
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Doornduin, stand van zaken, behoud en kansen 

Beknopt overzicht voor de AVN 

Naar aanleiding van een recent voorval, graafwerkzaamheden in het broedseizoen, maakten 

vrijwilligers van de AVN (met steun van Eric Wisse van Duinbehoud) deze stand van zaken 

op. Daarin tot slot een aantal suggesties voor behoud en beheer. 
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1. Recente ontwikkelingen 

Op 20 april 2020, ’s ochtends na achten, 

midden in het broedseizoen, werden 

omwonenden van het Doornduin opgeschrikt door een 

aannemer met een graafmachine die reed over de steile 

trappen van het gemeentelijk deel van het duin dat openbaar toegankelijk is. En die de 

trappen lelijk beschadigde. Vervolgens ging hij aan de slag op het particuliere terrein dat ook 

deel uitmaakt van het groengebied. De aannemer verwijderde de onderbegroeiing en 

egaliseerde het terrein (zie foto’s). Volgens sommige omwonenden kapte hij ook enkele 

bomen, maar daar is geen bewijs voor. Boswachters en politie hebben deze 

werkzaamheden op verzoek van omwonenden en de AVN stopgezet.  

Volgens de nieuwe Wet Natuurbescherming heeft iedereen de 

zorgplicht “voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving” (art 1.11). 1 Dat geldt dus niet alleen voor de overheid 

of natuurorganisaties maar ook voor particuliere eigenaren. Zelfs als je 

een kapvergunning hebt, mag je niet kappen in het broedseizoen.  

Op 26 april is een oude eikenstobbe wit geverfd. Op 26 mei is een trap 

aangelegd en is een bunker beschadigd. Op 27 mei zijn de 

graafwerkzaamheden hervat, kuilen gegraven en stammen verplaatst, 

zie foto’s. De volgende ochtend vroeg is de graafmachine vertrokken 

langs de zelfde weg waarover hij gekomen was. 

 

2. Het Doornduin in het bestemmingsplan 

Het Doornduin 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 een aantal 

jaren geleden overgedragen aan twee nieuwe eigenaren, van wie één in april 2020  de 

hierboven beschreven graafwerkzaamheden 

verrichtte 

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.  

 

 
1  https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01
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Het groengebied maakt als ecologische verbindingszone deel uit van de Stedelijke Groene 

Hoofdstructuur (SGH, RIS300506, 20161215-RIS294705). 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 vooral lopen via het ruimtelijke beleid, 

de Algemene Plaatselijke Verordening en de wetgeving ten aanzien van natuur en milieu.” 

In het vorige bestemmingsplan waren alle drie delen bestemd als groenvoorziening. In het in 

2018  vastgestelde bestemmingsplan zijn deel 1 en 2 bestemd als ‘groen-park’ en is deel 3 

gewijzigd in ‘tuin’.  

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 geen groot oppervlak vergraven, geëgaliseerd of verhard mag worden. 

Ecologisch beheer, bijvoorbeeld de aanleg van een vijver/paddenpoel zou een verrijking 

vormen voor de natuur, een zwembad of feestterrein beslist niet.  

Zie de brief die de AVN schreef aan de gemeente, op www.avn.nl onder zienswijzen.2 

Eén van de omwonenden verzamelde 127 handtekeningen om de brief te ondersteunen.  

Daarop ontving de AVN begin juni het volgende antwoord van de wethouder: 

“Dank voor uw e-mail van 6 mei 2020 over Doornduin. Ik waardeer uw zorg voor dit 

waardevolle stukje Den Haag. Ik heb gevraagd op ambtelijk niveau een overleg te voeren 

met de eigenaar van het door u aangehaalde perceel,… . In dit gesprek zal de ecologische 

waarde van het perceel worden aangegeven, evenals de (on)mogelijkheden die het 

bestemmingsplan biedt.” 

 

 

3. Acties buurtbewoners 

Het Doornduin is in de buurt geliefd. Omwonenden kwamen al eerder in actie voor het 

behoud ervan. In 2007 dreigde het voormalige NEBO terrein (deel 2) te worden gesaneerd 

en heringericht. Die hebben toen het Centrum voor Milieukunde in Leiden gevraagd het 

gebied te onderzoeken. Dat heeft een rapport uitgebracht3. 

Dagelijks wordt zwerfafval opgeruimd. Het gaat om flinke hoeveelheden. Eens per jaar in 

februari, voor het broedseizoen, wordt een grote opruimactie en onderhoudsbeurt met 

buurtbewoners georganiseerd. Dan wordt klimop van bomen verwijderd, gesnoeid en wordt 

er geplant. Ook worden er takken gelegd op ontstane looppaadjes, zodat het geen echte 

paden worden en de natuur zich kan herstellen.4 Voor het organiseren van deze acties kreeg 

Jan Petit in 2019 een ‘gulden klinker’ van de gemeente. 

 

 

 
2 https://avn.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-06-brief-Doornduin.pdf 
3www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_
ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf 
4 https://hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/1056912.aspx 

http://www.avn.nl/
https://avn.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-06-brief-Doornduin.pdf
http://www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf
http://www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf
https://hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/1056912.aspx
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4. Stand van zaken biodiversiteit 

4.1. CML rapport 

Wat maakt het Doornduin bijzonder? Het is een schakel tussen de Natura 2000 gebieden 

Westduinen en Oostduinen/Meijendel, een laatste stukje duin in de stedelijke omgeving. De 

schilder Mesdag had er zijn buitenatelier, helaas in 1944 door Duitse bezetters afgebroken. 

Er komen bijzondere planten en dieren voor. In het rapport van het Centrum voor 

Milieukunde (CML) van Universiteit Leiden staat: "Opvallend is het grote aantal 

aangetroffen plantensoorten van ca. 180 op zo een kleine oppervlakte. " Insectoloog 

Alexander Deelman heeft er minstens vijf soorten insecten gevonden die niet eerder in 

Nederland  waren gemeld. 

4.2. Amfibieën en Hazelworm 

Opvallend zijn  de Hazelworm en de Vroedmeesterpad. Al komen de laatste 

twee soorten hier niet van nature voor, ze handhaven zich al lange tijd op het 

Doornduin. Ze zijn in heel Nederland beschermd. Wat voor habitat is gunstig 

voor deze soorten? Volgens kennisorganisatie RAVON5  leidt de Hazelworm een 

verborgen leven, onder de vegetatie en dood hout of in holen in de grond. Ze 

hebben een voorkeur voor enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte 

gebieden. 

Voor de Vroedmeesterpad is de melodieuze roep kenmerkend, en dat de 

mannetjes de eitjes op hun rug dragen. Als de eitjes op het punt van uitkomen 

staan, gaat het mannetje naar het water en kruipen de larven uit het ei. “De 

vroedmeesterpad stelt weinig eisen aan het voortplantingswater. De pad plant zich voort in 

typische pionierswateren in groeven, in betonnen drinkbakken en in diepe koude 

bronpoelen langs hellingbossen.” Het is volgens RAVON een warmteminnende soort. Hij 

heeft een duidelijke voorkeur voor naar het zuiden geëxponeerde hellingen. En een stenige 

structuur van de bodem.  

Die omringende tuinen dragen duidelijk bij aan het ecologisch functioneren. Dat blijkt uit 

het voorkomen van amfibieën, behalve de Vroedmeesterpad ook de Alpensalamander,  en 

zeldzame plantensoorten als Glanzige Ooievaarsbek en Middelste Duivenkervel. 

4.3. Planten en insecten 

Volgens het CML rapport waren er in 2007 naast het al genoemde aantal plantensoorten, 

bijvoorbeeld 23 soorten dagvlinders, 70 soorten zweefvliegen, 250 andere 

vliegensoorten, 29 soorten gallen en 12 soorten slakken geobserveerd. Hoe 

is de toestand nu? 

Bij recent onderzoek naar planten bleken veel kenmerkende soorten 

verdwenen, zoals geel walstro of liggende asperge. Het gebied is duidelijk 

verrijkt, wat te zien is aan de soorten die er nu veel groeien, zoals 

brandnetel, fluitenkruid, grote klit, melkdistel en de vergrassing.  

Een van de bijzondere planten die eerder genoemd werden is de Stinkende 

Ballote. Die staat er nog wel, met zijn kenmerkende onaangename 

bladgeur. Dat zou zijn om het minder aantrekkelijk te maken hem op te 

eten6. De Ballote is ook harig, wat weer belangrijk is voor de grote wolbij,  

 
5 www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm 
www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vroedmeesterpad 
6 Hoffman, in https://edepot.wur.nl/148963 

http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm
http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vroedmeesterpad
https://edepot.wur.nl/148963
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die de haren gebruikt als wol om zijn nest te bekleden.7 Volgens Deelman verdween de 

bijensoort echter voorgoed uit het Doornduin toen één keer het duingrasland heel kort 

werd afgemaaid. De relatie tussen planten en insecten luistert nauw.  

Interessant zijn de dansvliegen. Mannetjes presenteren als bruidsgeschenk een prooi. Bij 

onderzoek bleek dat daar ook een soort Wiervlieg bijzat afkomstig van de vloedlijn. Zo is er 

toch een verbinding met het strand, al is dit een eindje weg. 

Het maaibeleid is cruciaal. Beter is niet overal tegelijk te maaien en delen te laten staan. Het 

maaisel wordt afgevoerd om het grasland te verarmen, maar is dat voldoende? Er komen 

veel honden, de aanlijn- en opruimplicht wordt onvoldoende gehandhaafd, en er is ook 

stikstofdepositie uit de lucht8. Het gras is dichter geworden en de duinvegetatie neemt af.   

De zandkuil die door het CML wordt beschreven is dichtgemaakt. Dat is jammer omdat in de 

steilrandjes een interessante en uitgebreide graafwespenfauna werd aangetroffen. Er zijn 

ook weinig kale zandplekken meer over. Die zijn belangrijk voor insecten.  

4.4. Vogels en vleermuizen 

Volgens de kaarten van de gemeente Den Haag lijkt het gebied van 

ondergeschikt belang voor vleermuizen9.  

Eerder werden ca 20 soorten broedvogels geteld. Bij meer recente 

tellingen werden in totaal 18 soorten aangetroffen (zie tabel). De 

Zanglijster werd niet meer gezien, de Pimpelmees minder, maar de 

Vink nam juist toe. Dit jaar is geconstateerd dat pimpelmezen dood 

gaan door een bacteriële ziekte10. 

De Nachtegaal komt niet meer voor. Dit kan te maken hebben met 

een afname van laag struweel. Op andere plaatsen, bijv. in de 

Scheveningse Bosjes, zijn in 2020 juist meer nachtegalen 

waargenomen dan in andere jaren. In 2019 zijn ongekend veel 

jonge nachtegalen in Nederland teruggekomen, waarschijnlijk 

omdat de omstandigheden in hun overwinteringsgebied gunstig waren11.  

 

5. Instandhouding en mogelijke verbeteringen beheer/ handhaving 
 
5.1. Grootte gebied en ecologische verbindingen 
Het gebied is klein, dus blijft het belangrijk dat het niet nog kleiner wordt door het 
aanbrengen van verharding/bebouwing. Met andere woorden, dat het bestemmingsplan 
wordt gehandhaafd.  
Eerder zijn al stukken van het Doornduin afgegraven, in 1985 voor de uitbreiding van het 
NEBO en in 2016 voor de nieuwbouw van privéwoningen die daarvoor in de plaats zijn 
gekomen. 
 

 
7 www.natuurpunt.be/pagina/grote-wolbij 

 
8 https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/650389/Ruimte%2023-01-2020 
9 https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7a53f7655bfb496682128977cb79b692 
 
10 www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/ziekte-en-sterfte-onder-pimpelmezen 
11 www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/de-resultaten-van-het-ces-project-2019 
 

http://www.natuurpunt.be/pagina/grote-wolbij
https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/650389/Ruimte%2023-01-2020
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7a53f7655bfb496682128977cb79b692
http://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/ziekte-en-sterfte-onder-pimpelmezen
http://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/de-resultaten-van-het-ces-project-2019
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Het gebied moet beter ecologisch worden 

verbonden met andere groengebieden, zoals al 

aanbevolen door het CML. Door de gemeente was 

in een Nota van Uitgangspunten aangegeven dat er  

groene verbindingen moesten blijven naast het 

nieuwe gebouw richting Scheveningseweg, maar 

dat is helaas niet in het bestemmingsplan 

vastgelegd. Er is daar veel versteend. Zijn er 

mogelijkheden voor meer vergroening? 

Delen van het nabijgelegen Frankenduin zijn overgedragen aan particuliere eigenaren die 

hun tuin daarmee hebben uitgebreid. Daar is het minder natuurlijk ingericht. Er is wat 

minder ruimte voor honden overgebleven, waardoor er meer op het Doornduin komen. 

5.2 Aanbevelingen uit het CML rapport en verzoeken van omwonenden 

Het volgende wordt aanbevolen in het CML rapport: 

- verruiging en vermesting tegengaan door aangepast maaibeheer 

- uitheemse soorten terugdringen 

- beheersing van het klimop, dat grote delen van de bodem van het bos bedekt 

- de boszoom verbreden 

- maaisel uit nabijgelegen bloemrijke duinen gebruiken voor bevorderen gewenste 

plantensoorten op het grasland 

- de hospitaalbunker vandalisme bestendig inrichten voor vleermuizen. 

- het storten van tuinafval tegengaan 

-aanleg van een vijver 

5.2.1. Het terugbrengen van verruiging en vermesting is een lastige opgave vanwege de 

stikstof depositie. Het handhaven van de opruimplicht voor honden kan daaraan bijdragen. 

Honden moeten aan de lijn, maar dat gebeurt veelal niet. Borden bij de drie toegangen tot 

het Doornpark en periodieke controle ter plekke door boswachters zouden wellicht helpen.  

Daarnaast blijven maaien en afvoeren. Plus wat ovaaltjes afplaggen. Dat zou voor herstel 

van de soortenrijkdom van het duingraslandje kunnen zorgen. Misschien aangevuld met 

bekalking. Zie ook onder 4.3 over het maaibeleid: belangrijk is ook niet overal tegelijk te 

maaien. Ook zouden in overleg weer zandplekken en -kuilen geschikt voor insecten kunnen 

worden aangelegd.  

5.2.2. Er werden juist bijzondere soorten insecten aangetroffen in bloeiend klimop. Dat 

heeft bloemen laat in het seizoen, op een tijdstip dat er weinig nectaraanbod is. Wellicht is 

daar enig maatwerk mogelijk door wel een paar “klimopbomen” te laten staan. 

5.2.3. Veel van de hier aanwezige insecten zijn bossoorten, dus zou het  jammer zijn als het 

oppervlak aan bos afnam, het is al klein.  

Wel kan er geleidelijk aan gedund worden, er staan veel esdoorns. Prioriteit heeft het 

bevrijden van de eiken waar esdoorns tot in de kroon reiken. 

Het verbreden en kwalitatief verbeteren van de mantelzoom, door aanplant van meer 

inheemse struiken en het verwijderen van esdoorns, zal bijdragen aan de biodiversiteit. 
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5.2.4. Wat betreft een mogelijke vleermuizenbunker, dat lijkt onhaalbaar. Omdat die 

telkens weer werd opengebroken is de bunker dichtgestort. 

5.2.5. Wat is de oplossing voor het probleem met de zwerfafval? Grotere afvalbakken? 

Meer handhaving? Een voorbeeld is de boswachter van Sonsbeek (Arnhem), die groepen 

jongeren in het groen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Ze mogen blijven, maar hij 

vraagt wel hun identiteitsbewijzen en noteert hun gegevens. 

Omwonenden klagen ook over geluidsoverlast ’s nachts en veel vervuiling met 

lachgascapsules. Ook daar zou meer handhaving kunnen helpen. Zij zouden graag willen dat 

er borden komen dat er ‘s nachts geen overlast mag zijn na 22 uur. 

5.2.6. De aanleg van een vijver met ondoorlatende bodem onderaan blijft een goed idee 

voor de natuur en met name de amfibieën.  De door het CML voorgestelde locatie is helaas 

niet meer beschikbaar: tussen de nieuwe bebouwing op de plaats van het oude NEBO-tehuis 

en het duin. 

 

Conclusie 

Het zou goed zijn op de basis van bovenstaande uitgangspunten een op natuurwaarden 

gericht éénvoudig beheerplan te maken. Met de gemeente,  in samenspraak met de AVN,  

Duinbehoud en omwonenden. De bedoeling is deeleigenaren en aangrenzende eigenaren te 

enthousiasmeren over de natuur van het Doornduin en het daartoe beoogde beheer. Om  

draagvlak te creëren, niet alleen over wat er wel/ niet mag volgens het bestemmingsplan, 

maar wat je in het belang van de natuur in Den Haag hoopt te bereiken met gepast beheer, 

ook op eigen terrein. 

******* 

Met dank aan Jan Petit, Alexander Deelman, Tim den Outer, Eric Wisse (Duinbehoud), Marc 

Nijmeijer en andere AVN-leden en omwonenden voor hun inventarisaties, bijdragen en 

foto’s.  

 

Foto’s aantasting: 

https://photos.app.goo.gl/3bcN41oKzD2UWgP48 

Foto’s Doornduin 

https://photos.app.goo.gl/SLWW4JyvVxiCjBb89 

Foto’s dieren en planten rond het Doornduin 

https://photos.app.goo.gl/uW2gd99PN8Kfpn7R9 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/3bcN41oKzD2UWgP48
https://photos.app.goo.gl/SLWW4JyvVxiCjBb89
https://photos.app.goo.gl/uW2gd99PN8Kfpn7R9
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Tabel Broedvogels Doornduin, uit rapport van het CML en telling van Tim den Outer 
 

 

Bron CML: 

www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_

ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

Broedvogels van het Doornduin, uit het CML rapport;  Telling Tim den Outer 2020

+? = onzeker, zie veld Opmerking; diverse bronnen. zang aanw. ( *  ) zang aanw. ( * )

Soort     1992 1993 1994 2007 Opmerking 29 april 2020 16 mei 2020

Boomklever   - - 1 - doelsoort 

Boomkruiper   - 1 1 + 1

Braamsluiper 1

Ekster     1 1 1 + 2

Gaai     - - - + veer/op NEBO-terrein 

Glanskop   - 1 - - 

Groene specht   - - - +?  

Grote bonte specht 1 1 2 + 1 1

Halsbandparkiet  - - - +? exoot 2 2

Heggenmus   2 1 1 + 1 1

Holenduif   - 1 1 - 

Houtduif   5 6 6 + 2 2 2 2

Huismus   - - 1 +? nabij bebouwing? 

Kauw     - - - +? nabij bebouwing? 2

Koolmees   3 3 5 + 6 1 2

Kuifmees   - 1 1 - 

Matkop    - - 1 - verwarring Glanskop? 

Merel     7 4 5 + 4 1 4 3

Nachtegaal   - 1 2 (+) in 2006, omwonenden 

Pimpelmees   6 8 8 + 1 1 1

Roodborst   5 5 7 + 1 2 1

Spreeuw   - - 1 +? nabij bebouwing? 

Staartmees   - 1 1 + door omwonenden paar

Tjiftjaf    1 1 2 + 2 3

Turkse tortel   - - - +? nabij bebouwing? 

Vink 4 1 4

Winterkoning   6 7 6 + 4 2

Zanglijster   1 2 1 +  

Zilvermeeuw   - - - 1 op dak NEBO-tehuis 

Zwarte kraai 2 1

Zwartkop   - 2 3 + 4 1 1

Aantal soorten   11 18 21 17-23 13-14 16

(  ) net buiten het parkje zelf

http://www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf
http://www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_ontwikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf
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Tabel doortrekkende vogels Doornduin, uit rapport van het CML  
 

 
 


