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Handreiking AVN voor natuurinclusieve elementen in de 
herontwikkeling van het Noordelijke Havenhoofd van Scheveningen

Het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen wordt door VolkerWessels Vastgoed (VWV) herontwikkeld om ruimte te maken 

voor de aanwezige visverwerkende bedrijven én om de boulevard te versterken en aantrekkelijk te maken door nieuwe func-

ties toe te voegen.

VolkerWessels is aangesloten bij het Convenant Natuurinclusief Bouwen (convenant). 

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), de Stichting Duinbehoud (DB) en de 

Haagse Vogelbescherming (HV), streven naar de bevordering van natuur in Scheveningen. 

VWV staat positief tegenover het versterken van de natuurinclusiviteit van haar project herontwikkeling Noordelijk Haven-

hoofd in Scheveningen (project NHh).

VWV heeft de AVN uitgenodigd suggesties te doen voor natuurinclusieve mogelijkheden in samenhang met project NHh.  Na 

globale afstemming over randvoorwaarden, heeft AVN toegezegd haar concrete ideeën nader uit te werken en met VWV te 

delen. Dit document (handreiking) is daarvan het resultaat.   Omdat een gedeelte van de uitgewerkte ideeën ook betrekking 

heeft op openbaar terrein buiten project NHh, deelt de AVN deze handreiking ook met de gemeente Den Haag.

Wat is er aan de hand?
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Op en rond het Noordelijk Havenhoofd en de visafslag van 

Scheveningen regisseert VWV een herontwikkeling. 

De AVN heeft een praktische handreiking gemaakt om een 

aantal onderdelen van het project waar mogelijk natuurin-

clusiever te maken. 

Hiervoor zijn onderstaande stappen uit het convenant ge-

volgd:

 z Breng de aanwezige en potentiele natuurwaarden in 

beeld : Dit zijn soorten van zeereep, zand- en rotskust en 

de stadsbiotoop.

 z Bepaal doelsoorten en doelbiotopen: Doelsoorten/-bio-

topen zijn:

 { Vegetatie: stadsplanten maar ook de zgn. kustdor-

penlandschapsflora en kenmerkende zeereepplanten 

waaronder Zeevenkel en Kegelsilene

 { Vogels: foeragerende trekvogels waaronder Steenlo-

per, Sneeuwgors en Strandleeuwerik; holenbroedende 

vogels zoals Gierzwaluw, Huismus, Zwarte roodstaart, 

Hoofdlijn van dit stuk 
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IJsvogel en Huismus

 { Zoogdieren zoals Gewone zeehond en verschillende 

soorten vleermuizen.

 z Kijk naar het functioneren (stedelijk) landschap: Veel 

soorten zijn gebaat bij holen, richels, rommelhoekjes, 

zandduinen, bruine daken, groene daken, open gevels, 

holle kaden en de vijf V’s waarbij de natuur gedijt: voort-

plantingsplekken, veiligheid, voedsel, verbindingen en va-

riatie. 

 z Bepaal de maatregelen: Per deelproject zijn praktische 

maatregelen voorgesteld.

Daarnaast willen AVN en DB er naar streven dat de besproken 

onderdelen er mooi en verzorgd uit zien. Dat is wat anders 

dan ‘netjes’. Bedoeld is, dat in de uitstraling de hand van de 

mens wordt herkend. Ervaring leert dat dit voor veel mensen 

belangrijk is om van natuur te kunnen genieten.  
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Het Havenhoofdgebied is belangrijk als schakel in één van de belangrijkste natuurverbindingen in Neder-

land: de Hollandse kust. Lokaal verplaatsen soorten zich via het gebied van project NHh tussen Natura 2000 

gebieden Meijendel en het Westduinpark. ‘Verplaatsen’ is hier niet alleen letterlijk bedoeld.  Het is ook de ver-

plaatsing van de genen van soorten over afstanden waardoor populaties gezond blijven en overleven.    

De volgende soorten en biotopen zijn hiervoor belangrijk:

Planten van de zeereep

In de duinen dicht bij zee staan zeldzame planten die zich meestal wel makkelijk vestigen: Zeewolfsmelk, 

Blauwe Zeedistel, Duinaveruit en Zeevenkel.

Planten van het Zeedorpenlandschap

Scheveningen is onderdeel van het zeldzame Zeedorpenlandschapstype. Kenmerkende planten zijn: Blauwe 

Bremraap, Hartgespan en Zeevenkel.

Trekvogels

De Hollandse kust ligt centraal in de trekbanen van vogels tussen broedgebieden in Noord Europa en hun 

overwinteringgebieden in Zuid Europa en Afrika. Minder algemene soorten die in het gebied van project NHh 

ook aan de grond komen, zijn   Sneeuwgors, Strandleeuwerik, Frater, Paarse strandloper, Steenloper, Grote en 

Kleine burgemeester, Graspieper, Oeverpieper, Vink, Tapuit en Velduil.

Stadsvogels

Ook in een versteende omgeving pakken sommige vogels kansen. Dit zijn onder meer: Gierzwaluw, Huismus, 

Zwarte roodstaart en Slechtvalk

Aanwezige waarden en soorten
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Zeezoogdieren 

Mensen genieten van de zeehonden rond het Noorderhaven-

hoofd. Het zijn twee soorten: de Gewone en de Grijze zeehond. 

Deze dieren komen graag aan land om te slapen maar dan 

moet er wel een rustig stukje zijn waar ze niet worden ver-

stoord door mens en hond. Dat met name de Gewone zee-

hond  de mens opzoekt blijkt uit zijn Engelse naam: Harbour 

seal.

Insecten

De bijzondere flora van zeereep en kust komt ook tot uitdruk-

king in de insecten die daar leven. Kleine ‘rommelhoekjes’ 

doen deze vorm van biodiversiteit goed. 

Wat hebben deze dieren en planten nodig?

 z Spontane vestigingsplekken

 z Zand

 z Rommelhoekjes

 z Nissen, holten, open spouwen

 z Schrale vegetaties

 z Water

 z Rust
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In mondelinge afstemming met AVN heeft VWV aangegeven in een vijftal ideeën voor bevordering van de natuur kansen te 

zien.  Op dit moment zien VWV en AVN als de meest kansrijke ideeën:

1. Groene of bruine daken van bedrijfsgebouwen

2. Ingang van Inntel hotel bij het Noorderhavenhoofd (‘Natuurboulevard Zuid’)

3. Versterking duinlandschap aan noordzijde havenhoofd (‘Natuurboulevard Noord’)

4. Diversiteit duinbeplanting op het dak van de parkeergarage.

5. ‘Verloren hoekjes’ voor bevordering kustvegetatie rond verkeerslus en naast Inntel hotel.  

Per deelproject wordt het idee uitgewerkt met praktische tips. 

Eén idee valt buiten project Nhh: de duintjes aan het einde van het parkeerterrein en het parkeerterrein zelf. Hierover zal AVN 

separaat contact opnemen met de gemeente Den Haag. 

De deelprojecten bevordering natuur project NHh
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Deelproject 1
Groene of bruine daken

Deelproject 2
  Ingang van Inntel hotel (‘Natuurboulevard Zuid’)

Deelproject 3
Versterking van dynamisch duinlandschap aan noordzijde havenhoofd (‘Natuurboulevard Noord’)

Deelproject 4
Inrichting van het nieuwe duin op het dak van de parkeergarage

Deelproject 5
“Verloren hoekjes” bij de verkeerslus en het Inntel hotel
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Voor de dierdoelsoorten van het gebied kunnen groene of bruine daken foerageer- en rustmogelijkheden 

bieden terwijl kustplanten zich hier spontaan kunnen vestigen. Een schraal biotoop van een bruin dak heeft 

hierbij de voorkeur. Een bruin dak is een dak met een schrale bodem met variatie in hoogte.  Voordeel is dat 

de technische inrichtingseisen minder zwaar zijn. Het heeft de voorkeur dat planten en dieren zich spontaan 

vestigen. Daarom aanplant beperken tot wat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld met Wit vetkruid en Muur-

peper. De daken kunnen ‘geënt’ worden met maaisel en grond uit de omgeving. Met name van de bestaande 

dijk waar Kegelsilene, Wondklaver, Franse silene etc. staat. (Groene daken -met een echte teellaag- zijn ook 

waardevol, maar sluiten minder goed aan op de doelsoorten.) 

Gebouwen omgeving bruine daken: 

Het zou mooi zijn als er in de omgeving plek is met holtes, nissen en openingen voor broedvogels en insecten. 

Wellicht ook met een water element. 

Nog wat tips voor gebouwen:

 z In gevels nestgelegenheden voor vleermuizen, Gierzwaluwen en/of Huismussen. 

 z 15-18 mm ruimte tussen boeiboord en gevel voor Dwergvleermuis.

 z Open stootvoeg toepassen. 

 z Mussentorens plaatsen. Toren van betongaas met klimop en bruidssluier.

De Haagse Vogelbescherming heeft de kennis om hierover praktisch mee te denken. 

Deelproject 1  Groene of bruine daken
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Het vereiste windscherm naast het hotel kan ook worden gebruikt 

als kijkscherm met uizicht het strandje er recht voor. Het wind-

scherm zou wel een vogelvriendelijk uitvoering moeten zijn in ver-

band met het risico van doodvliegen .  Op informatiepanelen op het 

windscherm kan uitleg worden gegeven over de vaak aanwezige vo-

gels en de zeehonden en over kustplanten waarmee de basalthel-

ling rijk is bedekt. 

Als voortzetting van het ontwerp een hek langs de oprit van het ha-

venhoofd, zodat het strandje wordt afgeschermd tegen verstoring 

en het zeker gebruikt zal worden door vogels en zeehonden. Hand-

having van de huidige basalt helling is belangrijk voor de zeldza-

me plantensoorten die hier nu al groeien. Behalve vuil rapen vragen 

deze geen beheer.

 

De bouwstenen voor het plan:

 z Windscherm met informatiepanelen en info in de hotellobby. 

 z In het verlengde daarvan een hekwerk langs de hoofdopgang.

 z Vastleggen beheer basalthelling in beheerplan gemeente.

 z Bijenhotel als onderdeel van de wand en/of ander meubilair. 

Deelproject 2  Ingang van Inntel hotel (‘Natuurboulevard Zuid’)
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Hier op het strand liggen al enkele duintjes. Als (een deel van) het 

parkeerterrein wordt opgeheven zouden deze duintjes kunnen wor-

den vergroot  waardoor een mooi stuk dynamische strandnatuur 

ontstaat. Er ontstaat een milieu waar planten van de zeereep zich 

zullen vestigen zoals Blauwe distel.

Hiervoor geen enkele restricties als het gaat om toegankelijkheid. 

Enig onderhoud is vuil rapen. Bezoekers zouden expliciet kunnen 

worden uitgenodigd tot betreding (bijvoorbeeld op de informatie-

borden). De mensen kunnen in de duintjes struinen en zonnen.

Vrije betreding zou ook compensatie zijn voor het met een balustra-

de (of laag hekwerk) afsluiten van het zeehondenstrandje  (‘Natuur-

boulevard Zuid’).  

Deelproject 3  Versterking van dynamisch duinlandschap aan noordzijde ha-
venhoofd (‘Natuurboulevard Noord’)
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Hier liggen kansen als het gaat om spontane vestiging van planten-

soorten van de zeereep. Het idee van de AVN zal beoordeeld worden 

door de landschapsarchitect die hier de regie heeft. De suggestie is 

hier slechts enkele met enkele sfeerbepalende representatieve soor-

ten te beplanten. Bijvoorbeeld Duindoorn, Helm en Kandelaartoorts. 

En dat op een ruime plantafstand van elkaar zodat andere planten 

zich daartussen vestigen. De bodem enten met maaisel en bodem 

van de oorspronkelijke begroeiing. Om het gebied ook voor dieren 

aantrekkelijk te maken is rust belangrijk. Daar lijkt in het ontwerp 

weinig ruimte voor. Maar wellicht is er toch wat mogelijk door een 

keuze voor een slimme  padenstructuur waardoor ook een wat rus-

tiger gedeelte in het terrein ontstaat. 

‘Wilde natuur’ komt in een stedelijke omgeving het best tot haar 

recht in combinatie met strakke verharding, geclusterd gebiedsei-

gen struweel en duurzaam terreinmeubilair. Dit in verband met een 

duurzaam draagvlak onder bezoekers voor de natuurlijke inrichting. 

Bijenhotels zijn hier mogelijk te kwetsbaar, maar wellicht kunnen 

voorzieningen voor insecten geïntegreerd worden in terreinmeubi-

lair. Dit zou vernieuwend zijn.

Deelproject 4  Inrichting van het nieuwe duin op het dak van de parkeergarage
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Deze kunnen volgens de richtlijnen van het parkeerdak worden be-

plant en worden verrijkt met gebiedseigen ‘rotsen’. 

Bijvoorbeeld van basalt of grof beton. Dit plaatselijk ook als open 

verharding aanbrengen. Om ook in de toekomst draagvlak onder be-

zoekers voor deze plekken te houden is het goed een strak ontwerp 

rond de plekken te maken. Dit zou kunnen aansluiten op de vormen 

en materiaal taal van het parkeerdek. 

Planten dus bijvoorbeeld Duindoorn, Helm en Kandelaartoorts. En 

dat op een ruime plantafstand van elkaar zodat andere planten zich 

ertussen vestigen. De bodem enten met maaisel en bodem van de 

oorspronkelijke begroeiing.

Deelproject 5  “Verloren hoekjes” bij de verkeerslus en het Inntel hotel
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