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1. Inleiding 
 
 
Op 2 juni 2006 is door Kennemerstrand NV, Gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, 
Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud een convenant ondertekend met betrekking 
tot de ontwikkelingen rond het Kennemermeer in de gemeente Velsen. In dit convenant 
is een grens afgesproken tussen het natuurgebied rond het Kennemermeer en het 
toeristisch gebied rond de Marina. Deze grens is later ook opgenomen als officiële 
begrenzing van het habitatrichtlijngebied Kennemerland-Zuid. In dit convenant zijn ook 
afspraken gemaakt over de verdere toeristische ontwikkelingen rond de Marina en zijn 
afspraken gemaakt over het natuurbeheer rond het Kennemermeer. 
 
Als uitvloeisel van dit convenant is in 2006 door de Stichting Duinbehoud (i.s.m. 
Natuurmonumenten en de Vrienden van het Kennemerstrand) een beheerplan opgesteld. 
Op basis van dit beheerplan voeren de Vrienden van het Kennemerstrand (i.s.m. KNNV, 
Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten en de gemeente Velsen) het natuurbeheer 
uit. Dit beheer is gericht op de instandhoudingsdoelstellingen conform de habitatrichtlijn 
en betreft met name het terugdringen van duindoorn en wilg en een daarop volgend 
maaibeheer ten gunste van vochtige duinvalleisoorten. 
 
Het beheer van het Kennemermeer, de wandel- en fietspaden en de hekwerken rond het 
gebied is in handen van de gemeente Velsen.  
 
Het voorliggend beheerplan is een actualisatie van het beheerplan uit 2006 en dient als 
basis voor het uit te voeren natuurbeheer in de komende drie jaar (2010 t/m 2012). 
De grens van het plangebied wordt aan de west- en noordzijde gevormd door de grens 
van het habitatrichtlijngebied, aan de oostzijde door het fietspad en aan de zuidzijde 
door het wandelpad naar het strand. 
Bij de opstelling van dit beheerplan is dankbaar gebruik gemaakt van het rapport “Flora 
onderzoek Kennemerstrand” van Lily de Boer uit 2008 en het rapport “Beheerplan 
Kennemerstrand” van Marcel Rijkelijkhuizen uit 2008. 
 
 
 
 
 

Luchtfoto van het Kennemermeer 
langs het strand van IJmuiden 
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2. Beschrijving van het plangebied 
 
 
2.1 Historie Kennemermeer en Kennemerstrand 
 
Het ontstaan van het Kennemerstrand heeft indirect te maken met de opbloei van de 
Amsterdamse haven in de Gouden Eeuw. Toen de haven steeds moeilijker bereikbaar 
werd als gevolg van verzanding van de Zuiderzee, werd in 1824 het 80-km lange Groot 
Noord-Hollandsch Kanaal richting Den Helder gegraven. Al snel werd duidelijk dat dit 
kanaal vanwege zijn grote lengte en geringe breedte niet voldeed. Daarom werd besloten 
tot het graven van het Noordzeekanaal. Aan de monding ervan werd IJmuiden gesticht, 
compleet met haven, sluizen en pieren. In de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn de 
pieren verlengd tot bijna vier kilometer in zee. 
Als gevolg van de verlenging van de pieren en de zeestroming ontstond ten zuiden van 
de zuidpier een enorme strandvlakte van een kilometer breed (Herziene Kustvisie 
IJmuiden, 2006). Hierop ontstonden jonge duintjes die begroeid raakten met 
Biestarwegras en Zeewolfsmelk. Behalve de natuur kreeg ook de gemeente oog voor het 
gebied. Er werden allerlei plannen gemaakt om het strand te ‘ontwikkelen’. Begin jaren 
negentig van de vorige eeuw is samen met de aanleg van de jachthaven en boulevard 
van IJmuiden een recreatieplas, het Kennemermeer, gegraven. Met het zand werd aan 
de zeezijde, de west- en zuidzijde, een duinenrij aangelegd ter bescherming. 
Ten zuiden van het meer werd een gebied aangewezen voor natuurontwikkeling. In 
eerste instantie werden hier duintjes neergelegd en rijshout ingeplant, dit was na twee 
zware stormen echter verdwenen. Hierna werd dit gebied volledig aan de dynamiek 
overgelaten. Er zijn stuifduintjes ontstaan en er heeft zich een natuurlijk proces van 
duinvorming ontwikkeld. Dit gebied is in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten.  
Aan de zuid- en oostzijde van het Kennemermeer zijn in de loop der tijd zeer waardevolle 
vochtige duinvalleien ontstaan. Deze duinvalleien zijn echter meer en meer begroeid 
geraakt met Duindoorn en Kruipwilg met verlies van belangrijke natuurwaarden. 
Tot op heden vindt er nog steeds aanwas plaats op het Kennemerstrand. Verwacht wordt 
dat dit proces door zal gaan tot de kust zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie en er 
een evenwichtssituatie is ontstaan. 
 
In 2006 is door Kennemerstrand NV, Gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, 
Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud een convenant ondertekend met betrekking 
tot de ontwikkelingen rond het Kennemermeer in de gemeente Velsen. In dit convenant 
is een grens afgesproken tussen het natuurgebied rond het Kennemermeer en het 
toeristisch gebied rond de Marina. Deze grens is later ook opgenomen als officiële 
begrenzing van het habitatrichtlijngebied Kennemerland-Zuid. In dit convenant zijn ook 
afspraken gemaakt over de verdere toeristische ontwikkelingen rond de Marina en zijn 
afspraken gemaakt over het natuurbeheer rond het Kennemermeer. 
 
 
2.2 Geologie, geomorfologie en hydrologie 
 
Het Kennemerstrand bevindt zich ten zuiden van de jachthaven van IJmuiden. Het 
gebied bestaat uit een binnenmeer dat aan de westelijke en zuidelijke zijde wordt 
afgeschermd door een aangelegde duinenrij. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de 
oorspronkelijke zeereep. Achter de zeereep bevindt zich het natuurmonument ’Duinen 
van Velsen’ dat eigendom is van en in beheer is bij de Gemeente Velsen. Dit gebied 
behoort tevens tot het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. 
 
Geologie en geomorfologie 
De bodem van het gebied bestaat uit kalkrijk, humusarm, niet lemig fijn zand en behoort 
tot de duinvaaggronden. Het grootste deel van het gebied werd gevormd door aanwas uit 
zee.  
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Door de verlenging van de pieren van IJmuiden hebben er veranderingen in de 
zeestromen plaatsgevonden. Er vindt erosie plaats ter hoogte van Heemskerk en 
Castricum en ter hoogte van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. Het vrijgekomen zand 
wordt deels afgezet bij de Noordpier, maar grotendeels bij de Zuidpier. Er is hier dus 
sprake van aanwas en verbreding van het strand. 
De erosie ten zuiden van het Kennemerstrand nabij Bloemendaal aan Zee wordt deels 
tegengegaan door zandsuppletie (opspuiten van zand om het strand te verbreden). Voor 
een aanzienlijk deel komt dit zand uiteindelijk weer terecht bij de pieren. Voor de aanleg 
van de westelijke duinenrij is het zand gebruikt dat vrij kwam bij de aanleg van het 
binnenmeer. Voor de zuidelijke duinenrij is gedeeltelijk zand uit het meer gebruikt, maar 
ook zand van omliggende duinen. Vlak aan de oostzijde van het meer, dus aan de 
buitenzijde van de oorspronkelijke zeereep is ook zand gedeponeerd uit het meer 
(Rijkelijkhuizen, 2008).  
De duinen die zich aan de oostzijde van de oorspronkelijke zeereep bevinden, dus net 
buiten het te beschrijven gebied, zijn geomorfologisch in te delen bij de middenduinen 
waarvan de bodem minder kalkrijk is dan die van de buitenduinen. De oorspronkelijke 
zeereep is geomorfologisch in te delen bij de buitenduinen, die bestaan uit 
microparaboolduinen met tot 20m hoge ruggen en enkelvoudige uitblazingsvalleien 
(Kluiters, 1988). Ten westen van het Kennemerstrand bevindt zich de kust die bestaat uit 
een breed strand dat afloopt in zuidelijke richting. 
Het gebied ten zuiden van het Kennemerstrand, in eigendom van Natuurmonumenten, 
wordt aan de dynamiek van wind en water overgelaten (mededeling R. Luntz, 2008). 
Hierdoor zijn kleine stuifduintjes ontstaan. Deze duintjes zijn echter niet geheel natuurlijk 
ontstaan, ze zijn van oorsprong aangelegd. Onder invloed van westerstormen zijn de 
duintjes gaan verstuiven. Hier bevindt zich ook de zogenaamde slufter, waar de zee in 
het recente verleden af en toe naar binnen stroomde, maar die nu door de vorming van 
jonge duintjes en (natuurlijke) ophoging van het strand van de zee raakt afgesloten.  
 
Het gebied ten noorden van het Kennemerstrand wordt intensief gebruikt. Het is mogelijk 
dat hier alsnog gebouwd gaat worden, maar wellicht blijft een klein deel in dit gebied 
behouden aangezien hier een bijzonder stukje natuur te vinden is waar plantensoorten te 
vinden zijn die kenmerkend zijn voor het zogenaamde Zeedorpenlandschap. 
Zeedorpenlandschappen zijn ontstaan in de tijd dat de jonge duinen nog vrij dynamisch 
waren. Verstuivingen en overstuivingen waren aan de orde van de dag. Vanwege de 
geringe actieradius van de toenmalige bewoners van de oude vissersdorpen woonden 
deze mensen vrij geïsoleerd en waren ze aangewezen op hun nabije omgeving. Het 
relatief arme en kale duingebied werd op allerlei manieren gebruikt. Dit betrof in de 
eerste plaats kleinschalige agrarische activiteiten. Men weidde er geiten en schapen en 
soms ook koeien. De mest van de dieren werd – samen met de mest van de bewoners 
zelf – gebruikt om de schrale akkertjes en moestuintjes te verrijken. Het omspitten van 
deze akkertjes en tuintjes betekende trouwens ook een ingreep in de 
bodemontwikkeling. Daarnaast werd brandhout gekapt uit het struweel en sneed men 
helm om touw te maken. Door dergelijke activiteiten en door de betreding door mens en 
vee ontstond een humeuze en tegelijk vrij kalk- en voedselrijke bodem (Doing, 1988). 
Behalve cultuurhistorische waarde heeft het zeedorpenlandschap ook grote floristische 
kwaliteiten. De karakteristieke soorten van de zeedorpenflora zijn onder te verdelen in 
drie groepen: akkersoorten, duingraslandsoorten en storingssoorten. Voorbeelden van 
vertegenwoordigers van zeedorpenflora zijn onder meer: Wondklaver, Kleine steentijm, 
Kegelsilene, Steenanjer, Hondskruid en Zwenkdravik. Ook enkele zeereepsoorten zijn 
vooral rond de zeedorpen te vinden, zoals Blauwe zeedistel en Zeewinde (Van Velzen 
e.a., 2004). 
 
Hydrologie 
Het duinlandschap is op het strand gevormd door opwaaiend zand en duinvorming, maar 
het zoute zeewater is in de ondergrond nog steeds aanwezig. Als gevolg van het 
neerslagoverschot dat voor het West-Europese zeeklimaat kenmerkend is, ontvangen de 
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duinen jaarlijks een portie zoet regenwater dat in de grond wegzakt en op het zoute 
grondwater stagneert. Het zoete regenwater heeft een lagere soortelijke massa dan het 
zoute grondwater en blijft daarop drijven. Op deze manier is een zoetwaterlens met een 
paraboolvormige onderrand gevormd. Op de grenslaag tussen zoet en zout water 
ontstond een brakke zone. Door de beperkte stroomsnelheid van het grondwater heeft de 
zoetwaterlaag zich opgehoopt, wat betekent dat op sommige plaatsen het grondwaterpeil 
tot enkele meters boven NAP kan komen en ook tot op het maaiveld van vochtige 
duinvalleien komt. 
Omdat het duinwater voortdurend afstroomt naar lager gelegen delen, ontstaat dan kwel 
(Van Velzen e.a., 2004). Veel kwelwater op het Kennemerstrand is afkomstig van het 
naastliggende duingebied waar de grondwaterstanden hoger zijn. Dit grondwater stroomt 
door kalkhoudend zand en levert in de duinvalleien kalkrijke kwel op.                   
 
Drinkwaterwinning en beheer 
Tot in de jaren-90 van de vorige eeuw heeft grondwaterwinning in de duinen ten oosten 
van het Kennemerstrand plaatsgevonden. Door beëindiging van de grondwaterwinning en 
door aangroeiing van de strandvlakte heeft er een geleidelijke verhoging van de 
grondwaterstand voorgedaan. De als gevolg van waterwinning verdroogde valleien 
verkregen hierdoor opnieuw een vochtig karakter. Het grondwaterpeil rond het 
Kennemermeer is ook hoger komen te liggen, waardoor het grondwater vlak onder, en 
soms boven, het maaiveld komt.  
Het waterpeil van het Kennemermeer wordt gereguleerd door een duiker die water af kan 
voeren via de jachthaven (Smit et al., 2005).  
 
In de winter van 2003/2004 is het Kennemermeer uitgediept om de ontstane 
beperkingen ten aanzien van waterrecreatie (te snelle opwarming van het ondiepe water 
en overlast door zwemmersjeuk) op te heffen. Het uitdiepen is gebeurd met een kleine 
waterzuiger, waarbij met name de begroeide oevers zijn gespaard. Het vrijgekomen zand 
is over de eerste duinenrij op het strand gebracht. Over de kwaliteit van het opgespoten 
zand is van de strandhuisbewoners geen klacht ontvangen. 
Er is 46.000m³ zand uit het meer gezogen en het oorspronkelijke onderwaterprofiel van 
de bodem is weer aangebracht. Het beheer van de gemeente is er op gericht om het 
oorspronkelijke onderwaterprofiel in stand te houden en indien nodig vaker zand uit het 
meer te halen (Smit et al., 2005). 
 
Ten zuiden van het Kennemermeer ligt nog een andere kleine plas. Deze plas is in beheer 
van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft hier gekozen voor de optie ‘niets 
doen’, dat betekent het achterwege laten van intern beheer. Elke zes jaar wordt er 
kwaliteitstoets gehouden waarna wordt vastgesteld of het beheer aanpassingen behoeft. 
Het water in het meer bestaat grotendeels uit regenwater. Het zoute zeewater zou hier 
vrij naar binnen kunnen stromen, wat echter zelden meer gebeurt, waardoor het water 
vrijwel zoet is (mededeling R. Luntz 2009). 
 
Ondanks zijn ligging zo dicht aan de kust, is er in het gehele gebied maar beperkte 
invloed van zout water te bespeuren. Slechts enkele soorten zijn aanwezig die 
kenmerkend zijn voor zoute of brakke gronden; de opvallendste hiervan is Zulte (Aster 
tripolium). De groei van dergelijke planten is mogelijk door invloed van saltspray. 
Saltspray houdt in dat de zeewind zoute druppeltjes meevoert naar de kust (Kluiters, 
1988). 
 
 
2.3 Wetten en regelgeving 
 
De volgende wetten en regelgevingen zijn van toepassing op het Kennemerstrand. De 
informatie is grotendeels ontleend aan Janssen en Schaminée (2003). 
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Natura 2000 
Natura 2000 is een door de lidstaten van de Europese Unie (EU) aangewezen netwerk 
van natuurgebieden. De aangewezen gebieden dienen ter bescherming van de 
biodiversiteit, flora en fauna en ter bescherming van de gebieden (natuurlijke habitats) 
zelf. Hierbij zijn inbegrepen de gebieden die onder de Habitatrichtlijn vallen. De idee 
achter de Natura 2000 gebieden is dat natuur niet ophoudt bij de landsgrenzen en dat er 
op Europees niveau wetten en regels moeten worden opgesteld tot behoud van de 
natuur. Het netwerk zal in totaal circa 450.000 km² omvatten, wat neerkomt op 10-15% 
van de oppervlakte van de EU. In 2010 moet het netwerk voltooid zijn. Het 
Kennemermeer en het Kennemerstrand zijn beide vrijwel geheel aangewezen als 
onderdeel van het Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’. 
 
Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn, in 1992 door de Europese Unie vastgesteld, richt zich op natuur van 
Europees gehalte, dat wil zeggen op natuur waarvoor Europa op wereldschaal een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt.  
De regeling omvat een lijst van natuurtypen (habitattypen) en soorten die internationaal 
bescherming behoeven. Vogels zijn hierbij uitgezonderd omdat daarvoor al eerder een 
aparte Vogelrichtlijn is ingesteld. 
In het kader van de Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verantwoordelijk voor:  

• de bescherming van natuurlijke habitats en habitats van een aantal specifieke 
soorten (gebiedsbescherming);  

• de strikte bescherming van soorten die van belang zijn voor de Europese Unie 
(soortenbescherming). 

Ook hier geldt dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om deze habitats 
in stand te houden en te herstellen. Deze maatregelen moeten voldoen aan de 
ecologische vereisten van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de 
speciale beschermingszones. Het gaat hierbij om beheersplannen en andere passende 
maatregelen (Janssen, 2003). 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De EHS is een netwerk van natuur gebieden in Nederland. In deze gebieden staat 
bescherming en natuurontwikkeling centraal. Dit netwerk moet ervoor zorgen dat plant- 
en diersoorten niet opgesloten raken in geïsoleerde gebieden en dat deze zich vrij 
kunnen verplaatsen van het ene gebied naar het ander. Op deze manier zullen soorten in 
geïsoleerde gebieden niet of minder snel uitsterven.  
De EHS bestaat uit:  

• bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en 
zogenaamde robuuste verbindingen;  

• landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 
(beheergebieden);  

• grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de 
Waddenzee).  

De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. In de EHS geldt het `nee, 
tenzij`-principe. Dit betekent dat activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur niet 
toegestaan zijn. Ontwikkelingen op het gebied van wegenaanleg, bebouwing en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als er een groot maatschappelijk belang 
mee gediend is en er echt geen alternatief is. 
 
Flora- en Faunawet 
Op 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de 
bescherming van plant- en diersoorten in Nederland. In de Flora- en faunawet zijn EU-
richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) 
en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.   
Onder de flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen:  

• een aantal inheemse plantensoorten;  
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• alle van nature in Nederland voorkomende zoogdierensoorten (behalve de zwarte 
rat, de bruine rat en de huismuis);  

• alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende 
vogelsoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten;  
• alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van 

soorten vermeld in de Visserijwet 1963);  
• een aantal inheemse diersoorten;  
• een aantal uitheemse dier- en plantensoorten.  

De wet regelt onder meer beheer, schadebestrijding en menselijke activiteiten die een 
schadelijk effect kunnen hebben op beschermde soorten, zoals jacht, handel en bezit. 
 
De flora- en faunawet gaat uit van het `nee, tenzij`-principe. Dit houdt in dat alle in de 
wet opgenomen flora en fauna beschermd is tegen schadelijke activiteit. Slechts onder 
bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 
In de flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat de mens geen 
schade aan flora en fauna mag toebrengen. Dit geldt voor alle flora en fauna in 
Nederland, of het nu om beschermde soorten gaat of niet. Wanneer de planten of dieren 
beschermd zijn geldt de zorgplicht ook bij ontheffingen. 
De flora- en faunawet maakt het voor provincies mogelijk een bepaalde plek in landschap 
aan te wijzen als beschermde leefomgeving. Zo kunnen plaatsen die van groot belang 
zijn voor het voortbestaan van een planten- of diersoort, worden beschermd. Een 
beschermde leefomgeving kan bijvoorbeeld zijn: een fort of bunker waar vleermuizen 
overwinteren, een dassenburcht, een muur waarop beschermde planten groeien of een 
plek waar orchideeën groeien.  
 
Keur 
De keur, vastgesteld door het Hoogheemraadschap van Rijnland, regelt alle geboden en 
verboden omtrent waterstaatswerken, dat wil zeggen waterkeringen en watergangen. 
Het Kennemerstrand ligt buitendijks en ligt tegen de zeereep aan. Bij veranderingen in 
het gebied, beheersmatig, maar ook als gevolg van eventuele (her)inrichting dient 
rekening gehouden te worden met deze wetten en bepalingen (Rijkelijkhuizen, 2008). 
 
 
2.4 Habitattypen en instandhoudingsdoelstellingen 
 
Sinds kort kennen we op Europees niveau in het kader van de habitatrichtlijn de 
zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. In het hiernavolgende wordt de huidige 
situatie beschreven geldend voor het Kennemerstrand, volgens het ontwerpbesluit 
Kennemerland-Zuid 2004. 
 
Habitatrichtlijngebied                                                                                                                
Het Kennemerstrand is als habitatrichtlijngebied aangewezen voor de volgende habitats: 

• Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgronden met Salicornia spp. en 
andere zoutminnende soorten (H1310) 

• Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)(H1330) 
• Embryonale wandelende duinen (H2110) 
• Duindoornstruwelen (H2160) 
• Duinen met Kruipwilg (Salix repens ssp.argentea) (Salicon arenariae) (H2170) 
• Vochtige duinvalleien (open water, kalkrijk) (H2190) 

 
En voor de volgende soorten: 

• Groenknolorchis (Liparis loeselii) 
• Nauwe korfslak (Vertigo angustior).  

 
Voor een uitgebreide beschrijving, zie bijlage 2. 
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Door Bureau Waardenburg (Smit et al.,2005) zijn in 2003 de verschillende habitattype op 
het Kennemerstrand in kaart gebracht. De volgende percentages kwalificerend 
habitattype zijn aanwezig (opp. naar Brandjes et al., 2003 uit: Smit et al., 2005 met de 
opmerking, dat de percentages gerelateerd zijn aan een gebied van 40 ha terwijl het 
totale beheergebied 50 ha is): 
 
Habitattype 2120 Wandelende duinen op de strandwal met helm 17% 
Habitattype 2130  Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie 3% 
Habitattype 2160 Duinen met duindoorn 28% 
Habitattype 2190 Vochtige duinvalleien 18% incl. het meer met rietoevers 47% 
 
De habitattype 1310, 1330, 2110 en 2170 zijn in 2003 niet in voldoende mate 
aangetroffen in het gebied en derhalve niet op kaart aangegeven. 
 

 
 
 
Gewenst beheer conform habitatrichtlijn 
- Voor habitattype 2120 (wandelende duinen) geldt in dit gebied geen specifieke 

beheeropgave, wel wordt getracht om de leefgebieden voor soorten als Blauwe 
zeedistel en Zeewinde te handhaven en is stuivend zand van belang voor 
habitattype 2130. 

- Voor habitattype 2130 (vastgelegde of grijze duinen) geldt een beheeropgave 
(kwaliteitsverbetering door o.a. maaibeheer of begrazing); hieronder valt o.a. het 
zeedorpenlandschap. Voor subtype A (kalkrijke grijze duinen) geldt een 
uitbreidingsopgave. 

- Voor habitattype 2160 (duindoornstruweel) is een achteruitgang ten gunste van een 
ander habitattype (b.v. vochtige duinvalleien of grijze duinen) toegestaan. 

- Habitattype 2170 (duinen met Kruipwilg) komt in beperkte mate voor; enige 
achteruitgang ten gunste van vochtige duinvalleien is toegestaan. 

- Voor habitattype 2190 (vochtige duinvalleien) geldt nadrukkelijk een 
verbeter/uitbreidingsopgave (meer oppervlakte, hogere kwaliteit). 
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2.5 Inventarisaties  
 
De inventarisatielijst van 2008 (bijlage 3) geeft weer welke soorten dit jaar gevonden 
zijn. In deze bijlage is tevens aangegeven wat de status op de Rode Lijst is en welke 
soorten een andere bijzondere status hebben. Zo zijn er soorten die onder de 
Natuurbeschermingswet vallen en zijn er soorten die Natuurmonumenten hanteert als 
zijnde aandachtsoorten. 
 
Vegetatietypen 
Bijna geheel rondom het meer zijn de laagste delen begroeid met Riet, Lisdodde en Ruwe 
bies, gevolgd door een zone waarin Gewone waterbies domineert. Het grondwater staat 
hier bijna het hele jaar boven het maaiveld. Beide zones horen bij de Rietklasse. In de 
zone erboven bevinden zich verlandingsgemeenschappen, waarin Duinrus, Waternavel en 
Watermunt domineren. Het grondwater staat hier gelijk met of net onder het maaiveld. 
Vleeskleurige orchis en Gewone brunel worden gevolgd door soorten uit de Klasse der 
matig voedselrijke graslanden, zoals Zeegroene zegge, Slanke duingentiaan, 
Moeraswespenorchis en Stijve ogentroost.  
Een groot deel van de vegetatie dat hierna in gradiënt volgt en niet wordt gedomineerd 
door Duindoorn en Kruipwilgstruweel behoort tot het Knopbiesverbond, met soorten als 
Dwergzegge, Zeegroene zegge, Stijve ogentroost, Parnassia, Armbloemige waterbies,  
Knopbies en zelfs de Groenknolorchis. Het Knopbiesverbond bevat hier een aantal 
soorten uit het voorafgaande successiestadium, het Zeevetmuur-verbond, 
vermoedelijk van de subassociatie met Waterpunge van de Associatie van 
Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia, met soorten als Hertshoornweegbree, 
Strandduizendguldenkruid, Sierlijke vetmuur, Herfstbitterling en Bleekgele droogbloem. 
Aan de droge kant zijn er overgangen naar de Klasse der Vloedmerk gemeen-
schappen, met soorten als Strandbiet en Zeeraket (Diemeer en Plug, 2004).  
Op één plek is recent Rond wintergroen aangetroffen tussen Kruipwilg. Deze soort kan 
wijzen op een ontwikkeling in de richting van de Associatie van Wintergroen en 
Kruipwilg, die bij droger wordende omstandigheden in de plaats komt van de Knopbies-
associatie.  
Op de hoogste delen en aan de zeezijde van de duinrug komt een vegetatie voor die 
behoort tot de Helm-klasse. Soorten als Akkermelkdistel, Zandzegge, Akkerdistel en 
Duinzwenkgras worden hier tussen de overheersende Helm aangetroffen. Meer lokaal 
komen de zuidelijke soorten Zeewinde en Blauwe zeedistel voor, die beide een voorkeur 
voor de omgeving van zeedorpen tonen. Dat er ook aan de binnenzijde van het duin 
sprake is van een behoorlijke zoutspray vanuit de branding wordt duidelijk door het 
voorkomen van Zulte. 
Meer ten noorden en ten oosten van het meer zijn overgangen te vinden naar het 
Zeedorpenlandschap, gekenmerkt door de Kegelsilene-associatie met soorten als 
Kegelsilene, Zwenkdravik, Duinaveruit en Ruw gierstgras, en de Associatie van 
Wondklaver en Nachtsilene met soorten als Nachtsilene, Wondklaver, Oorsilene en 
Bitterkruidbremraap (Diemeer en Plug, 2004). 
Met name aan de oostzijde van het terrein, in de laaggelegen en vlakke delen aan de 
voet van de duinrug, komen de Duin-Paardebloem-associatie en de Associatie van 
Wondklaver en Nachtsilene over aanzienlijk oppervlakten voor. Beide associaties zijn 
verspreid door het gebied ook op andere plaatsen aanwezig. De Associatie van 
Wondklaver en Nachtsilene is bij uitstek kenmerkend voor het Zeedorpenlandschap. 
Behalve Wondklaver behoren ook Duinaveruit (lokaal talrijk), Schermhavikskruid en Peen 
tot de typische zeedorpenplanten. De Duin-Paardebloem-associatie komt juist op 
afstand van de zeedorpen voor en verschilt van de vorige associatie door onder meer 
Zandviooltje, Ruig viooltje, Mannetjesereprijs, Oranjegele paardenbloem en een aantal 
soorten Zandpaardenbloemen. Gemeenschappelijk aan beide associaties zijn onder meer 
Kruipend stalkruid, Geel en Glad walstro, Jakobskruiskruid en Gewone rolklaver. 
Eveneens aan de oostzijde, maar dan vaak op de zuid- of zuidwest hellingen -waar het 
zand nog enigszins beweeglijk blijft (Westhoff e.a., 1970) komen vegetaties van het 
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Duinsterretjesverbond voor. Dit zijn relatief open vegetaties met een grote bedekking 
door mossoorten (waaronder het Duinsterretje) en Zanddoddegras. Naast mossen komen 
relatief veel soorten kruiden voor, waaronder Geel walstro, Glad walstro en Wondklaver. 
Op bijna het hele terrein, maar met name aan de oost en de zuidzijde van het meer komt 
een dicht Duindoorn struweel voor. Kruipwilg treft men aan op de nattere delen. In het 
struweel met Grauwe wilg zijn boomsoorten als Zwarte els en Ruwe berk aan te treffen. 
 
Vergelijking van data 
In 2004 is uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van de vegetatie rondom 
het Kennemermeer. Deze inventarisatielijst samen met gegevens uit FlorBase en 
gegevens van Alterra zijn gebruikt om het verschijnen dan wel verdwijnen van bepaalde 
soorten in beeld te krijgen. Zo is duidelijk geworden dat een paar zouttolerante soorten, 
zoals Gelobde melde en Zilte waterranonkel, geheel verdwenen zijn. Andere soorten zijn 
verschenen, zoals Moeraswespenorchis, Armbloemige waterbies, Groenknolorchis en nog  
recenter Teer guichelheil en Rond wintergroen. Weer andere soorten, namelijk Bonte 
paardenstaart en Gelobde maanvaren, zijn slechts eenmaal waargenomen. 
Tabel 1 geeft een globaal beeld van het voorkomen, verdwijnen en verschijnen van de 
meest opmerkelijke soorten. 
 
 
Tabel 1 Overzicht van bijzondere soorten  op Kennemerstrand 
Naam                                                                     1995-2000 2001-2007     2008  
Ambrosia ps. Zandambrosia  X X 
Anagallis ten. Teer guichelheil  X X 
Angelica arch. Grote engelwortel  X X 
Anthyllis vuln. Wondklaver X X X 
Arabis hirs, Ruige scheefkelk X X X 
Asparagus offpr Liggende asperge  X  
Atriplex lac. Gelobde melde X   
Beta vulgaris  Strandbiet X X X 
Blackstonia perf Herfstbitterling  X X 
Botrychium lun Gelobde maanvaren  X  
Briza media Trilgras (Bevertjes)   X 
Campanula pers Prachtklokje  X  
Carex distans Zilte zegge  X X 
Carex oederi  Dwergzegge  X X 
Carex pulicaris Vlozegge   X 
Carex punctata Stippelzegge  X X 
Centaurium ery Echt duizendguldenkruid  X X 
Centaurium litt Strandduizendguldenkruid  X X 
Centaurium pul Fraai duizendguldenkruid  X  
Cerastium diff Scheve hoornbloem X   
Cladium mar. Galigaan  X X 
Convolvolus sol Zeewinde X X X 
Dactylorhiz mac Gevlekte orchis  X  
Dactylorhiz maj  Rietorchis  X X 
Eleocharis qqfl Armbloemige waterbies  X X 
Elytrichia junc  Biestarwegras X X  
Epilobium pal Moerasbasterdwederik  X  
Epipactis pal Moeraswespenorchis  X X 
Equisetum var Bonte paardestaart  X  
Eryngium mar Blauwe zeedistel X X X 
Euphorbia paral Zeewolfsmelk X X X 
Euphrasia strict Stijve ogentroost  X X 
Euphrasia tetra Vierrijige ogentroost   X 
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Gentianella ama Slanke gentiaan  X X 
Glaux maritima Melkkruid  X X 
Honkenya peplo Zeepostelein X X X 
Juncus alpinarti Duinrus  X X 
Lathyrus japoni Zeelathyrus   X 
Linum catharti Geelhartje X X X 
Liparis Loeselii Groenknolorchis  X X 
Milium vernale Ruw gierstgras  X X 
Odontites vernu Rode (Late) ogentroost  X X 
Oenanthe lache Zilt torkruid  X X 
Orobanche picri Bitterkruidbremraap  X X 
Parnassiapalustris Parnassia  X X 
Pedicularis palus Moeraskartelblad   X 
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X X X 

Polygonatum odor 
Welriekende 
salomonszegel 

X X X 

Pyrola 
rotundifolia Rond wintergroen 

  X 

Ranunculus baud Zilte waterranonkel  X  
Rhinanthus minor Kleine ratelaar  X X 
Sagina maritima Zeevetmuur X X  
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur X X X 
Schoenus nigrica Knopbies  X X 
Silene nutans Nachtsilene X X X 
Silene otites Oorsilene  X X 
Thalictrum minus Kleine ruit  X  
Viola curtisii Duinviooltje X X X 
 
De indeling in drie verschillende perioden geeft wel een enigszins vertekend beeld 
aangezien er soorten zijn die pas in 2000 verschenen. Geelhartje is hiervan een 
voorbeeld. De periode-indeling suggereert dan een al langere aanwezigheid. Daarnaast 
zijn er soorten die slechts eenmaal zijn aangetroffen, zoals de Bonte paardenstaart en 
Liggende asperge. De Bonte paardenstaart is een soort die hier toch wel te verwachten is 
gezien de andere soorten die zich hebben kunnen vestigen. Dat de Liggende asperge niet 
is teruggevonden is merkwaardig en kan een lacune in de inventarisatie betekenen.  
Wat opmerkelijk is, is het grote aantal bijzondere nieuwkomers in het gebied. Recent 
hebben karakteristieke natte duinvallei soorten als Knopbies, Herfstbitterling, 
Armbloemige waterbies, Moeraswespenorchis, Parnassia, Moeraskartelblad, Zilt torkruid, 
Vlozegge, Kleine ratelaar, Groenknolorchis en zeer recent Teer guichelheil en Rond 
wintergroen zich kunnen vestigen. Dit zal voor een deel samenhangen met het afgelopen 
jaren gevoerde beheer. 
Vergelijking met eerdere gegevens laat zien dat bijvoorbeeld Blauwe zeedistel, 
Zeewolfsmelk en Duinviooltje zich met name in westelijke richting hebben verspreid.  
Wondklaver en Bitterkruidbremraap zijn typische soorten van het zeedorpenlandschap 
die vooral lokaal wordt gevonden. Laatstgenoemde soort wordt (in sommige jaren) in 
grote aantallen gevonden. Verder oost- en noordwaarts is deze soort al veel langer 
bekend. De indruk bestaat dat de overige soorten zich wel enigszins hebben uitgebreid 
maar zich niet noemenswaardig naar andere terreindelen verspreiden. 
 
In 2009 zijn drie nieuwe Rode lijstsoorten aangetroffen in het gebied: Bosaardbei 
(Fragaria vesca), Wild kattenkruid (Nepeta cataria) en Kleine ruit (Thalictrum minus). 
 
Vegetatiekaart 
In 2008/2009 is door Natuurmonumenten en Floron een vegetatiekaart gemaakt van het 
Kennemermeer. Deze staat op de volgende pagina afgebeeld. 
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3. Voorgenomen beheer en inrichting   
 
 
3.1 Het Kennemerstrand als zaadbron?  
 
Het Kennemerstrand is de een van de weinige locatie in Nederland tussen Voorne en 
Texel waar aangroei van de kust plaatsvindt. Het flora-onderzoek laat zien dat het 
Kennemerstrand ook qua plantengroei in allerlei opzichten uniek is. De huidige kwaliteit 
van de vochtige duinvalleivegetatie van het Kennemerstrand is hoog. Het aantal 
bijzondere soorten dat hier voorkomt, is zowel landelijk als regionaal uitzonderlijk hoog. 
Uit recente vegetatieopnamen blijkt dat de vochtige vegetaties langs het Kennemermeer 
nog steeds in ontwikkeling zijn. Enkele bijzondere soorten zijn afgenomen of mogelijk 
verdwenen, terwijl andere soorten zoals Parnassia, Slanke duingentiaan en Vleeskleurige 
orchis sterk zijn toegenomen. Zelfs verschijnen van tijd tot tijd nog zeer bijzondere 
soorten, zoals Groenknolorchis en Teer guichelheil.  
 
De Groenknolorchis (Liparis loeselii) is elders in Europa grotendeels verdwenen. Deze 
orchidee is een van de vier Nederlandse vaatplanten die Europese bescherming geniet 
onder de habitatrichtlijn. Men kan zich voorstellen dat deze groeiplaats een bijdrage kan 
leveren aan de instandhouding van de soort als lid van de Europese flora. Vooral als de 
populatie zich verder uitbreidt, zou zij een bron voor verdere verspreiding kunnen 
vormen.  
Teer guichelheil kwam voor 1950 hier en daar in de vastelandsduinen voor, maar is 
tussen 1950 en 2005 maar op drie plaatsen aangetroffen (mededeling E.J. Weeda). In 
2007 werd deze soort weer aangetroffen op het Kennemerstrand en in 2008 blijkt deze 
soort zich te kunnen handhaven en zich zelfs uit te breiden. 
Hetzelfde geldt voor Armbloemige waterbies en Vlozegge, die al wat eerder zijn 
aangetroffen dan Teer guichelheil. Van beide niet erg opvallende planten wordt 
verondersteld dat ze in grotere aantallen aanwezig zijn dan tot nu toe is vastgesteld. Het 
onderzoek vond in het najaar plaats, deels na het maaien, wat voor beide soorten de 
kans vergrootte dat ze onopgemerkt bleven. 
 
Het Kennemerstrand kan als mogelijke zaadbron dienen, niet alleen voor het noorden, 
maar uiteraard ook voor oost- en zuidwaarts gelegen gebieden. Het gebied ten zuiden 
van het Kennemermeer, waar door Natuurmonumenten gekozen is voor de beheeroptie 
‘niets doen’, draagt bij aan dit unieke stukje natuur in Nederland.  
 
 
3.2 Vochtige duinvalleien 
 
In Nederland zijn vochtige kalkrijke duinvalleien gebonden aan de duinen. De 
gemeenschappen worden zelden meer dan enige tientallen jaren oud en bestaan 
hoofdzakelijk uit lage moerasvegetatie. Op den duur gaan deze jonge stadia over in 
oudere successiestadia die behoren tot andere natuurtypen. 
De soortenrijke duinvalleigemeenschappen vestigen zich op kale grond en in ondiep 
vegetatieloos water. De valleivlakten drogen 's zomers enigszins uit, terwijl ze de rest 
van het jaar vochtig tot nat zijn of deels onder water staan. Het water van de plassen in 
de valleien van het duingebied is zoet en voedselarm of matig voedselarm. Het bestaat 
uit een mengsel van regenwater en grondwater. De karakteristieke plantensoorten van 
de kalkrijke duinvalleien, waaronder een aantal orchideeën, zijn soorten van vochtige 
basenrijke en schrale omstandigheden en heel gevoelig voor een toename van het 
gehalte aan beschikbare voedingsstoffen. In hun beginfase zijn bodems van natte 
duinvalleien vaak basenrijk. De basenrijke condities zijn ontstaan door in de bodem 
aanwezige kalk en/of onder invloed van basenrijk grondwater. 
Onder deze omstandigheden ontstaan de voor kalkrijke duinvalleien karakteristieke 
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plantengemeenschappen. In duinvalleien daalt elke zomer de grondwaterstand zodat het 
vochtige bodemoppervlak grotendeels opdroogt en de plassen inkrimpen. Toch leidt deze 
situatie hier veelal niet tot een hogere beschikbaarheid van voedingstoffen omdat de 
totale hoeveelheid aan organische stof klein is. Aanvoer van basenrijk grondwater in ten 
minste het winterhalfjaar speelt hierbij een belangrijke rol, omdat dit zorgt voor buffering 
tegen verzuring en de opbouw van een laag organische stof vertraagt zodat schrale 
condities blijven bestaan. Dat maakt hier langdurige aanwezigheid van de pioniersoorten 
mogelijk. Hoe minder organische stof zich in een duinvallei ophoopt, hoe minder 
mineralisatie in de zomer en hoe lager de beschikbaarheid van voedingsstoffen. 
Als zich toch een organische toplaag gaat opbouwen, ontstaan vaak minder kalkrijke 
omstandigheden waarbij fosfaat minder goed gebonden wordt. 
Vooral het toestromen van grondwater kan de successie sterk vertragen. In sommige 
duinvalleien hield het de pionierfase met Rode Lijstsoorten wel dertig tot zestig jaar in 
stand. 
Voorbeelden zijn het Griltjeplak op Terschelling, het Kapenglop op Schiermonnikoog en 
de Buiten Muy op Texel. In de vastelandsduinen is het zand vaak kalkrijker en speelt 
verzuring nog minder een rol. 
Waarom vertraagt toestroming van basenrijk grondwater nu de successie? Een deel van 
de verklaring ligt wellicht in het bufferen van de zuurgraad door het kalkrijke grondwater. 
Bij een lage pH wordt minder organisch materiaal afgebroken dan bij een hoge en hoopt 
zich meer materiaal op. In een verzuurd deel van een bepaalde vallei bijvoorbeeld, een 
deel met veel organisch materiaal, werd onder natte omstandigheden in de toplaag van 
de bodem een hoge beschikbaarheid aan fosfaat gemeten. Als dat valleigedeelte ‘s 
zomers droog valt, zijn er voor soorten van latere successiestadia zoveel voedingsstoffen 
beschikbaar dat de laagproductieve pioniersoorten hier de competitie verliezen. 
Verzuring leidt in een dergelijke vallei overigens niet alleen tot een betere 
beschikbaarheid van fosfaat, maar zorgt ook voor een omslag van fosfaat- naar 
stikstofbeperking. Dat maakt de vegetatie gevoelig voor depositie van stikstof uit de 
lucht: in deze milieus heeft een kleine verhoging van de beschikbare stikstof al een 
verandering in de vegetatie en versnelde successie tot gevolg. De (atmosferische) 
stikstofdepositie is niet gering: tegenwoordig gaat dit om 15-20 kg N per ha per jaar. 
Onduidelijk is echter in hoeverre dit geldt voor de strook pal aan de kust. Hoeveel 
luchtverontreiniging van de ‘landzijde’ wordt doorgelaten door de vaak harde zeewind? 
Een oppervlakkige verzuring is daarentegen voldoende om een snelle successie te 
ontketenen in vochtige duinvalleien. 
De karakteristieke grondwaterafhankelijke vegetaties van natte duinvalleien zijn gebaat 
bij droogvallen in de zomer. Fosfaat wordt dan gebonden aan ijzer en blijft ook na 
vernatting nog enkele maanden tot jaren gebonden. Toch moet de bodem ook weer niet 
te veel of te lang uitdrogen, want dan vindt een versterkte afbraak van organisch 
materiaal plaats, terwijl bovendien grondwaterafhankelijke vegetaties door verdroging 
verdwijnen. 
Regelmatige toestroming van basenrijk grondwater voorkomt dat de toplaag in de zomer 
te sterk uitdroogt. Het heeft ook een gunstige invloed op de ontwikkeling van de 
zogenaamde microbiële matten. Dit zijn structuren van algen en micro-organismen die 
stevige laagjes kunnen vormen op mariene slikplaten en in jonge duinvalleien. Microbiële 
matten kunnen een groot deel van de bodem bedekken en lijken het binnendringen van 
snel groeiende soorten als Duinriet tegen te kunnen gaan. Deze matten lijken ook de 
natuurlijke successie te kunnen vertragen doordat ze CO2 opnemen uit kalkrijk 
grondwater, waardoor kalk neerslaat op het grensvlak tussen lucht en water. Deze 
secundaire kalkafzetting draagt er weer toe bij dat de vallei niet snel verzuurt (bron: 
www.natuurkennis.nl). 
 
Het Kennemerstrand als vochtige duinvallei 
Het Kennemerstrand is een prachtig voorbeeld van een jonge duinvallei en één van de 
weinig mooi ontwikkelde duinvalleien tussen Hoek van Holland en Den Helder (Janssen 
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en Schaminée 2003). De jonge duinvalleivegetaties zijn nog steeds in ontwikkeling 
gezien het recent verschijnen van nieuwe soorten in het gebied. 
Een verbreding van de kust betekent een stijgende grondwaterspiegel omdat de afstand 
tot de Zee - die een ontwaterende invloed op de aangrenzende duinstrook heeft - groter 
wordt en de drainerende werking dus kleiner. 
Wanneer we de natte duinvallei van het Kennemerstrand nader beschouwen dan wordt 
duidelijk dat deze vallei zich kenmerkt door soorten van verschillende successiestadia, 
maar ook wanneer de gegevens uit het verleden worden bestudeerd, wordt duidelijk dat 
de successie in volle gang is. 
 
De eerste paar jaren na aanleg van het binnenmeer zag het er weinig bemoedigend uit. 
Storingssoorten als Akkerdistel en Harig wilgenroosje waren talrijk. Nadat de bodem tot 
rust was gekomen raakten de plekken met kaal zand begroeid met algen waarna 
Duinsterretje en Kleverige reigersbek verschenen. In de overgangszone tussen deze 
Duinsterretjes-associatie en de natte delen van duinvalleien vestigt zich de Associatie 
van Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur. Verspreide plantjes van Fraai 
duizendguldenkruid als relict uit deze associatie treffen we nog vrij veel aan. Gelijktijdig 
komt in het lager gelegen deel van de iets nog brakke vallei een vegetatie tot 
ontwikkeling met Waterpunge. Oeverkruid was hier te verwachten gezien de voor de 
soort gunstige ecologische factoren, maar is niet aangetroffen. Aanvoer van zaden vormt 
in dergelijke gevallen een knelpunt. 
Andere pioniersoorten van duinvalleien, zoals Dwergzegge en Waterpunge, konden zich 
hier bijna overal vestigen en handhaven. Met de vestiging van Parnassia, Duinrus en 
Vleeskleurige orchis kwam de Knopbiesassociatie tot ontwikkeling. Overigens is hier een 
opvallende paradox aan de orde: veel planten van natte duinvalleien, waaronder de 
orchideeën en Parnassia, kunnen niet goed tegen langdurige inundatie. Dat komt doordat 
hun wortelstelsel afsterft bij langdurige zuurstofloosheid. Voor populaties van deze 
soorten vormen ‘natte episoden', zeer natte perioden die zich over meer jaren 
uitstrekken, een flessenhals. Alleen soorten met goed ontwikkeld luchtweefsel 
(aërenchym), zoals Knopbies, kunnen zulke perioden overleven. Dat werkt zo goed dat 
planten die zelf geen aërenchym bezitten, maar die in de buurt van dergelijke soorten 
groeien, kunnen profiteren van de uit het wortelstelsel vrij komende zuurstof. Voor 
overstroming gevoelige soorten kunnen natte jaren dan overleven op de soms zeer hoge 
horsten van polvormende soorten, zoals Knopbies of Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 
eenvoudig omdat de inundatieduur dan korter is. 
De Knopbiesassociatie is samengesteld uit een combinatie van soorten die stuk voor stuk 
bijzondere eisen stellen aan hun standplaats. Aan deze eisen kan alleen worden voldaan 
indien de ruimtelijke ordening en onderlinge rangschikking der milieucomponenten 
precies de juiste is. Deze afhankelijkheid van de ruimtelijke omstandigheden, waarbij 
speciale verhoudingen zijn vereist tussen nat en droog, kalkarm en kalkrijk, mineraal en 
organisch maakt dat de Knopbiesassociatie slechts heel lokaal kan voorkomen, in het 
algemeen dus zeldzaam is, kleinschalig en makkelijk te verstoren. De zeldzaamheid van 
het type wordt geïllustreerd  door het feit dat kalkrijke moerassen met Knopbies, buiten 
de kuststrook, slechts ver van huis zijn aan te treffen. Behalve Knopbies vinden we hier 
Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis en de Groenknolorchis als karakteristieke 
elementen. Lokaal wordt ook Teer guichelheil aangetroffen. Parnassia is vooral in de 
beginfase van de Knopbiesassociatie rijkelijk vertegenwoordigd. De begroeiing van Rond 
wintergroen en Kruipwilg - als kensoorten van de Associatie van Wintergroen en 
Kruipwilg - op lage zandbultjes in een verder vlakke omgeving luidt de eindfase in van de 
Knopbiesassociatie. Rond wintergroen verschijnt over het algemeen pas als planten als 
Knopbies en Parnassia hun hoogtepunt gepasseerd zijn en Duindoorn de 
struweelontwikkeling heeft ingezet. Het struweel breidt zich zienderogen uit en lokaal zijn 
soorten als Grauwe wilg, Ruwe berk en Zwarte els te vinden.  
 
Als gevolg van deze natuurlijke processen zullen naar verwachting de pioniervegetaties 
en vochtige duinvalleivegetaties in het Kennemerstrand de komende jaren in oppervlak 
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afnemen. Indien de Natura 2000 doelstellingen behaald willen worden zal er moeten 
worden nagedacht over het beheer? Wat zijn de mogelijkheden? 
 
 
3.3 Beheermaatregelen 
 
De maatregelen in het kader van het natuurbeheer worden uitgevoerd conform de 
Gedragscode Natuurbeheer van het ministerie van LNV van 2009. 
Het Kennemerstrand kan worden ingedeeld in vijf verschillende beheergebieden (zie ook 
bijgevoegde kaart): 
 
1. De zeereep met licht stuivende duintjes en o.a. het voorkomen van de Blauwe 

Zeedistel en Zeewinde. 
In deze zone is het beheer gericht op handhaving van dynamiek door stuivend 
zand. Een lichte betreding door recreanten kan hier een positief effect hebben. 
Essentieel voor de dynamiek is het verwijderen van de vakantiehuisjes aan de 
duinvoet langs het strand in de wintermaanden (conform het huidige beleid van 
de gemeente Velsen). Op deze wijze kan in de wintermaanden vers zand worden 
aangevoerd vanaf het strand en kunnen wind en zee de dynamiek versterken. 
 

2. Het binnenmeer met rietbegroeiing op de oevers. 
Het binnenmeer zelf is in beheer bij de gemeente Velsen. Dit beheer is met name 
gericht op handhaving van de waterkwaliteit. Met dit doel wordt de waterpartij op 
diepte gehouden. Ten behoeve van de recreatie wordt de noordoever schoon 
gehouden en ingericht als recreatiestrand. Plankzeilen is niet toegestaan. 
Ten behoeve van het natuurbeheer is een natuurlijk beheer van het waterpeil van 
het binnenmeer gewenst. Met de gemeente Velsen zal contact worden gezocht 
over het peilbeheer van het binnenmeer. 

 Het beheer van de rietoevers is gericht op het handhaven van het riet en het 
tegengaan van opslag van houtige gewassen. Jaarlijks wordt enige houtopslag in 
de rietvelden verwijderd. Met name rietvogels (o.a. Baardmannetje) kunnen 
hiervan profiteren.  

 
3. De vochtige duinvalleien met soortenrijke vegetatie. 

Het beheer is hier gericht op het vergroten van het areaal en het handhaven van 
de soortenrijkdom. Met dit doel wordt jaarlijks geklepeld (verwijdering van 
duindoorn e.d.) en gemaaid. Bij de uitvoering van klepelen en maaibeheer is het 
van belang om het microreliëf (kleine duinkopjes) te handhaven en spoorvorming 
(door machines) tegen te gaan. Hier en daar wordt ook het riet gemaaid langs de 
oostkant van het binnenmeer. De afvoer van duindoorns en maaisel is essentieel 
voor het in stand houden van de vochtige duinvallei vegetaties. 
Bij het maaien en klepelen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met handhaving 
van het microreliëf (kleine duinkopjes) en de groeiplaats van bijzondere soorten 
zoals Rond wintergroen, Galigaan of bijzondere mossoorten. 
 

4. De duindoornstruwelen met bijzondere broedvogels als Blauwborst, Nachtegaal en 
Roodmus. In deze gebieden geldt het beleid van “niets doen”. Op bijgevoegde 
kaart zijn de te handhaven duindoornstruwelen aangegeven. 
Waar duindoornstruwelen staan in valleien die potentieel geschikt zijn als 
soortenrijke vochtige duinvallei is het beheer gericht op verwijdering van die 
duindoorns (klepelen). Een uitzondering wordt gemaakt voor duindoornstruwelen 
die van belang zijn voor de geleiding van de recreatie (zoals langs het pad naar 
het strand langs de zuidkant van het gebied). Waar duindoornstruwelen staan op 
droge duinen die potentieel geschikt zijn als soortenrijk duingrasland (open droog 
duin) is het beheer eveneens gericht op verwijdering van die duindoorn en andere 
houtige gewassen. 
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5. Het open droge duin met soms het karakter van een zeedorpenlandschap. 

Het beheer is hier gericht op het tegengaan van opslag van houtige gewassen en 
het tegengaan van dichtgroeien met duinriet. Op een aantal plaatsen wordt, in het 
kader van het project Heivlinder, de vegetatie gemaaid en het struweel 
verwijderd. Deze werkzaamheden gebeuren met de hand of met handbediende 
machines vanwege het reliëf en de kwetsbaarheid van de bodem. Het materiaal 
(maaisel en struweel) wordt afgevoerd naar het depot. 

 
In de noordoosthoek van het gebied (nabij de parkeerplaats) bevindt zich een 
depot voor maaisel en verwijderd struweel. Met de gemeente Velsen worden 
jaarlijks afspraken gemaakt voor de afvoer van houtige gewassen en maaisel 
vanuit dit depot. Elders in het gebied is geen depot toegestaan vanwege de 
negatieve effecten op bodem en vegetatie. 
 

 
 

Overzichtskaart met gewenste natuur: 
1. Zeereep met stuivende duintjes; 
2. Binnenmeer met rietoevers; 
3. Vochtige duinvalleien; 
4. Duindoornstruweel; 
5. Open droog duin. 
 
De begrenzing (rode stippellijn) aan de noord- en noordoostzijde is conform de 
begrenzing van het Habitatrichtlijngebied. De totale oppervlakte van het beheergebied is 
circa 50 ha met daarbinnen circa 10 ha open water.
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3.4 Inrichting van het gebied 
 
Het gebied is in principe vrij toegankelijk voor wandelaars. De terreingesteldheid 
(zompige bodem) en ondoordringbare struwelen (duindoorn) zorgen voor een natuurlijke 
regulering van de toegankelijkheid. Verharding van wandelpaden is niet gewenst. 
 
Hondenuitlaat is beperkt toegestaan. Volgens de APV van de gemeente Velsen is het 
Kennemerstrand grenzend aan het binnenmeer verboden gebied voor honden in de 
periode van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode zijn honden toegestaan mits 
aangelijnd en onder toezicht. Het is gewenst om deze toegangsregels voor honden ook 
van toepassing te laten zijn voor het habitatrichtlijngebied en duidelijk kenbaar te maken 
bij de toegangen van het gebied. 
Aan de zuidkant van het Kennemerstrand (zone 3) is een breed strand aanwezig waar 
honden kunnen uitrennen. 
 
Het gebruik van het gebied door het publiek is beperkt tot natuurgerichte recreatie. Het 
gebruik voor sportactiviteiten of festiviteiten is niet toegestaan. Een uitzondering zijn de 
activiteiten in de directe omgeving van paviljoen Nova Zembla met klimtoren. 
 
Het gebied is niet toegankelijk voor fietsers (incl. mountainbikers), paardrijders en 
gemotoriseerd verkeer. Om de toegankelijkheid te belemmeren kunnen slagbomen of 
barrières worden geplaatst bij de diverse ingangen. 
 
Het gebied is wel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer dat wordt ingezet ten dienste 
van toezicht en beheer. Dit verkeer dient echter tot het uiterste minimum te worden 
beperkt vanwege de schade die dit geeft aan de bodem en de ongewenste spoorvorming. 
 
Het Kennemermeer is niet toegankelijk voor plankzeilers. 
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4. Organisatie en financiering 
 
 
Het beheer van het Kennemerstrand is formeel in handen van de gemeente Velsen. De 
gemeente Velsen heeft dit beheer informeel gedelegeerd naar de Vrienden van het 
Kennemerstrand, een werkgroep van de KNNV-Haarlem. Deze vrijwilligersorganisatie 
werkt daarin samen met de Stichting Duinbehoud en Natuurmonumenten. 
Het beheer van het Kennemerstrand gebeurt op basis van het beheerplan. Dit plan wordt 
opgesteld door de Vrienden van het Kennemerstrand in overleg met de gemeente Velsen, 
Stichting Duinbehoud, KNNV en Natuurmonumenten. Het bestuur van de Vrienden van 
het Kennemerstrand stelt het beheerplan vast en verzoekt de gemeente Velsen om 
medewerking bij de uitvoering ervan. 
Met de gemeente Velsen zijn afspraken gemaakt voor afvoer van maaisel en houtige 
gewassen. 
Het bestuur van de Vrienden van het Kennemerstrand heeft aan Jaco Diemeer de 
opdracht gegeven om sturend en coördinerend op te treden bij de uitvoering van het 
beheerplan. Hij is verantwoordelijk voor het jaarlijks werkprogramma en de contacten 
met de gemeente Velsen en de eigenaar van het gebied. Hij legt jaarlijks verantwoording 
af aan het bestuur. 
 
Financiën 
Voor uitvoering van het beheer zijn geen structurele middelen beschikbaar. Middelen 
worden verkregen uit giften, donaties en subsidies van particulieren en overheden. 
De zeggenschap over het budget en het doen van uitgaven ten behoeve van het beheer 
berust bij het bestuur van de Vrienden van het Kennemerstrand. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden van het Kennemerstrand bestaat uit: 
- Maarten Bongertman, voorzitter 
- Anneke Koper, secretaris ad interim 
- Jan Tolkamp, penningmeester 
- Hennie Miltenburg, coördinator subsidies 
- Jaco Diemeer, coördinator natuurbeheer 
- Marc Janssen, beschermheer, contactpersoon Stichting Duinbehoud 
 
Archief 
Een verslag van het jaarlijks gevoerde beheer wordt in bewaring gegeven bij het 
secretariaat van het bestuur. Ditzelfde geldt voor de verzamelde inventarisatiegegevens 
van het gebied. 
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Bijlage 1 : Bijzondere soorten 
 
 
Voor de algemene bespreking van de bijzondere soorten voorkomend in het gebied van 
het Kennemerstrand is gebruik gemaakt van de derde druk van de Nederlandse 
Oecologische Flora van E.J. Weeda et al. Allereerst worden soorten besproken die nog 
steeds aanwezig zijn. Vervolgens komen enkele soorten ter sprake die recentelijk weer 
verdwenen zijn.  
 
Ambrosia psilostachya – Zandambrosia 
Zandambrosia is afkomstig uit Noordamerikaanse prairiegebieden. De plant werd voor 
het eerst in 1905 bij Nunspeet aangetroffen. Sinds de tweede wereldoorlog is zij in 
opkomst en er wordt verondersteld dat zij voor een deel door Amerikaans legermaterieel 
is aangevoerd en verspreid. Deze veronderstelling lijkt aannemelijk voor de Hollandse 
duinen aangezien zij dikwijls in de buurt van bunkerresten wordt aangetroffen. 
Zandambrosia is een plant van droge, tamelijk stikstofrijke maar humusarme, meestal 
omgewerkte of verplaatste zandgrond, die vaak met ‘vreemd’ materiaal – bijvoorbeeld 
puin- gemengd is. Zij kan zowel op kalkhoudende als op vrij zure bodem groeien. In 
onverstoord terrein dringt zij in onze streken niet of nauwelijks binnen. 
Kennemerstrand: 
Zandambrosia wordt al sinds de jaren ’80 uit de vorige eeuw in dit gebied waargenomen. 
Tegenwoordig wordt zij ten zuiden en ten oosten van het meer aangetroffen, maar dan 
met name langs het fietspad. Lokaal komt zij daar vrij uitbundig voor.  
 
Anagallis tenella – Teer guichelheil 
In een aanzienlijk deel van zijn Nederlandse areaal is Teer guichelheil een bedreigde 
soort. Als ‘bolwerken’ resteren in de Nederlandse duinen slechts Texel en Voorne. 
Halverwege de 20e eeuw leek de soort uit het binnenland volledig te verdwijnen, maar 
tegen het eind van de eeuw verscheen zij op een aantal plekken op of in de buurt van 
oude vindplaatsen, vooral in Noord-Brabant (mededeling E.J. Weeda). Ook in het gebied 
De Banken nabij Monster wordt de soort sinds 2004 weer aangetroffen. Dit herstel 
suggereert dat zij een langlevende zaadbank vormt, maar voor de vestiging op het 
Kennemerstrand is kieming vanuit de zaadbank niet aannemelijk, gezien het jonge 
karakter van dit terrein.  
Teer guichelheil groeit op open plekken en tussen biesachtige planten op venige, 
fosfaatarme, niet sterk zure grond, die ook ’s zomers vochtig tot drassig blijft. 
Kenmerkend voor de standplaats is een zekere toevoer van kalkhoudend water uit de 
ondergrond. Deze plant kan standhouden in onbemest, ijl grasland dat regelmatig wordt 
gemaaid of begraasd.  
Kennemerstrand: 
Teer guichelheil is voor het eerst waargenomen in 2007 (o.a. door E.J. Weeda, 
mededeling E.J. Weeda) en wel ten zuiden van het Kennemermeer midden in een 
maaibaan. In 2008 is zij op deze zelfde plek aangetroffen in grotere aantallen.  
 
Anthyllis vulneraria – Wondklaver 
Wondklaver is een plant van open begroeiingen op zonnige, droge, lichte, kalkhoudende 
grond. Zij kan in nogal uiteenlopende vegetatietypen voorkomen maar is toch verre van 
algemeen. In Hollandse duinen is deze plant veel schaarser dan vroeger. 
Waar de kust aangroeit kan Wondklaver massaal tussen de Helm aan de lijzijde van de 
zeereep groeien. In oudere duingebieden groeit zij vooral in de buurt van zeedorpen, 
waar door eeuwenlange beweiding, betreding en hout sprokkelen grazige terreinen met 
weinig struweelopslag liggen. De vegetaties met Wondklaver in het kalkrijke duingebied 
ten zuiden van Bergen zijn veel soortenrijker dan die in noordelijke duingebieden. Ze 
onderscheiden zich bijvoorbeeld door Bremrapen, Silenes en Duinaveruit. 
Kennemerstrand: 
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Wondklaver wordt al jaren op diverse plekken gevonden en kan plaatselijk zeer talrijk 
zijn. 
Aan de oostzijde van het meer wordt zij plaatselijk aangetroffen op de iets hogere duinen 
op de iets kalere en zonnige plekken tussen het Duindoornstruweel. Veelal staat deze 
plant daar in gezelschap van Duinsterretje en Zanddoddegras. Verder wordt Wondklaver 
aangetroffen ten noorden van het meer waar ook andere soorten van het typische 
Zeedorpenlandschap te vinden zijn. 
 
Arabis hirsuta ssp hirsuta – Ruige scheefkelk 
De zeldzaamheid van de Ruige scheefkelk in Nederland houdt ermee verband dat hij aan 
droge, kalkrijke grond gebonden is. In de duinen staat hij vooral tussen laag struweel op 
noordhellingen, samen met soorten als Nachtsilene en Driedistel. De Ruige scheefkelk 
valt in de duinvegetatie vaak weinig op, temeer omdat het aantal exemplaren vaak niet 
groot is. 
Kennemerstrand: 
Ten noorden van het meer, op het kleine Zeedorpen areaal, wordt al sinds de jaren ’80 
Ruige scheefkelk aangetroffen in kleine aantallen. Ook in 2008 is zij lokaal in kleine 
hoeveelheden aangetroffen. Tevens is deze plant in voorgaande jaren ook ten zuidoosten 
van het meer gesignaleerd, maar in 2008 is daar onvoldoende onderzoek naar gedaan. 
 
Beta vulgaris ssp maritima – Strandbiet 
In Nederland gold deze plant lang als zeldzaam maar de laatste tijd wordt zij vrij veel 
aangetroffen. De strandbiet groeit gewoonlijk in inhammen van de kust. Deze kunnen 
zowel natuurlijk zijn (strandvlakten) als kunstmatig (havenkommen). Zij groeit aan de 
voet van duintjes dat met zand en schelpen is vermengd. 
Kennemerstrand: 
Strandbiet werd tot 2001 aangetroffen in de buurt van de oorspronkelijke zeereep, 
daarna schuift zij meer naar het westen op richting de nieuwe zeereep en is zij 
aangetroffen in de buurt van de haven. De haven valt echter buiten het beheergebied. 
 
Blackstonia perfoliata ssp serotina – Herfstbitterling 
Sinds de 18e eeuw is de Bitterling bekend van het Westland en Voorne, maar in het 
eerste gebied is hij sinds lang niet meer waargenomen. Sindsdien is Voorne de harde 
kern van het verspreidingsgebied, vanwaar noord- en zuidwaarts uitstapjes worden 
gemaakt. 
Herfstbitterling is een plant van vochtige, humusarme zandgrond met een hoog gehalte 
aan schelpgruis. In groot aantal treedt hij op voormalige zandige strandvlakten, die van 
de zee afgesneden en grotendeels ontzilt, maar nog schaars begroeid zijn. Daar groeit hij 
op relatief droge plekken samen met Strandduizendguldenkruid, Sierlijke vetmuur en 
Bleekgele droogbloem, in nattere delen met Waterpunge. 
Kennemerstrand: 
Sinds 2002 wordt Herfstbitterling aangetroffen in 3 kilometerhokken. Zij komt 
tegenwoordig echter massaal voor in de maaibanen met name ten zuidoosten en ten 
oosten van het meer op plekken waar geen verruiging plaatsvindt. 
 
Briza media – Bevertjes 
De vindkans van Bevertjes wordt steeds kleiner, want van alle eertijds betrekkelijk 
gewone grassen gaat deze soort het sterkst achteruit. Bevertjes is tegenwoordig 
zeldzaam tot zeer zeldzaam. Bevertjes vormen voor natuurbeheerders vaak de bekroning 
voor geslaagd beheer. 
Bevertjes groeien zowel op matig droge als op vrij natte grond, zij het in een natte 
omgeving waar het water voldoende zuurstofrijk is. Deze grassoort is te vinden op veelal 
kalkhoudende, tamelijk basenrijke en fosfaatarme bodem, die hoogstens licht bemest 
wordt maar ook niet te sterk verschraald is. Bij toenemende bemesting verdwijnt het als 
een van de eerste grassen. Gewoonlijk staat dit gras in de volle zon, zelden in lichte 
schaduw. 
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Kennemerstrand: 
Bevertjes wordt sinds 2007 aangetroffen en inmiddels op 2 groeiplaatsen. Een 
groeiplaats is te vinden ten zuidoosten van het meer waar de soort wordt vergezeld door 
Knopbies en Vleeskleurige orchis. De groeiplaats ten noorden van de eerste eveneens ten 
oosten van het meer, is iets groter. Hier wordt de plant vergezeld door Armbloemige 
waterbies. 
 
Carex distans – Zilte zegge 
Zilte zegge groeit op vochtig slibhoudend zand, ook wel op klei, op open tot grazige 
plaatsen. In duinvalleien die ontstaan zijn door afsnoering van strandvlakten van de zee, 
kan zij een tijdlang standhouden in Knopbiesvegetaties, maar vooral langs paden en in 
beweid terrein. 
Kennemerstrand: 
Zilte zegge verscheen pas in 2005 en wordt sindsdien op diverse plekken aangetroffen 
veelal in combinatie met Knopbies. De soort is te vinden in de maaibanen, maar kan 
gemakkelijk worden verward met Stippelzegge. Nader onderzoek voor deze soorten is 
vereist. 
 
Carex oederi ssp oederi – Dwergzegge 
In Nederland is zij vrij algemeen in de duinen voor zover deze niet geheel verdroogd zijn. 
Dwergzegge is een typische pionier, niet van verlanding, maar van pas vrijgekomen open 
grond. Dwergzegge staat doorgaans in het volle licht, in lage, niet-gesloten begroeiingen 
op vochtige, vrij voedselarme maar vaak basenrijke, zwak zure tot zwak basische, zand- 
en leemgrond. Zij kan op pas bloot gekomen, humusarm zand groeien, maar treedt vaak 
talrijker op in iets latere stadia van pioniervegetaties, als enige humusvorming heeft 
plaatsgevonden. 
De openheid van haar vegetaties wordt deels bepaald door het waterregime. Dwergzegge 
staat veelal op plaatsen die ’s winters onder water staan en ’s zomers droogvallen. 
Naarmate de begroeiing zich sluit, ruimt zij het veld, al verdwijnt zij niet helemaal. In 
oudere duinvalleien handhaaft zij zich vooral langs paadjes en, als beweiding plaatsvindt, 
op de daardoor ontstane open plekjes. Bemesting verdraagt zij slechts in beperkte mate. 
Kennemerstrand: 
Dwergzegge komt sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw in het gebied voor ten zuiden 
van het toen nog niet gegraven meer. Sinds 2002 echter schuift zij meer op naar het 
noorden en wordt zij ook ten oosten van het meer aangetroffen. 
 
Carex pulicaris – Vlozegge 
In Nederland was zij plaatselijk vrij algemeen, maar zij is sterk achteruitgegaan. In 
Kennemerland behoorde zij tot voor kort tot de verdwenen soorten.  
Vlozegge stelt nauw omschreven eisen aan substraat en waterhuishouding. Deze fijn 
gebouwde plant staat op vochtige, humeuze tot venige grond maar goed doorluchte, 
zwak zure, fosfaatarme grond die tenminste in het winterhalfjaar beïnvloed wordt door 
basenrijk grondwater, maar op de meeste groeiplaatsen net niet onder water komt. In 
moerassen groeit zij vaak op bulten; zo kan zij talrijk voorkomen op oude horsten van 
Knopbies. Gewoonlijk groeit zij in het volle licht maar enige schaduwtolerantie wordt 
vermoed. In de duinen is Vlozegge kenmerkend voor oudere duinen, maar voor het 
overige laten de groeiplaatsen in de duinen een opmerkelijke verscheidenheid te zien. Zo 
kan Vlozegge ook te vinden zijn in oude stadia van Knopbiesvegetaties, die hun lange 
levensduur te danken hebben aan duurzame toevoer van kalkrijk grondwater. 
Kennemerstrand: 
Deze soort van oudere ontwikkelingsstadia van duinvalleien is op het Kennemerstrand al 
in zeer jong stadium verschenen. Vlozegge is op één plek daadwerkelijk (bloeiend) in 
2008 aangetroffen, te weten ten zuidoosten van het meer.  
Na het maaien werd echter tijdens de laatste inventarisatieronde op diverse Knopbies 
groeiplaatsen de vermoedelijke resten van Vlozegge aangetroffen. Vermoed wordt nu dat 
zij talrijker is dan gedacht maar nader onderzoek ter bevestiging hiervan is noodzakelijk.  

 25



 
Carex punctata – Stippelzegge 
In Nederland werd zij pas omstreeks rond 1950 ontdekt en wel op Schiermonnikoog en 
bij Bergen op Zoom. Inmiddels is zij ook elders aangetroffen. 
Stippelzegge groeit op zonnige, laag en niet te dicht begroeide plaatsen op vochtige, 
schrale, humeuze zandgrond met basenrijk grondwater. Deze basenrijkdom bestaat deels 
in kalkrijkdom -afkomstig van schelpgruis in de ondergrond- en deels in een zekere 
beïnvloeding door zout water. Op enige plaatsen staat Stippelzegge aan de rand van een 
zoetwaterlens, waar al op geringe diepte invloed van het onderliggende zoute water te 
bespeuren is; ook kan zout afkomstig zijn van verstoven zoutwaterdruppels (saltspray). 
Het zoutgehalte van het substraat is te gering om Stippelzegge als een zoutplant te 
bestempelen.  
Hoewel de plant een enigszins open vegetatie nodig heeft om zich te kunnen handhaven, 
is zij geen echte pionier: pas als andere planten de bovenste bodemlaag van humus 
voorzien hebben, kan zij zich vestigen. Zij toont zich tamelijk tredvast en groeit onder 
meer langs paden. 
Kennemerstrand: 
Stippelzegge wordt sinds 2004 aangetroffen in 1 kilometerhok 99 - 496, oftewel ten 
oosten van het meer. De soort groeit op de maaibanen op een klein aantal plekken in 
kleine hoeveelheden. 
 
Centaurium erythraea – Echt duizendguldenkruid 
Echt duizendguldenkruid is een plant van zonnige, meestal grazige maar niet te dicht 
begroeide plaatsen op minerale, min of meer humus- en vochthoudende, niet zeer 
compacte bodem. In de duinen is het beperkt tot terreingedeelten die onder invloed van 
het grondwater staan. In een gesloten grasvegetatie verdwijnt het spoedig behalve in 
beweide of bemaaide grasmatten. 
Kennemerstrand: 
Echt duizendguldenkruid wordt waargenomen sinds 2004 en verplaatst zich sindsdien 
van kilometerhok 99-495 naar 99-496. In dit laatste hok wordt zij tegenwoordig 
verspreid op de lagere maaibanen aangetroffen. 
 
Centaurium littorale – Strandduizendguldenkruid 
Strandduizendguldenkruid is een pionier van matig vochtige, kalkrijke, meestal 
humusarme en zwak zouthoudende zandgrond. Zijn karakteristieke biotoop ligt op de 
grens van duin en schor of vallei, dus in de ontmoetingszone van droog en nat en tevens 
van zoet en brak milieu. 
Kennemerstrand: 
Strandduizendguldenkruid wordt al sinds 1982 aangetroffen, maar dan met name ten 
westen van de oorspronkelijke zeereep. De laatste jaren schuift deze soort op richting 
het westen, richting de nieuwe zeereep maar met behoud van de oudere groeiplaatsen. 
Deze plant wordt dus overal rondom het meer aangetroffen in de maaibanen, maar niet 
in grote aantallen. 
 
Centaurium pulchellum – Fraai duizendguldenkruid 
Fraai duizendguldenkruid is een plant van vochtige, verdichte bodem. Het groeit 
voornamelijk op zand als dit schelpgruis bevat. 
Het kan zowel op open plekken voorkomen als in een lage maar betrekkelijk dichte 
grasmat. Aan de kust staat het op strandvlakten die gedeeltelijk door duinen worden 
omgeven. Ook in de pionierbegroeiing op geheel van de zee afgesneden valleien kan het 
vrij veel voorkomen. Als de vegetatie in ontzilt terrein zich sluit, handhaaft de plant zich 
alleen op beweide of be(t)reden plaatsen. 
Kennemerstrand: 
Tussen 2001 en 2005 wordt deze soort overal rondom het meer aangetroffen, maar is 
sindsdien niet meer op inventarisatielijsten aangestreept. Vermoed wordt wel dat deze 
soort nog op verschillende (pionier) plekken zal voorkomen (mededeling B. Vreeken). 
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Dhr. Weeda bevestigde dit vermoeden. In 2007 heeft hij 16 vegetatieopnamen gemaakt. 
In ruim de helft van deze opnamen zat Fraai duizendguldenkruid. 
De Duizendguldenkruiden zijn minder kieskeurig in hun standplaatseisen en ook minder 
gevoelig voor bemesting dan andere leden van de Gentiaanfamilie.  
Echt en Strandduizendguldenkruid sluiten elkaar in standplaats grotendeels uit, maar 
Fraai duizendguldenkruid kan met elk van beide samen voorkomen. 
 
Cerastium diffusum – Scheve hoornbloem 
Deze Europese kustplant is in Nederland tot de duinen beperkt en komt ook daar niet 
heel algemeen voor.  Het meest is deze Hoornbloem te vinden in de zeereep in de door 
Helm beheerste begroeiing, vooral in en bij zeedorpen. Verspreid groeit zij ook achter de 
zeereep in open duinhellingvegetaties met veel eenjarigen. 
Rondom Kennemerstrand: 
Deze plant is sinds 2004 niet meer op inventarisatielijsten aangestreept, wat 
vermoedelijk samenhangt met haar vroege verschijning en verdwijning. ’s Zomers vallen 
de afgestorven planten weinig op, maar evenals in het geval van Fraai 
duizendguldenkruid wordt vermoed dat zij nog wel aanwezig is (mededeling B. Vreeken). 
Zij werd vrij veelvuldig in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw gesignaleerd.  
 
Cladium mariscus – Galigaan 
Galigaan is vergeleken met Riet een zeer kieskeurige soort met ogenschijnlijk grillige 
voorkeuren. 
Optreden van Galigaan wijst op optreden van basenrijk grondwater. Zij staat nogal eens 
op plaatsen waar water uit diepere lagen opkwelt; de constante temperatuur van dit 
water zorg ’s winters voor een zekere opwarming dat van betekenis kan zijn voor een 
warmteminnende soort als Galigaan. Zij komt niet binnen het bereik van zeewater voor, 
pas na volledige ontzilting zal Galigaan zich kunnen vestigen. Het maaien van 
Galigaanbegroeiing berooft de plant van haar reserves, met name als dit maaien in de 
zomer plaatsvindt en geeft dan andere soorten de kans zich uit te breiden. De meeste 
resterende groeiplaatsen in de vastelandsduinen herbergen weinig vitale planten. 
Kennemerstrand: 
Vanaf 2004 wordt Galigaan op dezelfde plek waargenomen. Ten zuiden van het 
Kennemermeer, in een voorheen gemaaide baan, heeft de soort zich gevestigd in een 
klein aantal. In het najaar 2008 en 2009 is er op deze plek niet gemaaid om de soort 
kans te geven zich te kunnen handhaven dat wil zeggen te bloeien en tot vrucht te 
komen. 
 
Convolvulus soldanella – Zeewinde 
Zeewinde is een plant van de zeereep, die aan overstuiving is aangepast. In Nederland 
staat zij in hoofdzaak in het meer beschutte milieu van de lijzijde: een overeenkomst 
met Zeewolfsmelk en Blauwe zeedistel. 
Kennemerstrand: 
Zeewinde is alleen aangetroffen in kleine hoeveelheden in het kleine zeedorpen areaal 
ten noorden van het meer. Zij wordt hier echter niet vergezeld door bovengenoemde 
zeereepsoorten, maar wel door andere typische zeedorpen soorten, zoals Wondklaver. 
Vermoedelijk kan zij ook worden aangetroffen in de nieuwe zeereep, die echter nog niet 
goed is onderzocht. 
 
Dactylorhiza incarnata – Vleeskleurige orchis 
Vleeskleurige orchis is in het grootste deel van Nederland zeldzaam geworden, maar 
komt in sommige duingebieden nog vrij algemeen voor. Deze orchidee is een plant van 
zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtig tot natte grond. Gemiddeld staat zij 
op iets basenrijkere en voedselarmere standplaatsen dan Rietorchis  en op iets nattere 
plaatsen dan Moeraswespenorchis, al komt zij met deze soorten dikwijls samen voor. Het 
meest wordt zij aangetroffen in jonge duinvalleien en waar zij vaak wordt vergezeld door 
Parnassia en soms ook door Groenknolorchis. Gewoonlijk vestigt zij zich pas als de 
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strandvlakte volledig van zee is afgesnoerd alhoewel de grond niet volledig ontzilt hoeft 
te zijn. Het talrijkst is de Vleeskleurige orchis in de pioniersfase van vegetaties van 
Knopbies en/of Kruipwilg. Bij het ouder worden van deze begroeiingen houdt zij alleen 
stand op plaatsen waar de begroeiing laag en open blijft en de basenrijkdom van het 
substraat door het grondwater op peil gehouden wordt. 
Kennemerstrand: 
Vanaf 2002 wordt de Vleeskleurige orchis zeer lokaal in kleine hoeveelheden 
aangetroffen, met name langs de grote maaibaan ten oosten van het meer. Zij komt 
voor op de iets drogere delen waar kwelwater aan de oppervlakte treedt. Het lijkt erop 
dat de soort zich nu nog (langzaam) uitbreidt. 
 
Dactylorhiza majalis ssp praetermissa  - Rietorchis 
Rietorchis is in het westen en midden van ons land vrij algemeen, elders zeldzaam tot 
zeer zeldzaam. Rietorchis is een plant van zonnige tot licht beschaduwde, vochtige tot 
natte, ’s zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogende standplaatsen op min of meer 
basenrijke en vaak relatief voedselrijke, matig zure tot ongeveer neutrale veengrond en 
humeuze zandgrond. 
Rietorchis verdraagt in vergelijking met Vleeskleurige orchis een wat grotere 
voedselrijkdom en kan ook op iets zuurdere groeiplaatsen voorkomen.  
Kennemerstrand: 
De Rietorchis is in 1992 eenmaal waargenomen om vervolgens pas na 2001 definitief te 
verschijnen. De aantallen nemen enorm toe in 2002 en 2003. Momenteel wordt deze 
soort overal rondom het meer aangetroffen in aanzienlijke hoeveelheden. 
 
Eleocharis quinqueflora – Armbloemige waterbies 
In de Hollandse vastelandsduinen heeft de Armbloemige waterbies zich slechts op enkele 
plaatsen gehandhaafd. Deze plant is gebonden aan ’s winters drassige en ’s zomers 
hoogstens licht uitdrogende zandgronden met basenrijk water. In standplaats lijkt zij op 
haar familielid de Knopbies, maar zij is gebonden aan niet-gesloten of zeer laag blijvende 
begroeiingen en gedraagt zich min of meer als een pionier die voorkomt in jaarlijks 
gemaaid terrein of intensief begraasd terrein. In vele gebieden is de zuurmijdende 
Armbloemige waterbies verdwenen, hetzij doordat de groeiplaatsen dichtgroeiden, hetzij 
door ontwatering, die de invloed van regenwater doet toenemen en aldus sterk tot 
verzuring bijdraagt. De laatste tijd is zij echter teruggevonden op enige vroegere, sinds 
lang verloren gewaande groeiplaatsen in Oost- en Midden-Nederland. Dit doet 
vermoeden dat zij een langlevende zaadbank vormt (mededeling E.J Weeda). 
Kennemerstrand; 
In 2003 dook de Armbloemige waterbies op op een plek ten noordoosten van het meer in 
een drassig grasland, waar zij sindsdien standhoudt. In 2008 is deze plant ook iets 
verder noordwaarts van deze plek aangetroffen. Omdat deze soort betrekkelijk vroeg 
bloeit (in de voorzomer) en dikwijls met andere biezen wordt verward, wordt aangeraden 
om nader onderzoek te verrichten naar het voorkomen van Armbloemige waterbies op 
het Kennemerstrand. 
 
Epipactis palustris – Moeraswespenorchis 
Deze wettelijk beschermde soort groeit op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige 
plaatsen op humushoudend, basisch tot zwak zuur, maar in elk geval basenrijk en niet te 
voedselrijk, weinig of niet bemest substraat. Haar groeiplaatsen drogen ’s zomers niet 
sterk uit; anderzijds staan ze in de winter niet te lang onder water. Het weligst gedijt zij 
op plaatsen waar al wel een dunne humuslaag aanwezig is, maar waar de vegetatie nog 
een min of meer pionierkarakter heeft. Zij vestigt zich in jonge duinvalleien spoedig 
nadat deze zijn ontstaan. Vooral aan de voet van heel lage zandheuveltjes in vochtige 
omgeving zijn vaak groepen Moeraswespenorchis te vinden. Bij verdroging verdwijnt 
deze plant. 
Kennemerstrand: 
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Moeraswespenorchis werd eenmaal aangetroffen in 1992 aan de voet van de 
oorspronkelijke zeereep toen het meer nog niet gegraven was, maar duikt dan pas weer 
op in 2002 en breidt zich vervolgens sterk uit. Rondom het Kennemermeer is deze plant 
op de nattere plekken veelvuldig in grote groepen aan te treffen. 
 
Eryngium maritimum – Blauwe zeedistel 
Deze wettelijk beschermde soort komt in de Nederlandse duinen vrij algemeen voor, 
hoewel minder algemeen dan vroeger. Blauwe zeedistel is een duinplant van open, min 
of meer stuivend, kalkrijk duinzand. Voor zijn stikstofvoorziening is hij aangewezen op 
toevoer van organisch materiaal en onder natuurlijke omstandigheden is dat 
voornamelijk vloedmerk. In het Nederlandse klimaat kan de plant het op dergelijke 
onbeschutte plaatsen moeilijk bolwerken. Tegen de combinatie van koude en droogte in 
het voorjaar met stuivend zand is de plant niet bestand. Blauwe zeedistel groeit in ons 
land dan ook voornamelijk aan de lijzijde van de zeereep. De plant geldt als tweejarig, 
maar indien de voedselrijkdom aan de lage kant is verlengt de plant haar levensduur en 
stelt het bloeien uit. 
Kennemerstrand: 
In de jaren ’80 en ‘90’van de vorige eeuw werd Blauwe zeedistel gevonden in de 
omgeving van de oorspronkelijke zeereep. Onduidelijk is of dit aan de loef- of aan de 
lijzijde was. Wel is een verschuiving naar het westen zichtbaar na 2000 wanneer er 
inmiddels al een aantal jaren verstreken zijn na de aanleg van de nieuwe zeereep. In 
2005 is er gezocht naar deze soort maar werd zij niet gevonden. 
Momenteel is Blauwe zeedistel veelvuldig te vinden aan de binnenkant van de nieuwe 
zeereep vaak in combinatie met Zeewolfsmelk. Indien de Blauwe zeedistel aan de 
loefzijde van de zeereep te vinden is dan groeit zij meestal in de beschutting van Helm. 
Aan de voet van de oorspronkelijke zeereep wordt de plant ook nog aangetroffen, zij het 
in minder grote aantallen. De soort wordt vergezeld door onder andere Duinaveruit en 
Echt bitterkruid.  
 
Euphorbia paralias – Zeewolfsmelk 
Zeewolfsmelk is een typische bewoner van de zeereep. Haar hoofdverspreidingsgebied 
ligt in ons land in het Deltagebied. Verder noordwaarts wordt zij sporadisch aangetroffen, 
wat vermoedelijk te maken heeft met het iets minder milde klimaat in de Hollandse 
duinen en op de Waddeneilanden. Zij groeit overwegend in de zone die door Helm en/of 
Duinzwenkgras wordt beheerst.  
Kennemerstrand: 
Deze soort was al aanwezig voor 1993 op de spontaan ontstane duintjes bij de Zuidpier. 
Toen deze duintjes werden afgegraven is een deel van de planten overgeplant naar het 
gebied ten zuiden van het huidige Kennemermeer (mededeling B.Vreeken). 
Evenals Blauwe zeedistel is een verschuiving zichtbaar richting het westen. Zeewolfsmelk 
is echter wel drastischer in haar verdwijning aangezien zij na 2002 niet meer 
waargenomen is aan de buitenzijde van de oorspronkelijke zeereep. Wel komt zij 
plaatselijk veelvuldig voor aan de binnenzijde van de nieuwe zeereep waar ze geregeld 
Blauwe zeedistel vergezelt. 
 
Euphrasia stricta s.l. – Stijve ogentroost  
In de duinen komt Stijve ogentroost vrij veel voor in tegenstelling tot de rest van het 
land (met uitzondering van het noordoosten). 
Stijve ogentroost groeit als halfparasiet in schrale, onbemeste, min of meer gesloten, 
maar laag blijvende, beweide of gemaaide grasvegetaties op lichte, humushoudende, 
zwak zure tot neutrale bodem. Op zand zoekt hij dikwijls overgangszones tussen droge 
en wat vochtiger terreingedeelten op. In de duinen is Stijve ogentroost een plant van 
matig droge valleien en randen van nattere valleien. Volgens de Rode Lijst is het een 
gevoelige soort. Haar achteruitgang lijkt een gevolg te zijn van de verzuring van de 
neerslag.  
Kennemerstrand: 
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De Stijve ogentroost wordt in de 23e editie van de Flora van Nederland (Van der Meijden, 
2005) gesplitst in enige soorten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Planten 
van natte gemaaide stukken zijn in 2008 gedetermineerd door Niko Buiten als Vierrijige 
ogentroost, een van de soorten uit dit ‘cluster’. In het volgend onderzoeksjaar zal 
moeten worden gecontroleerd of het inderdaad deze soort betreft. De Stijve ogentroost is 
vanaf 2001 regelmatig gesignaleerd in grote aantallen ten zuiden van het meer in de 
nattere delen op de maaibanen.  
 
Gentianella amarella – Slanke gentiaan 
In Nederland is de Slanke gentiaan tot de duinen beperkt. Hoewel zij nooit algemeen is 
geweest kwam zij vroeger in het hele duingebied voor, met uitzondering van de 
kalkarmste delen. Door verdroging en successie is zij sterk achteruitgegaan; ook de 
recente vindplaatsen moeten als bedreigd worden beschouwd. 
Slanke gentiaan is gebonden aan duinvalleien die onder invloed van het grondwater 
staan. Slanke gentiaan is geen pionierplant, zij vestigt zich pas als er een min of meer 
humeuze bovenlaag is gevormd. Gewoonlijk staat zij in een niet-gesloten grasmat, die 
afgegraasd, gemaaid of licht betreden wordt en daardoor laag blijft. 
Kennemerstrand: 
Slanke gentiaan wordt pas in 2004 voor het eerst aangetroffen. Tegenwoordig is zij op 
diverse plekken tussen de oorspronkelijke zeereep en het meer te vinden, maar alleen op 
en langs de maaibanen. 
 
Glaux maritima – Melkkruid 
Melkkruid behoort tot die zouttolerante planten die dagelijkse overspoeling met zout 
vermijden. Anderzijds verdraagt Melkkruid geen uitdroging. Deze plant groeit zowel op 
klei als op humusrijk zand. Op plekken die zijn blootgesteld aan oeverafslag, betreding of 
afplaggen kan Melkkruid een overheersende plaats innemen. Behalve als pionier treedt 
Melkkruid ook vaak als bodembedekker op tussen andere zoutplanten. 
Op zandige strandvlakten die van de zee zijn afgesnoerd, wordt de schorvegetatie 
vervangen door een begroeiing van zoet milieu, waarin Duinrus, Parnassia en Knopbies 
een belangrijke plaats innemen. In dergelijke vegetaties houdt Melkkruid langer stand 
dan de meeste andere planten die hun voornaamste standplaats op het schor hebben. 
Aanvoer van zout via de wind (saltspray) levert vaak voldoende zout voor deze soort op. 
Kennemerstrand: 
In 1990 werd Melkkruid aangetroffen in het kilometerhok 99-496, daarna voor lange tijd 
niet meer. Pas in 2001 zag men ineens Melkkruid op diverse plekken tegelijk opduiken. 
Tegenwoordig wordt Melkkruid gevonden ten zuiden van het meer en dan met name 
tussen het Riet. Ook ten noorden van het meer aan de oever kan men deze plant 
veelvuldig aantreffen. 
 
Juncus alpinoarticulatus ssp atricapillus  – Duinrus  
In de duinen van de Waddeneilanden behoort Duinrus tot de meest voorkomende russen. 
Verder zuidwaarts is hij minder algemeen en vanaf ’s Gravenhage zuidwaarts is hij zelfs 
zeldzaam te noemen. 
Duinrus is een pionier van jonge duinvalleien en randen van strandvlakten. Hij groeit op 
vochtige, geheel of deels ontzilte, al of niet kalkrijke zandgronden met wisselende 
waterstand nabij de zeekust. In weinig begroeide omgeving kan hij zich in korte tijd sterk 
uitbreiden.  
Kennemerstrand: 
Duinrus werd aangetroffen in 1982 en 1990, daarna pas weer in 2001, 2002, 2004, 2007 
en 2008. De precieze locatie is momenteel niet bekend (ergens op de grens tussen de 
kilometerhokken 99-495 en 99-496 ten zuiden van het meer).  
 
Linum catharticum – Geelhartje 
In de duinen komt Geelhartje nog vrij veel voor, maar in de rest van het land is het vrij 
zeldzaam geworden. Geelhartje kent nogal uiteenlopende standplaatsen, maar maakt wel 
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altijd deel uit van soortenrijke begroeiingen op niet of weinig beschaduwde, lichte, 
onbemeste grond. Dikwijls gaat het om vrij open gras- en zeggevegetaties met 
Orchideeën. Het voorkomen van Geelhartje samen met Zeegroene zegge en Trilgras 
(Bevertjes) belooft vaak veel bijzondere soorten. 
Geelhartje is in kalkrijke duinen te vinden op hellingen samen met Wondklaver en 
Nachtsilene, maar ook in natte valleien tussen Knopbies. Op kwelplekken kan de soort 
worden vergezeld door Sierlijke vetmuur en Groenknolorchis. Voor zijn kieming is deze 
tengere eenjarige plant afhankelijk van open plekken die zijn ontstaan door beweiding of 
erosie door regen. In een gesloten grasmat kan Geelhartje zich niet handhaven. 
Kennemerstrand: 
Het Geelhartje wordt voor het eerst gesignaleerd in 1999. Vanaf 2001 wordt er bijna 
jaarlijks melding van gemaakt. Deze plant wordt vrij dicht in de buurt van het water ten 
zuidoosten van het meer aangetroffen op de maaibanen in redelijke aantallen. 
 
Liparis loeselii – Groenknolorchis 
In Nederland is de Groenknolorchis weliswaar zeldzaam, maar in enkele gebieden 
(Waddeneilanden, Voorne en Noordwest-Overijssel) komt zij nog vrij veel voor. Uit de 
vastelandsduinen leek zij te zijn verdwenen, tot zij op het Kennemerstrand werd 
gevonden. 
Groenknolorchis groeit op zonnige tot licht beschaduwde, min of meer natte plaatsen,die 
duurzaam onder invloed staan van basenrijk grondwater en niet te dicht begroeid zijn. In 
ons land komt zij voornamelijk op 2 standplaatsen voor: in duinvalleien en in trilvenen. 
In duinvalleien verschijnt Groenknolorchis in een vrij vroeg stadium van de 
vegetatieontwikkeling. De grond bestaat uit min of meer humeus, maar meestal niet 
venig, kalkhoudend zand. ’s Winters zijn de groeiplaatsen doornat of staan ze ondiep 
onder water. ’s Zomers kan oppervlakkig enige uitdroging optreden. De overheersende 
planten zijn gewoonlijk Knopbies en Kruipwilg. In oudere stadia van Knopbiesvegetaties 
treedt Groenknolorchis slechts bij uitzondering op. 
Als frequente begeleiders in duinvalleien moeten nog Moeraswespenorchis, Fioringras, 
Melkkruid, Zeegroene zegge, Dwergzegge en Egelboterbloem worden genoemd. Een 
vergelijkbare groeiplaats is bekend uit een inlaag in Zeeuws-Vlaanderen. De plant is 
gevoelig voor verzuring van de bodem en verdwijnt ook snel als de groeiplaatsen 
dichtgroeien. 
Kennemerstrand: 
Vanaf 2005 duikt de Groenknolorchis op ten zuiden van het meer in de natte lagere 
delen. In 2008 zijn er inmiddels een 8-tal groeiplaatsen bekend en breidt de 
Groenknolorchis haar territorium iets uit. Helaas is een van de groeiplaatsen ontdekt 
door een kwaadwillende, die de plant heeft uitgegraven. 
 
Milium vernale – Ruw gierstgras 
Over het algemeen genomen is Ruw gierstgras vrij zeldzaam, maar in de buurt van 
sommige zeedorpen komt het vrij veelvuldig voor. Deze grassoort groeit op matig droog, 
oppervlakkig humeus en niet te voedselarm, gewoonlijk kalkhoudend duinzand, vaak op 
plaatsen waar het zand gemengd is met licht afbreekbaar bladstrooisel of met gruis voor 
wegverharding of  ander ‘vreemd’ materiaal.  
Kennemerstrand: 
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw vond men deze soort in de buurt van de 
oorspronkelijke zeereep, maar na 2004 is deze soort niet meer waargenomen. In 2008 is 
zij aangetroffen ten noorden van het meer in het gebied waar meer soorten van het 
Zeedorpenlandschap zijn aan te treffen. 
 
Odontites vernus ssp serotina  - Late ogentroost 
Het Nederlandse verspreidingspatroon van Late ogentroost lijkt sterk op dat van Fraai 
duizendguldenkruid, al komt hij wat vaker voor dan deze soort. Hij is vrij zeldzaam in het 
kustgebied. Late ogentroost treedt als halfparasiet op in vochtige, grazige terreinen vaak 
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met Fioringras, russen en klavers. Aan de kust staat deze plant veel aan de bovenrand 
van schorren, vooral van strandvlakten die van de zee zijn afgesnoerd. 
Kennemerstrand: 
Late ogentroost verscheen pas in 2001 en wordt tegenwoordig niet in grote 
hoeveelheden gevonden. Ten westen van het meer en dan voornamelijk langs struweel 
wordt deze plant nog wel aangetroffen. 
 
Oenanthe lachenalii – Zilt torkruid 
Zilt torkruid komt overwegend in brak milieu voor. Buitendijks groeit het waar zoet 
(kwel) water toevloeit aan de rand van schorren en aan de voet van duintjes. Terwijl Zilt 
torkruid aan de schorrerand dikwijls in voedselrijk milieu groeit, handhaaft het zich bij 
ontzilting juist in betrekkelijk voedselarme omgeving. Zo groeit het in natte duinvalleien 
in zeggenmoerassen. 
Kennemerstrand: 
Zilt torkruid wordt vanaf 2005 aangetroffen. In 2008 is deze plant op meer plekken 
aangetroffen, onder andere ten zuiden van het meer in de iets nattere delen maar 
veelvuldig aan de rand van de oostzijde van het meer tezamen met Moeraskartelblad. 
 
Orobanche picridis – Bitterkruidbremraap 
Bitterkruidbremraap is beperkt tot de kalkrijke duinen tussen Bergen en Den Haag. Over 
het geheel genomen is zij daar vrij zeldzaam, maar in gunstige -regenrijke- jaren kan zij 
op sommige vindplaatsen vrij talrijk voorkomen. 
Bitterkruidbremraap is een typische bewoner van het zeedorpenlandschap. 
Kennemerstrand: 
Bitterkruidbremraap is in 2008 alleen ten noorden van het meer aangetroffen in het 
zeedorpen areaal. 
 
Parnassia palustris – Parnassia 
Deze plant, die wettelijk beschermd is, was in grote delen van Nederland vrij algemeen. 
Door ontwatering en bemesting is zij bijna overal zeldzaam geworden. In de natte 
duinvalleien van vastgelegde duinen komt de plant regelmatig voor vergezeld door 
Knopbies en verschillende orchideeën. Voor de instandhouding van duinvalleien met 
Parnassia is het vaak nodig deze te maaien en wel vóór de herfst. Daarbij wordt 
weliswaar een deel van de Parnassia’s tijdens de bloei afgemaaid, maar er zijn al genoeg 
rijpe vruchten gevormd om de voortplanting te waarborgen. Zou men daarentegen niet 
maaien, dan zou zij binnen enkele jaren verdwijnen onder wilgenopslag of ruigte. 
Parnassia staat op onbeschaduwde, onbemeste, blijvend vochtig tot natte plekken. 
Waar de ‘gidsplant’ Parnassia groeit kan men rekenen op zeldzamere plantensoorten, 
waaronder verscheidene Orchideeën en bijzondere zeggesoorten en het inmiddels 
legendarische -zo goed als verdwenen- Vetblad. 
Rondom Kennemerstrand: 
Parnassia werd voor het eerst waargenomen in 2002 en heeft zich sindsdien gestaag 
uitgebreid. Tegenwoordig wordt deze plant in grote aantallen waargenomen in de natte 
delen van vooral de maaibanen. Parnassia is het talrijkst in de overgangsfase Associatie 
Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia naar Knopbies associatie. Parnassia blijft wel 
aanwezig in latere stadia van de Knopbies-associatie, maar minder talrijk. Mogelijk het 
meest dan in de Knopbies-pollen (mededeling E. Weeda). 
 
Pedicularis palustris – Moeraskartelblad 
In Nederland was Moeraskartelblad plaatselijk vrij algemeen, maar is enorm 
achteruitgegaan en in veel streken geheel verdwenen. In Noord-Holland benoorden het IJ 
is het tot een enkele plek in de duinen beperkt. Moeraskartelblad is een plant van 
onbeschaduwde, niet te vaak gemaaide, eventueel licht beweide, vrij open en meestal 
mosrijke gras- en zeggenvegetaties op drassige, nooit uitdrogende, matig zure tot 
neutrale, tamelijk voedselrijke, weinig of niet bemeste, venige bodem met een zandige 
ondergrond. Uit de ondergrond kwelt kalkhoudend water op. 
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Moeraskartelblad is een halfparasiet en heeft een aanzienlijk effect op de vegetatie, 
sterker dan zijn eveneens halfparasitaire familieleden Stijve en Late ogentroost. Waar 
Moeraskartelblad groeit, put het zijn gastheren zodanig uit dat het in een volgend jaar op 
nieuwe plekken in de vegetatie is aangewezen: de parasiet is als het ware gedwongen 
door het terrein te zwerven. Pas nadat de vegetatie zich hersteld heeft, kan de parasiet 
op een oude plek terugkeren. Over de jaren heen levert dit een zich verplaatsend 
patroon op. 
Rondom Kennemerstrand: 
In 2008 wordt deze plant voor het eerst aangetroffen aan de oostzijde van het meer aan 
de oever, waar het vergezeld wordt door Zilt torkruid. In andere delen van Nederland is 
gebleken dat zaden van Moeraskartelblad nogal eens met maaiapparatuur worden 
aangevoerd (mededeling E.J. Weeda). 
 
Polygala vulgaris – Gewone vleugeltjesbloem 
In Nederland is de Gewone vleugeltjesbloem nog veelvuldig in de duinen aan te treffen. 
Op kalkrijke grond kan zij in vrij droge omstandigheden groeien, zoals in droge valleien 
en op noordhellingen in de duinen. Dikwijls is Gewone vleugeltjesbloem een goede 
‘gidsplant’ om plekken op te sporen waar zeldzamere, onregelmatig optredende planten 
te verwachten zij, zoals Gelobde maanvaren, Harlekijn, Veldgentiaan en Slanke gentiaan. 
Rondom Kennemerstrand: 
Vanaf 1999 wordt Gewone vleugeltjesbloem aangetroffen ten oosten van het meer in vrij 
bescheiden aantallen.  
 
Pyrola rotundifolia – Rond wintergroen 
Het scala aan standplaatsen van Rond wintergroen is haast even gevarieerd als dat van 
Kruipwilg, al is het veel schaarser en lokaler in zijn voorkomen. Pioniervegetaties komen 
niet in aanmerking; er moet een voorraad humus opgebouwd zijn wil de plant 
verschijnen. Weliswaar komt de plant in vochtige duinvalleien dikwijls samen voor met 
Parnassia, Moeraswespenorchis en Knopbies, maar over het algemeen maakt zij pas haar 
entree als het aandeel van deze planten zijn hoogtepunt is gepasseerd en Duindoorn de 
struweelontwikkeling heeft ingezet. Instuivend zand kan de uitbreiding van de plant 
stimuleren. 
Rondom Kennemerstrand 
De soort is in november 2008 voor het eerst aangetroffen met een stuk of 20-25 rozetjes 
van één plant; iets noordelijker stond een andere plant. Een dergelijk aantal rozetjes van 
één plant lijkt aan te geven dat deze soort al enige jaren aanwezig is.  
 
Rhinanthus minor – Kleine ratelaar 
In Nederland was de Kleine ratelaar vroeger vrij algemeen; tegenwoordig is hij zeldzaam 
en komt hij alleen in de duinen hier en daar nog vrij veel voor. In de Hollandse duinen 
staat hij vooral op zonnige hellingen; evenals Grote ratelaar is hij karakteristiek voor het 
zeedorpenlandschap. 
Rondom Kennemerstrand: 
Er zijn wel eerdere meldingen van de Kleine ratelaar maar geen precieze locaties bekend. 
Vermoed wordt dat de soort wel in het kilometerhok 99-496 is aangetroffen, maar buiten 
het  beschreven gebied en wel in de duinen achter de oorspronkelijke zeereep, daar waar 
meer soorten van het zeedorpenlandschap te vinden zijn. In 2008 is de Kleine ratelaar 
gesignaleerd op het pad dat langs het oosten van het meer loopt. Hier werd hij vergezeld 
door in ieder geval Geelhartje. 
 
Sagina nodosa – Sierlijke vetmuur of Krielparnassia 
In Nederland komt Sierlijke vetmuur verspreid door het land voor, maar verreweg het 
meest in de duinen. Deze plant vertoont zowel wat betreft standplaats als uiterlijk 
gelijkenissen met Parnassia, vandaar de naam Krielparnassia. Zij bewoont onder andere 
natte duinvalleien. In de duinen is zij op allerlei open, min of meer vochtige plekken aan 
te treffen, maar het meest op de rand van strandvlakten, die achter de zeeduinen liggen 
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en waar voldoende zoet water voor handen is. Krielparnassia verdwijnt wanneer er 
sprake is van verdroging, vermesting en/of verruiging. 
Rondom Kennemerstrand: 
Sinds Krielparnassia in 2000 is opgedoken is zij regelmatig gesignaleerd en bleek zij ook 
in staat zich te verspreiden.  
 
Schoenus nigricans – Knopbies 
In de duinen van de Waddeneilanden en Noord-Holland komt Knopbies plaatselijk vrij 
veel voor; verder zuidwaarts is zij zeer zeldzaam geworden. In de vegetatieontwikkeling 
in de min of meer natte en kalkrijke duinvalleien neemt deze plant een sleutelpositie in. 
Wat haar vestiging in de duinen betreft is Knopbies een uitgesproken pionier. Zij kiemt 
op open, niet of spaarzaam begroeide en niet met strooisel bedekte plekken op 
kalkhoudend zand, waar het water in de lente tot aan of juist boven het maaiveld staat. 
De fase waarin een terrein geschikt is voor Knopbies duurt maar kort. Daarna treedt 
geen kieming meer op tenzij op enigerlei wijze een nieuwe pioniersituatie geschapen 
wordt. De jonge plant groeit aanvankelijk erg traag. Pas in haar derde of vierde jaar 
komt zij voor het eerst in bloei. Knopbiespollen kunnen minstens 30 jaar oud worden en 
wellicht nog ouder. Knopbies kan zich alleen vestigen indien zoet water toevloeit, maar 
kan winterse overstromingen doorstaan.  
Rondom Kennemerstrand: 
Vanaf 2003 wordt Knopbies aangetroffen in het gebied rondom het Kennemermeer.  
Ten zuiden en ten oosten van het meer zijn veel pollen aan te treffen, veelal in 
combinatie met Zilte zegge en wellicht ook Vlozegge. 
 
Silene nutans – Nachtsilene 
In Nederland is Nachtsilene vrijwel beperkt tot de kalkrijke duinen. Het meest komt deze 
soort voor op noordhellingen. Nachtsilene is in vergelijking met haar verwanten 
Kegelsilene en Oorsilene minder sterk aan het zeedorpenlandschap gebonden, en komt 
ook in volkomen natuurlijke begroeiingen voor. Zij is daar vooral in laag 
Kruipwilgstruweel aan te treffen. 
Rondom Kennemerstrand: 
Nachtsilene wordt aangetroffen aan de oostzijde van het meer op de iets hogere delen, 
zelfs tussen duindoornstruweel. Daarnaast is zij te vinden in het zeedorpenlandschap ten 
noorden van het meer, waar zij wordt vergezeld door Wondklaver en Ruige scheefkelk. 
 
Equisetum variegatum – Bonte paardenstaart 
In Nederland is deze soort zeldzaam. Het meest komt deze soort nog voor in de duinen, 
voornamelijk in Kennemerland. De Bonte paardenstaart is een pionier van vochtige,              
’s winters onder water staande, ijl begroeide bodem. Doorgaans groeit hij op 
kalkhoudend zand. In duinvalleien groeit hij in natte laagten. 
Rondom Kennemerstrand: 
De Bonte paardenstaart is eenmaal aangetroffen in 2003. Sindsdien is de soort niet meer 
aangetroffen. De soort wordt nogal eens verward met Lidrus.  
Duinvalleien vormen echter haar karakteristieke standplaats, en de Bonte paardenstaart 
komt sinds lang voor in het nabijgelegen Houtglop. Het is merkwaardig dat zij na 2003 
niet meer op het Kennemerstrand opgemerkt is. 
 
 
Bijzondere soorten die in 2008 niet werden teruggevonden  
 
Asparagus officinalis ssp. prostratus – Liggende asperge 
Liggende asperge is een typische bewoner van het Zeedorpenlandschap en komt voor op 
grazige duinhellingen, vaak op plekken die door lichte betreding of andere 
cultuurinvloeden een ietwat ruderaal karakter hebben gekregen. Hier wordt zij vergezeld 
door bijvoorbeeld Wondklaver en Kegelsilene. 
Rondom Kennemerstrand: 
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In voorgaande jaren is zij aangetroffen op verscheidene plekken tussen het meer en de 
oorspronkelijke zeereep en ten noorden van het meer in het zeedorpenlandschap. In 
2008 is zij echter niet teruggevonden. 
 
Atriplex laciniata – Gelobde melde 
De zeldzaamheid van de Gelobde melde houdt verband met de zeldzaamheid van haar 
standplaats. Deze soort groeit op overstoven vloedmerk, vooral op resten van 
bruinwieren die met een laag zand zijn bedekt. Vereist zijn een flinke toevoer van 
aanspoelend wier en aanstuivend zand en een luwe plek waar een en ander blijft liggen. 
Er zijn aan de Nederlandse kust maar enkele vindplaatsen waar zij min of meer bestendig 
aanwezig is. 
Rondom Kennemerstrand: 
Vóór het graven van het meer kwam Gelobde melde regelmatig voor. Na 1996 is deze 
plant echter niet meer aangetroffen in het besproken gebied, maar nog wel vlak 
erbuiten, namelijk  ten zuiden van de aangelegde duinenrij daar waar embryonale 
duinvorming plaatsvindt. 
 
Botrychium lunaria – Gelobde maanvaren 
Gewoonlijk groeit Maanvaren op plaatsen die niet nat, maar ook niet uitgesproken droog 
zijn. Zo is zij aan de rand van duinvalleien aan te treffen in de gordel waar de 
droogteminnende en de vochtminnende vegetatie aan elkaar grenzen. Lichte beweiding 
van graslanden lijkt nogal eens ten koste van deze met graagte afgegraasde plant te 
gaan, maar draagt in werkelijkheid vaak bij tot de instandhouding van de groeiplaatsen. 
Rondom Kennemerstrand: 
Zowel in 2001 als in 2002 is de Gelobde maanvaren aangetroffen ten zuidoosten en ten 
oosten van het meer. Hierna is zij niet meer waargenomen.  
Gelobde Maanvaren verschijnt aan de rand van duinvalleien in een goed ontwikkelde, 
maar laagblijvende vegetatie. De verdwijning kan een gevolg zijn van de toenemende 
verruiging. 
Vaak echter worden de bovengrondse delen opgepeuzeld door konijnen voordat het 
plantje door een waarnemer is opgemerkt. Vooral in konijnenrijke jaren ontsnappen 
daardoor veel Maanvarens aan de aandacht.  
 
Dactylorhiza maculata ssp fuchsii - Bosorchis 
Bosorchis groeit op zonnige of soms licht beschaduwde, vrij droge tot vrij natte, matig 
zure tot zwak basische, meestal min of meer voedselarme grond. In de duinen staat de 
plant voornamelijk in valleien waar ze standhoudt bij maaibeheer. 
Rondom Kennemerstrand: 
Deze plant is waargenomen in 2003, 2007 en 2008. Gezien de habitat van deze plant is 
het verwonderlijk dat deze plant niet vaker is waargenomen. Nader onderzoek is hier 
gewenst. 
 
Equisetum variegatum – Bonte paardenstaart 
In Nederland is deze soort zeldzaam. Het meest komt deze soort nog voor in de duinen, 
voornamelijk in Kennemerland. De Bonte paardenstaart is een pionier van vochtige,              
’s winters onder water staande, ijl begroeide bodem. Doorgaans groeit hij op 
kalkhoudend zand. In duinvalleien groeit hij in natte laagten. 
Rondom Kennemerstrand: 
De Bonte paardestaart is eenmaal aangetroffen in 2003. Sindsdien is de soort niet meer 
aangetroffen. De soort wordt nogal eens verward met Lidrus. Duinvalleien vormen echter 
haar karakteristieke standplaats, en de Bonte paardenstaart komt sinds lang voor in het 
nabijgelegen Houtglop. Het is merkwaardig dat zij na 2003 niet meer gevonden is. 
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Bijlage 2 : Beschrijving Natuurdoeltypen 
 
 
Het Kennemerstrand staat op de lijst van Nederlandse Habitatrichtlijngebieden genoteerd 
als onderdeel van 88 Kennemerland-Zuid. Hierbinnen gelden de habitattypen zoals 
hieronder beschreven, geldend voor het Kennemerstrand. 

• H 1310 
Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia 
spp. en andere zoutminnende soorten 

 Habitattype 1310 omvat pionierbegroeiingen van periodiek door zout water 
geïnundeerde slikken en zandvlakten aan de kust. Binnenlandse zoutvegetatie 
komt in ons land slechts op kleine schaal voor in gebieden die vroeger onder 
invloed van de zee stonden. Het habitattype betreft enerzijds pionier-
gemeenschappen met Zeekraal op hooggelegen slikken en lage schorren en 
kwelders en anderzijds pioniergemeenschappen in de overgangszone tussen 
kwelders en duinen, en wel op plaatsen die nog net door de hoogste waterstanden 
bereikt worden. De Zeekraalbegroeiingen behoren tot het Zeekraalverbond. Naast 
Langarige zeekraal (Salicornia procumbens) en Kortarige zeekraal (Salicornia 
europaea) is Schorrenkruid (Suaeda maritima) met hoge presentie en vaak ook 
hoge bedekking aanwezig. Het tweede type begroeiing behoort tot het 
Zeevetmuurverbond en herbergt soorten als Zeevetmuur (Sagina maritima), 
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus), Deens lepelblad (Cochlearia danica) 
en Dunstaart (Parapholis strigosa). In Nederland is dit habitattype over een 
relatief grote oppervlakte aanwezig. Het areaal  wordt geschat op 100 – 1000 ha. 
(Janssen et al., 2003) 

 Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal 
(subtype B), maar achteruitgang ten gunste van habitattype 1330 (Atlantische) 
schorren en zilte graslanden of 2190 vochtige duinvalleien is toegestaan. Het 
habitattype zilte pionierbegroeiingen is in de Hollandse duinen uitzonderlijk 
zeldzaam en daarom is de vindplaats op het Kennemerstrand van belang om de 
verspreiding te behouden. Door natuurlijke successie bestaat de kans echter dat 
een groot deel van de huidige oppervlakte van de zilte pionierbegroeiingen, 
Zeevetmuur (subtype B) over zal gaan in habitattype 1330 schorren en zilte 
graslanden en/of 2190 vochtige duinvalleien. Op het Kennemerstrand kan alleen 
het tweede type verbond bedoeld worden en daarbinnen dan nog de meest ‘zoete’ 
vleugel: de Associatie van Strandduizendguldenkruid, dat vaak de opstap tot een 
Knopbies-vegetatie vormt.  

 
• H1330 

 Atlantische schorren  
 Het habitattype Atlantische schorren (of kwelders, zoals ze in het noorden van ons 

land worden genoemd) omvat in eerste instantie buitendijkse graslanden die met 
regelmaat worden overspoeld. Het type wordt daarnaast ook binnendijks 
aangetroffen, op plaatsen die onder invloed staan of gestaan hebben van zout 
water. Natuurlijke schorren vertonen een fraai patroon van steeds fijner 
vertakkende kreken en prielen, die worden geflankeerd door hoge oeverwallen 
met daarachter gelegen kommen. De Atlantische schorren waartoe deze zilte 
graslanden gerekend worden, is onderverdeeld in drie verbonden: het 
Kweldergrasverbond, dat op de lage delen van de schor voorkomt en dus het 
vaakst en langdurigst door zeewater wordt overstroomd, het Engels gras Verbond 
van de hogere schordelen (minder vaak en korter ondergedompeld) en het Stomp 
kweldergrasverbond, dat wordt aangetroffen op strandvlakten en op delen van 
schorren die tijdelijk hoge zoutconcentraties bevatten, bijvoorbeeld als gevolg van 
bodemverdichting door betreding. De eerste twee komen gezoneerd voor, het 
derde vaak in mozaïek met de beide andere. 
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 De schorren in Noordwest-Europa worden  op veel plaatsen al eeuwenlang 
gebruikt als weidegebied voor vee. Beweiding heeft veel invloed op de vegetatie. 
Onbeweide schorren zijn in Noordwest-Europa relatief zeldzaam. Overigens vindt 
op de meeste van deze onbeweide schorren wel degelijk enige vorm van 
begrazing plaats, namelijk  door ganzen en konijnen. Het areaal in Nederland 
wordt geschat op 1000-10.000 ha (Janssen et al., 2003). 

 Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren, buitendijks (subtype A), maar 
achteruitgang oppervlakte is toegestaan ten gunste van habitattype 2190 vochtige 
duinvalleien. Schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) zijn in de 
Hollandse duinen uitzonderlijk zeldzaam en daarom is de vindplaats op het 
Kennemerstrand van belang om de huidige verspreiding te behouden. Soorten die 
tot dit habitattype horen en op het Kennemerstrand voorkomen zijn Zulte (Aster 
tripolium), Melkkruid (Glaux maritima), Zilte rus (Juncus gerardii), Stomp 
kweldergras (Puccinellia distans) Grensgevallen, oftewel soorten met optimum in 
brak milieu zijn Heen (Bolboschoenus maritimus), Zilte zegge (Carex distans), Zilt 
torkruid (Oenanthe lachenalii), Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) en 
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), tot op zekere hoogte ook Rode ogentroost 
(Odontites vernus ssp. Serotinus) en Waterpunge (Samolus valerandi). De vraag 
is of het mogelijk is op het  Kennemerstrand zoute/brakke condities duurzaam te 
handhaven, dan wel een cyclus in stand te houden waarbinnen zulke zoute/brakke 
terreindelen van tijd tot tijd nieuw gevormd worden. Verwacht wordt dat door 
natuurlijke successie de kans bestaat dat een groot deel van de huidige 
oppervlakte over zal gaan in habitattype 2190 vochtige duinvalleien.  

 
• H2110 

 Embryonale wandelende duinen 
 Dit habitattype omvat duintjes met Biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. 

boreoatlantica), die doorgaans in mozaïek voorkomen met onbegroeide 
embryonale duintjes, vloedmerkvegetatie en strand. Het type wordt aangetroffen 
op aangroeiende kusten, waar deze begroeiing het eerste stadium in de 
duinvorming vertegenwoordigt. 

 Dergelijke embryonale duinen komen voor op hoge delen van het strand, 
doorgaans aan de voet van Helmduinen (type 2120), waar ze door verder 
opstuiving in kunnen overgaan. Sterke windwerking kan ervoor zorgen dat de 
duintjes slechts een kort leven beschoren is; eventueel kunnen dan op andere 
plekken in het gebied nieuwe embryonale duinen gevormd worden. In Nederland 
en Europa is het type zeldzaam. Het areaal wordt geschat op 100-1000 ha 
(Janssen et al., 2003). 

 Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype embryonale duinen komt 
voor op het Kennemerstrand. Langs de Hollandse kust is het een betrekkelijk 
zeldzaam habitattype. Behoud van de oppervlakte geldt binnen natuurlijke 
fluctuaties. Langs de kust ten zuiden van het Kennemerstrand vindt plaatselijk 
spontane duinvorming plaats. Door de aanzanding van de kust langs 
Kennemerland-Zuid ontstaan mogelijkheden voor uitbreiding van oppervlakten 
waar spontane duinvorming mogelijk is. Deze oppervlakten hebben hoge potenties 
voor vegetatieontwikkeling met hoge natuurwaarden. De ontwikkeling van het 
Kennemerstrand illustreert de hoge potentie van de lokale kustvorming. 

 
• H2130 

 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
 Dit habitattype betreft alle duingraslanden met een min of meer gesloten gras-, 

mos- of korstmosmat langs de Atlantische, Baltische en Noordzeekust in Europa. 
Dit zijn de zogenaamde ‘’grijze duinen’’ die iets meer landinwaarts liggen dan de 
met Helm begroeide ‘’witte’’ duinen. Voor enkele gemeenschappen is dit 
habitattype van bijzondere betekenis. In dit gebied geldt dit voor het zogenaamde 
zeedorpenlandschap met zijn karakteristieke soorten. Het zeedorpenlandschap is 
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het best ontwikkeld in de kalkrijke Hollandse duinen nabij oude vissersdorpen. 
Ten oosten van het Kennemerstrand is dit zeedorpenlandschap rijk 
vertegenwoordigd. Binnen het onderzochte gebied ligt een heel kleine oppervlakte 
met typische zeedorpenflora. Het areaal in Nederland wordt geschat op 10.000 – 
100.000 ha (Janssen et al.,  2003). 

 Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk 
(subtype A) en grijze duinen. Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit is 
nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote 
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Dit laatste 
geldt echter met name voor het gebied ten oosten van het Kennemerstrand. Dit 
habitattype beslaat slechts een klein deel van het te onderzoeken gebied. 

 
• H2160 

Duinen met Duindoornstruwelen 
Dit habitattype betreft duinstruwelen met dominantie van Duindoorn (Hippophae 
rhamnoides). Wanneer deze struiken goed ontwikkeld zijn komen diverse andere 
struiken voor, zoals Wilde liguster, Eenstijlige meidoorn, Zuurbes, Gewone Vlier, 
Wegedoorn, Kardinaalsmuts, Egelantier en Hondsroos. In optimale vorm omvat 
het type enkele zeldzame rozen. Het habitattype komt in ons land in de gehele 
duinstreek voor, maar is het soortenrijkst in het kalkrijke duindistrict, ten zuiden 
van Bergen. Het areaal wordt geschat op 1000 – 10.000 ha (Janssen et al., 
2003). 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten 
gunste van habitattypen H1310 zilte pionierbegroeiingen, H1330 schorren en zilte 
graslanden, of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan. Het habitattype 
duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en landelijk niet 
bedreigd. Het type komt lokaal in goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor 
op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen voor habitattype 2190 
vochtige duinvalleien. Op dergelijke locaties is behoud van belang.  

 
• H2170 

Duinen met Kruipwilg (Salix repens ssp. argentea) 
Dit habitattype betreft duinvalleien die begroeid zijn met struweel waarin 
Kruipwilg (Salix repens) de boventoon voert. In licht overstoven, vochtige valleien 
kunnen zich begroeiingen ontwikkelen die worden gerekend tot de Associatie 
Wintergroen-Kruipwilg. Deze gemeenschap wordt behalve door Kruipwilg 
gekenmerkt door Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), Klein wintergroen (Pyrola 
minor) en het zeldzame Stofzaad (Monotropa hypopitys). Deze variant van het 
habitattype vormt dikwijls mozaïeken met soortenrijke duinvalleivegetatie 
(H2190), waarin het in de successie kan worden voorafgegaan. Het areaal wordt 
geschat op 100 – 1000 ha (Janssen et al., 2003). 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte 
ten gunste van habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan. Het 
habitattype kruipwilgstruwelen komt in het gebied op kleine oppervlakte voor, in 

 mozaïek met begroeiingen van habitattype 2190 vochtige duinvalleien. Er is geen 
 landelijke opgave voor uitbreiding oppervlakte of verbetering kwaliteit. 
 

• H 2190 
 Vochtige duinvalleien 
 Vochtige duinvalleien worden gevormd op plaatsen waar jonge duinruggen een 

strandvlakte afsluiten (primaire duinvalleien) of waar uitstuiving van oudere 
duinen tot op het grondwater plaatsvindt (secundaire duinvalleien). Duinvalleien 
bevatten in ons land diverse bijzondere plantengemeenschappen, afhankelijk van 
het ontwikkelingsstadium, de kalkrijkdom van het substraat, het beheer en de 
hydrologische omstandigheden. Het hier bedoelde habitattype omvat een aantal 
jonge stadia, die tot zes verschillende plantensociologische verbonden worden 
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gerekend. Latere successiestadia in duinvalleien (heide, struwelen en bossen) 
behoren tot andere habitattypen (resp. 2140, 2170, 2180). Heel jonge, nog zilte 
begroeiingen in primaire valleien maken deel uit van het habitattype 1330, zoals 
hierboven beschreven. 

 In kalkrijke duinvalleien met wisselende grondwaterstanden komen 
vegetatietypen voor van de verbonden Waternavel en Stijve moerasweegbree, 
Ongelijkbladig fonteinkruid en het Dwergbiezenverbond. In jonge, kalkrijke, 
vochtige duinvalleien worden soortenrijke begroeiingen van het Knopbiesverbond 
aangetroffen, die in het natuurbeheer zeer hoog worden gewaardeerd. Het 
habitattype heeft een geschat areaal in Nederland van 100 – 1000 ha (Janssen et 
al.,2003). 

 Doel: Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar de subtypen 
vochtige duinvalleien, open water (subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk 
(subtype B) en vochtige duinvalleien, hogere moerasplanten (subtype D) goed 
ontwikkeld is en verbetering van kwaliteit van locaties waar de subtypen matig 
ontwikkeld zijn. 

 Vochtige duinvalleien met open water (subtype A) en vochtige duinvalleien met 
hogere moerasplanten (subtype D) komen in dit gebied voor. De fraaiste 
voorbeelden van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) langs de gehele 
Hollandse vastelandsduinen worden momenteel binnen het Natura 2000 gebied 
aangetroffen op dit Kennemerstrand. De begroeiingen ontwikkelen zich hier echter 
in hoog tempo tot struweel, zodat het invoeren van een maaibeheer noodzakelijk 
is om de doelstelling te realiseren. Het habitattype vochtige duinvalleien omvat 
tevens het subtype Kranswierbegroeiing. Het Kennemermeer is in principe 
geschikt voor kranswiervegetatie. Met de constante stroom van kwelwater uit de 
achterliggende duinen is er sprake van een zekere doorstroming en een goede 
waterkwaliteit (Smits et al. 2005). De vraag blijft wel of het meer niet te diep is 
voor dit vegetatietype. 

 Het uitgraven van het meer heeft ogenschijnlijk geleid tot een verarming van de 
vegetatie in het water. Overzanding kan ‘’verontdieping’’ van het meer 
veroorzaken waardoor tal van soorten kans krijgen zich te vestigen. Er is echter in 
dit onderzoek geen aandacht geschonken aan deze vegetatie of aan de kansen die 
de overzanding van het meer biedt. De onderzoeker raadt echter wel aan om hier 
onderzoek naar laten te verrichten. 

 
• H 1903 

 Groenknolorchis 
 De Groenknolorchis (Liparis loeselii), vroeger bekend onder de naam Sturmia, is 

gebonden aan zonnige, licht beschaduwde, onbemeste grond, die onder invloed 
staat van basenrijk grondwater. Het meest wordt ze aangetroffen in trilvenen en 
duinvalleien. De Groenknolorchis wordt plantensociologisch beschouwd als een 
kensoort van het Knopbiesverbond. Ons land ligt aan de westrand van het 
Europese deel van het verspreidingsgebied van de Groenknolorchis; verder 
westwaarts komt de  soort slechts sporadisch voor.  

 Doel: Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie. Het betreft 
een van de weinige vindplaatsen in de Hollandse duinen van de Groenknolorchis, 
maar de populatie is momenteel klein. Toch liggen er mogelijkheden voor een 
duurzamere populatie op het Kennemerstrand, waar de soort zich heeft weten te 
vestigen. Behoud van de kalkrijke duinvalleien (2190B) is hiervoor een 
voorwaarde. Een groot deel van de typische duinvalleisoorten kan zich in 
Nederland niet of nauwelijks handhaven zonder maaibeheer of evt. 
begrazingsbeheer. Van nature groeien duinvalleien snel dicht met allerlei struiken, 
bomen en ruigtesoorten zoals Kruipwilg, Grauwe wilg, Riet en op iets minder natte 
plekken ook Duindoorn, Ruwe berk en Zachte berk. 
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Bijlage 3 : Inventarisatielijst 2008 
 
 

Abu Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst  
 
NM Handbk¹

N.B-
wet² 

X Achillea millefolium Duizendblad      
X Agrostis stolonifera Fioringras      
X Alnus glutinosa Zwarte els      
B Ambrosia psilostachya Zandambrosia      
X Ammophila arenaria Helm    iz  
C Anagallis tenella Teer guichelheil zzz; t; Kw-5     
A Angelica archangelica Grote engelwortel      
X Angelica sylvestris Gewone engelwortel      
X Anisantha sterilis IJle dravik      
X Anisantha tectorum Zwenkdravik      
F Anthyllis vulneraria Wondklaver z; t; Kw-7   x iz  
X Aphanes australis Kleine leeuwenklauw      
X Arabidopsis thaliana Zandraket      
D Arabis hirsuta ssp. hirsuta Ruige scheefkelk    tz  
X Arenaria serpyllifolia Zandmuur      
F Artemisia campestris Duinaveruit zzz; t; Be-9     
X Artemisia vulgaris Bijvoet      
X Aster tripolium Zulte      
X Atriplex prostrata Spiesmelde           

A Baldellia repens 
Kruipende 
moerasweegbree      

X Bellis perennis Madeliefje      
X Berula erecta Kleine watereppe      
C Beta vulgaris Strandbiet   x iz  
X Betula pendula Ruwe berk      
G Blackstonia perfoliata Herfstbitterling   x   
X Bolboschoenus maritimus Heen      
F Briza media Trilgras, Bevertjes z; ttt;Kw-15     
X Bromus hordeaceus Zachte dravik           
X Cakile maritima Zeeraket    iz  
X Calamagrostis epigejos Duinriet      
X Carex arenaria Zandzegge      
E Carex distans Zilte zegge      
X Carex flacca Zeegroene zegge      
F Carex oederi subsp.oe Dwergzegge    itz  
X Carex otrubae Valse voszegge      
X Carex panicea Blauwe zegge      
D Carex pulicaris Vlozegge zz; tt; Be-10  x   
D Carex punctata Stippelzegge zzz;  0/+; Ge-1   iz  
X Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid      
E Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid    iz  
X Cerastium fontanum vulgare Gewone hoornbloem      
X Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem      
X Chenopodium ambrosioides Melganzevoet      
X Cirsium arvensis Akkerdistel      
X Cirsium vulgare Speerdistel      
C Cladium mariscus Galigaan z; t; Kw-7     
X Convolvulus sepium Haagwinde      
E Convolvulus soldanella Zeewinde   x   
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X Conyza candensis Canadese fijnstraal      
X Corispermum intermedium Smal vlieszaad      
X Cynoglossum officinale Veldhondstong      
X Cynosurus cristatus  Kamgras           
X Dactylis glomerata Kropaar      
B Dactylorhiza fuchsii Bosorchis      
E Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis z; t; Kw-7  x tz       + 
F/G Dactylorhiza majalis Rietorchis z; tt; Kw-11          + 
X Daucus carota Peen      
X Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool           
X Echium vulgare Slangenkruid      
X Eleocharis palustris Gewone waterbies      
B Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies zz; tt; Be-10  x tz  
X Elytrigia repens Zandkweek      
X Epilobium hisutum Harig wilgenroosje      
X Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik      
F Epipactis palustris Moeraswespenorchis z; t; Kw-7  x tz       + 
 Equisetum arvense Heermoes      
 Erigeron acer Scherpe fijnstraal      
 Erodium cicutarium Reigersbek      
G Eryngium maritimum Blauwe zeedistel   x itz       + 
 Eupatorium purpureum Koninginnekruid      
E Euphorbia paralias Zeewolfsmelk zzz; t; Kw-5  x   
G Euphrasia stricta ssp tetraquetra Vierrijige ogentroost a; ttt; Ge-16   x    
X Festuca arenaria Duinzwenkgras      
X Festuca ovina Hard zwenkgras      
X Festuca rubra Rood zwenkgras           
X Galium aparine Kleefkruid      
X Gallium mollugo Glad walstro      
X Gallium uliginosum Ruw walstro      
F Gentianella amarella Slanke gentiaan zzz; t; Kw-5  x tz      + 
X Geranium molle Zachte ooievaarsbek      
G Glaux maritima Melkkruid      
X Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem           
X Helianthus annuus Zonnebloem      
X Helictotrichon pubescens Zachte haver      
X Hieracium aurant Oranje havikskruid      
X Hieracium umbellatum Schermhavikskruid      
X Hippophae rhamnoides Duindoorn      
X Holcus lanatus Gestreepte witbol      
X Honkenya peploides Zeepostelein      
X Hordeum murinum Kruipertje      
X Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel      
X Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid           
X Iris pseudacorus Gele lis      
X Isolepis setacea Borstelbies           

X 
Jacobaea vulgaris ssp. 
Dunensis Duinkruiskruid      

X Juncus alpinoarticulatus Rechte rus zzz; 0/+; Ge-1     
X Juncus articulatus Zomprus      
X Juncus bufonius Greppelrus      
X Juncus gerardii Zilte rus      
X Juncus tenuis Tengere rus           
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X Koeleria Macrantha Smal fakkelgras           
X Lactuca serriola Kompassla      
C Lathyrus japonicus Zeelathyrus zzz; 0/+; Ge-1     
X Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand    it  
X Leymus arenarius Zandhaver      
F Linum catharticum Geelhartje z; tt; Kw-11  x tz  
C Liparis loeselii Groenknolorchis zz; tt; Be-10  x   
X Lolium perenne Engels raaigras      
X Lotus corniculatus Gewone rolklaver      
X Lycopus europaeus Wolfspoot      
X Lysimachia thyrsiflora Viltige basterwederik      
X Lythrum salicaria Grote kattenstaart           
X Medicago falcata Sikkelklaver      
X Medicago lupulina Hopklaver      
X Melilotus albus Witte honingklaver      

X Melilotus officinalis 
Citroengele 
honingklaver      

X Mentha aquatica Watermunt      
X Milium vernale Ruw gierstgras           
E Odontites vernus Rode ogentroost a; tt; Ge-12     
E Oenanthe lachenalii Zilt torkruid z; t; Kw-7     
X Ononis repens Kruipend stalkruid      
C Orobanche picridis Bitterkruidbremraap     x     
X Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost      
G Parnassia palustris Parnassia z; ttt; Kw-15  x tz       + 
X Pedicularis palustris Moeraskartelblad   x   
X Persicaria amphibia Veenwortel      
X Phleum arenarium Zanddoddegras    iz  
X Phragmites australis Duinriet      
X Picris hieracioides Echt bitterkruid      
X Plantago coronopus Hertshoornweegbree      
X Plantago lanceolata Smalle weegbree      
X Plantago major Grote weegbree      
X Poa annua Straatgras      
E Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem a; tt; Ge-12  x it  

X Polygonatum odoratum 
Welriekende 
salomonszegel   x   

X Polygonum aviculare Gewoon varkensgras      
X Potentilla anserina Zilverschoon      
X Prunella vulgaris Gewone brunel      
X Puccinellia distans Stomp kweldergras      
X Pulicaria dysenterica Heelblaadjes      
X Pyrola rotundifolia Rond wintergroen z;t; Kw-7   x  tz   
X Ranunculus flammula Egelboterbloem      
X Ranunculus repens Kruipende boterbloem      

X Ranunculus sceleratus 
Blaartrekkende 
boterbloem   x   

X Reseda lutea Wilde reseda      
X Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar      
F Rhinanthus minor Kleine ratelaar a;tt; Ge-12     
X Rosa rugosa Rimpelroos      
X Rubus caesius Dauwbraam      
X Rumex crispus Krulzuring      
X Rumex hydrolapathum Waterzuring           
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E Sagina nodosa Sierlijke vetmuur   x tz  
X Sagina procumbens Liggende vetmuur      
X Salix alba Schietwilg      
X Salix caprea Boswilg      
X Salix cinerea Grauwe wilg      
X Salix repens Kruipwilg      
X Sambucus nigra Gewone vlier      
X Samolus valerandi Waterpunge      

X 
Schoenoplectus 
tabernaemontani Ruwe bies      

F Schoenus nigricans Knopbies zz; t; Kw-6  x tz  
X Scutellaria galericulata Blauw glidkruid      
X Sedum acre Muurpeper      
X Senecio inaequidens Bezemkruiskruid      
X Senecio vulgaris Klein kruiskruid      
X Silene dioica Dagkoekoeksbloem      
X Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem      
E Silene nutans Nachtsilene      
C Silene otites Oorsilene zz; t; Kw-6  x   
X Silene vulgaris Blaassilene      
X Solanum dulcamara Bitterzoet      
X Sonchus arvensis Akkermelkdistel      
X Sonchus asper Gekroesde melkdistel      
X Stachys palustris Moerasandoorn           
X Taraxacum officinale Paardenbloem      
X Tragopogon pratensis Gele morgenster      
X Trifolium arvense Hazenpootje      
X Trifolium dubium Kleine klaver      
X Trifolium fragiferum Aardbeiklaver      
X Trifolium pratense Rode klaver      
X Trifolium repens Witte klaver      
X Triglochin  palustris Moeraszoutgras      
X Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille      
X Tussilago farfara Klein hoefblad      
X Typha latifolia Grote lisdodde           
X Urtica dioica Grote brandnetel           
X Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs      
X Veronica catenata Rode waterereprijs      
X Viola curtisii Duinviooltje    iz  
X Vulpia myuros Gewoon Langbaardgras      
        
 Toelichting       
 1 conform Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al. 2003)      

 
i=internationaal gezien belangrijk, t= trend, mate van afname, z= 
zeldzaam     

 
2 conform wettelijk beschermde soorten Heukels' Flora, 
23 ste ed.      
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