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Natura 2000 gebied 98 - Westduinpark & Wapendal
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NL1000014
Westduinpark BN/SN
Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, particulieren
Zuid-Holland
‘s Gravenhage
249 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Westduinpark is een park aan de rand van Den Haag. Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk
duingebied met kenmerkende habitats van de Hollandse duin- en kuststreek. Er is een breed scala aan
vegetatietypen van jonge en oude, droge duinen, met ruigten, graslanden en struwelen en
binnenduinbos aanwezig, met karakteristieke flora. Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den
Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met struikheivegetatie.

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 het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin, zoals
reeds gold voor het natuurmonument.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2130
Grijze duinen
H2150
Duinheiden met struikhei
H2160
Duindoornstruwelen
H2180
Duinbossen
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Kernopgaven
2.02
2.03

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.
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
H2130
*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A).
Doel
Bij Scheveningen komen op kleine schaal goed ontwikkelde grijze duinen, kalkrijk,
(subtype A) voor binnen het zeedorpenlandschap. In het hele gebied zijn mogelijkheden
tot uitbreiding van het habitattype, maar hiervoor is het verwijderen van exoten
noodzakelijk. Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit is nodig gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding.
H2150
Doel
Toelichting

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea )
Behoud oppervl akte en kwaliteit.
Het habitattype duinheiden met struikhei komt voor in het deelgebied Wapendal. Het
betreft een zeldzaam habitattype dat echter landelijk niet in een ongunstige staat van
instandhouding verkeert. Het gebied levert wat betreft het oppervlakte een zeer grote
bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype.

H2160
Doel

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen is toegestaan.
Het habitattype duindoornstruwelen is momenteel over voldoende oppervlakte
aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer
habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld
worden beoordeeld.

Toelichting

H2180
Doel

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

De duinbossen, droog (subtype A) aan de binnenduinrand zijn thans matig ontwikkeld.
Verbetering van de kwaliteit is mogelijk.

Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H2130_A Grijze duinen (kalkrijk)
H2150
Duinheiden met struikhei
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H2160
Duindoornstruwelen
H2180_A Duinbossen (droog)
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