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Inleiding
Overal in Scheveningen liggen nog restjes natuur. Meestal onbeschermd. Met vaak voor Nederland zeldzame soorten.
Door intensivering van gebruik, omzetting van bedrijfs- in woonfunctie en verdichting van bebouwing verdwijnen
de natuurplekjes maar ook de overige, soms waardevolle, rommelplekjes. Er vinden evenementen plaats die niet al te
duurzaam zijn. Hondenbeleid is vooral op mensen afgestemd en niet op natuur gericht. Tussen de Natura 2000-gebieden Meijendel en Westduinpark ligt het versteende, bijzondere stadskustlandschap van Scheveningen. De plekjes
natuur die hier nog verspreid te vinden zijn, wil de AVN graag handhaven, versterken en aanvullen.

•
•
•

Om de verbinding tussen de Natura 2000-gebieden Meijendel en Westduinpark te versterken
Om de bijzondere flora en fauna van het Zeedorpenlandschap te beschermen en te tonen
Om de bewoners en gasten van Scheveningen te laten genieten van kustnatuur dichtbij

Aandacht voor behoud van een aantrekkelijk ‘Nationaal Park-waardig’ gebied waar het kust- en zeegevoel optimaal
beleefd kan worden. In de regel toegankelijk, een enkele keer op een positieve manier beschermd. Helm, bloemen,
zand, zeehonden en zingende, trekkende en foeragerende vogels. De geur van de zee.

Uitgangspunten van dit advies:
•
•
•

Het gaat niet over de Natura 2000-gebieden
Vastgestelde besluiten staan in deze notitie niet ter discussie
Het gaat alleen om de echte, directe kuststrook. De zeerand inclusief havens met de eerste bebouwingsrand
daar omheen.
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Algemene kansen
•

Informatieborden over het zeedorpenlandschap of info via een QR-code.

•

Bruine of groene daken waar planten zich kunnen vestigen en vogels en insecten kunnen foerageren, slapen
en zich voortplanten.

•

Een bereikbaarheidsplan voor de havenkades. Mensen kunnen dan beter genieten van haven, boten, vogels etc.

•

Een natuurbeheerplan voor de groene gedeelten. Kiezen voor welke doelsoorten beheerd wordt met in achtneming van de hoofdfunctie. Passief (wat er al is) en actief (wat zich kan ontwikkelen). Basis aanplanten
(helm), meer hoeft in de regel niet. Kustplanten vestigen zich makkelijk.

•

Een Zeenatuurroute door Scheveningen via QR code.

•

100 % inzetten op natuurinclusief bouwen met andere accenten dan elders in verband met de ligging.

•

Ontwerp een echte mooie, robuuste afrastering voor natuurstukken. Link qua ontwerp naar Boulevard vormstijl.

•

De charme van het Havengebied is de rommeligheid. Maak het niet te netjes.

•

Slim, meer op natuur afgestemd evenementen- en hondenbeleid.

•

De Duindorpers en Scheveningers hebben de naam heerlijk eigenwijs te zijn. Ze zijn belangrijk als de directe
buren van het Westduinpark en de havens. Het is van belang de omwonenden te betrekken bij de plannen
t.b.v. de natuur.

•

Scherm één of twee havenstrandjes (tijdelijk) af waar zeezoogdieren, vogels en bloemen bescherming genieten en die van een afstandje geobserveerd kunnen worden door passanten.
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Duin bij Zuidelijk Havenhoofd

Een mooi stuk duin dat niet onder Natura 2000 valt met een rommelige opslagplek. Trekvogels als Houtsnip, piepers, Tapuit en Frater landen
hier op weg naar het zuiden.
KANSEN:
Betere afscherming en in overleg met de Provincie toevoegen aan
Natura 2000. Opslagplek vogelvriendelijk inrichten.
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Rand Westduinpark

Echt duinbiotoop met trekvogels (Tapuiten, Klauwieren), broedvogels
(Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Torenvalk), zeereepplantengemeenschap (Zeewinde, Duinaveruit). Grootste deel Natura 2000.
KANSEN:
Een leuk ingerichte plantstrook met zeesoorten tussen de huizen
en de duinen. Zeesoorten met heesters die dicht vertakt mogen zijn
voor de Huismussen. Vanuit deze strook slim entreeplan met mooie
afscheiding en natuur-beleef pad, maar ook rustgedeelten. Meer
zonering en handhaving. Valt voor het overige buiten de doelstelling
van deze notitie (Natura 2000).
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st e en l o p e r
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Voormalig Norfolkterrein

Enkele zeldzame planten van het Zeedorpenlandschap aanwezig. Bijvoorbeeld Laksteeltje, Kegeldistel, Franse Silene.
Vogels en planten die van rommeligheid houden. Leefgebied
van Huismussen en Zwarte Roodstaart. Toen het nog afgesloten was rustplekken voor (bijzondere) zeevogels.
KANSEN:
Kansen liggen hier vooral op super natuurinclusief bouwen en inrichten van de buitenruimte. Bruine daken.
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om het rusten op de betonblokken te vergemakkelijken en een foerageerplek voor dieren en een groeiplek voor planten te maken.
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Voorhavens

Rustplekken voor vermoeide vogels, foerageergebied voor vogels, Bruinvissen, Gewone en Grijze Zeehonden en zelfs een Bultrug! De havenkades worden steeds slechter toegankelijk voor wandelaars en vogelkijkers.
KANSEN:
Verbeteren toegankelijkheid randen. Met uitzondering van een klein
deel van de strandjes. Kademuren voortaan “natuurinclusief” uitvoeren met randjes en holen voor vogels en wellicht zelfs plantjes.
IJsvogels zouden hier zelfs kunnen broeden.
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Havenhoofden

Rustplekken voor trekkende vogels als steltloperachtigen, meeuwen,
zangers etc. Grootste Paarse Strandloperoverwinteringsplek van Nederland. Soms ineens bijzondere plantjes. Sociale ontmoetingsplek voor
vissers, vogelaars en wandelaars. Vissers laten soms vissnoer achter
waar vogels in verstrikt raken. Vogels kunnen doodgaan door afgeknapte vissnoeren met haken. Vogeltrektelpunten.
KANSEN:
Vooral niet te veel veranderen. Op de koppen goede afvalbakken met
voorlichting over het gevaar van vissnoeren voor vogels. Plantjes niet
verwijderen, ze gaan hier echt niet woekeren. Bordje met QR code
naar de website van trektellen. Wellicht zijn aanpassingen mogelijk
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Gew
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Zuiderhavenhoofdstrandje met bazaltduin.

Rustplekken voor vogels en Gewone Zeehonden (Harbour Seal). In
het bazaltblokkenduintje bijzondere planten met zeereepplanten
zoals Zeewolfsmelk en Blauwe Zeedistel.
KANSEN:
De toegankelijkheid van het duingedeelte lijkt geen probleem
voor de bijzondere beplanting. Wellicht zelfs gunstig. Voor de
natuur zou afsluiten van het strandje zelf positief zijn.
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Sluisje

Gedeeltelijk leuke beplanting met zeesoorten. Sterk versteend. Talud
met bazalt wordt (te) vaak gemaaid. Rijke groeiplaats van Kandelaartje
(een Steenbreeksoort). IJsvogels en zeehonden passeren via deze sluis.
Zwarte Roodstaart.
KANSEN:
Inrichting alle tuinen hier beter afstemmen op ligging aan zee.
Verharding plaatselijk half-open maken. Beheerplan bazalthelling
afstemmen op natuurwaarden.
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Voormalig douanehuis

Huismussen en bijzondere planten.

KANSEN:
Bolwerk van “Natuurinclusiviteit”. Zeetuin.
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Haven Hellingweg

Bijzondere planten van Zeedorpenlandschap. Zeevenkel, Blauwe Bremraap, Zeepostelein, Zeewolfsmelk. Rustplekken voor havenzoogdieren
en vogels. Oeverlopers, Aalscholvers, meeuwen, Scholekster etc. Foerageer gebied voor Zwarte Roodstaart, Huismussen. Zieke vogels belanden vaak hier op zoek naar een (laatste) rustplek. Bazaltgedeelten zijn
onlangs afgegoten met asfalt. Hierdoor minder natuurwaarden.
KANSEN:
Met name de bouw van de toren aan de zuidzijde biedt kansen om
ter hoogte van de toren een rustig bazalt strandje te maken. Niet
toegankelijk wel goed te bekijken. Beheerplan voor bazalthelling.
Asfalt kan makkelijk verwijderd worden. Plan nader uitwerken, ook
met de zeilclub.
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Eerste haven, Tweede haven en Jachthaven

Vooral in winter vaak rustende en foeragerende (zee-)vogels, Grote en
Kleine Burgemeesters, andere meeuwen, verrassend veel Steenlopers,
Zeekoeten, Zwarte Roodstaarten, IJsvogels. Leuke, maar steeds slechter
toegankelijke vogelkijkplekken.
KANSEN:
Kades natuurinclusief vervangen. Biologische verrommeling toestaan. Randen toegankelijk houden en maken voor mensen zodat de
natuur en havensfeer beleefd kan worden.
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Laatste stuk Verversingskanaal

Startpunt vogelsnelweg vanaf zee de stad in; meeuwen gaan via het
water en zangvogels kunnen gebruik maken van vergroening en reeds
aanwezige vegetatie. Vogels trekken elke morgen en avond hier langs.
Leuke planten. Rustende bijzondere vogels. IJsvogelplek. Saai ingericht
met veel aantastingen. Nauwelijks beleefbaar met smalle stoepjes en
fietsverbod.
KANSEN:
Betere oevers, natuurbeheerplan, zonering gebruik. Beleefbaarheid
vergroten. Ook in relatie totaalplan Verversingskanaal.
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Hoek kop 2e Zeesluisdwarsweg

Rommelig plekje met foeragerende en broedende Zwarte Roodstaarten
en leuke planten als Wondklaver.
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KANSEN:
Rommelig houden. Beheer bazaltdijkje natuurvriendelijker maken.
Nu wordt alles afgemaaid vlak voor de bloei.
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Noorderhavenhoofdstrandje met bazalthelling

Rustplekken voor vogels. Tot voor kort door het vlakbij liggende ruige
terreintje: strandminnende vogels als Strandleeuwerik, Frater, Ringmus
etc. In het bazaltblokkenduintje zeer bijzondere planten als Zeevenkel,
Zeewolfsmelk, Zeepostelein en Blauwe Zeedistel. Zeetrektelpunten.
KANSEN:
Dit is waarschijnlijk het kansrijkste strandje om een natuurbestemming te geven. Daarom beleefbaar maar minder toegankelijk maken voor strandrecreatie. Vogel informatiepunt.
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Visverwerkingsgebied rond eerste haven

Foerageergebied voor meeuwen en slaapplek op de daken voor Steenlopers, Scholeksters en meeuwen.
KANSEN:
Daken toegankelijk houden voor vogels.
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Strandleeuwerik

15 Duintjes en parkeerplaats Noorderhavenhoofd

De plek met kustvegetatie en duingevoel op het zuidelijke deel van het
Scheveningse badstrand.
KANSEN:
Parkeerplaats kan veel klimaat- en natuurvriendelijker worden
ingericht. De duintjes kunnen beschermd en uitgebreid worden. Dat
geeft een fijn duinlandschapgevoel.
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17 Pier

Internationaal Zeetrektelpunt op de kop, waar veel bijzondere waarnemingen worden gedaan.
KANSEN:
Zeetrektelpunt zichtbaarder maken. Link via QR code naar de trektellen website.

16 Duindijk Visafslagen en Strandweg tot en met Zeekant

Duinbeleving en duinvegetatie. Hazestaartje, Kegel- en Franse Silene en
dergelijke. Rustpunt, met name in de herfst voor uit het noorden komende trekvogels (vinkachtigen, tapuiten, piepers en gorsachtigen, waaronder IJs- en Sneeuwgors; soms bijzonderheden als Pallas’ Boszanger, Woestijngrasmus, Duinpieper en Grote Pieper). Diverse vlindersoorten. Erg
aangetast en in transitie. Hier in draailus Tram 11. Mooie duinvegetatie
met sterk afgenomen Duin-averuit. Duingevoel, aangetast door intensief
gebruik. Ook bij Museum Beelden aan Zee boeiende Zeereepvegetatie.
KANSEN:
Slimme inrichting, met duurzame afscheidingen en goede handhaving.
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18 Duinrand rond Carlton Beach Hotel
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Zeereep met zeereepvogels en -planten. Wordt wat “onder de voet gelopen”
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KANSEN:
Mooie, robuuste, goede afrastering en handhaving. Zeker als hier
nog mensen-aantrekkende functies bijkomen. Valt voor het overige
onder Natura 2000.
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20 Strand

Langstrekkende vogels en foeragerende meeuwen en sterns. Soms
ineens een vogelfoerageer-paradijs als grote hoeveelheden schelpen
aanspoelen. Dit wordt alleen opgeruimd als de stank echt ondraaglijk
wordt. Regelmatig evenementen, niet altijd op de voor de natuur beste
plek.
KANSEN:
Vasthouden aan niet opruimen van schelpen. Evenementenbeleid
afstemmen op natuurwaarden.

19 HTM Opstellocatie Zwarte Pad

Zeereepplanten en -dieren. Sprinkhaanzanger, Vos, Roodborsttapuit.
Opvallend ‘rustig’.
KANSEN:
Wellicht kan er nog kleinschalig ontsteend worden, met name als
keren niet meer nodig is na de overschakeling op nieuwe trams. Dan
richten op verbetering biotoop voor Huismussen vanuit kernkolonie in de Alkmaarsestraat (voormalige woning Helga Ruebsamen).
Duinflora en -fauna profiteren dan automatisch mee. Verder rustig
laten zoals het is.
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Onverwacht veel natuur rond de havens
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IJsvogels

