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Natura 2000 gebied 97 – Meijendel & Berkheide
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NL1000013
Berkheide BN/SN, Harstenhoek BN
Domeinen, Staatsbosbeheer, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
particulieren
Zuid-Holland
Katwijk, ’s Gravenhage, Wassenaar
2.849 ha

Gebiedsbeschrijving
Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk
duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied
Meijendel is een relatief laag gelegen gebied met grote ‘uitgestoven duinvlakten’, dat in het zuidelijk
deel minder reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de
oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van oude
duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter
dan in Meijendel.
Het landschap heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende
hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals
Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied
kent dan ook een aantal goed ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen
soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de
Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van
Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk duingrasland aanwezig, ontstaan door het
eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde zeedorpenlandschap.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals reeds van toepassing was op het natuurmonument Berkheide.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Het recreatiepark Duinrell is geheel buiten de begrenzing gebracht, omdat de aanwezige
duinbeplanting van weinig betekenis wordt geacht binnen het geheel van het gebied (ca. 46
ha).
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•

•

Het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd langs de binnenduinrand is opgenomen in de
begrenzing (ca. 56 ha), omdat het integraal onderdeel van het ecosysteem uitmaakt en de
habitattypen al deels aanwezig zijn en er potentie is voor méér. Met name voor het herstel en
de verbetering van de kwaliteit van H2190 vochtige duinvallen is het gebied van wezenlijk
belang.
Ter hoogte van Kievietsduin is de begrenzing uitgebreid met eigendommen van DZH, die
integraal onderdeel uitmaken van het duingebied (3,6 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2120
Witte duinen
H2130
Grijze duinen
H2160
Duindoornstruwelen
H2180
Duinbossen
H2190
Vochtige duinvalleien
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1014
Nauwe korfslak
H1318
Meervleermuis

Kernopgaven
2.01
2.02
2.04
2.05

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
H2120 en embryonale duinen H2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw
A183, dwergstern A195, bontbekplevier A137 en strandplevier A138.
Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat
van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en
verstruweling.
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige
duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief
A082, velduil A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op Terschelling en
Schiermonnikoog meer ruimte voor duinbossen (vochtig) H2180_B.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
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Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H2120
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Voor een goede kwaliteit van het habitattype witte duinen is verstuiving van de zeereep
van belang. Dit is tevens van belang voor verbetering van de kwaliteit van achtergelegen
duingraslanden (habitattype H2130).
H2130
Doel
Toelichting

H2160
Doel
Toelichting

H2180
Doel
Toelichting

H2190
Doel
Toelichting

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en
grijze duinen, kalkarm (subtype B).
Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is
gewenst gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Het beste kan dit
gebeuren vanuit gedegradeerd duingraslanden of vanuit struweel. Behoud van de
goede voorbeelden is om dezelfde reden van groot belang, in Meijendel en Berkheide
met speciale aandacht voor graslanden van het zeedorpenlandschap (grijze duinen,
kalkrijk (subtype A)). Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel
voor subtype A.
Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Het habitattype duindoornstruwelen komt lokaal in goede kwaliteit (met veel
struweelsoorten) voor. Wegens de grote oppervlakte levert dit gebied een zeer grote
bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. Het type is landelijk niet bedreigd.
Uitbreiding van het habitattype duindoornstruwelen kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld
worden beoordeeld.
Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en behoud oppervlakte
en verbetering kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B) en duinbossen, binnenduinrand
(subtype C).
De duineikenbossen (duinbossen, droog (subtype A)) van Meijendel en Berkheide
behoren tot de best ontwikkelde voorbeelden in ons land. Dit subtype verkeert landelijk
in een gunstige staat van instandhouding. Omdat de subtypen duinbossen, vochtig
(subtype B) en duinbossen, binnenduinrand (subtype C) landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding verkeren wordt verbetering kwaliteit nagestreefd.
Door de grote oppervlakte van habitattype duinbossen, vochtig (subtype B) levert het
gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor dit subtype.
Vochtige duinvalleien
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water
(subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge
moerasplanten (subtype D).
In dit gebied zijn door waterwinning de valleien over grote delen van het gebied te nat
(door hoge waterstanden in infiltratieplassen) en/of dichtgegroeid. Er zijn reeds allerlei
inspanningen verricht om het habitattype vochtige duinvalleien te herstellen. Met de
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derde en laatste fase van de duinregerenatie-projecten zullen de doelen op het punt van
oppervlakte worden bereikt.
Soorten
H1014
Doel
Toelichting
H1318
Doel
Toelichting

Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Er zijn diverse populaties nauwe korfslakken in het gebied bekend, waaronder enkele
zeer grote. Het gebied levert één van de grootste bijdragen in Nederland.
Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De meervleermuis overwintert hier in bunkers. Het betreft momenteel het belangrijkste
overwinteringsgebied. Voor de soort zijn ook de aanwezige landgoederen van belang,
omdat deze fungeren als zomerverblijven.

Complementaire doelen
Soorten
H1042
Gevlekte witsnuitlibel
Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging populatie.
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Vestiging van een
populatie in het gebied is nodig voor het realiseren van een landelijk gunstige staat van
instandhouding. De soort breidt zich momenteel uit in de duinen, zodat de verwachting
is dat het doel op termijn gerealiseerd kan worden.

Synopsis
Habitattypen
H2110

Embryonale duinen
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H2180_A Duinbossen (droog)

+

+

=

=

H2180_B Duinbossen (vochtig)

-

++

=

>
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