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Natura 2000 gebied 99 - Solleveld & Kapittelduinen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Duinen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL1000016 
Beschermd natuurmonument: Solleveld BN 
Beheerder: gemeente Den Haag, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Zuid-Hollands  
  Landschap, particulieren 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: ‘s Gravenhage, Rotterdam, Westland 
Oppervlakte: 724 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het tussen Den Haag en Ter Heijde gelegen Solleveld wijkt af van de meeste andere Zuid-Hollandse 
duingebieden doordat het voor het overgrote deel bestaat uit ‘oude duinen’. Bijzonder in deze 
ontkalkte duinen zijn enkele heideterreintjes, die evenals andere landschapselementen herinneren 
aan het historische, agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëfrijk en bestaat uit duinen, 
duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen 
een aantal oude landgoedbossen met een rijke stinzeflora.  
Ten noorden van de oude monding van de Maas liggen de Kapittelduinen. Dit gebied bestaat uit de 
ten oosten van het strand gelegen duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en 
landgoedbossen, graslanden, struwelen, ruigten en een aantal dijktrajecten. Het gebied ligt op de 
overgang van kust naar rivierengebied en meer landinwaarts worden de rivierinvloeden steeds 
duidelijker zichtbaar in de vegetatie. In het Staelduinse Bos liggen diverse bunkers. 
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische 
punten verbeterd: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze 
geheel binnen het Habitatrichtlijngebied vallen. 

• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie 
ook volgende paragraaf), zoals reeds gold voor beide natuurmonumenten. 

Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op twee plaatsen uitgebreid: 

• De Slaperdijk (7,7 ha) is toegevoegd omdat het onderdeel uitmaakt van het duingebied en 
wegens voorkomen *H2130 grijze duinen.  

• Het aangrenzende natuurmonument Kapittelduinen (ca. 385 ha) is toegevoegd. Kapittelduinen 
is met name van belang gelet op het voorkomen van H2180_C duinbossen, binnenduinrand 
(subtype C) en H2190_C vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C). Daarenboven kan de 
herstelopgave voor *H2130 grijze duinen beter worden gerealiseerd door toevoeging van 
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Kapittelduinen aan Solleveld. Tevens wordt hiermee de ontbrekende schakel in de duinenrij 
van Den Helder tot Voorne aan het Natura 2000 netwerk toegevoegd.  

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H2120 Witte duinen 
H2130 Grijze duinen 
H2150 Duinheiden met struikhei 
H2160 Duindoornstruwelen 
H2180 Duinbossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1014  Nauwe korfslak 16 / a 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H2190  Vochtige duinvalleien 1 
 
 
Kernopgaven 
 
2.02 Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat 

van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en 
verstruweling. 

2.03 Duinheiden: Behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei *H2140 en 
duinheiden met struikhei *H2150. 

  
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Omdat de kust hier te sterk aan erosie onderhevig is, is het van belang de zeereep op de 

huidige positie te handhaven. Doordat er zandsuppleties plaatsvinden zijn op het strand 
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echter kleine embryonale duintjes ontstaan en is er zand over de zeereep heen 
gestoven, waardoor het type witte duinen hier goed ontwikkeld aanwezig is. 

 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze 

duinen, kalkarm (subtype B) .  
Toelichting Binnen het begraasde deel van het terrein komen op kleine schaal goed ontwikkelde 

kalkrijke duingraslanden voor van het type grijze duinen, kalkrijk (subtype A), terwijl 
hier grotere oppervlakten met goed ontwikkeld grijze duinen, kalkarm (subtype B) 
aanwezig zijn. Verdere uitbreiding van het habitattype is mogelijk vanuit vergraste en 
verstruweelde duingraslanden. Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit wordt 
nagestreefd gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding. 

  
H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea ) 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Duinheiden met struikhei betreft een zeldzaam habitattype dat landelijk in een gunstige 

staat van instandhouding verkeert. Binnen het gebied is deze struikheide-begroeiing 
echter enigszins in kwaliteit achteruitgegaan sinds het moment dat de 
konijnenpopulatie is ingestort. Het gebied levert wat betreft het oppervlakte een zeer 
grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype. 

 
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is momenteel over een beperkte oppervlakte 

aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer 
habitattype H2130 grijze duinen.  

 
H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en behoud 

oppervlakte en kwaliteit duinbossen, binnenduinrand (subtype C). 
Toelichting In de duineikenbossen van de binnenduinrand (duinbossen, droog (subtype A)) wordt 

momenteel de kwaliteit verbeterd. Habitattype duinbossen, binnenduinrand (subtype C) 
komt voor in de Kapittelduinen. 

 
H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B). 
Toelichting Habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt met een kleine oppervlakte 

voor. 
 
Soorten 
H1014 Nauwe korfslak 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De nauwe korfslak komt voor in het deelgebied Kapittelduinen. 
 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2120 Witte duinen - + = = 
H2130_A Grijze duinen (kalkrijk) - - - = > 
H2130_B Grijze duinen (kalkarm) - - + = > 
H2150 Duinheiden met struikhei + ++ = > 
H2160 Duindoornstruwelen + - =  = 
H2180_A Duinbossen (droog) + + = > 
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H2180_C Duinbossen (binnenduinrand) - + = = 
H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - - = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1014 Nauwe korfslak - - = = 

 
                                                 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000 
    gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 
a  In het Reactiedocument (2004) is aangegeven dat het voorstel van EIS om de nauwe korfslak toe te voegen aan de database is  

gehonoreerd. Inmiddels is uit nieuwe inventarisaties gebleken (Nauwe korfslak Vertigo angustior: A.W. Gmelig Meyling & 
R.H. de Bruyne, 2006 Stichting Anemoon) dat de soort voorkomt in het deelgebied Kapittelduinen. Feitelijk is de aanmelding 
in 2003 niet terecht geweest.  

1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
   2000 gebied. 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
    gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


