelpuntenopte lossen.Voor habitattypenH2130C
grijzeduinen(heischraal)enH6410 blauwgraslanden zijndezemaatregelen urgent.InhetZeepeendevroongrondgebieden zijngrote potentiesvoor sterke uitbreidingvandeoppervlakte enverbeteringvandekwaliteit
vanH2130Cgrijze duinen(heischraal).Voor dithabitattype leverthetgebiedeenzeergrote bijdrage.Op een
langeretermijnishetvoor behoudvandezeverscheidenheid aanH2190vochtigeduinvalleiendevormingvan
nieuwevalleiennodig.Debestekansendaarvoor liggenbijprimaireduinvormingenaangepastezonatievan
strandrecreatie (kleineinspanning).Eendergelijkeontwikkelingisookgunstigvoor deduurzaamheidvan
anderenatteendrogehabitattypen.'
Toegepaste maatregelen omknelpunten opte lossen
- Dichtgroeien van duingebiedtegengaan
NatuurmonumentenstreeftvoorhaarduinterreinenindeZuidwestelijkedeltanaareenverhoudingdicht/
openvan60%/40%.Financieringisopprojectbasis metinherenteonzekerheid.Maatregelenbehelzenhet
afzettenvanbomenenstruweel.Wortelstronken laatmenzitten,omdatandersdemineralenhuishouding
ter plaatseteveelwordtverstoord.Hetkapafvalwordtzomogelijkter plaatseverwerkt(begraven)inde
zeewering.Erwordtookgeplagd,waarnabegrazingsbeheer wordtingesteld.Eensoortalsdeboomleeuwerik profiteertvanmeeropenheid(persoonlijkemededelingHanMeerman,Natuurmonumenten,
werkbezoek 22juni2011).

4.2

Stap2 Risico-engevoeligheidsanalyse (toekomst)

4.2.1

Verwachte toekomstige droogte- en natschaderisico's voor de landbouw

Deinvloedvandewaterhuishouding en klimaatverandering opde landbouwkundige productie
Delandbouw isvoor haarinkomenmeestalafhankelijkvandeproductieoplandbouwkundiggebruiktegronden.
Ofdelandbouwkundige productieoptimaalis,wordtvooralbepaalddoor debeschikbaarheidvannutriënten,
dewaterhuishouding,bestrijdingvanziektenenplagenendoorhetlandbouwkundigmanagement.Alswe
ervanuitgaandatdebeschikbaarheidvannutriënten,debestrijdingvanziektenenplagenenhetmanagement
vandeboeroptimaalis,danisdelandbouwkundige productievooralafhankelijkvandewaterhuishouding.Eris
voor hethuidigeklimaatveelonderzoek gedaannaarderelatietussengewasopbrengst enwaterhuishouding.
Degewasopbrengst kanonderinvloedvandewaterhuishoudingwordenbeperkt,dezebeperkingkaneen
gevolgzijnvanwateroverlast,vanvochttekort ofvanbeide.Hetoptredenvanwateroverlast isafhankelijkvan
bodemkundigefactoren,grondwaterstand,meteorologischefactoren enbedrijfsvoering enbedrijfsomstandigheden.Opbrengstdepressie doorvochttekortwordenbepaalddoor bodemkundigefactoren,grondwaterstand
enmeteorologischefactoren.Omopbrengstdepressies voorverschillende situatiesonder hethuidigklimaat
vasttestellenzijnopbrengstdepressietabellen opgesteldvoorverschillendevormenvanlandgebruik(14),
bodemtypen(72)engrondwaterregimes (GHGenGLG).Dezetabellenwordenookwelaangeduidalsde
HELP2006-tabellen.Voor hettoekomstigklimaatzijndezetabellennognietbeschikbaar. Klimaatverandering
heefto.a.effectophetbeginendeduurvanhetgroeiseizoenenditheeftgevolgenvoor degroottevande
wateroverlastenhetvochttekort.Omtocheeninschattingtekunnenmakenwordendebeschikbareopbrengstdepressietabellenvoor dehuidigesituatieooktoegepastvoor hettoekomstig klimaat.Voor hetbepalenvan
dedepressiesisgebruikgemaaktvanAGRICOM(Mulderetal., 2010).Ditprogramma berekentdedepressies
opbasisvandeHELP2006-tabellen.
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Dit programma vraagt de volgende invoergegevens:
- bodemtype
- landgebruik
- GHG
- GLG
Voor hetbodemtype wordt gebruik gemaakt vandezogenaamde HELP-bodems, hierinworden 72 profielen
onderscheiden. DeBodemkaart 1 :50.000, figuur 19, isvertaald naar de 72 HELP-bodems.
Voor veertien gewassen zijn schadetabellen beschikbaar (HELP2006-tabellen). Omdegewassen ruimtelijktoe
te delen isLGN6,figuur 16, vertaald naar dezeveertien HELP-gewassen.
Voor deGHGen GLGisaangesloten bijdestudie 'Effectenvan Klimaatverandering opdewatervraag (Van der
Gaast etal.,2009) en 'Grondwaterregimeopbasis van karteerbare kenmerken' (VanderGaastetal., 2010).
Indeze studies zijn GHG-enGLG-kaarten gepresenteerd voor deactuele klimaat en onder andere het klimaatscenario W+ voor hetzichtjaar 2050. Voor deberekening vandeopbrengstdepressie door vochttekorten
wateroverlast zijndeGHGendeGLGvoor deactuele situatie envoor deklimaatscenario's W+2050en
W+2100 als invoer gebruikt voor AGRICOM.Alsresultaat geeft ditopbrengstdepressies door wateroverlasten
door vochttekort ende totale depressie voor drie scenario's, weergegeven infiguur 21
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Figuur 21
Relatieveopbrengstdepressie(maximaal1, ofwel100%)door vochttekort(kolomlinks),wateroverlast(kolommidden)entotaal
(kolomrechts) vooractuelesituatie(rijboven),scenario W+2050(rijmidden)enscenario W+2100(rijonder)berekendmet
AGRICOMopbasisHELP2006voordeactuelesituatie.
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Uit Figuur 21 kunnenwe concluderen dat hetvochttekort indeactuele situatie nauwelijks eenprobleem
vormt inhettoetsgebied Schouwen. Ditbeeldgaat onder hetW+-scenario indetoekomst nauwelijks
veranderen.Waar nuruimtelijk alsprake isvanaandachtsgebieden voor vochttekort, blijft dit inde
toekomst ook zo. Er ontstaanvoor vochttekort geen nieuwe 'hotspots' vanbetekenis. Infiguur 23 zien
wegeringe veranderingen, deveranderingen zijn hetgrootst voor scenario W+2100.
Infiguur22 zijndeverschillenweergegeventussendeactuelesituatie enklimaatscenarioW+2050.

Figuur 22
Verschiltussenactuelesituatieenklimaatscenario W+2050, vochttekort(links),wateroverlast(midden)entotaal(rechts).

Deeffecten zijnindeordevannultot enkeleprocenten.

4.2.2

Risicoprofielen bij klimaatverandering voor natuur

Witteet al. (2008)voorspellendathetpercentage openduininhetW+-scenario gaattoenemen.Depotentiële
verdampingzaltoenemen(klimaateffect), maar deactueleverdamping blijft achter omdater indroge perioden
teweinigwater beschikbaar zalzijnomteverdampen.Devegetatie indehogeredelenvandeduinengaat
hierdoor volgensWitte etal. deelsafsterven.Alsdit inderdaadgebeurt,wordendevalleiennatter doordatde
vegetatie minderverdampt(meer grondwateraanvulling). Dezoetegrondwaterbel inhetduinsysteemkan
hierdoor verder opbollen.OverallachtenwijhetdoorWitteet al.voorspelde mechanisme echterplausibel.
Door denatterewinters kandeGVG mogelijk ondieperwordenwaardoor meerwater beschikbaar komtaan
hetbeginvanhetgroeiseizoen(wortelzone encapillaire nalevering), maardoor dedrogere zomerszaktde
GLGdieper uitwaardoor capillaire naleveringgaatafnemen invergelijking metdehuidigesituatie.
Onzeberekeningenvandegeschiktheidvoor dehabitattypen indeactuelesituatie ennahetWplus-2050scenario zijnweergegeven infiguur 23.Hierbijmoetwordenopgemerkt datinonzeberekeningengeen
rekeninggehoudenismetzeespiegelstijging.
VanderWal(2010) heeftwelrekeninggehoudenmetzeespiegelstijging.Hijheeft ineenmodellenstudieop
grondvanrecentegegevens hetActueleenhetOptimaleGrond-enOppervlaktewater Regime(AGORen OGOR)
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opnieuwvastgesteldvoor deKopvanSchouwen.ErisookdoorgerekendwatdeeffectenvanhetW+-scenario
zoudenzijnin2050. Daarbijisaangenomendatdegemiddeldewinterneerslag met 14%toeneemt ende
gemiddelde zomerneerslagmet 19%afneemt. Deverdamping neemtmet 15%toeener isrekeninggehouden
meteenzeespiegelstijging van28cm.Door dezeespiegelstijgingverwachtVanderWal(2010) langsdekust
eenverhogingvandegrondwaterstand. Meer landinwaarts neemtheteffectvandezeespiegelrijzing afengaat
deverhogingover ineenverlagingdoor deverandering indegrondwateraanvulling.Vooralvoor deGLG zijn
lokaalforseverlagingenteverwachten.Ditlijktonsplausibel.
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NoData

Act-situatie
| Optimaal
Suboptimaal
Ongeschikt
Niet toegekend
No Data

ACT 1 0 *pJUS

t*ettoegekend
• I Ongeschikt
:Ongeschikt —> SuDoptmaei
IBOptrnui
™ Optfnaal—>Ongesch*!
"7*" Opamaal—> Subopümaa'
~"!SuboptmaeJ
B SuDoptimefll —>Ongeschikt
| Suboptmaei—>Optmaal

,4-

g

Act-10»ptus
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Optimaal
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H Suboptimaal —> Ongeschikt
| Suboptimaal —> Optimaal

Figuur23
Geschiktheidvoortoegekendhabitattypeindeactuelesituatie(linksboven), scenario2050Wplusen veranderingen(linksonder
enrechtsonder).

Omdatdeverschillentussenbeidekaartenmoeilijk zijnte zien,isook hetverschil(actueel-Wplus)bepaald. In
eenaparte kaartisaangegevenwelkecellenquageschiktheidveranderen enwelkegelijk blijven(rechtsonder
infiguur 23).
Degeschiktheid isvastgesteld op basisvanGVG-enGLG-eisenuitWaternood.Deze zijnweergegeven in
tabel 12.
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Tabel 12
Geschiktheid per habitattype op basis van GVGen GLG

Hab

Cnt_

typel

Habtyp

Waternood

HT_naam
GVGoptimaal

GVGrange

Waternood
GLG(aeratie)
optimaal

cm-mv

cm -mv

H2110

3

Embryonale duinen

.

.

>90

>70

H2120

20

Witte duinen

H2130A

48

Grijze duinen(kalkrijk)

>80

>60

H2130B

101

Grijze duinen(kalkarm)

>90

>70

H2130C

19

Grijze duinen(heischraal)

>25

>10

H2150

3

Duinheidenmet struikhei

>70

>50

H2160

102

Duindoornstruwelen

>60

>35

H2170

2

Kruipwilgstruwelen

-1O60

H2180A

34

Duinbossen(droog)

H2180B

54

Duinbossen(vochtig)

cm -mv

Waternood

Droogtestress Droogtestress

GLG(aeratie)

cm-mv

_
-

optimaal

range

(indagen)

(indagen)

range

.
>45

>25

>35

>25

-15-70

-

-

>40

>30

<50

<70

>15

>5

-20-20

40-30

<50

<70

a28

0-35

040

>35

>25

ai6

0-30

>35

>25

>15

>5

<30

<40

H2180C

39

Duinbossen (binnenduinrand)

>20

>0

<50

<70

0-28

H2190A

15

Vochtige duinvalleien(openwater)

<40

<50

<40

<80

.

.

H2190B

4

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-1040

-20-50

-

-

<7

<20

H2190C

6

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

-40-3

-60-10

<25

<60

<7

<20

<30

<60

.
-

-

0-30

-17.540

<15

-1040

-

-

<7

10-35

<2

<10

H2190D

17

Vochtige duinvalleien
(hogemoerasplanten)

H6410

9

Blauwgraslanden

H6430A

2

Ruigten enzomen(moerasspirea)

Toepassing van tabel 12 op het gehele Natura 2000-gebied geeft per habitattype de geschiktheid van dat
habitattype binnen het gehele Natura 2000-gebied in de actuele situatie envoor scenario Wplus: zie figuur 24.
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Figuur 24
GeschiktheidvandehabitattypenbinnenhetgeheleNatura2000-gebiedindeactuelesituatieenvoorhetscenario Wplus.
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4.3

Stap3 Beheeranalyse

4.3.1

Huidige doelen en beheer

HetbeheervandeZeepeduinenbestaatuit:
a. jaarrondbegrazing kuddepony's(sindsbeginjaren 1980);
b. maaibeheerHoefijzervalleienStofzaadvallei;
c. plaggenvanenkelekleinevalleieninzuidwestelijkedeelZeepeindejaren 1990;hierzijndoor herziening
waterwinningondiepeplassenontstaan;
d. verwijderen bosopslag(vooralberken)sinds2004.DeZeepeheeftneigingmetberkenvoltelopen.
Deopslagvanberkeniskennelijk sterktoegenomen sindsdeaanpassingvandewaterwinning(vernatting)
enhetinstellenvanbeweiding.NaastberkkomterveelopslagvoorvanDuindoornen Meidoorn.
Hetbeheervanhetnaaldbosvandeboswachterij,hetgrootste bosvanZeeland,bestaathoofdzakelijk uit
dunningvandeopstanden.Vieropdevijf bomenwordengeoogst.Jaarlijks levertdit 1000-1100m3houtop.
Totnu toewordtelkjaar eenvakgeoogst, ditwordtindenabijetoekomst eenkeer pertweejaar.Dunning
vindtvooralplaatsaandelandzijdigekant,omdatdebomendaar beter zijnquagroeivormenhoutvolume.
Overigensgeldtdedunningsdoelstellingvoor hethelebosgebied.Hetgeoogste houtwordtverkocht.Beheer
alsproductiebos loonthier momenteel.Ophetbosgebiedrustengeennatuurdoelenvanbetekenis.De
bedoelingislangzamerhanddenaaldbossentevervangendoor loofbos(CamielBeijersbergen,Staatsbosbeheer, persoonlijkemededeling).
In2007werddebeperktegeomorfodynamiekalseenknelpuntvoordeMeeuwenduinengeïdentificeerd(Kiwa,
2007).Alsmaatregelwerdgeadviseerdmeerdynamiektoetestaan.Ditisintussengerealiseerd.Terhoogte
vandeMeeuwenduinen staatdezeereepzonder ingrepenvanbuitenaf onder druk(bresvorming,uitblazen
zandnaargebiedachter dezeereep).CentraalindeMeeuwenduinen iseenloopduinontstaandatzichmet
eensnelheidvan34 mperjaarvoortbeweegt. Geconstateerdkannuwordendatdemorfodynamiek hieris
toegenomensinds2007.

4.3.2

Kennislacunes

BijdeprovincieZeelandleeft momenteeleenaantalbelangrijkevragenronddynamischkustbeheer en herstelmaatregelenindeNatura2000-kustduinen(Mirjam Kuzee,provincieZeeland,persoonlijkemededeling).
Eéndaarvanisdevraaghoeverstuivingsdynamiek hetbestindepraktijk gebrachtkanworden.Dezevraag
wordtmomenteelopgepaktdoor eenconsortium metDeltares,BasArensenAlterra datzichrichtopde
geomorfologievandeKopvanSchouwen.
Eenanderebelangrijkeopenstaandevraagiswatklimaatverandering enzeespiegelstijging betekenenvoor
herstelmaatregelendienuwordenuitgewerkt inhetkadervanNatura2000.Deherstelmaatregelen,zoalsze
nuwordengeformuleerd,lijkenonvoldoende klimaat-proof.Waterbeheerders zijnvanuithetoogpuntvan
kustveiligheidalactief betrokken bijdeNatura 2000-beheerplannenvoor dekustduinen.Ditgeeft eenzekere
kennisborgingvoor deverwachteeffectenvanzeespiegelstijging enklimaatverandering.Echter, ecologisch
relevanteeffecten zoals:wordendeduintoppenwellichtnogdroger (minder hangwater beschikbaar) en de
valleiennatter (ookinteressant door mogelijkeinvloedvansuppleties/kustverbredinghierop)-enhoeisdit
gekoppeldaanoppervlakteenkwaliteitvanhabitattypen-zijnnogonvoldoende bekend.Kennishierover isvan
groot belangvoordekeuzevandejuiste herstel-enbeheermaatregelenomdeNatura2000-doelengoedte
kunnenbehalen.
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4.3.3

Mogelijkheden voor flexibiliteit

Indezestapwordtdevraagonderzocht metwelkeonderdelenvanhetbeheer ingespeeldkanwordenop
onverwachtveranderendeomstandigheden,gerichtopdehuidigedoelen.
Hiervoor wordthetregulierebeheervannatuur enlandbouwvoordehuidigebeheerdoelengeanalyseerd,en
wordtnagegaanwelkealternatievebeheermaatregelenofwelkealternatieve manierenvanuitvoeringerzijnom
intespelenopveranderendeomstandigheden.
Dehuidigedoelenvoor natuur,landbouwenwater kunnenwordenaangeduidvoordeproductiefunctie,
recreatiefunctie ennatuurfunctie.Hetniveauwaaropdedoelenwordenaangeduidzijnvoor:
- landbouw:productieniveaus (zie'helptabellen');
- natuur: Natura2000-habitats;
- bos:loofbos/naaldbos,bosgemeenschappen;
- water:vasthouden/afvoeren, kwaliteit?
Opeengrootschaalniveauzien wehettoestaanvannatuurlijkedynamiek indeduinenalseenmogelijkheid
omtekomentotflexibiliteit inhetbeheer.Nualwordtoprelatief kleineschaalnatuurlijkedynamiektoegestaan
ineendeelvandeMeeuwenduinen(persoonlijke mededelingCamielBeijersbergen,Staatsbosbeheer).Het
toestaanvanmeerverstuivingopdeKopvanSchouwenligtgevoeligvolgensdeprovincieZeeland (minisymposiumKustvisies,Middelburg,20juni2011).Tochwildeprovincie inhaarkustvisie(teverschijneneind
2011alsonderdeelvanregionaleinvullingDeltaprogramma Kust)voorstellendatopplaatsenmetbrede
duinmassieven(vooralopSchouwen,daarnaastnoordelijkWalcheren)dynamischkustbeheerwordttoegepast.
DatbetekentdatopdezeplekkendeBasiskustlijn(vastgesteldin1990)eentijdlangoverschredenmagworden
zonder datzandsuppleties hoevenplaatsvinden.Ditlevertwellichtkansenopvoornatuurlijke dynamiek,maar
geeftfinancieelook meerruimtevoor suppletiesbijurgenterezwakkeschakels.
Overigens kanhettoestaanvanmeerdynamiek opdeKopvanSchouwenweldrukzettenopanderegebruiksfuncties,zoalsrecreatie enwaterwinning.Recreantenwillengraagdathetbosbehoudenblijft enwinputten
voor drinkwater indeboswachterijkunnenoptermijnbedreigdwordendoorverziltingofmogelijk zelfsdirect
doordeopdringendekustlijn.Dekusterosiedringtjuistter hoogtevanhetnaaldbosendeMeeuwenduinen
sterk aan. DrinkwaterwinningopdeKopvanSchouwenwordtnoodzakelijk geachtinverbandmetseizoenale
fluctuatie inwaterverbruik (relatiemetpiekdrukte recreatie)endebeperkteaanvoercapaciteit vandrinkwater
vanbuitenaf.
Opkleinerschaalniveau^ binnendemogelijkhedenvoor meerflexibiliteitgedachtwordenaanhetinzetten
vananderebegrazersdanShetland-pony's.Tijdenshetwerkbezoek aanSchouwen(22juni2011)isbesproken
datExmoor-pony'snaarverluidvoor ditgebiedwellichteenbetereoptiezijndandewatkleinereShetlandpony's:zevragenminder onderhoudenzijnwaarschijnlijk minder kieskeurigegrazers enetennaar
verwachting meerongewensteopslag.
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4.4

Stap4 Inbouwenflexibiliteit

Demogelijkhedenvoorflexibiliteit inhetbeheer,ophetniveauvanbeheermaatregelen,bijstellenvandoelenen
inrichtingsmaatregelen zijnsamengevatintabel 13.Deeffecten enderelatieve risicovermindering zijnook.

Tabel 13
Mogelijkheden voorflexibiliteitinbeheer.
Mogelijkheden inbouw

Scenario

Effecten

Potentiëlevermindering risico
op droogteschade

flexibiliteit in
Terugdringen houtopslag

+

Aanpassing beheer (ganzen
bestrijden)

Terugdringenverdringing inheemse

0

Bijstellendoelen

Omvorming naaldbosnaar loofbos

Afnameverdamping,verhoging
natuurwaarden

Inrichtingsmaatregelen

Grootschaliger toepassen

Beheermaatregelen

Aanpassing beheer (type begrazer
aanpassen)

soorten eneutrofiëringnatte
duinvalleien

dynamisch kustbeheer

++
+ en(afhankelijk vanlokaletendens
afslagof aangroei kust)

Waterwinningaanpassennaar
veranderende omstandigheden
(bijv.kusterosie, verzilting)

0

Waterwinningaanpassennaar

0

veranderende omstandigheden
(bijv.kusterosie,verzilting)

Degrootste effectenvanrisicoverminderingvoordroogteschade kunnenwaarschijnlijk verwachtwordende
omvormingvannaaldbosnaarloofbos.
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4.5

Afwegenkosteneneffectiviteit ingebouwdeflexibiliteit

In tabel 14iseeninschattinggegevenvandekostenvandemogelijkescenario's.
Hieruitblijktdathetscenariomethetgrootsteverwachteeffectgeenkostenmetzichmeebrengt. Ditkomt
omdatverwachtwordtdatdehoutopbrengstenvanhettekappennaaldbosdekostenvandeomzettingnaar
loofbos kunnendekken.

Tabel 14
Inschattingeffectiviteitenkostenvandescenario's.
Scenario

Vermindering risicoop droogteschade

Aanpassingbeheer (typebegrazer

Kosten(euro perha)

+

0 of plus(opbrengstpacht)

0

Kostgeld(mogelijk batenvia culinaire
circuit)

aanpassen)
Aanpassingbeheer (ganzenbestrijden)
Omvormingnaaldbos naar loofbos
Grootschaliger toepassen dynamisch
kustbeheer

++

0 (houtopbrengst naaldhoutinevenwicht
aanplantkosten)

+ en-

Brengtgeldop(minder suppletiekosten)

(afhankelijkvan 1 okaletendens afslag
of aangroei kust )

Waterwinningaanpassennaarveranderende
omstandigheden (bijvoorbeeld kusterosie,

0

Hogekostenvoor drinkwaterbedrijf, in
principe nietvoorverpachter (SBB)

verzilting)
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Besprekingvande resultaten

Stappen
Alsbasisvoorhetbeheerondersteunend instrumentiseenstappensysteemontworpen.Bijdeuitwerkingvan
dezestappenvoortweetoetsgebieden isgeblekendatwelallestappennoodzakelijk zijn,maarenkelekunnen
wellichtefficiënter of anderswordenuitgevoerdenbijsommigestappendoenzichproblemenvoor.
- Stap 1 Gebiedsanalyse
Bijdegebiedsanalyse isgeblekendathetnoodzakelijk isomeerstgoednategaanwelkeactoren
(recentelijk)betrokkenzijnbijhetbetreffende gebiedenwelkeinformatiezijkunnenverschaffen.Zoisvoor
veelNatura2000-gebiedenaleenknelpuntenanalyse uitgevoerd,waarvangebruik gemaaktkan worden.
- Stap2Risico-engevoeligheidsanalyse
Bijdeuitwerkingvanderisico-engevoeligheidsanalyse voor droogteiseenmoeilijkheiddatdegevolgen
vanveranderingencijfermatigalleeningeschatkunnenwordenaandehandvanGt-data.Bijdiepegrondwaterniveaus(Gt.VIIen VIII)isdeinvloedvandroogtenietaftelezenaanGt-verandering,maarspeelthet
beschikbarevochtindewortelzoneeenbelangrijkerolvoordeoverlevingskansenvandevegetatie.
Hiervoor zijnechtervoordeverschillendevegetatietypen momenteelgeenkwantitatieve normenbekend.
Derisico-engevoeligheidsanalyse isnualleenvoordroogte uitgevoerd,maarhetisdenkbaar dattegen
dezelfde soortmoeilijkhedenwordtopgelopen bijeenfactor alsverzilting.In veelgevallenmoetdan
wordenteruggevallenopexpert-oordeel.
-

Stap3Beheeranalyseen
Stap 4Inbouwen vanflexibiliteit
Bijdebeheeranalyse isgekekennaarzowelbeheermaatregelenalsinrichting.Om tot eenvolledigoverzicht
tekomenvanmeermogelijkhedenvoorflexibiliteit inhetbeheervergtdebeheeranalysenogwatmeer
systematiek indeuitwerking.Hierbijmoetookhetomhetnatuurterreinliggende(landbouw)gebiedworden
betrokken.

- Stap 5Kosteneffectiviteit
Omuitdeverschillendemogelijkhedenvoor hetinbouwenvanflexibiliteit inbeheertekunnenkiezen,is
hetzeker noodzakelijk inzichttehebbenindekostenvaninvesteringenenjaarlijksterugkerendekosten
tenopzichtevanheteffect. Hiervoor moetennogwelgegevenswordenverzameldover kostenvoor
inrichtings-enbeheermaatregelentegendroogte,maarooktegenwateroverlast en verzilting.
Verdere uitwerking van eenbeheerondersteunendsysteem
HetdoelvanhetsysteemisomeenbeheerdervanNatura2000-natuur teondersteunenbijhetbepalenvan
mogelijkhedenvoor meerflexibiliteit inhetbeheervanzijnterreinenomdaarmeeintekunnenspelenop
optredendeveranderingen,zoalsmeerdroogteofwateroverlast enverzilting.Omhiervoor eenlandelijk
dekkendsysteemoptezettenmoet,afgezienvandebijwerkingvandesystematiek, nogveelinformatieop
eenrijwordengezet.Onderstaandetabelgeefteenschetsvandevragendievanbelangzijnvooreen
beheerder enwelkeinformatienodigisomdezevragentebeantwoorden.
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Tabel 15
Vragen vandebeheerderenbenodigdebasisinformatie.
Beheerdersvragen

Benodigde informatie

Welke delenvanmijnNatura 2000-natuur zijn sterk gevoelig

Overzichttypen natuur (habitats Natura 2000)

voor droogte,wateroverlast,verzilting?
Overzicht gevoeligheid habitats Natura 2000 voor droogte,
wateroverlast enverzilting(diverse kennissystemen ingebruik
of inontwikkeling)
Hoe groot isde kansdatdit optreedt?

Ruimtelijke doorrekening vanhetW+-scenario of andere
scenario's voor deNatura 2000-gebiedenc.q.gebruik maken
vanbestaande kaartbeelden op ditvlak

Hoegroot zijndegevolgen?

Kaartactuele habitats enbepalingwelke habitats onder
druk komenof gaanverdwijnenenwaar nieuwe habitats
kunnenontstaan

Waar liggenmogelijkhedenomflexibiliteit inte bouwenom
derisico's optevangen?
- Binnen bestaandebeheermaatregelen?

Matrix natuurtypen/beheermaatregelen

- Andere beheermaatregelen?

Overzicht vanbeheermaatregeleneffect

- Bijstellendoelen?
- Herinrichtingterrein of verplaatsing?

Overzicht vanmogelijkheden habitats elders

Watzijndekostenvandeverschillende mogelijkheden om

Overzicht vankosten beheermaatregelen en

flexibiliteit inte bouwenvoor de risicovermindering

inrichtingswerkzaamheden

Voor eenlandelijk bruikbaar systeemiserindeeersteplaatseenoverzicht nodigvanalleNatura2000gebieden enhunhabitats.Ditoverzicht isbeschikbaar.
Indetweedeplaats moetvanalleNatura2000-habitatsdegevoeligheidvoor droogte enwateroverlast
bepaaldworden.DaarnaastmoetvanhabitattypeninlaagNederlanddegevoeligheidvoorverziltingworden
onderzocht.Voor droogteenverziltingzijndezegegevensrecent beschikbaar gekomenofmomenteelin
ontwikkeling.
Vervolgens moetvoor alleNatura 2000-terreinen(ofterreintypen?)wordenbepaaldwelkegevolgenhetW+scenario(ofeenandertoekomstscenario) heeft.
Devolgende stapisomdemogelijkhedenvoor meerflexibiliteitopeenrijtezetten.Hiervoor iseenoverzicht
nodigvanmogelijke marges binnenbestaande beheermaatregelen (tijdstip,wijze,frequentievanuitvoering
e.d.),mogelijkhedenvananderebeheermaatregelen envanverplaatsingsmogeiijkhedenvanhabitats.
Voor deuiteindelijke keuzeopbasisvaneffecten inrelatietot kostenisereenoverzicht nodigvandekosten
vanbeheermaatregelen eninrichtingsmaatregelen.
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Bijlage 1 Beheermaatregelen DeBorkeld

Deafgelopenpaarjaar zijnveelmaatregelenvoor natuurherstelgetroffen inDeBorkeld.Vrijwelalleslotenen
greppelszijngedicht,tientallenhectarenboszijnomgevormdenvaneengrootaantalagrarischepercelen(ca.
20ha)isdebouwvoorverwijderdmetalsvoornaamste doeluitbreidingenverbeteringvandekwaliteitvan
VochtigeheideenHeischralegraslanden.Dekomendebeheerplanperiodezalheteffectvandezemaatregelen
duidelijkworden.Hieronder isaangegevenwelkemaatregelengenomendienentewordenindeeerste
beheerplanperiode enwelkeindetweedeenderdebeheerplanperiode.
Eerstebeheerplanperiode
- Wens:VrijstellenJeneverbesstruikeninbostenoostenvanhetElsenerveen(ca.3bospercelenvan
particulierenwaarbinnennogstruwelenvoorkomen).Actie:Ontwikkeldoelstellingen stimulerenbijdeze
particulierendanweloverdrachtgrondaanterreinbeheerder, inzichtinaanwezigheidJeneverbesstruwelen
krijgen<actieProvincie>
DrukbegrazingmetschapentussenJeneverbesstruwelen(no-regret)enopkansrijkelocatiesontwikkeling
Heischralegraslanden(nadebloeitijd) <actieStaatsbosbeheer
PlaggentussenJeneverbessenenbekalken(rekeninghoudendmetkenmerkende paddenstoelen),ca.5%van
hetareaalindestruwelen(no-regret) <actieStaatsbosbeheer
Opbasisvanresultatenvanhetlandelijkeonderzoek naarJeneverbesverjonging enervaringeninbeheer
aanvullendemaatregelenvoorverjongingvanJeneverbestruwelen plannen <actieStaatsbosbeheer
ExtensieverunderbegrazingvandeDrogeheidevooro.a.structuurvariatie enlooppaadjes <actieStaatsbosbeheer
Zandigeplekkenmakenenbekalkenopvoormalige stuifzandheide, betreftwestelijkegedeeltevandedroge
heidevegetaties.Doel:structuurvariatie <actieStaatsbosbeheer
Periodiekkleinschaligbrandenvandeheide(+nabegrazing)weer invoerenomvariatievandeheidete
vergroten(m.n.zeer kortevegetaties) <actieStaatsbosbeheer
MeermalenmaaienvandemetPijpestrootje vergrasteVochtigeheideindeveenrand(zinvolter plaatsevan
mineraleondergrond),kleinschaligplaggenvandevochtige heide <actieStaatsbosbeheer
Herintroductie plantensoorten innieuwteontwikkelenareaalVochtigeheide/Heischralegraslandendatin
2009/2010 isingericht)dooropbrengenmaaiselensoortgerichte herintroducties.Ditmoetsnelgebeuren
omdatdeakkersalgeplagdzijnen'window'voorvestigingernuis.Hetprotocolvoor herintroductievan
Staatsbosbeheer wordtgevolgdenbijonderzoekerswordtadviesingewonnen <actieStaatsbosbeheer
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Kleinschaligverwijderenverzuurde bovenstebodemlaagLeemkuilenwaarvegetatiekwaliteit enbasenhuishouding(bodemonderzoek) nietmeervoldoet.Dezeingreepwordteventueelgecombineerd metherintroductie
vansoorten.Goedontwikkelde Heischralegraslandenkomenvooralvoor opoudebodemprofielen,daarom
dientditwerkzodanigtewordenuitgevoerddathetbodemprofielzoveelmogelijkwordtgespaard octie
Staatsbosbeheer
BosrandterugzettenbijdeLeemkuilenomgroter aaneengeslotenopengebiedtecreeerenvanvochtigeheide
enheischraalgrasland octie Staatsbosbeheer
Robuuster makenLeemkuilendoorverbindingteleggenmetheideareaalenveenranddoor middelvan kleinschaligeboskapenwaarnodigverwijderenvandebovenstebodemlaag octie Staatsbosbeheer
Eerste2jaar vanhetbeheerplan. uitvoeringhydrologischenecohydrologisch onderzoek metalsdoelen:
- Vaststellenrelatietussenstijghoogtewatervoerende pakketenfreatischegrondwaterstanden inde
veenkern(laagte)enfreatischesystemenopdeleemlaag.
- Kwantificerenvandeinvloedvanontwatering(landbouwkundige ontwateringenbermslotenAl) buiten
hetNatura2000gebiedenvangrondwateronttrekkingen en-winningenopdestijghoogtevanhetwatervoerendepakketinBorkeld.BijdezeanalyseB28D0302_1betrekken.Dezebuisheefteenlangemeetreeksvan1955tot 2007waarmeemettijdreeksanalyse deinvloedvangrondwateronttrekkingenkan
wordenbepaaldopbasisvanmeetgegevens.
- Effectiviteit vanverminderenontwateringbuitenNatura2000 gebiedvoor realiseren instandhoudingsdoelen
voor habitattypenH3160Zurevennen,H4010_AVochtige heideendevochtigevariantvanhabitattype
H6230Heischralegraslanden.
Directwordttenbehoevevanditonderzoek hetgrondwatermeetnet geëvalueerd engeoptimaliseerd enwordt
hetintrekgebiedvandelaagteinbeeldgebracht. Opbasisvanbestaandegegevensenveldonderzoek wordt
dediepteliggingvanslechtdoorlatende lageninbeeldgebracht. Hydrologischeberekeningenoplokaalniveau
bepalendeeffectenvaningrepen/maatregelenindewaterhuishouding.Samenmeteenevaluatievanhet
natuurherstelgedurende deeerste beheerplanperiode mondtdatuitineenvoorstelvoor maatregeleninde
tweedebeheerplanperiode. Potentiële maatregelenzijn:verhogenpeilenOvertoom-Middelveen (tennoorden
vanAl), hetplaatsenvanwaterkerende schermenlangsdeAl oplocatieswaarbijdeaanlegvandeAl slecht
doorlatende bodemlagenzijndoorgraven,dichtenvanbermslotenlangsdeAl enverminderenvandeeffecten
vandedrinkwaterwinningen.Bevindingeninpluggeninlandinrichtingsproces Overtoom-Middelveen.Indien
mogelijk indeeerstebeheerplanperiode:hetnemenvanmaatregelentbvverhogingvandestijghoogte inhet
eerstewatervoerende pakket octie WaterschapRegge&DinkelenStaatsbosbeheer
MonitorenontwikkelingHeischralegraslanden/Vochtige heideoprecentingerichtepercelen.Nieuwingerichte
percelentenzuiden/zuidoostenvandeveenrandopnemeninhetbijhetvorige puntgenoemdehydrologisch
meetnet octie Staatsbosbeheer
Intensief beheer bosopslagtpv30hectarevanin2008t/m 2010 omgevormdbosindeeerstebeheerplanperiode.Inclusief plaatselijk strooisellaagverwijderen(tpv 10ha).Dezemaatregelwordtuitgevoerdomte
voorkomendatdezichnetontwikkelende Drogeheidedichtgroeit.
Tweedeenderdebeheerplanperiode
Herintroductiefaunasoorten(bijv.Gentiaanblauwtje) alsareaalVochtigeheide/Heischralegraslandenvoldoende
isuitgebreidenhetleefgebiedvanzulkesoorten involdoendemateaanweziglijkttezijnendesoortenerniet
opmiddellangetermijnopeigenkrachtkunnenkomenviabijvoorbeelddeEcologische Hoofdstructuur.Het
protocolherintroductievanStaatsbosbeheer)wordtgevolgd octie Staatsbosbeheer
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Nemenvan maatregelen tenbehoeve van beperking ontwatering engrondwateronttrekkingen en(indien nodig)
verbeteren vandegrondwaterkwaliteit door inspoeling van meststoffen tebeperken. Deze maatregelen zijn
afhankelijk vandeuitkomsten van onderzoek indeeerste beheerplanperiode (zie hierboven).
Eerste, tweede enderde beheerplanperiode
Terugdringen verhoogde stikstofdepositie (spreiding over drie beheerplanperioden)

Samenvatting belangrijkste beheermaatregelen
Voor hetbehoud endeverbetering vanhethabitattype Vochtige heide iseenvernatting noodzakelijk.De
inschatting isdatditmet maatregelen indewijde omgeving (regionale grondwaterstandsverhoging) realiseerbaar is.De uitbreiding-enverbeterdoelen voor de droge heideendejeneverbesstruwelen kunnenvooreen
belangrijk deel gerealiseerd worden door interne terreinmaatregelen(lokale boskap, begrazing).
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Bijlage 2 Vertaaltabel habitattypen
KopvanSchouwen

Duin-

Habitattype

Toelichting

compartiment
H2110

Embryonale duinen

hogestrand

H2120

Witte duinen

witte duinen

H2130.A Grijzeduinen
(kalkrijk)

grijze duinen

witte duinen'inruimezinopgevat(d.w.z.duinenwaar zandverstuift en
instuift, metonvolledig geslotenvegetatiedek) zouook dit subtypevande
'grijze duinen'kunnenomvatten

H2130_B Grijzeduinen
(kalkarm)

grijze duinen

H2130_C Grijzeduinen

grijze duinen

(heischraal)
H2150

Duinheidenmet

grijze duinen

struikhei
H2160

Duindoornstruwelen

grijze duinen

H2170

Kruipwilgstruwelen

grijze duinen

substraat magniethelemaal ontkalkt zijn(Heukels' Flora, 2005)

H2180_A Duinbossen (droog)

binnenduinen

H2180.B Duinbossen (vochtig)

binnenduinen

H2180.C Duinbossen

binnenduinen

beperkttot binnenduinrand

duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moet eenlaagte zijn;waterstand moet

H2190.B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moeteenlaagte zijn;waterstand mag
eendeelvan(winterhalfljaar bovenmaaiveldkomen,maar niet permanent,
substraat moet kalkhoudendzijn)

H2190_C Vochtige duinvalleien

Duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moet eenlaagte zijn;waterstand mag

beperkt tot topografisch laaggelegen delen;waterstand mageendeelvan
(winterhalfljaar tot aanof bovenmaaiveldkomen,maar niet permanent.

(binnenduinrand)
H2190.A Vochtige duinvalleien

ook inzomerhalfjaar (deelvandetijd) boven maaiveldkomen)

(openwater)

eendeelvan(winterhalfljaar bovenmaaiveldkomen,maar niet permanent,

(ontkalkt)

substraat moetkalkarmof kalklooszijn)
H2190J) Vochtige duinvalleien

duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moeteenlaagte zijn;waterstand mag
eendeelvan(winterhalfljaar bovenmaaiveldkomen,maar niet permanent,

(hogemoerasplanten)

locatie isrelatief productief,dusvoedselrijk-daarmeewaarschijnlijk ook in
enigemate kalkhoudend)
H6410

Blauwgraslanden

duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moet eenlaagte zijn;waterstand mag
eendeelvan(winterhalfljaar tot aanof bovenmaaiveldkomen(pias-dras),
maar nietpermanent, locatie isrelatief weinigproductief,dusvoedselarm,
echterwel(matig) kalkrijk)

H6430.A Ruigtenenzomen
(moerasspirea)

duinvalleien

topografisch enhydrologisch bepaald(moeteenlaagte zijn;waterstand mag
eendeelvan(winterhalfljaar bovenmaaiveldkomen,maar niet permanent,
locatie isrelatief productief,dusvoedselrijk•en(matig) kalkrijk)
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