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Indicatie Landelijk belang Delta H2190  
op basis EGG karteringen 

Geschat areaal 

landelijk 1000 ha 

Hier: 310 ha in 

totaal 150 km2 

gekarteerd areaal 

Duinvalleien (H2190ABC) oppervlak (ha)

H2190C (kalkarm) H2190B (kalkrijk) H2190A (open water)
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Vroongronden : 

Het systeem 

ontkalkte binnenduinrand 

Polder 

Zeereep 

Camping 

Vm Vroonweg 

Hoge Ca waarden grondwater duidt 

op oplossing kalk 

doorstroming werkt 
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Vroongronden 

ontwikkeling doelsoorten 
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Schotsman : 

Het systeem van kalkrijke platen in 

afgesloten zeearmen 

Kalkrijk 

substraat 

Kwelzones 

onnatuurlijk 

meerpeil 

laag 

polderpeil 

ontwateringssloot 
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Korte en middellange termijn: 

Vraagt beheer in vorm begrazing  

en aanvullend maaien. 
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Gevelingen: vergroten peilschommelingen 

(beperkt getij) is nadelig voor de lage delen van 

de platen (achteruitgang areaal H2190) 
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Strand Verklikkerduinen 

Mogelijkheden voor Kalkrijke duinvallei op zoet/zout 
gradiënt (Groen strand) 

Groenknolorchis 

Zoete kwelzone 
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Conclusies 
 

Het gaat in het Deltagebied in vergelijking met de andere 

twee kustgebieden goed met kalkrijke duinvalleivegeta- 

ties. 

 

Wel worden ze hier grotendeels aangestuurd door hoogte- 

ligging van de platen en peilbeheer van de omliggende  

grote open wateren. 

 

Mogelijk zijn er potenties om meer Groen Strand te realiseren;  

                                 dit zijn echter tijdelijk geschikte milieus en het is de vraag  

                                  in hoeverre er in de Deltagebied ruimte is voor periodieke  

                                  nieuwvorming ervan. 

 

                                  Een bijzondere situatie als de Vroongronden is met een  

                                  uitgebalanceerd peil- en maaibeheer mogelijk nog lang in  

                                  stand te houden. Opschaling / ontsnippering helpt daarbij.  

 

         


