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1. Inleiding 

Op 28 mei j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet  voor de haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de realisatie van 
Structuurvisie Petten. Basis is het onderzoek naar versterking en mogelijke uitbreiding van 
natuurwaarden in het plangebied. Hiermee is een subsidie gemoeid.  

De gemeente Schagen heeft een subsidieaanvraag LIFE+ 2013 ingediend voor de 
natuurontwikkeling Petten “Petten, Preserving Life, Using Sand”. Deze aanvraag is in Brussel 
door de Europese Commissie negatief beoordeeld en afgewezen. De gemeente Schagen 
overweegt momenteel om de subsidieaanvraag te herschrijven en in het voorjaar 2014 een 
hernieuwde aanvraag in te dienen.  

Deze notitie beschrijft de mogelijkheden voor een hernieuwde aanvraag.  Tevens kan de 
notitie gebruikt worden om het aspect natuur in de structuurvisie Petten te integreren.  

 

Afbeelding 1: Luchtfoto huidige situatie Petten 
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2. LIFE+ aanvraag 2013 

Als reactie op de ingediende aanvraag LIFE+ 2013 ontving de gemeente op 27 september jl. 
een afwijzingsbrief. Hierin is beschreven waarom niet aan de eisen is voldaan. De 
hoofdredenen hiervan zijn, dat :  

 minder dan 25% van het benodigde budget nodig is voor concrete 
beschermingsactiviteiten natuur; 

 het behoud van beschermde soorten en habitats wordt op de lange termijn 
onvoldoende gegarandeerd.  

Tevens zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

 De verbinding of corridor (2km lang duinen buiten de Natura 2000 grens) kent geen 
beschrijving van de beschermde soorten/habitats, geen beschrijving van de doelen en 
de waarde van het netwerk; 

 Er wordt niet beschreven hoe de duinstrip gaat functioneren of welk ecologisch 
probleem van beide of tussen beide Natura 2000 gebieden wordt opgelost. Dit vraagt 
om uitleg vooral omdat het gebied in het noorden fundamenteel anders is van het 
gebied in het zuiden; 

 Uitgaande van dat er een gat zit tussen de twee Natura 2000 gebieden en deze moet 
worden gesloten, is er alleen aannemelijk dat de zandhagedis, konijn en planten de 
corridor gaan gebruiken. De graslanden van de Abtskolk zijn ecologisch niet te 
koppelen aan het duingebied; 

 ¾ van de kosten van actie C2 betreft het maken van een oost-west corridor ten zuiden 
van Petten, van de zee naar het agrarisch gebied. Er is geen logische connectie tussen 
de twee Natura 2000 gebieden De noord-zuid corridor is wel logisch om de gebieden 
aan elkaar te verbinden; 

 De beschrijving geeft niet aan waarom habitat 2130 “grijze duinen” moet worden 
ontwikkeld. Het ecologische probleem is niet beschreven en uitgelegd. De actie moet 
een goede kans van slagen hebben en kosteneffectief zijn.  

 Er moet een helderdoel zijn en een gedetailleerde tijdtabel voor planning, uitvoering 
en monitoring; 

 Acties moeten specifieke en gedetailleerde monitoring inhouden om na te gaan of de 
actie succesvol is geweest: zo’n soort monitoring is niet opgenomen; 

 Activiteit D1 betreft monitoring van een infrastructureel werk nabij het Natura 2000 
gebied. LIFE+ voorziet niet in co-financiering; 

 Activiteit C1 (opruimen van 6 ha kosten 367.020 euro) is een op zich zelf staand 
project.; 

 Het is mogelijk om een hernieuwde aanvraag voor het voorjaar van 2014 in te dienen. 
De volgende subsidiemogelijkheid zal veel wijzigingen hebben waarvoor aandacht. 

Na het lezen van de subsidieaanvraag en de beoordelingsbrief worden de volgende conclusies 
getrokken. 

De aanvraag scoort op de aanleg van corridors. De koppeling van het Natura 2000 gebied 
Zwanenwater & Pettemerduinen met het Natura 2000 gebied Abtskolk en de Putten scoort 
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niet. De monitoring gekoppeld aan het Kustversterkingsproject Zwakke Schakels scoort niet. 
Het rooien van de wilgstruwelen is een activiteit die op zich zelf staat en geen binding heeft 
met de (hoofd) doelstelling aanleggen van verbindingen tussen Natura 2000 gebieden.  

Een duidelijk beschreven probleemstelling, gerelateerd aan beschermde soorten en habitats 
ontbreekt. Duidelijk moet omschreven worden welke doelen met het project worden beoogd. 
Wat zijn de doelstellingen en op welke beschermde soorten en/of habitats is het project 
gericht. Hoe gaat de uitbreiding/wijziging op (lange) termijn functioneren. Binnen welke 
termijnen worden de verschillende doelen behaald. Monitoring moet specifiek aan de 
maatregelen/doelen zijn beschreven met een duidelijk traject. Hierna wordt een mogelijkheid 
gegeven om de aanvraag op een andere wijze in te steken.  
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3. Probleem- en doelstelling  

Probleemstelling 

De kuststrook met duingebied wordt nabij Petten onderbroken door een harde zeewering. Het 
Duingebied Natura 2000 Zwanenwater en Pettemerduinen  wordt  aan de zuidzijde 
onderbroken door het dorp Petten en de Hondsbossche Zeewering . Aansluitend volgt in 
zuidelijke richting het duingebied  Natura 2000 Schoorlse Duinen.  

Populaties zandhagedissen komen zowel voor in het Natura 2000 gebied Zwanenwater en 

Pettemerduinen als het Natura 2000 gebied Schoorlse Duinen. De populaties kunnen elkaar 

niet bereiken doordat de beide Natura 2000 gebieden van elkaar gescheiden zijn door de 

“harde structuur” van de Hondsbossche Zeewering en het dorp Petten. De Hondsbossche 

Zeewering en het dorp Petten vormen in deze een barrière voor de verspreiding van de 

populaties.  

De inrichting van het kustverdedigingsproject “Kust op Kracht” wordt de Hondsbossche en 

Pettemer Zeewering  ingepakt in zand. Een duinenstrook met vochtige duinvalleien en 

(duindoorn) struweel wordt voor de zeewering en aansluitend op de noordelijker gelegen 

duinen aangelegd. Dit geeft kansen om de relatie tussen beide Natura 2000 gebieden te 

versterken.  

Het dorp Petten en de recreatiedruk vormen een barrière voor de verplaatsing van de 

zandhagedis. 

De zandhagedis is in Nederland een zwaar beschermde (Rode lijst) soort. De zandhagedis komt 

in Noord-Holland bijna alleen voor in de duinen en is gevoelig voor versnippering van 

leefgebieden waardoor de populaties van elkaar geïsoleerd worden.  

Doelstelling 

Het project heeft tot doel om de aanwezige Natura 2000-gebieden in de kustzone te 
versterken. Het betreft versterking van de verbinding tussen Natura 2000 gebied Zwanenwater 
en Pettemerduinen, rond het dorp Petten, met op termijn een ecologische verbinding  tussen 
de Natura 2000 gebieden Zwanenwater en Pettemerduinen en Schoorlse Duinen. Op termijn 
ontstaat een verbinding tussen de populaties zandhagedis van het Zwanenwater en 
Pettemerduinen en de Schoorlse Duinen door het inrichten van corridors en stepping stones 
langs lijnstructuren.  

Nevendoelstelling is de ontwikkeling van de populaties zandhagedissen en verplaatsing te 
monitoren. Alsook de ontwikkeling van het habitattype grijze duinen met kraaiheide (droog). 

Corridors en stepping stones worden  tussen de leefgebieden ingericht op dijklichamen 
(zanddijken met zuidelijke helling) en langs wegbermen in en rond Petten, aansluitend op het 
kustverdedigingsproject ( nieuwe aanleg duinenrij). 
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In 2014/2015 wordt de kust vanaf Petten en voor de Hondsbossche Zeewering tot Camperduin 

versterkt door de aanleg van een breed duinencomplex.  Deze ontwikkeling kan mogelijk de 

barrièrewerking tussen de populaties zandhagedissen opheffen.  Het grootschalige 

kustverdedigingsproject voorziet niet in natuurversterking rond het dorp Petten en directe 

aansluiting op het Natura 2000 gebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Door het omvormen, 

van het in het dorp gelegen campingterrein, als natuur en leefgebied voor de zandhagedis 

(droge grijze duinen met kraaiheide en kruipwilg afgewisseld met helm en open zandige 

stukken) en het aanleggen van corridors met stepping stones  langs dijken en wegen wordt de 

barrièrewerking van het dorp Petten opgeheven en wordt aansluiting op en versterking van 

het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen bewerkstelligd. De corridors en 

stepping stones vormen een verbinding tussen het Natura 2000-gebied Zwanenwater en 

Pettemerduinen en de nieuw te ontwikkelen duinenrij.  

 

 
 
 
 
Afbeelding 2: Nieuwe indeling Petten met opgespoten strand, nieuw gecreëerde duinen en natuur,  
verbinding tussen natura 2000 gebieden Zwanenwater en Pettemerduinen. 
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4. De Zandhagedis 
( bron Landschap Noord-Holland, j.hamers@landschapnoordholland.nl) 

 
De aanvraag LIFE+ 2014 spitst zich toe op de verspreiding van de beschermde diersoort de 
Zandhagedis. In dit hoofdstuk wordt de soort nader beschreven. 
 
Zandhagedis 
De Zandhagedis is een robuuste tot max. 22 cm lange hagedis (incl. staart),met een opvallend 
hoge kop en stompe snuit. De mannetjes zijn (vooral in de paartijd) prachtig groen gekleurd op 
de flanken en de buik. Vrouwtjes en jonge dieren zijn bruin met een patroon van donkere en 
lichte vlekken.  
 
De Zandhagedis heeft een voorkeur voor droge zandige gebieden met veel reliëf, een lage, 
gevarieerde vegetatie en open plekken zoals zandverstuivingen en heidevelden. Ook 
kunstmatige elementen zoals (spoor)dijken zijn door de spaarzame begroeiing en hoge ligging 
een geschikte biotoop. 
 
Het voedsel bestaat uit insecten en andere kleine ongewervelde dieren. De eieren worden 
begraven in ondiepe holletjes op zandige zonbeschenen plaatsen. Zandhagedissen 
overwinteren in vrij diep gegraven holletjes onder de grond. 
 
Verspreiding 
In Nederland komt de Zandhagedis vooral voor op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de 
duinen en een aantal heidegebieden in het oosten van het land. In Noord-Holland is het 
voorkomen vrijwel beperkt tot de vastelandsduinen (de soort ontbreekt op 
Texel), daarbuiten bevind zich nog een geïsoleerde populatie in het Gooi (Limitische Heide). 
 
Aantallen en trends 
Landelijk gaat het niet goed met de Zandhagedis, gedurende de laatste 25 jaar is de soort zeer 
sterk achteruit gegaan. Op de Veluwe gaat de soort achteruit door verbossing en grootschalig 
heidebeheer. In Utrecht resteren nog slechts vier van elkaar gescheiden populaties. Op de 
Utrechtse Heuvelrug is de soort in het noordelijk en westelijk deel waarschijnlijk al verdwenen. 
De laatste jaren is er plaatselijk weer sprake van toename (Heidestijn en Bornia). 
In de duingebieden is de laatste jaren sprake van een gestaagde toename, mogelijk door een 
combinatie van een op de Zandhagedis afgestemd beheer en een aantal warme zomers. Op 
het Gooi resteert nog een kleine geïsoleerde populatie op de Limitische Heide. Bij Diemen 
kwam de soort vroeger ook voor, maar het is zeer de vraag of deze geïsoleerde populatie nog 
bestaat of levensvatbaar is. 
 
Bedreiging 

 De sterke achteruitgang van de Zandhagedis na 1950 is vooral veroorzaakt door het 
verdwijnen van heidevelden. Tegenwoordig is vooral het verlies van structuur in 
heideterreinen een belangrijke oorzaak van achteruitgang (vergrassing en verbossing) 

 Dichtgroeien zandige plekken in de duinen 

 Grootschalige beheermaatregelen zoals grootschalig plaggen of maaien en intensieve 
begrazing. 

 Versnippering van leefgebieden waardoor populaties van elkaar geïsoleerd worden 
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Beheer 
Het biotoop van de Zandhagedis bestaat uit een lage, rijk gestructureerde vegetatie (vooral 
droge heide of droge duinvegetaties) met verspreid liggende open zandige plekken, 
kleinschalig reliëf en veel randen. Dit soort terreinen vereist een kleinschalig beheer. 
Kleinschalig maaien en plaggen en het verwijderen van opslag van bomen en struiken zijn 
belangrijke beheermaatregelen. Geïsoleerde populaties kunnen door het aanleggen van 
faunapassages, waar mogelijk, weer met elkaar verbonden worden. 
 
Richtlijnen voor ecologische monitoring 
Bij monitoring wordt de grootte en omvang van de plagplekken beschreven, evenals de 
omringende begroeiing en hoogte van de begroeiing. Monitoring kan door het tellen van 
dieren op vaste trajecten en tijdstippen en door het controleren van uitgelegde plaatjes hout 
of dakpannen waaronder de dieren zich verschuilen (verwijderen als de monitoring wordt 
beëindigd). Ook resten van eieren en mogelijke sporen van nestkuiltjes zijn het vermelden 
waard. Uitgekomen eieren kunnen worden gevonden door in sept. – okt. plekken met kaal 
zand oppervlakkig af te graven.  
 
Status Zandhagedis 
Internationaal   Conventie van Bern bijlage 3 (beschermd) 
Nationaal   Beschermde soort (natuurbeschermingswet) 

Rode Lijst (kwetsbaar) 
Landelijke doelsoort 

Provinciaal   Rode Lijst (kwetsbaar) 
 

 

Afbeelding 3: “De zandhagedis” 
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5. Te realiseren ecologische waarden 

Tussen het dorp Petten en het Krofwater (onderdeel van Natura 2000 Zwanenwater en 

Pettemerduinen) is een camping ingericht in het duingebied. Voornemen is om de camping op 

te heffen of te verplaatsen en het onderliggende duin terug te geven aan de natuur. Het duin 

wordt ingericht met plekgewijs voldoende open zandterrein (met name aan de zonzijde 

warme beschutte plekken)en helm afgewisseld met kraaiheide en kruipwilg; beheertype open 

duin en droge heiden. Het herinrichten van dit terrein geeft een versterking en uitbreiding van 

het leefgebied van de zandhagedis en het Natura 2000-gebied Zwanenwater en 

Pettemerduinen. De corridors worden gevormd door de Hazedwarsdijk en Spreeuwendijk. 

Deze lijnvormige dijkelementen geven aansluiting van de Pettemerduinen op het nieuw in te 

richten duinencomplex. Corridors worden ingericht om de verspreiding van de populaties 

zandhagedissen te stimuleren. Langs de dijkelementen worden heischrale zones aangelegd. 

Deze zones worden zoveel mogelijk zuidelijk geëxponeerd. Steppingstones worden op 

knooppunten ingericht. Deze gebieden zijn circa 1 ha groot. De lengte tussen de 

steppingstones of het leefgebied (dus van de corridor)is maximaal 2000 meter. Barrières 

(kruisen van een weg of fietspad) worden vermeden.  Voor een overzicht wordt verwezen naar 

afbeelding  4.  

Het Pettemerbos, gelegen ten zuidoosten van het plangebied en in eigendom en beheer van 
Staatsbosbeheer, heeft geen hoge natuurwaarde maar is als element in dit duinlandschap wel 
een bijzonder element. De randen van het Pettemerbos worden versterkt voor de verplaatsing 
van de zandhagedis. In het rapport “Veelkleurig landschap” van de voormalige gemeente Zijpe 
wordt aanbevolen om het Pettemerbos  te verbinden met de “tankvallen”.  In de uitwerking 
van de planontwikkeling en het aspect natuur kan dit voorstel worden meegenomen.  

De bebossing en verbinding naar de ”tankvallen” geven luwte maar zal de verstuiving van de 
nieuw te realiseren duin, zeker in het begin nog niet erg beperken. 

Voor de inrichting op natuurwaarden rond Petten zijn een aantal aandachtspunten                         
waarmee rekening moet worden gehouden. Op afbeelding  4 staan deze aandachtspunten 
onder genoemde nummers benoemd. 

1. In dit gebied zal het meeste zand worden aangebracht. Dit gebied kan als leefgebied 
voor de zandhagedis functioneren. Gradatie en afwisseling in duintoppen met hoge en lager 
gelegen delen is daarvoor wenselijk. Aanplant met o.a. helmgras zal nodig zijn om verstuiving 
te voorkomen en de successiereeks (lees ontwikkeling op natuurlijke wijze) in vegetatie te 
bevorderen. Woningbouw of andere bouwwerken kunnen in dit leefgebied voorkomen, al zal 
wel nader onderzocht moeten worden welke dichtheid gewenst is. 

2. De rand van het bos van SBB grenst redelijk dicht tegen de weg. Dit betreft de zuidkant 
van het bos.  Indien hier gedund wordt zal meer zonlicht het bos binnendringen. Ook zal 
pluksgewijs  de vegetatie moeten worden verwijdert zodat open plekken met zand op de 
zuidkant ontstaan. De mogelijkheid is er voor de  zandhagedis om deze zone als corridor kan 
gebruiken naar de steppingstone 3, of andersom. 
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Afbeelding 4: Kaart met de verschillende ecologische aandachtspunten.  

3. Een steppingstone is hier gewenst om “rust” te genereren en de populatie 
zandhagedissen uit te laten breiden. Indien de populatie doorgroeit zullen enkele dieren door 
“overbevolking” weer verder verspreiden. Omdat deze steppingstone ook aansluit op het 
noordelijk gelegen gebied is het wenselijk om een faunapassage onder de weg door te leggen. 
Welk type passage het meest geschikt is moet nog worden uitgezocht. Er ontstaat dan ook een 
betere verbinding richting het noordelijk gelegen gedeelte langs het bos van SBB. 

4. Als aansluiting op het noordelijk gelegen duingebied zal ook hier zand moeten worden 
aangebracht. De zanddikte zal circa 2 meter zijn. Dit is nodig om de gewenste vegetatie te 
laten ontwikkelen. Een te dunne laag geeft verhoogde kans op invloed van de rijke kleibodem, 
wat zijn weerslag zal hebben op de te ontwikkelen vegetatie.  Als streefbeeld wordt het 
noordelijk gelegen duingebied wat in het verlengde ligt, aangewezen. Op deze wijze fungeert 
het gebied als corridor tussen steppingstone 3 en 5. 

5. Dit gebied dient groter in omvang te zijn dan de corridor, met veel gradatie en reliëf. 
De vraag is hier of de infrastructuur een barrière vormt tussen deze steppingstone. De druk 
van de infrastructuur zal lager zijn dan bij 3. De inrichting zal vergelijkbaar zijn als bij 3. 
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6. Deze steppingstone zorgt tevens voor verbinding met de buitendijkse, nieuw aan te 
leggen duingebied. 

7. Deze corridor is de verbinding tussen steppingstone  5 en 6. De inrichting is 
vergelijkbaar met de corridor als bij 4 omschreven. 

       

Afbeelding  5: Voorbeeld van faunapassage
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6. Monitoring 

De te nemen maatregelen worden gemonitord. Minimaal over een periode van 10 jaar. In de 
literatuur wordt aangegeven dat nieuw ingericht gebied wel 10 jaar nodig heeft om volledig 
geschikt leefgebied voor de zandhagedis te zijn.  

Voor de methodiek van monitoring wordt gebruik gemaakt van de RAVON handleiding. Zie 

bijlage. Gebruik wordt gemaakt van trajecttelling conform de handleiding. Iedere telling omvat 

een lijnvormig element van 2000 m lengte. Iedere telling heeft een duur van 2 uur. Per jaar 

worden tellingen uitgevoerd van maart t/m september ( 4x in de periode van half maart tot juli 

en 3x in de periode van augustus tot september). In overleg met Staatsbosbeheer wordt de 

monitoring ingevuld. In de literatuur is vermeld dat het wel 10 jaar kan duren voordat een 

ingericht gebied (optimaal) geschikt is als leefgebied voor de zandhagedis. De monitoring moet in 

ieder geval een periode van 10 jaar omvatten.  Uitgaande van 4 stroken met stepping stones + 1 

leefgebied: per jaar 7 rondes x 5 = 35 rondes x 2 uur = 70 uur + uitwerking van de gegevens 10 

uur= minimaal 80 uur per jaar. Dit 10 jaar lang is 800 uur.  
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7. Financiering 

Onderstaand overzicht geeft de totale kosten weer die gemoeid zijn met de ontwikkeling van het 

natuurgebied. Het betreft de deelgebieden 2,4 en 5 zoals weergegeven op afbeelding 6.   

Financiële  uitkomsten – plandeel Zuidelijke duinovergangKOSTEN Totaal Boekwaarde
Nog te

realiseren

01 verwerving -                            -                            -                            

02 milieu werkzaamheden -                            -                            -                            

03 sloopkosten -                            -                            -                            

04 zandsuppletie en vervoer 1.633.607-            -                            1.633.607-            

05 bouwrijp maken 3.305-                    -                            3.305-                    

06 woonrijp maken 290.693-               -                            290.693-               

07 afdrachten -                            -                            -                            

08 overig -                            -                            -                            

09 plankosten 32.953-                 -                            32.953-                 

Totaal 1.960.559-            -                            1.960.559-            

OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te

realiseren

10 woningen -                            -                            -                            

11 hotel -                            -                            -                            

12 vastgoed strand -                            -                            -                            

13 recreatiewoningen -                            -                            -                            

14 bestaand vastgoed -                            -                            -                            

15 bijdragen -                            -                            -                            

16 subsidies -                            -                            -                            

17 … -                            -                            -                            

18 … -                            -                            -                            

Totaal -                            -                            -                            

Kasstroom
Kostenstijging 53.276-                 53.276-                 

Inkomstenstijging -                        -                        

Totale kasstroom 53.276-                 53.276-                 

Rente en saldoverloop
Rente   210.320-               210.320-               

SALDO EINDWAARDE 2.224.155-            -                            2.224.155            

SALDO CONTANTE WAARDE 1.562.662-            negatief 1.562.662             
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Afbeelding 6: De verschillende deelgebieden van de structuurvisie Petten. Deelgbeid 2,4 en 5 vormen 
het natuurgebied.  


