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Natuurbrug Zandpoort is een initiatief van provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, PWN – Puur Water & Natuur en Waternet. De 

monitoring wordt mede gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-

Holland 
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Inleiding  

In december 2013 werd de natuurbrug Zandpoort opgeleverd, de ecologische verbinding tussen de 

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Natuurbrug 

Zandpoort is, voor zover bekend, de eerste natuurbrug in een duinecosysteem in Europa. Het is een 

project van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, PWN – Puur Water & Natuur en Waternet. 

Om te meten of de brug daadwerkelijk door dieren wordt gebruikt, is een monitoringplan opgesteld 

voor de periode 2014-2018 (van der Spek et al, 2013). Deze tussenrapportage geeft een overzicht 

van de monitoringresultaten van de eerste drie seizoenen (2014-2016).  

Een tussenevaluatie is tevens van belang omdat in de winter van 2017/2018 natuurbrug Zeepoort 

wordt opgeleverd. In 2018 wordt met de bouw van natuurbrug Duinpoort gestart. Met de drie 

natuurbruggen ontstaat uiteindelijk een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare. Het 

monitoringprogramma van Zandpoort biedt handvatten voor de monitoring van de andere twee 

bruggen. Ervaringen bij Natuurbrug Zandpoort zullen worden gebruikt om de andere twee 

natuurbruggen te optimaliseren. 

Het monitoringplan kent twee hoofdvragen:  

1) wat is het natuurlijke en recreatieve gebruik?  

2) hoe verloopt de ontwikkeling van streefbeelden op de natuurbrug? 

Deze vragen worden in deze rapportage beantwoord aan de hand van de deelonderzoeken binnen 

het meetprogramma. Daarvoor zijn zoogdieren, reptielen, amfibieën, verschillende insectengroepen 

en vegetatie gemonitord.  
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1. Achtergronden 

1.1 Inleiding 

In december 2013 werd de natuurbrug Zandpoort opgeleverd, de ecologische verbinding tussen de 

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Natuurbrug 

Zandpoort is, voor zover bekend, de eerste natuurbrug in een duinecosysteem in Europa. Bij de bouw 

van de natuurbrug werkten de volgende organisaties samen: Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

(NPZK), Natuurmonumenten, Puur Water en Natuur (PWN), Waternet, de Provincie Noord-Holland 

en de gemeente Zandvoort. Zandpoort gaat ter hoogte van de Stokmansberg (AWD) over de drukke 

Zandvoortselaan naar Koningshof (NPZK). Het is de eerste in een serie van drie natuurbruggen 

binnen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Wanneer de drie bruggen gerealiseerd zijn, is 

ca.7.000 ha duinnatuur met elkaar verbonden. Zie figuur 1 voor de ligging van Zandpoort en de nog 

te realiseren bruggen Zeepoort (2017) en Duinpoort (2018). Voor zover bekend zijn dit de eerste 

bruggen ter wereld die duinnatuur met elkaar verbinden. Om de vegetatieontwikkeling op de 

natuurbrug op gang te brengen is in 2013 het opgebrachte schone duinzand van de toplaag van de 

brug vermengd met gebiedseigen duingraslandplagsel. Het doel is dat de vegetatie op de brug moet 

zich tot kalkrijk duingrasland ontwikkelt. Daarnaast zijn er enkele, nu nog uitgerasterde, plantvakken 

aangelegd met duindoorn, meidoorn en zomereik. In het winterseizoen 2015/2016 is aan de 

westzijde een stobbenwal aangebracht. 

Om uitspraken te doen over het gebruik van de brug is een monitoringplan opgesteld voor de 

periode 2014-2018 (van der Spek et al, 2013). 

De monitoringwerkgroep bestond tussen 2013 en 2016 uit: 

Luc Geelen (Waternet; 2013) 

Dick Groenendijk (PWN) 

Koosje Lever (NPZK, PNH) 

Ruud Luntz (Natuurmonumenten) 

Vincent van der Spek (Waternet; coördinator) 

1.2 Monitoringsdoelstellingen 

De algemene doelstelling voor de monitoring is opgedeeld in twee deelaspecten: 

1) Wat is het natuurlijke (migratie) en recreatieve gebruik, dus in hoeverre zorgt de brug voor 

verbinding tussen de twee gebieden?  

2) Hoe verloopt de ontwikkeling van streefbeelden op de natuurbrug? 

Ad 1 Daarvoor wordt gemeten of de brug door fauna gebuikt wordt als migratieroute en/of als 

leefgebied. Het meetdoel is daarmee het vaststellen van aanwezigheid van fauna. Het volle scala aan 

kenmerkende soorten zal pas bereikt kunnen worden wanneer het streefbeeld bereikt is. Sommige 

soorten zijn nu eenmaal (meer) afhankelijk van volledige ontwikkeling van de habitat. Zo zal, als 

voorbeeld, vlak na de oplevering over de aanvankelijk nog vrij kale brug naar verwachting een vos 

eerder de oversteek maken dan een hazelworm.  

Ad 2. Een tweede doel is het behalen van het streefbeeld: realisatie van de habitattypen 

duindoornstruweel en grijze duinen, met de bijbehorende kenmerkende flora. Dit eindbeeld zal naar 

schatting na ca. 20 jaar bereikt worden. Het grasland is daarna nog steeds in ontwikkeling (dat duurt 

tientallen jaren), maar zal wel al kwalificeren als grijs duin. Dit einddoel is met vegetatie- en 

structuurkartering meetbaar. Een vegetatie- en structuurkartering aan het einde van deze 
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monitoringperiode (2018) zal uitwijzen of de ontwikkeling naar de streefbeelden ‘op de goede weg 

is’. Dit gebeurt op basis van ervaringen elders in het duin. Het beheer kan daarna, indien 

noodzakelijk, bijgestuurd worden.  

 

 
Figuur 1. Ligging natuurbruggen Zuid-Kennemerland (provincie Noord-Holland) 

 

1.3 Damherten 

All animals are equal: de brug is dus bedoeld voor alle soorten. Hoewel? Some animals are less equal 

than others. Vanuit zowel ecologisch oogpunt (ecologische schade is ruimschoots aangetoond) als 

vanwege verkeersveiligheid op de Zandvoortselaan is door de provincie een hek in het midden van 

de brug geplaatst, om passage van damherten vanuit de AWD richting het NPZK en de 
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Zandvoortselaan te voorkomen. Dit is nadrukkelijk een tijdelijke maatregel: wanneer de 

damhertenstand tot een voor alle partijen acceptabel aantal is teruggebracht, zal het hek verwijderd 

worden. Aanvankelijk stond er een schrikdraad. Daarbij passeerden toch kleine aantallen damherten 

(zie hoofdstuk 2.5). In februari 2016 is het schrikdraad echter gesaboteerd (de daders wisten de 

camera’s te omzeilen) en staken tientallen herten vanuit de AWD over richting Natuurmonumenten. 

Een aanvraag voor ontheffing om de dieren terug de AWD in te drijven, bleek na overleg met RVO 

niet haalbaar. In plaats van het schrikdraad werd een ‘hufterproof’ bouwhek (figuur 2) neergezet, 

met faunapassages voor kleinere dieren. In 2016 werd het damhertbeheer gestart. Dit geeft zicht op 

het op termijn verwijderen van het hek. 

Figuur 2. Damherten aan beide zijden van het hek op Natuurbrug Zandpoort. De zichtbare kale 

plekken door vertrapping remmen de vegetatieontwikkeling (Vincent van der Spek/Waternet) 

1.4 Monitoringmethoden 

In het monitoringprogramma worden de volgende groepen gemeten: landzoogdieren, vleermuizen, 

reptielen en amfibieën, de insectengroepen sprinkhanen, dagvlinders, libellen en loopkevers en 

wijngaardslak. Daarnaast worden tijdens inventarisaties ook waarnemingen van andere 

soortgroepen genoteerd. Daarnaast worden vegetatieopnamen gemaakt om te zien of de vegetatie 

zich in de richting van het gewenste duingrasland ontwikkelt. In dit hoofdstuk is per onderdeel 

globaal aangegeven welke inspanning is geleverd tijdens de monitoring. 

De brug is aangelegd voor alle soorten van bloemrijke duingraslanden (habitattype ‘grijs duin’). In het 

monitoringsprogramma zijn 23 zogenaamde gidssoorten benoemd (bijlage 1). Aangenomen wordt 

dat als deze soorten gebruik maken van de brug, ook de andere soorten van dit habitattype kunnen 

passeren. Enkele soorten, zoals hazelworm en wijngaardslak, worden pas op langere termijn 

verwacht omdat ze nu nog op grote afstand van de brug voorkomen. 

1.4.1 Landzoogdieren 
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Op de brug zijn twee camera’s geplaatst waarmee beelden gemaakt worden van passerende 

zoogdieren (vanaf de grootte van een konijn). De beelden zijn geanalyseerd door de 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en stagiairs van Waternet. Gebleken is dat cameramonitoring 

een goed beeld geeft van aantallen passerende en ter plaatse verblijvende zoogdieren. Sinds 2016 

wordt proefgedraaid met een mostela, een ‘bak’ met een camera speciaal ontworpen voor marters. 

Ook andere zoodgieren, reptielen, amfibieën en geleedpotigen maken hier gebruik van. Deze vorm 

van monitoring was niet opgenomen in het monitoringplan, maar is toegevoegd omdat verwacht 

werd dat dit meer en andere informatie op zou leveren. 

 
Figuur 3. Faunapassage in het hek op Natuurbrug Zanpoort, mei 2016  

(Gerben Achterkamp/ St. Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland) 

 

1.4.2 Vleermuizen 

Door de aanleg van de brug zou een goede vleermuisbunker onder het zand verdwijnen. De provincie 

heeft daarom een schacht met invliegopeningen tegen de bunker aan gebouwd zodat de bunker 

daarmee in theorie bereikbaar zou blijven. Sinds 1987 tellen vrijwilligers van Waternet het aantal 
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vleermuizen in deze bunker binnen het Netwerk Ecologische Monitoring Vleermuizen 

Winterverblijven. Voortzetting van de monitoring moet uitwijzen of de mitigerende maatregel werkt. 

Daarnaast is eenmalig door Elsken Ecologie gekeken of de brug door vleermuizen ook als lijnvorming 

element wordt gebruikt. 

 

1.4.3 Reptielen en amfibieën 

Voor het monitoren van herpetofauna is een serie van 30 dakpannen neergelegd waaronder 

reptielen en amfibieën zich kunnen verschuilen (figuur 3). Tien dakpannen aan de oostzijde, tien aan 

de westzijde en tien in het midden van de brug. De dakpannen worden vier tot zes keer per jaar in de 

periode april-oktober door Waternet omgedraaid. Met deze vorm van monitoring kan vastgesteld 

worden welke soorten gebruik maken van de brug – niet van de aantallen.  

 
Figuur 4. Rugstreeppad onder een dakpan op Natuurbrug Zandpoort (Michiel Boeken) 

 

1.4.4 Sprinkhanen, dagvlinders en libellen 

Tussen mei en september worden twee- tot driemaal per jaar bij warm en zonnig weer door PWN 

exacte aantallen van alle soorten op de hele brug geteld. Daarbij worden tevens dagactieve 

nachtvlinders en enkele andere opvallende insecten genoteerd, waaronder de gidssoort 

bastaardzandloopkever. Op termijn geeft dit niet alleen een inzicht in aanwezige soorten, maar ook 

in dichtheden. 
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1.4.5 Loopkevers 

In 2015 is een start gemaakt met monitoring door middel van potvallen. Er van eind maart tot eind 
oktober bemonsterd. Het onderzoek richt zich primair op loopkevers, maar ook een groot deel van 
de overige ongewervelde bodemfauna is gedetermineerd. In 2015 zijn op en rond de Zandpoort acht 
vangseries (met rijen van vijf vallen) geplaatst: aan weerszijden in de ongestoorde vegetatie twee 
series (zowel in struweel als duingrasland), op beide taluds één en twee series midden op de brug, 
aan weerszijden van het raster. In 2016 is enkele weken eerder gestart met de bemonstering op 
dezelfde plaatsen, aangevuld met twee series aan de uiteinden van de juist geplaatste stobbenwal. 
Bij de nog te bouwen natuurbruggen Zeepoort en Duinpoort zijn nulmetingen uitgevoerd (Boeken, 
2015; Boeken, 2016). 
 

1.4.6 Wijngaardslak 

Vanaf de oplevering is in alle seizoenen regelmatig gezocht naar de aanwezigheid van 

wijngaardslakken door Natuurmonumenten. Tot op heden is deze soort nog niet op de natuurbrug 

aangetroffen. 

 

1.4.7 Vegetatie 

Bij oplevering was de brug kaal. In 2015 (geheel) en 2016 (deels) is door stagiairs van Waternet een 

vegetatiekartering uitgevoerd. Aan beide zijden van het hek zijn zes plots uitgelegd van 80 bij 80 cm. 

Alle gevonden planten zijn ingevoerd in Turboveg. Voor de bedekkinggraad van de kruid-, mos- als- 

en zandgraad is de Londoschaal voor de permanente quadraten gebruikt. De Turbovegbestanden zijn 

geëxporteerd naar SynBioSys. De plots zijn vergeleken met de oecologische soortgroep grijze duinen. 

De plantvakken – waar het habitattype duindoornstruweel moet ontwikkelen – zijn niet gekarteerd.  

 

1.4.8 Recreatie 

In het monitoringplan is opgenomen dat fietsverkeer gemonitord zou worden middels telslangen. Dit 

bleek niet meer vanuit de projectbegroting van de brug te kunnen worden gefinancierd. Gesprekken 

met leveranciers leverden geen optie op die binnen het beschikbare budget pasten. Geen van de 

deelnemende beheerders had eigen lussen beschikbaar die gebruikt konden worden. De monitoring 

van de fietsers was daarnaast gekoppeld aan het aan te leggen fietspad door de AWD. Na 

gerechtelijke procedures is de omgevingsvergunning voor de aanleg van het fietspad niet afgegeven.  

Monitoring van recreatie heeft derhalve niet plaatsgevonden. 
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2. Resultaten 

Van de 23 gidssoorten hebben inmiddels 17 soorten de brug weten te vinden. Zie bijlage 1.  

2.1 Landzoogdieren 

 

De camerabeelden zijn jaarlijks geanalyseerd (Noort & Achterkamp, 2015; Noort & Achterkamp, 

2016, Noort & Achterkamp, 2017). Damherten bezoeken in groten getale de natuurbrug. Het aantal 

getelde bezoeken lag op resp. 1578 (2014), 1949 (2015) en 1147 (2016), met name van ter plaatse 

verblijvende dieren. Ondanks het schrikdraad bleken ze in staat om zo nu en dan de brug te 

passeren. Na een sabotage in februari 2016, waarbij tientallen herten vanuit de AWD overstaken 

naar het NPZK, werd het schrikdraad vervangen door een bouwhek, met faunapassages die ruim 

groot genoeg zijn voor soorten tot de grootte van een vos. Sindsdien is de passage van damherten 

gereduceerd tot nul. De gidssoort ree passeerde in 2014 (drie) en 2015 (twee), maar niet in 2016. De 

vos is een regelmatige bezoeker, die na plaatsing van het bouwhek ook gebruik maakt van de 

faunapassages.  Los van ter plaatse verblijvende dieren passeerden er 111 maal een vos in 2014, 106 

maal in 2015 en 142 maal in 2016. De meeste passages vonden ’s nachts plaats. Eenmaal stond een 

vos met konijn in de bek op de foto. In dit deel van de AWD komen geen konijnen meer voor. Jaarlijks 

zijn tussen 300-500 konijnen met de camera’s waargenomen, komend vanuit NPZK. Zij steken 

vooralsnog vrijwel nooit over (enkele keren per jaar), maar gebruiken de brug wel als leefgebied. En 

dat is hoopvol voor een eventuele hervestiging in de AWD. Dat niet alles te sturen is, blijkt uit een op 

de Zandvoortselaan doodgereden boommarter in april 2015, op zo’n 650 meter van de brug. Deze 

gidssoort is nog niet op de brug gezien. Onder de tegels voor de herpetofaunamonitoring zijn in 2015 

de bosmuis en in 2016 de rosse woelmuis eenmaal aangetroffen.  

 
Figuur 5. Overstekende vos, vastgelegd door een camera op Natuurbrug Zandpoort 
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In 2016 is proefgedraaid met een zogenaamde mostela: een bak met een cameraval die speciaal 

ontworpen is voor marters, maar waar ook andere dieren in gezien worden. Het leverde over de 

proefperiode 25 mei tot 28 augustus 2016 twee nieuwe gidssoorten op: er werd driemaal een wezel 

en tweemaal een bunzing (figuur 6) vastgesteld.  

 
Figuur 6. Bunzing in de mostela op Natuurbrug Zandpoort (St. Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland) 

Daarnaast werden onder de zoogdieren zes konijnen, een veldmuis (nieuwe soort voor de brug), 

liefst 70 huisspitsmuisen (eveneens nieuw), 137 bosmuizen, drie ongedetermineerde woelmuizen en 

een ongedetermineerde spitsmuis geregistreerd. De aantallen vastgestelde dieren (zie ook 2.3) in de 

mostela zijn ook een goede aanwijzing dat het plaatsen van stobben gunstig is voor kleinere dieren 

die over willen steken.  

 

2.2 Vleermuizen 

Uit onderzoek in 2014 blijkt dat de brug niet als lijnvormig element wordt gebruikt door vleermuizen 

(van der Elsken, 2014). Tussen 2010 en 2012, dus vóór de bouw van de brug, overwinterden er in de 

bunker zes tot tien exemplaren, waarbij in totaal vier soorten werden vastgesteld (waaronder 

eenmaal de Habtatrichtlijnsoort meervleermuis, waarvoor het Natura 2000 gebied is aangewezen). In 

januari 2014, de eerste winter dat de bunker onder het zand lag, maakte één watervleermuis gebruik 

van de aangebrachte schacht. Daarmee werd duidelijk dat de bunker nog wel geschikt én bereikbaar 

was voor vleermuizen. In 2015 en 2016 zaten er twee en in 2017 was het aantal gegroeid naar drie 

watervleermuizen. Hier lijkt dus enige stijging zichtbaar. Hopelijk zal de komende jaren het aantal 

overwinterende vleermuizen verder toenemen. 
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2.3. Reptielen en amfibieën 

 

Onder de dakpannen werden in 2014 en 2015 in totaal slechts acht dieren aangetroffen: 

rugstreeppad, gewone pad (2), bruine kikker, kleine watersalamander, zandhagedis (figuur 7) en de 

bij de zoogdieren reeds vermelde rosse woelmuis en bosmuis.  

 
Figuur 7. Mannetje zandhagedis gefotografeerd op Natuurbrug Zandpoort (Vincent van der Spek) 

Op de rosse woelmuis na werden in heel 2016 geen dieren onder de dakpannen geteld. Het 

vermoeden bestaat dat dit verband houdt met de stobbenwal die in december 2015 is aangelegd, 

omdat deze structuur veel betere schuilmogelijkheden biedt dan de dakpannen. Dat vermoeden 

werd onderschreven door de beelden van de mostela: tussen 26 mei en 28 augustus werden liefst 16 

zandhagedissen gefilmd, alsmede 6 gewone padden. 

 

2.4 Sprinkhanen, dagvlinders en libellen 

 

In totaal werden zeven soorten sprinkhanen waargenomen. De talrijkste soort was de bruine 

sprinkhaan, gevolgd door de blauwvleugelsprinkhaan en het knopsprietje. Van de gidssoorten (tabel 

1) zijn de blauwvleugelsprinkhaan en de duinsabelsprinkhaan aangetroffen. De 

blauwvleugelsprinkhaan was in het eerste seizoen al in lage aantallen aanwezig (enkele exemplaren 

per telling) en bereikte vooral in 2015 hoge dichtheden. De duinsabelsprinkhaan bereikte de 

natuurbrug in 2015. Van alle waargenomen soorten sprinkhanen werd voortplanting op het brugdek 

vermoed omdat vanaf het seizoen van 2015 jonge stadia werden aangetroffen. Van de dagvlinders 

werden 11 soorten vastgesteld. De drie talrijkste soorten waren het klein koolwitje, de kleine 

vuurvlinder en het icarusblauwtje. Van de gidssoorten (tabel 1) werden vier soorten vastgesteld. In 

2014 waren dat de duinparelmoervlinder die eenmaal is waargenomen, de kleine parelmoervlinder 
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die jaarlijks in kleine aantallen werd geteld en het bruin blauwtje dat in 2014 en 2015 met enkele 

exemplaren is gezien. In 2015 werd bovendien een exemplaar van de heivlinder waargenomen. 

Libellen planten zich niet voort op of in de directe omgeving van de natuurbrug. Libellen gebruiken 

de brug om te zonnen en te jagen. In totaal werden zeven soorten waargenomen die zich allemaal 

talrijk voortplanten in het omringende duin. Van de gidssoorten uit tabel 1 is ook de 

bastaardzandloopkever veel gezien tijdens de insectentellingen. In 2014 waren de aantallen nog laag, 

maar met name in 2015 waren de dichtheden plaatselijk erg hoog met soms bijna 100 exemplaren 

per telling.  

 
Figuur 8. Kleine vuurvlinder gefotografeerd op Natuurbrug Zandpoort (Vincent van der Spek/ 

Waternet) 

2.5 Loopkevers 

 
Fig. 9. Ontwikkeling in het aantal gevangen soorten loopkevers in de oorspronkelijke vegetatie (blauw), 
op het open brugdek exclusief (rood) en inclusief (groen) de stobbenwal (Michiel Boeken). 
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De resultaten van 2015 laten zien dat een spaarzaam begroeide zandvlakte, zoals het dek van de 
Zandpoort, zeer aantrekkelijk is voor een groot aantal, soms zeldzame soorten. Hieronder bevinden 
zich natuurlijk een flink aantal goede vliegers, zoals de bruingele glimmer (Amara bifrons), gele 
glimmer (Amara fulva), basterdzandloopkever (Cicindela hybrida), variabele kruiper (Harpalus anxius) 
en brede duinkruiper (Harpalus servus), maar ook een aantal soorten zonder vleugels of waarvan 
geen vliegwaarnemingen bekend zijn, zoals de korte glimmer (Amara curta), stuifzandglimmer (A. 
quenseli), zandtandklauw (Calathus erratus), duintandklauw (Calathus mollis), dwergkruiper 
(Harpalus pumilus) en bronzen dwergloper (Syntomus foveatus). In 2016 is dit beeld bevestigd. 
Daarnaast blijkt de stobbenwal sterk verhogend te werken voor de diversiteit (fig.9). 
Vergelijking tussen de vangresultaten van beide jaren geeft het beeld dat de stobbenwal dient als 
springplank voor een aantal soorten om de brug te passeren. Dit geldt niet alleen voor loopkevers als 
de blauwzwarte schallebijter (Carabus problematicus, figuur 10), maar ook voor verschillende andere 
groepen zoals duizend- en miljoenpoten, pissebedden en slakken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10. Locaties van de vangsten (in groen)van Carabus problematicus in 2015 en 2016 op 
Natuurbrug  Zandpoort (Michiel Boeken). 
 

Opmerkelijk was de vestiging van het smal gravertje (Dyschirius angustatus) op het brugdek: een 
soort die in heel Nederland zeldzaam is en nog niet bekend was van het de provincies Noord- en 
Zuid-Holland (figuur 11). 
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Figuur 11. Locaties van vangsten (in groen) van smal 
gravertje (Dyschirius angustatu)s op de Zandpoort in 2016 
(Michiel Boeken). 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.6 Vegetatie 

Anderhalf jaar na de aanleg van de brug, in de zomer van 2015, bleek de vegetatie zich al goed 

ontwikkeld te hebben in de richting van het gewenste kalkrijke duingrasland (Reijngoudt, 2015). Aan 

de kant van het NPZK ontwikkelde de vegetatie zich gunstiger dan aan de kant van de AWD. 

Reijngoudt (2015) verklaart dit uit het feit dat er aan de zijde van het NPZK veel minder damherten 

waren dan aan de AWD-kant. In 2016 zette de ontwikkeling zich niet door: de bedekking was 

achteruit gegaan (Pruijs 2016, ongepubliceerde data). Wij wijten dit aan de onder 1.3 al benoemde 

ontsnapping van een groep damherten vanuit de AWD richting het NPZK, na sabotage van het 

schrikdraad. Hierdoor werd allereerst de graasdruk aan de kant van het NPZK hoger. Daarnaast staan 

de herten vaak als groep maar toch gescheiden aan beide zijden van het hek, wat tot vertrapping van 

de vegetatie leidt. De verwachting is dat met het huidige damhertbeheer (populatiereductie) in beide 

gebieden op termijn de graasdruk afneemt en de vegetatie zich goed ontwikkelt. De 

vegetatieontwikkeling in de eerste anderhalf jaar toont aan dat die potentie er in elk geval is.  

 
Figuur 12. Kromhals groeide in 2015 wel aan de zijde van het NPZK,  

maar niet aan de zijde van de AWD (Vincent van der Spek / Waternet) 
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3. Financiële verantwoording 

De monitoring is gefinancierd met een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De bedragen 

zijn om die reden incl. btw.  

Activiteit       

   2014 2015 2016/7 totaal 

jaarlijkse kosten 

camera's 1802 2359,61 1528,13 5690 

draaien camera's     4368,00 4368,00 

webcammonitoring 

(incl. rapportage) 7744 5203 9196,00 22143 

aanschaf mostela     327,42 327,42 

vleermuismonitoring 

(incl. rapportage) 1573     1573 

totaal per jaar 11119 7562,61 15419,55 34101 

          

Bedragen incl. btw 

    Bijdrage PBCF 

    totaalbudget 2014-2016 33.000 
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4. Externe communicatie 

Over de monitoringresultaten zijn door de monitoringwerkgroep in 2014 en 2015 persberichten 

verstuurd, die beide keren werden gebruikt in stukken in lokale media, het Haarlems Dagblad en het 

Leidsch Dagblad.  

Bij Waternet en PWN is op vrijwilligersavonden middels een lezing aandacht besteed aan de 

natuurburg. Bij Waternet verschenen in totaal vier items in de nieuwsbrief Natuuronderzoek – 

Natuurberichten uit de AWD.  

Presentaties werden verder verzorgd op de PNH symposia Verbinden en ontsnipperen (2015) en 

Groen kapitaal (2016). 

Tevens was er een item over de brug met een PWN-boswachter bij RTV Noord-Holland.  

Eind 2016 verscheen een Natuurbericht over de loopkevers op en rondom de brug. 

Een artikel over de resultaten van de eerste drie jaar monitoring is in de maak voor het Noord-

Hollandse natuurblad Tussen Duin en Dijk (van der Spek et al, in prep). 

 

5. Conclusies 

De brug is bedoeld voor alle diersoorten. Uit de monitoring blijkt dat een keur aan soorten van 

allerlei soortgroepen de brug gebruikt. Ter illustratie: alleen een eenvoudig te meten soort als de vos 

passeert al ruim meer dan 100 maal per jaar.  

Volgens het streefbeeld zijn na 20 jaar habitats ontwikkeld die kwalificeren als grijs duin en 

duindoornstruweel. 23 aangewezen gidssoorten zullen naar verwachting na 20 jaar gebruik maken 

van de brug. Na drie jaar zijn al 17 van de 23 gidssoorten waargenomen: hoewel over deze korte 

termijn geen voorspelling was gedaan, is dat meer dan de monitoringwerkgroep had verwacht. 

Bijzonder is daarnaast dat de loopkever het smal gravertje de brug heeft ontdekt als leefgebied: deze 

landelijk zeldzame soort was nog niet bekend van de provincie Noord-Holland. De habitat op de brug 

ontwikkelde zich in 2015 richting grijs duin, maar de ontwikkeling bleek in 2016 geremd door vraat 

en vertrapping van damherten aan beide zijden van de brug. Al met al wekken de monitoringdata de 

indruk dat het gebruik van de brug door diersoorten er gunstig uitziet en dat het habitat potentie 

heeft om zich tot het gewenste eindbeeld te ontwikkelen, maar dat de huidige ontwikkeling ervan 

met de huidige damhertenstand ongunstig is. 

Voor het geplande fietspad is geen omgevingsvergunning afgegeven. Een aansluiting op het 

recreatiegedeelte van de natuurbrug vanuit de AWD was daarmee van de baan. Bovendien bleken 

telslangen voor fietser niet te financieren uit de projectbegroting van de brug en paste dit vervolgens 

niet in de monitoringbegroting. Recreatie is daarmee niet gemonitord.  

De aangebrachte stobbenwal is een waardevolle toevoeging: drie maanden monitoring met de 

mostela leverde beelden op van meerdere wezels en bunzings – daarvoor niet waargenomen – en er 

werden meer zandhagedissen gezien dan tijdens de reguliere (dakpan)monitoring. Muizen zijn talrijk. 

Ook het aantal soorten loopkevers is sinds het plaatsen van de stobbenwal toegenomen. 

De dakpannenmonitoring bleek nauwelijks nog bruikbaar na het aanbrengen van de stobbenwal (die 

betere bescherming biedt). De toegevoegde monitoring met de mostela (niet in het oorspronkelijke 

plan) is daarvoor een uitstekende, zo niet veel betere, vervanging.  
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6. Aanbevelingen 

De huidige monitoring toont aan dat dieren gebruik maken van de brug. Met de huidige middelen is 

dit het type monitoring dat tot het einde van het monitoringplan (2018) voortgezet kan worden. De 

werkgroep monitoring beveelt echter aan om de monitoring breder te trekken en alle drie de 

bruggen binnen één programma te laten vallen. Als dit gerealiseerd is, komt het bestaande 

monitoringplan te vervallen. Beheerders verlenen uiteraard medewerking aan en nemen zitting in de 

werkgroepen, maar gezien het overkoepelende karakter en de financiën is het wellicht passend dat 

de provincie daarin de coördinerende rol speelt. Bij een overkoepelend pakket dient zich ook de 

mogelijkheid aan om niet alleen naar gebruik, maar ook naar effectiviteit te kijken: zijn dieren nu 

beter af dan vóór het plaatsen van de bruggen? Vindt genetische uitwisseling plaats?  

Het hek op de brug is een roze olifant in de kamer. Een hek op een verbinding is echter een 

contradictio in terminis. Wij als ecologen weten dat andere dieren dan damherten gebruik maken van 

de faunapassages in het hek, maar niet-kenners vinden dat vaak moeilijk te begrijpen: in de 

beeldvorming is het dikwijls een Berlijnse Muur. De negatieve beeldvorming over het hek van 

buitenaf kunnen we niet zo maar wegwuiven aan de hand van onze monitoringsgegevens (“zie hier, 

dieren steken wél over”).  Het is om drie redenen van belang dat het hek zo snel als dat mogelijk is, 

wordt verwijderd:  

a) wij streven allen een volledig functionerende brug na 

b) het zal de druk op de vegetatie doen verminderen, zodat de habitat zich kan ontwikkelen 

c) vanwege de beeldvorming  

Voor prioriteiten binnen het damhertbeheer worden veel belangen afgewogen: er moeten keuzes 

worden gemaakt over op welke locaties wanneer de nadruk ligt. Wij pleiten er vanwege 

bovenstaande argumenten voor om de omgeving van de natuurbrug in deze afweging mee te 

nemen, want hoe eerder het hek weg is, hoe beter.  

Wij bevelen tot slot aan het doel van de recreatieve monitoring, zoals opgenomen in het 

oorspronkelijke plan, te laten vervallen vanwege het niet gerealiseerde fietspad. Daarnaast is het 

binnen het huidige budget ook financieel niet haalbaar. 

 

7. Dankwoord 

Zonder vrijwilligers en stagiairs, collega’s was de huidige monitoring niet mogelijk geweest. Gerben 

Achterkamp (St. Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland), Michiel Boeken, Julian Brouwer, Bart Noort 

(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland), Donny Pruijs, Floor Reijngoudt en Delo Wolters (alle 

drie CAH Vilentum Hogeschool), Floor van der Vliet (vleermuiswerkgroep AWD): dank voor jullie 

onmisbare bijdragen! Datzelfde geldt uiteraard ook voor de financiers van de monitoring: het Prins 

Bernard Cultuurfonds (2014-2016) en Provincie Noord-Holland (vanaf 2016). 
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Bijlage 1 Doelsoorten monitoring Natuurbrug Zandpoort  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Doel Habitat camera zicht vallen platen anders doelstelling 

Dagvlinders                   
Alle dagvlinders     +    10-en exemplaren p/j 

Aardbeivlinder Pyrgus malvae d H2130  +     

Bruine eikenpage Satyrium ilicis d H2130  +     

Bruin blauwtje Aricia agestis d H2130  +     

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia d H2130  +     

Duinparelmoervlinder Argynnis niobe d H2130  +     

Heivlinder Hipparchia semele d H2130  +     

Kevers                   

Basterdzandloopkever Cicindela hybrida d H2130  + +   >10 exemplaren p/j 

Sprinkhanen                   

Alle sprinkhanen         > 10 exemplaren p/j 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens d H2130  +     

Duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata d H2130  +     

Slakken                   

Wijngaardslak Helix pomatia m H2160  +    >10 exemplaren p/j 

Reptielen en amfibieën                   

Alle reptielen en amfibieën         5-15 exemplaren p/j 
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Rugstreeppad Bufo calamita d H2130    +   

Zandhagedis Lacerta agilis d H2130  +  +   

Hazelworm Anguis fragilis d H2160  +  +   

Zoogdieren                   

Alle zoogdieren          10-en exemplaren p/j 

Konijn Oryctolagus cuniculus d H2130 + +     

Ree Capreolus capreolus d H2160 +      

Bunzing Mostela putorius m H2130 +      

Damhert Dama dama m H2130 +      

Rosse woelmuis Clethrionomis glareorus m H2130   +    

Bosmuis Apodemus sylvaticus m H2160   +    

Egel Erinaceus europaeus m H2160       

Vos Vulpes vulpes m H2160 +      

Wezel Mostela nivalis  m H2160 +      

Vleermuizen 

 

m 

     

batdetector;  
wintertellingen 

Planten                   

Planten 

  

H2130  
H2160 

    
Tansley 

 d= primaire doelsoort 

m= meelifter (‘secundaire’ doelsoort) 


