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Onderwerp: Behoud en kansen natuur Doornduin na 15 juli 2020

Geachte heer Bredemeijer,
Op 20 april dit jaar werden tijdens het broedseizoen door de eigenaar van een particulier deel van
het groengebied Doornduin (Scheveningen) graafwerkzaamheden verricht. Bij het inrijden van de
graafmachine werden trappen, paden en groen in het openbare deel van het park beschadigd.
Omwonenden en AVN lichtten de groenbeheerder, politie en boswachters in waarna de
werkzaamheden zijn stilgelegd. We zijn blij met deze daadkrachtige interventie.
In deze brief lichten wij onze zorgen over dit voorval en de toekomst van het Doornduin graag aan u
toe. Broedseizoen, habitat en de openbare ruimte werden door deze eigenaar niet gerespecteerd.
Maar wat gaat er straks gebeuren na beëindiging van het broedseizoen op 15 juli? Wij vragen de
gemeente ook na deze datum het bestemmingsplan zo nodig actief te handhaven. Daarbij gaat om
het in stand houden van het juiste habitat van de ecologische verbindingszone.
Het gaat hier om een betrekkelijk klein maar bijzonder groengebied, een stepping stone tussen de
Natura 2000 gebieden Westduinpark en Oostduinen/Meijendel. Het maakt als ecologische
verbindingszone deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH RIS300506, 20161215RIS294705). Het gemeentebestuur verplicht zich de SGH duurzaam in stand te houden en waar
mogelijk te versterken). “Bij groen van derden is de sturing indirecter en zal deze vooral lopen via
het ruimtelijke beleid, de Algemene Plaatselijke Verordening en de wetgeving ten aanzien van
natuur en milieu.” Het gebied herbergt bijzondere flora en fauna, het Centrum voor Milieukunde in
Leiden heeft er in 2007 een wetenschappelijk rapport over uitgebracht 1.
Het Duindoorn bestaat uit drie delen:
1. Een deel is eigendom van de gemeente en toegankelijk voor het publiek,
2. Een tweede deel was voorheen eigendom van Stichting Bronovo-NEBO en is meer recent
overgedragen aan twee nieuwe eigenaar, waarvan er een de graafwerkzaamheden verrichtte,
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3. Een derde deel is al langer privé-eigendom en wordt op natuurlijke wijze beheerd.
Daar omheen ligt een bufferzone van tuinen met eigenaren die hun tuin over het algemeen
natuurlijk hebben ingericht, waardoor het groengebied groter is dan de feitelijke aanwijzing in het
bestemmingsplan.
Voor alle drie de delen staat het “instandhouden van de ecologische verbindingszone” als
bestemming in het bestemmingsplan (regels art. 10.1. c en 14.1. e). Dat wil zeggen dat het niet is
toegestaan een groot oppervlak te vergraven, te egaliseren of te verharden. Ecologisch beheer,
bijvoorbeeld de aanleg van een vijver/paddenpoel, zou een verrijking vormen voor de natuur. Een
zwembad of feestterrein aanleggen beslist niet.
Daarom zou de AVN het op prijs stellen als u met de eigenaar van deel 2 in gesprek gaat om hem
actief te betrekken bij de ecologische doelstellingen. De AVN zal ook proberen daarover met hem in
contact te treden. Uiteraard achten we het van groot belang om hierover zoveel mogelijk
gezamenlijk op te treden en verzoeken we om een (digitale) afspraak om dit met elkaar te
bespreken.
Concluderend, vraagt de AVN de gemeente actief door te gaan met de nodige inzet voor behoud en
versterking van de bijzondere natuur in het Doornduin, zo nodig door handhaving van het
bestemmingsplan. Wij zien graag uw reactie tegemoet.
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PS: Deze brief wordt met handtekeningen ondersteund door 126 omwonenden, (in bezit van AVN)
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