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Natura 2000-gebied Spanjaards Duin 
 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 
Gelet op artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998; 

 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1 

1. Het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam: Spanjaards 

Duin, wordt voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. 

2. Het in het eerste lid bedoelde gebied wordt aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen, zoals 

opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) 

aangeduid:  

H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 

H2190 Vochtige duinvalleien 

3. Het in het eerste lid bedoelde gebied wordt aangewezen voor de volgende soort zoals opgenomen in 

bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid: 

H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii) 

 

Artikel 2 

1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting en een kaart die beide integraal deel uitmaken 

van dit besluit.  

2. Voor het gebied als bedoeld in artikel 1 is de instandhoudingdoelstelling in de zin van artikel 10a, tweede 

lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen in de Nota van toelichting. 

 

Artikel 3 

1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

w.g. dr. Henk Bleker 

 

 

Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid open 

een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 

in de Staatscourant te worden ingediend bij: De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, Dienst Regelingen, Afdeling Recht & Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. 
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Nota van toelichting  

 

 

 

1 INLEIDING 
 

Met dit besluit wordt het gebied Spanjaards Duin voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van 

artikel 12, derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

In artikel 1 van dit besluit staat de naam van het gebied en worden de habitattypen en de habitatsoort 

opgesomd, waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

In artikel 2 wordt bepaald dat voor het gebied een instandhoudingsdoelstelling verwezenlijkt dient te worden. 

Deze doelstelling heeft betrekking op de in artikel 1 genoemde habitattypen en habitatsoort.  

 

Artikel 3 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit. 

 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van toelichting wordt de aanwijzing op grond van de Natuurbeschermingswet 

1998 kort toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een gebiedsbeschrijving gegeven en de begrenzing 

omschreven. Tevens wordt in hoofdstuk 3 de bij dit besluit behorende kaart toegelicht. In hoofdstuk 4 

worden de instandhoudingsdoelstellingen van de habitattypen en de habitatsoort aangegeven waarvoor het 

gebied wordt aangewezen.  

 



Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2011-099A | 099A Spanjaards Duin 

4 

2 AANWIJZING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 
 

Het gebied Spanjaards Duin is aangelegd als duincompensatiegebied in verband met mogelijk significante 

gevolgen op de Natura 2000-gebieden Voornes Duin (landelijk gebiedsnummer 100) en Solleveld & 

Kapittelduinen (landelijk gebiedsnummer 99) als gevolg van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2. De 

duincompensatie vindt plaats om te kunnen voldoen aan de vereisten van artikelen 19d t/m 19h van de 

Natuurbeschermingswet 1998.  

 

Het zoekgebied voor de aanleg van de duincompensatie is opgenomen in deel 4 van de PKB 

Mainportontwikkeling Rotterdam (2006). De aard en omvang van de duincompensatie zijn nader bepaald in 

de Passende Beoordeling Aanleg en gebruik Maasvlakte 2 (paragraaf 15.1 en 15.3). Deze passende 

beoordeling heeft ten grondslag gelegen aan het goedkeuringsbesluit ex artikel 19j Natuurbeschermingswet 

1998 van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 december 2008 ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Maasvlakte 2. De tijdige aanleg van de duincompensatie is ook vastgelegd in de aan 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Maasvlakte 2 van 17 april 

2008 met kenmerk DRZW/2008-1670 (voorschrift 23b).  

 

Om te voldoen aan Europese verplichtingen moet de duincompensatie worden geïntegreerd in het Natura 

2000-netwerk. Hiermee wordt de effectiviteit en het doel van Natura 2000 geborgd. Spanjaards Duin zal 

daarom worden aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze aanwijzing wordt voorbereid, maar zal echter niet 

op korte termijn zijn afgerond. Om er zeker van te zijn dat activiteiten in en om Spanjaards Duin geen 

nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebied als duincompensatie is er een dringende 

noodzaak dit gebied voorlopig aan te wijzen op grond van artikel 12, derde lid van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Daarmee wordt bereikt dat voor activiteiten in of in de omgeving van 

Spanjaards Duin een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is, 

voor zover ze nadelige gevolgen kunnen hebben voor de beoogde ontwikkeling van dit gebied als 

duincompensatie.  
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3 GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 
 

3.1 Gebiedsbeschrijving 

Het nieuw aangelegde duingebied Spanjaards Duin ligt aan de zeezijde van de Delflandse kust ter hoogte van 

’s-Gravenzande. Met de aanleg van dit duincompensatiegebied wordt de ontwikkeling van twee 

duinhabitattypen (grijze duinen (H2130) en vochtige duinvalleien (H2190)) beoogd om de mogelijk 

significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de duinen in Voornes Duin en 

Solleveld & Kapittelduinen op voorhand te compenseren. Ook zal er biotoop van de groenknolorchis (H1903) 

ontwikkeld moeten worden. Het Spanjaards Duin moet in twintig jaar uitgroeien tot een vochtige duinvallei 

met aan de landzijde grijze duinen. Inmiddels is de aanlegfase van het compensatiegebied afgerond. 

 

3.2 Begrenzing en oppervlakte  

De begrenzing van het Natura 2000-gebied Spanjaards Duin is aangegeven op de bij deze voorlopige 

aanwijzing behorende kaart. Het gebied omvat een strook (voormalig) strand tussen Slag Arendsduin en Slag 

Rechtstraat. Aan de oostzijde van het gebied ligt het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.  

 

Op de kaart is ook het nabijgelegen deel van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen aangegeven. 

Aan de indicatief aangeduide begrenzing van dit gebied kunnen geen rechten worden ontleend.  
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4 INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
 

4.1 Inleiding 

Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend 

geval herstellen. In dit besluit worden instandhoudingsdoelstellingen opgenomen die zijn gericht op de 

compensatie van de mogelijk significante gevolgen door het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2. Daarbij is 

rekening gehouden met de wijze waarop deze compensatieopgave op termijn tot stand moet gaan komen en 

de kwaliteitsverschillen tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen habitats.  

 

4.2 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I) 

 

H2130 *Grijze duinen 

Doel Ontwikkeling grijze duinen.  

Toelichting Ontwikkeling van grijze duinen in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie van de mogelijk 

significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura 2000-

gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). Het habitattype zal 

langzamerhand ontstaan uit witte duinen en helmduinen. De compensatieopgave bedraagt 9,8 

hectare. 

 

H2190 Vochtige duinvalleien 

Doel Ontwikkeling vochtige duinvalleien.  

Toelichting Ontwikkeling van vochtige duinvalleien in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie van de 

mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura 

2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). De compensatieopgave 

bedraagt 6,1 hectare. 

 

4.3  Habitatrichtlijn: habitatsoorten (bijlage II) 

 

H1903 Groenknolorchis 

Doel Ontwikkeling biotoop voor vestiging duurzame populatie. 

Toelichting Ontwikkeling van biotoop van de groenknolorchis in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie 

van de mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op het 

Natura 2000-gebied Voornes Duin (100). Ontwikkeling van de biotoop van de groenknolorchis 

hangt samen met ontwikkeling van het habitattype vochtige duinvalleien. 

 

 

 


