
 

 

 

Den Haag, 19 november 2022 

Aan: de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Westland. 

Betreft: Opmerkingen van de AVN bij de kustvisie van de gemeente Westland getiteld “Natuurlijk 

ontwikkelen”, opgemaakt in 2018 en ter kennisgeving door de raad aanvaard. Opnieuw ter 

bespreking liggend. 

Geacht College, geachte Raad, 

Wij hebben in 2018 meegedaan aan het participatietraject voor de Concept Kustvisie Westland. Deze 

is indertijd niet door de Raad aanvaard, maar alleen ter kennisgeving aangenomen. Daarbij is wel de 

visie als toekomstige leidraad voor beleid in beeld gehouden. Inmiddels zijn we vier jaar verder. 

Duidelijk is dat regelmatig naar de visie wordt verwezen, door de natuur organisaties, maar ook door 

gemeente Westland zelf. Een voor de AVN belangrijk punt is inmiddels door de Raad geregeld, te 

weten:  Strandhuisjes zullen definitief niet aan de Westlandse kust geplaatst worden. Er ligt nu een 

initiatief van de partijen Westland Verstandig en de Westlandse VVD om de nota alsnog vast te 

stellen, met weglating van de passages die door raadsbesluiten inmiddels zijn vastgesteld. De AVN 

juicht dat toe. Omdat de kustvisie, als participatie project, vanzelfsprekend een compromis is 

herhalen wij hieronder een aantal van onze standpunten over de nota van 2018. 

De rode draad is, dat de natuur uitgangspunt is voor de ontwikkeling zonder dat u daarmee de groei 

van recreatieve mogelijkheden op slot zet. U streeft naar een goed evenwicht tussen behoud van 

natuur en landschappelijke waarden enerzijds en economische belangen anderzijds. De AVN streeft 

naar een optimale bescherming van de natuur, in de duinen, waar deze al geborgd is, maar evenzeer 

op het strand en in het achterland. 

Uit de beleidsuitspraken en de uitvoeringszaken blijkt een genuanceerde aanpak. Positief beoordelen 

wij uw conclusie, dat niet kan worden overnacht op het strand of in het duin. Dat de AVN zich toch 

zorgen maakt over de natuur, is omdat de enorme verstedelijkingsopgave in het Westland en in de 

gebieden er om heen, zal maken dat er een veel grotere toeloop van mensen naar de kust zal komen. 

Daarbovenop komen dan de door u voorgestelde grotere recreatieve mogelijkheden aan de kust. 

Zoals het mogelijk maken van meer jaarrond strandtenten en meer activiteiten op het strand. 

Ontwikkelingen aan de Nederlandse kust 

De nota kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen langs de kust. De druk op de duinen 

neemt overal toe. Al geruime tijd geleden heeft dit geresulteerd in het opstellen en ondertekenen 

van het zogenaamde kustpact. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de provincie 

Zuid-Holland de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland uitgebreid over vrijwel het hele strand. 

De kustvisie houdt daar rekening mee. Wij waarschuwen desondanks voor een te intensief gebruik 

van de zone die niet tot het NNN behoort. Daar horen immers in het achterland meer 

parkeerplaatsen bij en meer luchtvervuiling door meer verkeersbewegingen. 

Licht hoort niet in een natuurgebied 

De nota doet alleen een uitspraak over een beperkte verlichting op de bestaande strandslagen. De 

AVN bestrijdt de noodzaak hiervan. Mensen die in het donker over de slagen naar het strand gaan 

hebben tegenwoordig allemaal wel de mogelijkheid zichzelf bij te lichten met hun smartphone.  

Bovendien is het op de slagen zelden donker. De AVN herinnert u eraan dat de gemeente Westland 



er vanuit de ruimte al uitziet als een sterk verlichte metropool. Laten we de weinige donkere 

gebieden donker houden. 

Fietspaden 

Het is een misverstand te denken dat een fietspad geen schade aanbrengt aan de natuur. Teveel 

fietspaden zijn niet goed voor de rust in een gebied, maar belangrijker is dat in een duingebied een 

fietspad op de top van een duin een averechts effect heeft op de dynamiek van het zand. Dat is goed 

te zien bij het topfietspad richting Den Haag: Na iedere storm zijn de duinen flink opgewaaid. Prima 

effect wat ook de veiligheid van de Nederlandse kust verhoogt zou je denken, maar helaas: door de 

aanwezigheid van het fietspad wordt het zand ter plekke weer afgegraven tot het vroegere niveau. 

Zonder dat zou de zo gewenste ophoging van de duinen ongestoord plaats kunnen vinden. Ook de 

natuur zou daar profijt van hebben. 

Natuurcompensatie 

Een gedeelte van de al aanwezige parkeervoorzieningen is gelegen in het beschermde duingebied. Er 

is sprake van modernisering in de Nota. Waar dit het geval is dient dit (ook volgens de Natura 2000 

regels) adequaat te worden gecompenseerd. 

Monitoring en handhaving 

De toegenomen activiteiten op het strand zullen invloed kunnen hebben op de achterliggende 

natuur. De AVN zou graag zien dat deze natuur zorgvuldig wordt gemonitord om te bekijken, op 

gezette tijden, of er gevolgen zijn voor deze natuur.  

Bij de handhaving van de verkeersbewegingen door de duinen kan worden gekeken naar het inzetten 

van smart camera’s, die de nummerborden van geconstateerde auto’s vergelijkt met een database 

waarin vergunninghouders opgenomen zijn. Omdat iedereen die door de duinen rijdt daarvoor een 

vergunning dient te hebben is het ook mogelijk om aan die vergunning emissienormen te koppelen. 

Daarbij zou uiteraard het streven moeten zijn emissie voertuigen en machines op redelijke termijn 

niet meer te gunnen. 

Conclusie en aanbevelingen 

trek het topfietspad niet voor Ter Heijde langs en verder vanwege de veiligheid en schade voor 

natuur. 

• Bij de aanleg van fietsenstallingen en parkeervoorzieningen: compenseer natuur. 

• Zet zwaar in op handhaving van het autoverbod op paden en het strand vanwege de 

veiligheid. 

• Leg geen verlichting aan op de strandslagen of het strand vanwege de gevolgen voor de 

fauna. 

• Wanneer er veranderingen plaatsvinden in het achterland: realiseer een overgangszone van 

circa 300 m waarin geen nieuwe bebouwing komt o.a. vanwege de stikstofdepositie. 

• Leg bij nieuwe vergunningen voor gemotoriseerd verkeer en werk in de duinen een minimale 

emissieklasse vast. 

Wij verzoeken u bij de vaststelling van de kustvisie rekening te houden met onze aanbevelingen. 

Uiteraard doen wij graag mee aan een nieuw participatie traject. 

Namens de AVN, 

Jos Verhoeff , bestuurslid 

Mede opsteller 

Jeannine Engels 


