Kolom1

Activiteiten

Omschrijving

WAAR

Hoe (aanvullend)

Frequentie en tijdstip

bijzonderheden/voorwaarden

N1

begrazing

het doel is om vergrassing en verruiging tegen te gaan
om behoud en herstel van de kwaliteiten in het gebied.
Hier is ook de graasdruk op afgestemd. Bij begrazing
hoort ook de verzorging van de grazers en toezicht op
de grazers.

In de Grafelijkheidssduinen exclusief zeereep
(check)

door grazers

jaarrond

specifieke beheeractivitetien zijn
vastgeslegd in het beheerplan

N2

maaien t.b.v. natuurbeheer

maaien van vegetaties voor behoud kwaliteit.

lokaal, verspreid door het gebied

N3

maaien t.b.v. onderhoud rond
objecten

maaien wordt uitgevoerd indien noodzakelijk voor het
gebruik, dit is afhankelijk van het groeiseizoen van de
vegetatie, dit wordt bepaald door de beheerder.

langs wegen, paden en voorzieningen om deze
bruikbaar te houden voor de recreant.

machinaal

jaarlijks, eenmaal per jaar, na half
juni
meerdere malen per jaar,
afhankelijk van de groei en het
groeiseizoen

er vindt in de meeste gevallen ook afvoer
plaats
voorzieningen zijn b.v. wegwijzerpaaltjes,
bankjes, overstapjes, prullenbaken,
fietsenrekken, bermen, paden, speelweides
e.d.

N4

grondbewerking

bomkraters cyclisch uithalen

lokaal, verspreid over het gebied LNH

handmatigkleine graafmachine

indien noodzakelijk

N5

verwijdering opslag houtige
gewassen
verwijderen toplaag
(plaggen/chopperen)
bosbeheer (snoeien/vrijstellen)

onderhoud tbv beheer en veiligheid

lokaal, verspreid over het hele gebied

Handmatig (bestr. middelen)

indien noodzakelijk

verwijderen van de toplaag

lokaal, verspreid over het hele gebied

chopperen, plaggen, kraan &
handmatig

incidenteel

omvorming van bossen
verwijderen opslag

naaldbossen
lokaal door hele gebied

handmatig

indien noodzakelijk, buiten
broedsezioen

houtoogst
ongewenste soorten o.a. vogelkers en rimpelroos
tbv toezicht, beheer, brandveiligheid
dit gebeurt door vrijwilligers, beheerders &
onderz.buro's; onderzoek wordt uitgevoerd naar flora,
fauna.

lokaal door hele gebied
lokaal, door het hele gebied
door het hele gebied
lokaal, door het hele gebied

Natuurbeheer,
onderhoud en
onderzoek

N6
N8

N9
N10
N11

exotenbeheer
inspectie/surveyeren
monitoring/karteren/onderzoek

N12
N13
N14

beheer en onderhoud kunstwerken
beheer en onderhoud gebouwen
beheer en onderhoud wegen en
paden
beheer en onderhoud rasters,
hekken, veeroosters

N15

machinaal
zagen + maaien
op de fiets, in de auto

jaarlijks, buiten broedseizoen
jaarrond, met name zomerhalfjaar

Duikers, bruggen etc.
lokaal,
doorhet hele gebied langs en op wegen en paden

indien noodzakelijk
indien noodzakelijk
indien noodzakelijk

i.v.m. begrazing en afscheiding/afsluiten (deel)gebieden bij hekken, rasters en veeroosters
plaatsen en onderhouden raster

incidenteel, indien noodzakelijk

Recreatie
R1

wandelen, joggen

R2

fietsen

R3

uitlaten honden

Dagrecreatie. Door particulieren en
hondenuitlaatservies

R4

excursies

R5

paardrijden

Dagrecreatie. Diverse
excursies/rondleidingen/droppings
Dagrecreatie. Door recreanten, op de aanwezige
ruiterpaden

R6

onderhoud en gebruik
voorzieningen verbonden aan
dagrecreatie

incl. borden, fietsenrekken, informatiepanelen,
reclameborden, parkeerplaatsen, uitkijkpunten etc.

lokaal, verspreid over het gebied

jaarrond

opslag/schuren

locatie voor opslag materiaal

bij strandopgang Groote Keeten

regelmatig

B2
Verkeer en
infrastructuur
V1

bunkers

beheer en onderhoud/afdichten

verspreid over het gebied

indien noodzakelijk

strandopgangen

op diverse plekken door de duinen

V2
Kustbeheer
K1

autoverkeer

ca. 12 strandopgangen, opgang Falga wordt verlegd;
sommige ook verlicht
tbv beheer en onderhoud

beheer en onderhoud van de
waterkering

taludherstel, planten van helm, aanbrengen
rietschermen, onderhoud rasters

zeereep

Bebouwing
B1

Dagrecreatie. Door recreanten kan dagelijks
gewandeld, gestruind en gejogd worden op de paden,
meestal gehele dag/nacht. In Botgat en zandpad ten
noorden van Droge Weerth alleen tussen zonsopkomst
en zonsondergang.
Dagrecreatie. Fietsen door recreanten

op paden (veel kleine paden aanwezig, korte en
middellange wandelroutesn en diverse loopclubs
actief)

wandelen/joggen/struinen

dagelijks

grotere groepen alleen onder toezicht van
beheerder

dagelijks

grotere groepen alleen onder toezicht van
beheerder

door hele gebied op verharde en onverharde paden met de fiets/mountainbike
die zijn aangegeven als fietspad.
Aangelijnd op fiets- en wandelpaden & strandslagen. lopend/fietsend met de hond
Langs Hengstenpad en Duinweg worden
losloopgebiedjes gedoogd.
lokaal, in het hele gebied
lopend/fietsend

regelmatig

op de aanwezige ruiterpaden

dagelijks

per paard/pony

auto

dagelijks

alleen onder toezicht van beheerder

opslag van materiaal voor
hoogheemraadschap

in zomerseizoen dagelijks

wanneer noodzakelijk

in afstemming met de natuurbeherende
organisaties

K2
K3

Overige activiteiten en
voorzieningen
O1

beheer en onderhoud van
voorzieningen
Maatregelen in het kader van
dynamisch kustbeheer

kabels en leidingen

plaatsen en onderhouden en verwijderen rasters,
borden, hekken, strand- en markeringspalen etc.
extensivering van het beheer en onderhoud van de
waterkering, plaatselijk weghalen van schermen en
helm, vegetatie

zeereep

buiten broedseizoen

zeereep

wanneer noodzakelijk en wenselijk afstemming met de natuurbeherende
organisaties vindt plaats

lokaal, onder de grond, verspreid door het gebied

dagelijks

op leidingstroken mogen geen bomen
groeien

