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Inleiding
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Aanleiding
Hollandse Duinen is een nationaal 
park in oprichting dat zich uitstrekt 
langs de Zuid-Hollandse kust van 
Hoek van Holland tot aan Hillegom. 

Voor dit nationaal park ‘nieuwe stijl’ 
is voorliggende Landschapsstrategie 
opgesteld: een document waarin de 
ruimtelijke koers wordt uitgezet voor 
de ontwikkeling van dit gebied.

De aanleiding voor het opstellen van 
een Landschapsstrategie is meerle-
dig. 

In de eerste plaats is de Landschaps-
strategie een vervolg op het ambi-
tiedocument voor Nationaal Park 
Hollandse Duinen, dat onder de titel 
‘Waar natuur stad en zee verbindt’ is 
opgesteld. Met de Landschapsstra-
tegie wordt een nadere invulling en 
uitwerking van met name de ruim-
telijke ambities uit dit document be-
oogd. 

Daarnaast wordt er met de Land-
schapsstrategie invulling gegeven 
aan ‘De standaard voor de gebieds-
aanduiding nationaal park’ zoals die  
(in concept) door het Nationale Par-
kenbureau is opgesteld. Hierin wordt 
van de parken o.a. een visie verlangd 
op de relatie en samenhang tussen 
de natuurkernen en het omliggen-
de landschap binnen het nationaal 
park. 

Tot slot wordt met het opstellen van 
de Landschapsstrategie ook beoogd 
betrokkenheid, commitment en ei-
genaarschap te organiseren bij de 
verschillende partijen die betrokken 
zijn bij Nationaal Park Hollandse Dui-
nen.  

Werkwijze 
De Landschapsstrategie is tot stand 
gekomen in nauwe samenspraak 
met en inbreng van een groot aantal 
betrokkenen en deskundigen. Sa-
men met het begeleidingsteam en 

adviesteam is de inhoud van deze 
Landschapsstrategie tot stand geko-
men. Meerdere deskundigen zijn ge-
consulteerd gedurende het proces. 
Een lijst met geraadpleegde perso-
nen is achterin opgenomen. 
Als gevolg van de corona-crises heeft 
de consultatie van betrokken par-
tijen in aangepaste, vooral digitale, 
vorm plaatsgevonden.
    
De Landschapsstrategie bouwt qua 
inhoud voort op twee basisdocu-
menten die in het voortraject zijn 
opgesteld: 
- de Landschapsbiografie (Jan Neef-
jes - november 2018), die een tref-
fende beschrijving geeft van de wor-
dingsgeschiedenis en daarmee de 
identiteit van het gebied;
- De landschapsecologische analyse 
(B-WARE, Eva Remke, e.a. - maart 
2020) waarin de belangrijkste actu-
ele natuurwaarden en kansen voor 
meer dynamiek en natuurlijkheid 
worden geduid.

Opbouw 
Dit document start (H2) met een 
duiding van de opgave; wat behelst 
een landschapsstrategie voor een 
nationaal park ‘ nieuwe stijl’ nu pre-
cies?

In het volgende hoofdstuk (H3) 
wordt een beknopte kenschets ge-
geven van het gebied; wat zijn de 
belangrijkste karakteristieken en 
kwaliteiten?

Daarna (H4) wordt een aantal urgen-
te opgaven benoemd die van grote 
invloed zijn op de ruimtelijke ontwik-
kelingen binnen Hollandse Duinen.

In het daarop volgende hoofdstuk 
(H5) wordt de koers uiteen gezet 
waarbij de ambities, ontwikkelrich-
tingen en - principes aan bod ko-
men.

Vervolgens (H6) wordt deze koers 
vertaald naar een strategie voor Hol-

Inleiding
landse Duinen. De ambities worden 
hierin vertaald naar bouwstenen en 
een strategiekaart. Een aantal strate-
gische projecten wordt nader uitge-
werkt.

Besloten wordt (H7) met een door-
kijk naar het vervolgproces.  
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2
Opgave



Overzicht nationale parken in Nederland
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Opgave2

Nationaal park nieuwe stijl Een Landschapsstrategie voor Hol-
landse Duinen als nationaal park 
nieuwe stijl; wat houdt dat precies 
in?
 

Hollandse Duinen is een beoogd na-
tionaal park ‘nieuwe stijl’. 
Vanuit het rijksprogramma ‘Nati-
onale Parken van Wereldklasse’ is 
ingezet op de ontwikkeling en pro-
filering van enkele unieke en tot de 
verbeelding sprekende gebieden in 
Nederland. Pronkstukken van de na-
tuur in ons land. Gebieden ook met 
een sterke eigen identiteit; iconische 
landschappen die een bijzonder ver-
haal vertellen. De nationale parken 
zijn dan ook gebieden die je gezien 
moet hebben; met aantrekkings-
kracht op binnen- en buitenlandse 
bezoekers. Het zijn de visitekaartjes 
van wat Nederland aan natuur en 
cultuur te bieden heeft. 

Nationale parken zijn geen nieuw 
fenomeen in Nederland. Tot nu toe 
werd de aanduiding gebruikt voor 
een aantal bijzondere natuurgebie-
den zoals de Weerribben, de Hoge 
Veluwe en de duinen van Texel.
Bij de ‘nieuwe stijl’ is de focus breder 
en ligt de lat (nog) hoger. Versterking 
van natuur en landschap staat nog 
steeds centraal, maar wordt nadruk-
kelijker in verband gebracht met 
beleefbaarheid, recreatie & toeris-
me en de economische activiteiten. 
Er wordt ook een groter gebied in 
ogenschouw genomen: de aandacht  
gaat niet alleen uit naar de natuur-
kernen zelf, maar juist ook naar het  
grotere landschappelijke ensemble 
waar deze onderdeel van uitmaken. 
Dit biedt kansen voor de ontwikke-
ling van een robuuster ecologisch 
systeem en creëert ruimte voor an-
dere functies binnen het nationaal 
park.



Pronkstukken 
van onze natuur

Iconen 
van het Nederlandse landschap

De landschappelijke schaal 
Natuurkernen als onderdeel van een groter 
samenhangend landschappelijk ensemble

Visitekaartjes
gebieden die je gezien moet hebben 
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Landschapsstrategie

Met de Landschapsstrategie wordt 
koers bepaald voor de ontwikkeling 
van het gebied als nationaal park. 
Met het woord ‘landschap’ wordt 
aangeduid dat het hierbij gaat om 
een groter samenhangend gebied. 
In lijn met de ‘nieuwe stijl’ richten 
we ons niet alleen op de natuurker-
nen, maar betrekken de omgeving 
er nadrukkelijk bij. Het Nationaal 
Park Hollandse Duinen beslaat dus 
niet alleen de natuurgebieden van 
de duinen, maar ook de daarachter 
gelegen en daarmee samenhangen-
de landschappen en stedelijke ge-
bieden. Door deze ‘schaalvergroting’ 
kunnen kansen worden benut voor 
de verdere ontwikkeling van een 
robuust landschaps-ecologisch sys-
teem en een samenhangende toe-
ristisch-recreatieve structuur.  

Met de Landschapsstrategie zetten 
we een koers uit die gericht is op het 
verder versterken van dit gebied als 
nationaal park: als ‘pronkstuk’ van de 
natuur, als landschappelijk ‘icoon’ en 
als toeristisch-recreatief ‘visitekaart-
je’. 
Het is uiteraard niet zo dat er op dit 
gebied nog niets gebeurt. In tegen-
deel: op tal van fronten worden er 
visies en plannen gemaakt en pro-
jecten gerealiseerd die juist gericht 
zijn op het versterken van natuur en 

landschap, het beleefbaar maken 
van erfgoed en het recreatief beter 
ontsluiten van het gebied. Door mid-
del van o.a. de landschapstafels, erf-
goedlijnen, natuurbeheerplannen en 
verschillende (inter-)gemeentelijke 
plannen en visies wordt hier al hard 
aan gewerkt. 
Het is niet de bedoeling van de 
Landschapsstrategie om dit alles te 
vervangen of dunnetjes over te doen; 
het vormt hier een aanvulling op. 
Een aanvulling vanuit een nationaal 
park perspectief, waarbij de nadruk 
ligt op het creëren van samenhang, 
verbinding en meerwaarde.

De Landschapsstrategie is geen 
kant-en-klare blauwdruk voor de 
ontwikkeling van het gebied. Het 
formuleert een koers en ambitie en 
geeft richting aan de manier waarop 
daar in gezamenlijkheid naar toege-
werkt kan worden. Het fungeert als  
kompas, niet als eindbestemming.

Daarbij gaat het zowel om de korte 
als de lange termijn. De indicatieve 
horizon is daarbij 2050. Dit betekent 
dat er ook ruimte is voor ambities die 
verdergaan dan datgene wat van-
daag de dag haalbaar lijkt. Ambities 
waar geleidelijk naar toe gegroeid 
kan worden.  
   



Kenschets
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DEN HAAG

LEIDEN

Westland Haagse agglomeratie Duin - en BollenstreekDuin Horst & Weide Oude Rijnzone

Kapittelduinen Solleveld Westduinpark Coepelduynen Duinen van NoordwijkMeijendel & Berkheide
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Kenschets Hollandse Duinen3
Nationaal Park Hollandse Duinen 
ontvouwt zich langs de Zuid-Hol-
landse kust tussen Hoek van Holland 
en Hillegom.
Bijzonder aan dit Nationaal Park is 
de ligging aan de rand van het land, 
onderdeel van de ‘Hollandse Kust’ 
zoals die zich verder uitstrekt in noor-
delijke richting .  

Strand en duinen vormen de rug-
gengraat van het gebied. Daarachter 
ligt een aantal karakteristieke land-
schappen: de Duin- en Bollenstreek, 
Duin Horst & Weide met zijn vele 
landgoederen en de ‘glazen stad’ van 
het Westland. Deze landschappen 
worden van elkaar gescheiden door 
de stedelijke agglomeraties van de 
Haagse regio en de Oude Rijnzone. 

Hollandse Duinen ligt niet alleen aan 
zee maar ook midden in de dyna-
mische metropool van de zuidelijk 
Randstad. 
Bijzondere natuur en karakteristieke  
landschappen in het meest verste-
delijkte stukje Nederland.  

Een gebied rijk aan kwaliteiten. De 
belangrijkste hiervan vanuit het 
perspectief van het nationaal park 
worden op de volgende pagina’s be-
noemd.  
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Hollandse Duinen is bijzonder 
vanwege de zichtbare  dyna-
miek van natuurlijke processen. 
Weer, wind en getij leiden tot 
zandverstuivingen, afslag en 
aangroei. Een landschap waar je 
de elementen aan den lijve kan 
ondervinden. Een landschap 
met een zee aan ruimte, rust en 
natuurlijkheid.  

Dynamisch 
natuurlandschap
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Grote soortenrijkdom 

Door het kenmerkende reliëf is 
het gebied bijzonder rijk aan gra-
diënten: van hoog naar laag, nat 
naar droog, zilt naar zoet, dyna-
misch naar stabiel. Dit heeft geleid 
tot een enorme soortenrijkdom 
aan flora en fauna. Al meer dan 
7.000 soorten zijn inmiddels ge-
identificeerd waaronder een groot 
aantal rode lijst-soorten.
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Stadslandschap  

Hollandse Duinen is de achter-
tuin van 1 miljoen mensen. De 
ligging in één van de meest 
verstedelijkte regio’s maakt dit 
een metropolitaan stadsland-
schap bij uitstek. Stad en natuur 
ontmoeten hier elkaar. Natuur- 
en groengebieden fungeren 
als uitloopgebied en park voor 
de stedeling. De kwaliteit van 
natuur en landschap draagt 
in belangrijke mate bij aan de 
kwaliteit van de woonomgeving 
en de aantrekkelijkheid van het 
vestigingsklimaat. 
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Contrastrijk 

Hollandse Duinen is rijk aan 
contrasten. Tussen stad en na-
tuur, tussen reuring en rust, tus-
sen kleinschaligheid en weids-
heid. Contrasten die ook leiden 
tot soms messcherpe overgan-
gen zoals stadsranden en bou-
levards en de lange lijn van de 
binnenduinrand als scherpe 
grens tussen reliëfrijk, bebost 
duin en het vlakke, open agrari-
sche achterland.  
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Variatie 

Het gebied kent een enorme vari-
atie aan landschappen en sferen 
op heel korte afstand van elkaar. 
Uitgesproken landschappen, rijk 
aan erfgoed zoals de Bollenstreek, 
landgoederenzone en het West-
land, maar ook stedelijke land-
schappen, met fraaie binnenste-
den en parken van formaat.
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Cultuur en natuur 
verweven 

Opvallend is de verwevenheid 
van cultuur en natuur in het 
gebied. Zo lijken de duinen 
bijvoorbeeld natuur pur sang, 
maar bij nadere beschouwing 
herbergen ze tal van historische 
relicten en sporen van gebruik; 
de Atlantikwall, waterwinning 
en bijvoorbeeld historische ak-
kertjes, die dan ook weer bijzon-
dere natuurwaarden vertegen-
woordigen. 
Ook op de landgoederen gaan 
natuur en cultuur hand in hand: 
de park- en bosaanleg van deze 
historische woonoorden vormen 
tezamen een ecologische struc-
tuur van betekenis.
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Ondergrond als 
fundament 

Bij de verwevenheid van stad, 
natuur en landschap speelt de 
ondergrond een belangrijke rol.  
Die ondergrond is karakteris-
tiek voor Hollandse Duinen en 
bestaat uit een parallel patroon 
van strandwallen en strandvlak-
tes. Het zijn de rudimenten van 
oude duinenrijen die letterlijk 
de basis hebben gevormd voor 
de kenmerkende landschappen 
zoals we die nu kennen. Op de 
strandwallen bevinden zich de 
historische doorgaande routes, 
de belangrijkste oude neder-
zettingen en de landgoederen. 
Ook in het stedelijk gebied zijn 
deze structuren nog duidelijk 
herkenbaar; zowel in het groen, 
de routestructuren als in de his-
torische bebouwingsstructuren. 
Het patroon van de ondergrond 
vormt daarmee een belangrijke 
verbindende structuur en heeft 
daarom ook aan de basis ge-
staan voor de gebiedsbegren-
zing van Nationaal Park Hol-
landse Duinen.
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Het patroon van de ondergrond
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Ontwikkeling van de kust

De kustlijn heeft zich in de loop der 
eeuwen telkens verlegd: vele eeu-
wen geleden bevond de kustlijn zich 
een flink stuk oostwaarts van de hui-
dige locatie.

Achter de duinen ontwikkelt zich 
aanvankelijk een uitgestrekt veen-
moeras. De mondingen van Maas en 
Oude Rijn doorbreken de structuur 
van duinen en strandwallen langs de 
kust. 

Nieuwe duinen vormen zich voor de 
oude en zo breidt de kust zich ge-
leidelijk aan steeds verder in west-
waartse richting uit.

Men vestigt zich in het gebied; in de 
kustzone in eerste instantie op de 
strandwallen. Het veengebied wordt 
steeds verder ontgonnen en in cul-
tuur gebracht. 

Het gebied achter de duinen wordt 
verder geoccupeerd en met name 
de laatse decennia vind een forse 
stedelijke groei plaats. 
Bij de Maasmonding (Hoek van Hol-
land) vindt afslag plaats. De kustlijn 
wordt door middel van beheermaat-
regelen (suppletie) geconsolidereerd.



Het kustlandschap van 
Zuid-Holland

Het kustlandschap bestaat uit zee, 
strand, duinen en het aangrenzende 
landschap daar direct achter. Zand 
vormt letterlijk de basis van dit ge-
bied. Het dichtst bij zee liggen de 
jonge duinen, veelal begroeid met 
helmgras. Verder landinwaarts lig-

gen oudere duinen die in de loop 
der tijd vaak dichter begroeid zijn 
geraakt. De ligging van de feitelij-
ke zeewering varieert langs de kust, 
soms is dit de eerste duinenrij en 
soms ligt deze meer naar achteren 
bijvoorbeeld om meer ruimte te 

kunnen geven aan de dynamiek in 
de kust voor natuurontwikkeling. De 
binnenduinrand vormt de overgang 
tussen de hogere gelegen duinen 
en het lagergelegen achterland. In 
dit achterland zijn vaak de struc-
turen van de wat hoger gelegen 

strandwallen en lagere strandvlaktes 
te herkennen. De strandwallen zijn 
van oudsher de vestigingsplekken in 
het landschap geweest. Ook de his-
torische wegen volgen deze structu-
ren.
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Urgentie
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Urgentie4

Klimaat
Klimaatverandering en dan in het 
bijzonder zeespiegelstijging is een 
uiterst relevante opgave voor de 
kust. De duinen bieden bescher-
ming als zeewering. De veiligheid 
is vooralsnog op orde, maar voor de 
lange termijn zijn nieuwe strategieën 
noodzakelijk. Strategieën waarbij de 
duinen als zeewering mee kunnen 
groeien met de stijgende zeespiegel. 
Dit heeft uiteraard direct gevolgen 
voor de inrichting en het gebruik van 
strand en duinen.

Verstedelijking 
Er is een grote opgave voor de bouw 
van nieuwe woningen. De nood is 
hoog: 1 miljoen woningen moeten 
er bij in Nederland. Juist ook in dit 
al sterk verstedelijkte gebied is de 
vraag groot en dus de druk op de 
steeds schaarsere ruimte navenant.

Stikstof
Een specifiek probleem wordt ge-
vormd door stikstofdeposities. Te 
hoge concentraties van stikstof lei-
den tot een aantasting van bijzonde-
re natuurwaarden die gebaat zijn bij 
schrale omstandigheden.   
Intensieve landbouw heeft een be-
langrijk aandeel in de stikstofuit-
stoot. Daarnaast speelt zeker in een 
sterk verstedelijkte regio als deze 
ook industrie en infrastructuur een 
belangrijke rol. In het kader van de 
PAS-problematiek zijn maatregelen 
geboden om de negatieve effecten 
van stikstof tegen te gaan.  

Biodiversiteit 
De kwaliteit van de natuur staat on-
der druk. Ondanks alle inspanningen 
van de afgelopen decennia is de bio-
diversiteit successievelijk achteruit 
gegaan. Er zijn dan ook effectievere 
en verdergaande maatregelen no-
dig om dit te herstellen. Maatregelen 
die niet alleen betrekking hebben 
op de natuurgebieden, maar ook op 
het ‘natuurinclusiever’ maken van 
het landelijk gebied en de openbare 
ruimte. 

Hollandse Duinen is een gebied met 
bijzondere kwaliteiten ten aanzien 
van natuur en landschap. Behoud 
en versterking van die waarden is 
echter geen vanzelfsprekendheid. In 
dit dichtbevolkte deel aan de rand 
van ons land speelt een aantal ur-
gente kwesties met forse uitdagin-
gen die hoe dan ook gevolgen zullen 
hebben voor Nationaal Park Hol-
landse Duinen. 
Het zijn ruimtelijke opgaven die 
ingrijpen in het landschap en ge-
volgen kunnen hebben voor de na-
tuurwaarden. Ze onderstrepen de 
noodzaak voor een heldere koers 
voor het nationaal park. Daarbij 
schuilt in deze opgaven ook nadruk-
kelijk een kans: het zijn motoren 
achter ontwikkelingen die, mits op 
een goede manier verbonden met 
de ambities van het nationaal park, 
ook een bijdrage kunnen leveren 
aan de verdere versterking en ont-
wikkeling van Hollandse Duinen. 
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Drinkwaterwinning
De duinen vervullen een belangrijke 
functie voor drinkwaterwinning. Een 
toenemende vraag naar drinkwater  
noodzaakt tot een uitbreiding van 
de capaciteit. Hiervoor zijn nieuwe 
locaties noodzakelijk die een ruim-
teclaim in het gebied zullen leggen. 
Naast uitbreiding van de capaciteit 
in het duingebied komen ook ‘nieu-
we’ gebieden in beeld zoals de bin-
nenduinrand en het Valkenburgse 
Meer.  

Energie
De transitie naar duurzame energie 
gaat gepaard met een forse ruimte-
claim. Om aan de doelstellingen te 
kunnen voldoen is er ruimte nodig 
voor o.a. windturbines en zonnevel-
den. In de regionale energiestrate-
gieën (RES) worden de mogelijkhe-
den hiertoe verkend. 
Windturbines zijn zeker in dit gebied 
lastig inpasbaar vanwege de bijzon-
dere waarden en vele bebouwing 
en Infrastructuur. Zonne-energie zal 
kansrijker zijn, maar ook daarvoor 
geldt dat grootschalige opstellingen 
niet eenvoudig inpasbaar zijn en op 
gespannen voet kunnen staan met 
de landschappelijke, cultuurhisto-
rische, ecologische en recreatieve 
waarden in het gebied.

Landbouwtransitie
Van rijkswege wordt ingezet op een 
transitie van de traditionele land-
bouw richting duurzaam en circulair. 
Streven is een landbouw die geen 
negatieve invloed meer heeft op de 
kwaliteit van lucht, die een minimaal 
effect heeft op de gezondheid van 
omwonenden, waar de bodem blij-
vend gezond wordt gehouden, waar 
insectenpopulaties gezond en sta-
biel zijn en waar dieren diervriende-
lijk worden gehouden. 
In Hollandse Duinen zijn uiteenlo-
pende en zeer specifieke vormen 
van landbouw aanwezig (zoals bol-
lenteelt en glastuinbouw) met ieder 
zijn eigen uitdagingen en kansen 
ten aanzien van verduurzaming, cir-
culariteit en natuurinclusiviteit.

Toename toerisme
De laatste jaren is er sprake geweest 
van een sterke groei van bezoekers 
van buiten. Toerisme heeft zich ont-
popt als een snelgroeiende sector, 
met een toenemend economisch 
belang. Ook in de toekomst zal het 
toerisme naar verwachting nog sterk 
groeien (volgens NBTC-NIPO een 
50% toename in 2030). Wat de ef-
fecten van de huidige coronacrisis 
hierop zijn laat zich nu nog moeilijk 
voorspellen. 
Groei van toerisme legt een extra 
druk op de groene ruimte. Daarbij is 
er plaatstelijk ook een spanningsveld 
tussen toerisme en leefbaarheid, 
wanneer de toeristische ontwikke-
ling gepaard gaat met lokale overlast 
(parkeeroverlast, Airbnb). 

Recreatieve druk
Meer mensen betekent ook meer 
recreanten die gebruik willen maken 
van de groene buitenruimte als uit-
loopgebied. In de huidige situatie is 
al sprake van een grote recreatiedruk 
op de soms kwetsbare natuurgebie-
den. Naar verwachting zal dat in de 
toekomst alleen maar verder toe-
nemen. Daarbij is er niet alleen een 
spanningsveld tussen recreatie en 
natuur; ook de verschillende recre-
atieve gebruikersgroepen kunnen 
elkaar in de weg zitten; soms ook 
letterlijk op de smalle paden. Een 
betere spreiding van het recreatieve 
gebruik is dan ook noodzakelijk.
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Koers



De drie kwaliteitspijlers en bijbehorende ambities

voor Nationaal Park Hollandse Duinen
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Koers5
De Landschapsstrategie zet in op 
een drietal pijlers als fundament voor 
de ontwikkeling van Nationaal Park 
Hollandse Duinen. De pijlers slui-
ten aan bij de ambities zoals die op 
nationaal niveau voor de nationale 
parken zijn geformuleerd: pronk-
stuk van de Nederlandse natuur; 
landschappelijk icoon en een toeris-
tisch-recreatief visitekaartje van wat 
Nederland aan natuur en cultuur te 
bieden.  

De drie pijlers vormen gezamenlijk 
de basis voor behoud, versterking en 
verdere ontwikkeling van de bijzon-
dere waarden ten aanzien van na-
tuur, landschap & cultuurhistorie en 
recreatie & toerisme.

Rijke natuur

Ontwikkelen van een rijk, veer-
krachtig en compleet land-
schaps-ecologisch systeem.

Sterke gebiedsidentiteit

Versterken van de onderschei-
dende gebiedsidentiteit in de 
vorm van herkenbare en karak-
teristieke landschappen en be-
leefbaar erfgoed.

Gastvrij park 

Ontwikkelen van een kwalitatief 
hoogwaardig recreatief netwerk 
van aantrekkelijke routes en ge-
varieerde bestemmingen.

‘Pronkstuk’

‘Visitekaartje’

‘Icoon’

Ambities

Per pijler is een ambitie geformu-
leerd die richting geeft aan de be-
oogde koers voor Nationaal Park Hol-
landse Duinen. 

Bij ‘Rijke natuur’ gaat het om het 
ontwikkelen van een rijk, veerkrach-
tig en compleet landschaps-ecolo-
gisch systeem. 

Onder het motto ’Sterke gebiedsi-
dentiteit’ wordt ingezet op het ver-
sterken van de onderscheidende 
gebiedsidentiteit, in de vorm van 
herkenbare en karakteristieke land-
schappen en beleefbaar erfgoed.

Met ‘Gastvrij park’ wordt de ambitie 
aangeduid voor het ontwikkelen van 
een kwalitatief hoogwaardig recrea-
tief systeem van aantrekkelijke rou-
tes en gevarieerde bestemmingen. 
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Versterken

Combineren

Vergroten

Een kwalitatieve drie-slag

Voor de ontwikkeling van het ge-
bied tot nationaal park zet de Land-
schapsstrategie in op een kwali-
teitsslag. Een kwalitatieve drie-slag 
waarbij wordt gekoerst op ‘vergro-
ten’, ‘versterken’ en ‘combineren’ als 
drie ontwikkelrichtingen die in sa-
menhang leiden tot een (nog) beter, 
mooier en robuuster nationaal park.

Op de volgende pagina’s worden 
deze ontwikkelrichtingen nader toe-
gelicht en geflankeerd door een aan-
tal ‘ontwikkelprincipes’. Deze princi-
pes vormen een beknopte leidraad 
voor ontwikkeling onder het motto 
‘zo zijn onze manieren’ om Nationaal 
Park Hollandse Duinen verder te ont-
wikkelen en te versterken.    



Landschapsstrategie Nationaal Park Hollandse Duinen 27

Vergroten

Vergroten is de ontwikkelrichting 
waardoor letterlijk meer ruimte voor 
kwaliteit ontstaat. De schaal van het 
nationaal park overstijgt die van de 
afzonderlijke natuurkernen; de om-
liggende landschappen en steden 
maken er onlosmakelijk onderdeel 
van uit. 

Deze opschaling is een belangrijke 
meerwaarde van het nationaal park.
Door de grotere omvang sluit de 
schaal van het nationaal park aan 
bij die van de belangrijkste ecologi-
sche, landschappelijke en recreatie-
ve structuren; een voorwaarde voor 
het succesvol invulling geven aan 
de ambities vanuit de drie pijlers. Al-
leen zo wordt invulling gegeven aan 
een completer en robuuster land-
schaps-ecologich systeem en een 
aantrekkelijke recreatieve structuur.
 

Ontwikkelprincipes
 

• Nationaal Park Hollandse Duinen = natuur, stad & land-
schap.

• We creëren meer ruimte voor natuur en recreatie. 

• We komen tot een ruimtelijke zonering op schaal van het 
nationaal park.

• We verbinden Nationaal Park Hollandse Duinen met de 
aangrenzende landschappen.

Een groter gebied zorgt voor meer 
speelruimte. Er komen nieuwe ge-
bieden in beeld voor natuur (in de 
stad, in het agrarisch landschap, zee-
waartse uitbreiding van de duinen) 
en ook voor recreatie. 
Nieuw te ontwikkelen recreatieve 
locaties buiten de duingebieden 
dragen bij aan het vergroten van de 
aantrekkelijkheid en verlichten te-
gelijkertijd de recreatieve druk in de 
kwetsbare natuur.
Hiermee komen we tot een zonering 
op schaal van het nationaal park. 

Nationaal Park Hollandse Duinen 
staat niet op zichzelf. In de direc-
te omgeving bevinden zich grote 
groengebieden en landschappen die 
elkaar in samenhang verder kunnen 
versterken. We verbinden Hollandse 
Duinen dan ook met de omgeving;  
zoals met het Groene Hart, Midden 
Delfland en het Noord-Hollands 
duingebied.
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Versterken

We versterken de drie pijlers van het 
nationaal park. Het gaat hierbij om 
maatregelen die bijdragen aan be-
tere natuur, betere recreatiemoge-
lijkheden en versterking van de ge-
biedsidentiteit. Op dit vlak gebeurt 
er ook al heel veel in het gebied 
onder andere in het kader van de 
Landschapstafels, de Erfgoedlijnen 
en door de verschillende natuurbe-
heerders. 

De meerwaarde vanuit het natio-
naal park zit in het versterken van de 
onderlinge samenhang hiertussen. 
Door betere onderlinge afstemming, 
samenwerking, verbinding en prio-
ritering wordt het geheel meer dan 
dan de som der delen. 
Vanuit het nationaal park wordt zo 
ingezet op het creëren van een sa-
menhangend natuurnetwerk en een 
verbindende recreatieve structuur. 
Hiermee wordt Nationaal Park Ho-
landse Duinen ook zichtbaar en her-
kenbaar.  

Ontwikkelprincipes

• We maken Nationaal Park Hollandse Duinen zichtbaar en 
herkenbaar als verbindende entiteit. 

• We versterken het geheel door samenwerking, afstem-
ming en priortering tussen de delen.

• We ontwikkelen met kwaliteit; hoogwaardig en duur-
zaam, passend bij de statuur van een nationaal park.

De status van nationaal park ver-
plicht daarbij ook tot ambitie. Als 
‘pronkstuk, icoon en visitekaartje’ 
dient de lat bij nieuwe ontwikkelin-
gen ook hoog te liggen. Kwaliteit 
staat voorop. Dit betekent dat we in-
zetten op een hoogwaardige inrich-
ting en vormgeving van gebieden, 
plekken, objecten en bouwwerken. 
Aantrekkelijk, onderscheidend en 
naadloos passend in de omgeving. 
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Combineren

Door ambities met elkaar te verbin-
den creëren we meerwaarde. Kwali-
teitswinst is te bereiken door de za-
ken niet los van elkaar te doen, maar 
nadrukkelijk met elkaar in verband 
te brengen. De ruimte is schaars en 
door slimme combinaties te maken 
halen we er het meeste uit. 

Het versterken van de karakteristie-
ken van een landschap kunnen we 
combineren met het vergroten van 
de natuurwaarden en het recreatief 
aantrekkelijker en toegankelijk ma-
ken. We kunnen combinaties ma-
ken van ecologische en recreatieve 
verbindingen. We kunnen nieuwe 
recreatiegebieden ontwikkelen die 
een kwaliteitsimpuls voor natuur en 
landschap betekenen. Kortom: kie-
zen voor een integrale benadering.

Hollandse Duinen kenmerkt zich 
door een gastvrije natuur. Bekend 
maakt bemind; toegankelijke natuur 
creëert draagvlak voor behoud en 
zorgt voor bewustwording. Zonering 
en sturing door verleiding zorgt er-
voor dat kwetsbare plekken worden 
ontzien.

Ontwikkelprincipes

• We verbinden onze ambities met elkaar en combineren 
deze in een integrale aanpak.

• We benutten de grote urgente opgaven voor versterking 
van Nationaal Park Hollandse Duinen. 

• Onze natuur is gastvrij. We sturen door te verleiden.

• Cultuur verrijkt onze natuur en vice versa.

De verweving van natuur en cultuur 
zit in het DNA van Hollandse Duinen 
en vormt een belangrijke onder-
scheidende kwaliteit die we verder 
versterken. Cultuur verrijkt de natuur 
en vice versa.  

Combineren is als strategie ook 
kansrijk in samenhang met de ur-
gente opgaven rond verstedelijking, 
klimaat, stikstof en landbouwtransi-
tie. De ambities vanuit het nationaal 
park laten zich verbinden met de 
maatregelen die voor dergelijke op-
gaven noodzakelijk zijn.
Door mee te liften kan Nationaal 
Park Hollandse Duinen verder ver-
sterkt worden. Denk aan het verbe-
teren van de natuurwaarden en re-
creatiemogelijkheden in combinatie 
met kustverdediging of natuurinclu-
sieve stedebouw.         
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BOUWSTENEN

STRATEGIEKAART

STRATEGISCHE PROJECTEN

PIJLERS

Rijke natuur Gastvrij park Sterke 
gebiedsidentiteit 
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De ambities en koers zoals in het 
vorige hoofdstuk geformuleerd zijn 
vertaald naar een strategie voor Nati-
onaal Park Hollandse Duinen.

Het fundament hiervoor wordt ge-
creëerd door de 3 pijlers. Voor elk 
van deze pijlers is een aantal bouw-
stenen geïdentificeerd en in kaart 
gebracht. De bouwstenen per pijler 
geven met name invulling aan de 
ontwikkelrichtingen ‘vergroten’ en 
‘versterken’ uit de koers.

Door de bouwstenen met elkaar te 
confronteren en te combineren is 
een integrale strategiekaart samen-
gesteld. Hierin is een aantal stra-
tegische projecten weergeven die 
bestaan uit een samenhangende 
combinatie van bouwstenen. 

De strategische projecten zijn vervol-
gens verder uitgewerkt en gevisuali-
seerd. Voor elk van deze strategische 
projecten geldt ook dat ze aansluiten 
bij één of meerdere urgente opga-
ven zoals in hoofdstuk 4 beschreven.
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Bouwstenen ‘Rijke natuur’
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Versterken van de 
bestaande natuur

De kwaliteit binnen de bestaande 
natuurgebieden kan verder versterkt 
worden. Factoren die hierbij een 
rol spelen zijn het verminderen van 
stikstofdepostie, verbeteren van de 
waterhuishouding (kwaliteit, natuur-
lijke peilen), afstemmen van beheer, 
zonering van recreatief gebruik en in 
algemene zin meer ruimte voor dy-
namische processen. Specifieke kan-
sen liggen er voor uitbreiden en her-
stellen van natte natuur in de duinen 
in de vorm van vochtige duinvalleien 
en duinmoerassen.     

Meer natuurlijke dynamiek

Met name op de overgang tussen 
strand en duin, in de zeereep, lig-
gen er kansen voor meer natuurlijke 
dynamiek en het versterken van de 
gradiënten. Zeker daar waar de dui-
nen relatief breed zijn kan er door 
middel van kerven en stuifkuilen 
ruimte worden geboden aan verstui-
ving. 
In aansluiting hierop kunnen ook de 
natuurwaarden van het strand wor-
den vergroot. Dit kan door de vor-
ming van embryonale duinen, het 
verwijderen van hekken, het niet ma-
chinaal reinigen van het strand en 
het intact laten van het vloedmerk. 

Verbinden duinen door 
de stad

De stedelijke gebieden van de Haag-
se agglomeratie en de Oude Rijn-
zone vormen onderbrekingen van 
de doorlopende structuur van de 
duinen als natuurgebied. De dui-
nen kunnen onderling weer beter 
verbonden worden door het ontwik-
kelen van meer natuur in de stad 
gekoppeld aan de bestaande par-
ken (dikwijls oude duingebieden) en 
groenstructuren (zoals bijvoorbeeld 
de Haagse Beek). Door het stimule-
ren van natuurinclusiviteit in zowel 
het openbaar als particulier groen en 
het opheffen van de barrièrewerking 
van infrastructuur kunnen de dui-
nen door de stad beter met elkaar 
verbonden worden.

Robuuste verbindingen

Om een samenhangend, robuust 
natuurlijk netwerk te realiseren zijn 
robuuste verbindingen noodzake-
lijk. Droge verbindingen (met name  
bos) vormen schakels tussen de dui-
nen en het achterland (Staelduinse 
Bos, zuidelijke stadsrand Den Haag, 
Duivenvoorde en de verbinding met 
de landgoederen in de Bollenstreek). 
Natte verbindingen sluiten met 
name aan bij historische waterstruc-
turen (kreken, vaarten) en vormen 
schakels tussen de nattere milieus in 
de duinen en het achterland.
Voor deze verbindingen is een ro-
buuste maatvoering en een adequa-
te opheffing van de barrièrewerking 
van grote infrastructuur van cruciaal 
belang. 

Natuurontwikkeling 
binnenduinrand

In de binnenduinrand liggen kansen 
voor natuurontwikkeling gerelateerd 
aan de kwelpotenties van dit gebied. 
Op enkele plekken zijn hiervan al 
voorbeelden gerealiseerd (o.a Lente-
vreugd). Met het verder uitbouwen 
van deze initiatieven tot meer con-
tinue structuren worden de bijzon-
dere potenties van deze gradiënt 
verzilverd en kan een betekenisvolle 
buffer worden gerealiseerd tussen 
Natura2000 gebied en agrarisch 
achterland. 
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Zeewaartse uitbreiding

Een zeewaartse uitbreiding van de 
duinen biedt de mogelijkheid meer 
natuur in de vorm van (dynamisch) 
duingebied te maken. Een zee-
waartse uitbreiding is denkbaar als 
onderdeel van een kustverdegings-
strategie die voortbouwt op de  ont-
wikkeling van de Zandmotor.  Een 
zeewaartse uitbeiding kan in twee 
fases worden gerealiseerd. In fase 1 
wordt gestart met zandmotor-achti-
ge ontwikkelingen voor de bestaan-
de duingebieden. In fase 2 zou dan 
ook een verbreding ter hoogte van 
de badplaatsen gerealiseerd kunnen 
worden, waardoor de duinen aan de 
zeezijde sterker met elkaar verbon-
den worden. 

Versterken natuurwaarden 
landschap achter de duinen

De natuurwaarden in het landschap 
achter de duinen kan op verschillen-
de manieren verder verstrekt wor-
den. Door daarbij aan te sluiten bij 
habitattypes die ook in de duinen 
voorkomen wordt invulling gegeven 
aan het beoogde samenhangende  
landschaps-ecologische systeem 
binnen het nationaal park. 
Versterken van de natuurwaarden 
kan plaatselijk hand in hand gaan 
met de beoogde landbouwtransitie 
in het landschap achter de duinen.  

De kansen liggen er met name ten 
aanzien van bos, moeras & open wa-
ter en bloemrijke graslanden. 

Kansen voor bos liggen er in de bin-
nenduinrandzone, gekoppeld aan 
de landgoederen op de strandwallen 
en langs de zuidelijke stadsrand van 
Den Haag. 
In aanvulling op het areaal bos zijn 
er ook kansen voor lineaire beplan-
tingsstructuren (houtwallen, hagen) 
in de agrarische landschappen van 
de Bollenstreek en (plaatselijk) Duin 
Horst en Weide.
   

Kansen voor moeras, veenvorming 
en open water ligen er eveneens in 
de binnenduinrandzone en gekop-
peld aan historische waterstructu-
ren in het Westland (Gantel, Zweth, 
Poelzone), de vroegere beeklopen 
(Haagse Beek), en watergangen in 
de strandvlaktes bij Wassenaar en in 
de Bollenstreek. 

Kansen voor bloem- en faunarijke 
graslanden zitten met name in aan-
passing van het beheer en extensi-
vering van het agrarisch gebruik van 
bestaande graslanden. Ook een aan-
gepast (natuurlijk) beheer van ber-
men en akkerranden draagt hieraan 
bij.  
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Bouwstenen ‘Gastvrij park’
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Versterken recreatieve 
groenstructuur

De kwaliteit van de bestaande re-
creatieve groenstructuur binnen het 
nationaal park kan verder versterkt 
worden. De gebruikskwaliteit en 
ruimtelijke kwaliteit van sommige 
voorzieningen kan worden verbe-
terd.  Voorbeelden van verbetermo-
gelijkheden zijn het tegengaan van 
een overdaad aan bebording, het 
aantrekkelijker maken van parkeer-
voorzieningen en het beperken van 
(zichtbare) hekwerken en afrasterin-
gen. Ook zijn er verbeterkansen voor 
specifieke gebruikersgroepen zoals 
verbetering van het ruiterpadennet-
werk en het verbeteren van de mo-
gelijkheden voor recreatievaart.

Ontwikkelen Parkpoorten

Door aan het stelsel van Parkways 
ook nieuwe entrees te koppelen 
ontstaat een recreatieve hoofdstruc-
tuur voor het nationaal park. De 
Park-poorten zijn representatieve 
toegangsplekken; ieder met een 
eigen thema. Opstappunten voor 
verkenning van het nationaal park; 
goed bereikbaar over de weg en met 
openbaar vervoer. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar 
Stadspoorten (entrees gekoppeld 
aan de stations van Den Haag en 
Leiden), Landschapspoorten (entrees  
in de landschappen achter de dui-
nen, in combinatie met gebiedsont-
wikkeling ter plekke) en Duinpoor-
ten (upgrade van een beperkt aantal 
bestaande locaties in de duinen: 
Ockenburgh, Tapuit en Langevelder-
slag). 

Ontwikkelen Parkways

Op basis van een opwaardering het 
huidige routenetwerk wordt voorge-
steld een stelsel van herkenbare en  
aantrekkelijke doorgaande recreatie-
ve routes binnen het nationaal park 
te ontwikkelen als hoogwaardig ver-
bindend netwerk. 
De Parkways ontsluiten en verbin-
den de belangrijkste bestemmingen 
en ‘belevingen’ binnen het gebied. 

Onderscheidende 
badplaatsen

De badplaatsen van Nationaal Park 
Holandse Duinen hebben elk hun ei-
gen kleur. 
Het toeristisch-recreatief potentieel 
van de kust als geheel kan verder 
worden versterkt wanneer de afzon-
derlijke badplaatsen zich aansluitend 
bij het eigen karakter nog scherper 
profileren. Noordwijk profileert zich 
bijvoorbeeld nadrukkelijk als kuur-
oord, Katwijk als familiebadplaats en 
Scheveningen als plek van reuring 
en vertier: ’stad aan zee’.  

Recreatieve 
ontwikkelgebieden

Er liggen plaatselijk kansen om de 
aantrekkelijkheid binnen het natio-
naal park verder te versterken door 
het toeristisch-recreatief ontwikke-
len van gebieden en het toevoegen 
van nieuwe bestemmingen. Het 
gaat hierbij om locaties waarbij door 
middel van nieuw programma bijge-
dragen kan worden aan een (land-
schappelijke) kwaliteitsimpuls voor 
het gebied. 
Het te ontwikkelen recreatief pro-
gramma dient aan te sluiten bij de 
‘merkidentiteit’ en verhaallijnen van 
Hollandse Duinen. Verwijzend naar 
de ‘belevingspyramide’ uit de Lei-
draad Nationale Parken, wordt hier 
vooral ingezet op het ‘plus’ en ‘top’ 
aanbod; bijzondere en unieke bele-
vingen en producten die bijdragen  
aan versterking van de identiteit van 
het nationaal park. 
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Versterken recreatief profiel per deelgebied

Zee & strand
• Badcultuur & vertier bij de bad-

plaatsen
• Wandelen & sport
• Rust en ruimte, weidsheid
• Seizoensgebonden
• Beleving weer en wind
• Zandmotor

Binnensteden
• Dynamisch
• Historie
• Culturele voorzieningen (musea, 

architectuur, theater)
• Verblijf (hotels), vermaak

Bollenstreek
• Agrarisch
• Fietsen
• Kleurrijk, seizoen
• Erfgoed & historie (bollenteelt)
• Keukenhof

Duinen
• Natuurbeleving
• Rust, ruimte, duisternis
• Wandelen, fietsen en sport
• Cultuurhistorie (Atlantikwall)
• Uitzichtpunten, reliëf

Duin Horst en Weide
• Landgoederen
• Groen, lommerrijk, gevarieerd en 

kleinschalig 
• Alllure
• Wandelen, fietsen
• Cultuur (musea, architectuur, tui-

nen)

Westland
• Tuinbouw: high-tech landbouw
• Voedsel voor de stad & de wereld
• Historie
• Fietsen 

Waterweg
• Zeevaart en industrie
• Dynamiek
• Waterbouw (Maeslantkering)
• Erfgoed (Atlantikwall) 

Binnen Nationaal Park Hollandse 
Duinen zijn deelgebieden te onder-
scheiden met in potentie een duide-
lijk eigen toeristisch-recreatief pro-
fiel. Die verscheidenheid vormt een 
belangrijke kracht van het gebied. 
Dit kan verder versterkt worden door 
bij nieuwe ontwikkelingen nadruk-
kelijk aansluiting te zoeken bij dit 
profiel per deelgebied. Zo wordt ver-
der gebouwd aan een sterk en geva-
rieerd nationaal park. 
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Bouwstenen ‘Sterke gebiedsidentiteit’
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Versterken landschappelij-
ke karakteristieken

Hollandse Duinen is een gevarieerd 
gebied met een aantal onderschei-
dende landschappen. De gebiedsi-
dentiteit wordt versterkt wanneer 
de afzonderlijke landschappen her-
kenbaar en onderscheidend zijn. Het 
versterken van de eigen landschap-
pelijke en cultuurhistorische karakte-
ristieken draagt daaraan bij. Herstel 
van karakteristieke beplantingsstruc-
turen en het opnieuw herkenbaar  
maken van historische waterstructu-
ren zijn daar middelen toe.

Binnenduinrand

De binnenduinrand vormt een land-
schappelijke structuur die wordt 
gekenmerkt door een opvallend 
contrast en die zich uitstrekt over de 
volle lengte van het nationaal park 
(en ver daarbuiten). Natuur (de dui-
nen) en cultuur (het agrarisch ach-
terland) ontmoeten elkaar langs de 
binnenduinrand. Behoud, verster-
king en beter beleefbaar maken van 
deze landschappelijke structuur is 
uitgangspunt. 

Beleefbaar erfgoed van de 
erfgoedlijnen

Het beleefbaar maken van het erf-
goed draagt bij aan het eigen ver-
haal van het gebied. In het kader van  
het nationaal park zijn met name 
de erfgoedlijnen daarbij van groot 
belang omdat dit samenhangende 
structuren rondom een zelfde ver-
haallijn betreft die goed aansluiten  
bij de schaal van Hollandse Duinen. 
Voor de duinen gaat het hier voor-
al om erfgoedlijn Atlantikwall. De 
erfgoedlijn Landgoederenzone is in 
een groot deel van het achterland 
inclusief de stad terug te vinden. De 
Limes is nauw verbonden met de 
Oude Rijn.  

Herkenbare strandwallen

De structuur van strandwallen en 
strandvlaktes vormt de letterlijke ba-
sis voor stad en landschap binnen 
Hollandse Duinen. Het beter herken-
baar maken van deze structuren als 
verbindende lijnen tussen stad en 
land draagt bij aan versterking van 
de gebiedsidentiteit. 
Dit kan onder andere door herstel en 
versterking van de beplantingsstruc-
turen langs de historische wegen 
over de strandwallen en het verster-
ken en verbinden van de landgoede-
ren langs deze lijnen.  

Groene geleding

Behoud en ontwikkeling van een 
robuuste groene geleding is in dit 
sterk verstedelijkte landschap van 
groot belang. Een dergelijke gele-
ding draagt bij aan een betere her-
kenbaarheid van de afzonderlijke 
deelgebieden en houdt grote land-
schappelijke gradiënten beleefbaar 
zoals die van Meijendel via Wasse-
naar en Duivenvoorde richting Groe-
ne Hart. Binnen de geledingszones 
kan een transitie van de landbouw 
naar meer duurzaam, circulair en na-
tuurinclusief bijdragen aan verster-
king van het nationaal park.    
Plaatselijk zijn er kansen voor ver-
sterking van het landschap door het 
creëren van nieuwe geledingen in 
combinatie met herstructurering 
van stedelijk gebied of glastuinbouw.
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Strategiekaart
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Strategiekaart

De ambitie voor Hollandse Duinen 
is het ontwikkelen van rijke natuur 
in een gastvrij park met een sterke 
gebiedsidentiteit. Vergroten, verster-
ken en combineren zijn daarbij als 
ontwikkelrichtingen benoemd. Met 
de bouwstenen is in beeld gebracht 
hoe de kwaliteiten van natuur, recre-
atie en landschap verder versterkt 
kunnen worden en hoe vergroting 
van het speelveld daarbij leidt tot 
een nieuwe kwaliteitsimpuls. 
Door de bouwstenen vervolgens met 
elkaar te combineren ontstaat een 
beeld van de belangrijkste structu-
ren en plekken binnen het nationaal 
park die van belang zijn voor het rea-
liseren van de ambities. 
Op de Strategiekaart is de essentie 
hiervan weergegeven en terugge-
bracht tot een aantal te ontwikkelen 
hoofdstructuren en gebieden die 
van cruciaal belang worden geacht 
op de schaal van Hollandse Duinen. 
De kaart markeert daarmee de ‘stra-
tegische projecten’ waar werk aan de 
winkel is; waar vanuit het perspectief 
van het nationaal park meerwaarde 
is te realiseren. 

Binnen deze projecten komen niet 
alleen verschillende bouwstenen sa-
men, maar spelen in veel gevallen 
ook de urgente opgaven zoals die 
eerder zijn geschetst een belangrij-

ke rol. Het strategisch belang wordt 
daarmee verder onderstreept. Door 
juist de verbinding te zoeken met 
deze belangrijke ruimtelijke ontwik-
kelingen in de regio wordt urgentie 
en ontwikkelkracht Gegenereerd. 
Het maakt het mogelijk de eigen 
ambities van Hollandse Duinen 
pro-actief in te brengen en te agen-
deren bij de verschillende betrokken 
partijen. 

De Strategiekaart fungeert ook als 
onderlegger voor de Uitvoeringsa-
genda die als vervolg op de Land-
schapsstrategie zal worden opge-
steld.     

Strategische projecten
De strategische projecten worden 
hierna verder toegelicht en verbeeld. 
De projecten onderscheiden zich 
naar een aantal categorieën. 

Een aantal projecten heeft speci-
fiek betrekking op het realiseren 
van een herkenbare en kwalitatief 
hoogwaardige recreatieve hoofd-
structuur. Hierbij gaat het om de 
Parkways en Parkpoorten die als 
twee gebiedsdekkende projecten op 
de kaart staan. Hier is nog een extra 
strategisch project aan toegevoegd 
die niet op de kaart is weer te geven 
namelijk het ontwikkelen van een 

herkenbare huisstijl.
Een aantal andere projecten is met 
name gerelateerd aan de kerngebie-
den qua natuur binnen Hollandse 
Duinen en beslaan daarmee feite-
lijk de volle lengte van het gebied. 
Hierbij gaat om de zeewaartse uit-
breiding van het duingebied en het 
ontwikkelen van de binnenduin-
randzone als buffer. De bouwsteen 
duinen verbinden door de stad is 
niet als afzonderlijk strategisch pro-
ject gedefinieerd maar sluit hier di-
rect op aan.          
Het project Hollands Buiten, dat de 
landgoederen en de daarmee sa-
menhangende structuren centraal 
stelt, beslaat feitelijk ook het gehele 
gebied, maar manifesteert zich voor-
al in stad en landschap achter de 
duinen.   
Tot slot is er een vijftal gebieden 
binnen het nationaal park als stra-
tegisch project gemarkeerd, waarbij 
specifieke kansen worden gezien 
voor een kwaliteitsimpuls voor na-
tuur en landschap. In de meeste 
gevallen zijn ze ook gemarkeerd als 
potentiële toeristisch-recreatieve 
ontwikkelgebieden en zijn er ook 
Park-poorten aangeduid binnen 
deze gebieden.  

De strategische projecten zijn ambi-
tieus en realisatie ervan beslist geen 

sinecure. Op onderdelen zijn eerste 
stappen snel te realiseren maar bij 
meerdere strategische projecten zijn 
er aspecten die een langere adem 
vergen. 
Projecten die ingrijpende trans-
formaties vragen zoals herstructu-
rering van glastuinbouw, nieuwe 
badplaatsontwikkeling of uitplaat-
sing van recreatiebedrijven zijn niet 
morgen te realiseren. De projecten 
hebben hierin een agenderende 
functie; ze formuleren en verbeelden 
de gewenste ontwikkelrichting van-
uit het nationaal park. In de nadere 
uitwerking zoals die wordt opgepakt 
in het kader van de Uitvoeringsa-
genda wordt bepaald volgens welk 
traject en met welke tussenstappen 
hier geleidelijk naar toegewerkt kan 
worden.    

Zonering
De Landschapsstrategie zet in op 
het ontwikkelen van samenhan-
gende recreatieve en ecologische 
structuren. Kenmerkend voor Hol-
landse Duinen is dat deze structuren 
deels met elkaar verweven zijn. Met 
het ontwikkelen en versterken van 
een recreatieve hoofdstructuur van 
parkways, poorten en ontwikkelge-
bieden wordt sturing gegeven aan 
het recreatief gebruik. Hiermee on-
staat een zonering op hoofdlijnen;  

hoofdroutes die de belangrijkste be-
stemmingen met elkaar verbinden 
en recreatieve ontwikkellocaties juist 
ook buiten de kwetsbare duingebie-
den. 

De ruimtelijke vertaling hiervan is 
weergeven op bijgevoegde Zone-
ringskaart. Aangegeven is welke ge-
bieden zich lenen voor een meer in-
tensief recreatief gebruik en waar dit 
ook verder ontwikkeld kan worden; 
met name rondom de poorten en 
bij de badplaatsen. Indicatief is ook 
aangegeven dat de druk op de na-
tuurgebieden in de directe nabijheid 
van de woongebieden relatief groot 
is (duinen als uitloopgebied).   
Ook zijn gebieden aangeduid waar 
het accent ligt op meer extensieve 
vormen van gebruik (binnen de na-
tuurgebieden) en waar zich kansen 
voordoen voor het luwer maken qua 
gebruik. Hierbij gaat het om plekken 
binnen de natuurkernen op afstand 
van de hoofdroutes en bestemmin-
gen. 

Deze zonering op hoofdlijnen vraagt 
om een nadere uitwerking op ge-
biedsniveau, waarbij de eerder be-
noemde ontwikkelprincipes van de 
‘gastvrije natuur’ waar we ‘sturen 
door te verleiden’ als vertrekpunt 
wordt genomen.         



Zonering
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Kust-route

Routes langs 
waterstructuren

Binnenduinrand-route

Continuïteit en herkenbaarheid Markante uitzicht- en verblijfsplekken
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Parkways | Aantrekkelijk verbindend routenetwerk STRATEGISCH PROJECT
PARKWAYS

Er wordt een stelsel van hoogwaar-
dige recreatieve hoofdroutes binnen  
het nationaal park gerealiseerd. 
De naam ‘Parkways’ geeft aan dat 
om meer dan zo maar een fietsrou-
te gaat. Er ligt al een vrij uitgebreid 
routenetwerk in het gebied. De 
Parkways zijn in hoofdzaak een se-
lectie van routes uit dit bestaande 
routenetwerk en krijgen een kwalita-
tieve upgrade. Op onderdelen wor-
den aanpassingen en aanvullingen 
aan de routestructuur voorgesteld, 
maar in hoofdzaak betreft het een 
verbetering van de bestaande routes.

De Parkways zijn herkenbaar als 
hoofdroutes binnen Hollandse Dui-
nen, comfortabel door een royaal  
profiel met voldoende ruimte voor 
verschillende gebruikersgroepen. De 
inrichting en profilering van de te 
gebruiken bestaande routes wordt 
hierop aangepast.

De routes zijn gekoppeld aan grote 
landschappelijke lijnen en structuren 
door het gebied en kennen hiermee 
ieder een eigen thema: de kustrou-
te door de duinen, de binnenduin-
randroute en bijvoorbeeld routes 
langs waterstructuren zoals de trek-
vaarten of de Oude Rijn. Ze sluiten 
hiermee ook naadloos aan op het 



ROYAAL PROFIEL,
RUIMTE OM TE PASSEREN

EVENTUELE HEKKEN 
OP AFSTAND

GEEN VERKEERSTECHNISCHE 
AANDUIDINGEN OP WEGDEK

CONTINUE, 
DOORGAANDE ROUTEHERKENBARE ROUTE 

(PROFIEL, MATERIAAL)

VOOR FIETSERS & 
WANDELAARS

MARKANTE VERBLIJFS- EN 
UITKIJKPLEKKEN

BREDE LANDSCHAPPELIJKE BERMEN 
(AANSLUITEND BIJ LANDSCHAPSTYPE)
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Parkways | Aantrekkelijk verbindend routenetwerk concept van de erfgoedlijnen (Atlan-
tikwall, Limes trekvaarten etc.).

De routes zijn continu en wijzen als 
vanzelf de weg. Hiervoor is het nood-
zakelijk dat het routenetwerk op on-
derdelen wordt aangepast en een 
meer doorgaande logische routing 
wordt gerealiseerd.

De Parkways krijgen een groene, 
landschappelijke uitstraling door 
het toepassen van brede bermen 
met beplanting die aansluit bij de 
karakteristieken van het betreffende 
landschap. De Parkways zijn daar-
mee niet alleen recreatieve maar ook 
natuurlijke, groene linten door het 
landschap.

Langs de routes worden markante 
verblijfs- en uitzichtplekken gecre-
eerd.  In het oog springende, ‘insta-
grammable’ plekken en iconische 
objecten die bijdragen aan de her-
kenbaarheid van de route en Nati-
onaal Park Hollandse Duinen. Deze 
nieuwe plekken en objecten zijn op 
zichzelf aantrekkelijke  bestemmin-
gen en geven op fraaie wijze invul-
ling geven aan het principe ‘cultuur 
verrijkt natuur’ binnen Hollandse 
Duinen.   



Hoogwaardige architectuur

Duurzame mobiliteit

Nieuwe bestemmingen
Impuls voor het gebied
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Park-Poorten | Representatieve entrees STRATEGISCH PROJECT
PARK-POORTEN

Hollandse Duinen heet bezoekers 
welkom. Daartoe worden nieuwe re-
presenatieve entrees gerealiseerd: de 
Park-Poorten. Het zijn plekken van 
waaruit bezoekers Hollandse Duinen 
kunnen gaan ontdekken; opstap-
punten voor verkenningstochten te 
voet, per fiets of over het water. De 
Poorten bevinden zich dan ook op 
knooppunten van recreatieve routes, 
gekoppeld aan Parkways en goed 
bereikbaar per auto en/of openbaar 
vervoer. 
De nieuwe ‘Landschaps-poorten’ 
zijn met opzet op enige afstand van 
de duinen gesitueerd en liggen ver-
spreid over de verschillende land-
schappen. Hiermee ontstaan ver-
schillende interessante uitvalsbases 
die zich elk kunnen richten op een 
eigen verhaal; een eigen profiel kun-
nen ontwikkelen. In aansprekende 
en hoogwaardig vormgeven bezoe-
kerscentra worden deze verhalen 
verteld.  
Rond deze Poorten worden in veel 
gevallen kansen gezien voor een ge-
biedsontwikkeling die gepaard gaat 
met het toevoegen van nieuw recre-
atief programma (‘top-belevingen’) 
in combinatie met een kwaliteit-
simpuls voor natuur en landschap. 
Zie hiervoor ook de gebiedsgerichte 
strategische projecten verderop, 
waar de Poorten deel van uitmaken.



+

Entree-zuilen

Inspiratie

Meubilair

Route-aanduiding
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Herkenbare huisstijl | Robuust landschappelijk STRATEGISCH PROJECT
HERKENBARE HUISSTIJL

De zichtbaarheid van Nationaal Park 
Hollandse Duinen wordt vergroot 
door het ontwikkelen van een her-
kenbare huisstijl. Deze huisstijl heeft 
betrekking op het ‘meubilair’ zoals 
dat wordt toegepast langs de recrea-
tieve hoofdstructuur van het gebied. 
Hierbij gaat het dus om het stelsel 
van Parkways en de locaties van de 
Park-Poorten.
Door juist gekoppeld aan deze 
hoofdstructuur in te zetten op een 
herkenbare huisstijl zal het gebied 
meer en meer herkenbaar worden 
als één Nationaal Park, zonder dat 
dat ten koste gaat van de veelkleu-
righeid en variatie zoals die binnen 
de verschillende deelgebieden aan-
wezig is.
Voor de huisstijl is het belangrijk 
dat deze aansluit bij de sfeer en het 
karakter van Hollandse Duinen; ro-
buust en landschappelijk. 
De hier getoonde suggestie is ge-
inspireerd op de strandpaal als her-
kenbaar ‘streekeigen’ baken, stevig 
verankerd in het zand, met een kop 
in de kleur van de grafische huisstijl 
van Hollandse Duinen.    



STRATEGISCH PROJECT
HOLLANDS BUITEN

De landgoederen binnen Hollandse 
Duinen nemen een bijzondere posi-
tie in en dragen in belangrijke mate 
bij aan de gebiedsidentiteit. Ze zijn 
verspreid over het gehele gebied (zo-
wel in stad als landschap) prominent 
aanwezig en qua historie nauw ver-
bonden met de ondergrond. Onder 
de noemer ‘Hollands Buiten’ is in het 
kader van de Erfgoedlijn een visie 
ontwikkeld voor deze landgoederen 
en buitens. Het strategisch project 
sluit hierop aan en zet in op het ver-
der versterken en verbinden van de 
landgoederen in samenhangende 
ensembles. De historische lanen over 
de strandwallen en de trekvaarten 
vormen van oudsher verbindende 
structuren tussen de landgoederen 
en worden verder ontwikkeld tot 
aantrekkelijke recreatieve routes. 
Ze verbinden daarmee ook stad en 
landschap in Hollandse Duinen.
Versterken van de landgoederen 
heeft betrekking op behoud en her-
stel van de bijzondere cultuurhistori-
sche waarde, maar ook op het verder 
recreatief ontwikkelen. De landgoe-
deren kunnen zich sterker ontwikke-
len tot ‘top-bestemmingen’ binnen 
het nationaal park met unieke en 
onderscheidende activiteiten en be-
levingen; passend bij de allure van 
‘Hollands Buiten’.   

Musea en tuinen van allure

Evenementen en belevingen

RIJSWIJK-LEIDSCHENDAM-VOORBURG
‘Verborgen schatten in de stad’

WASSENAAR-DEN HAAG
‘Parkgebied met koninklijke allure’

BOLLENSTREEK
’Landgoederen met een bloemrijk verhaal’

LEIDEN & OMSTREKEN
‘De Leidse Lustwarande’
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Hollands Buiten | Landgoederen, strandwallanen en trekvaarten



STRATEGISCH PROJECT
ZEEWAARSTE ONTWIKKELZONE

De druk op de ruimte is groot. Een 
zeewaartse uitbreiding van de dui-
nen kan letterlijk meer ruimte creë-
ren voor de verschillende functies in  
het gebied zoals natuur, recreatie en 
waterwinning. 
Zeewaarste uitbreiding kan onder-
deel uitmaken van een lange termijn 
kustverdedigingsstrategie, waarbij 
de duinen langzaam meegroeien 
met de stijgende zeespiegel.  
Hierbij wordt voorgebouwd op het 
‘building with nature’ principe zoals 
dat aan de Zandmotor ten grondslag  
ligt.

Er wordt een gefaseerde ontwikke-
ling voorgesteld. In de eerste fase 
worden vóór de bestaande duinge-
bieden, bij de rustige stranden, uit-
breidingen gerealiseerd in de vorm 
van nieuwe Zandmotoren. Hiermee 
ontstaat ter plekke meer ruimte voor 
dynamiek, kunnen er waardevolle 
gradiënten ontstaan, wordt het zand 
via kerven in de zeereep in de dui-
nen getransporteerd en vindt gelei-
delijke ophoging plaats. De bredere 
duinen die hiermee uiteindelijk ont-
staan bieden extra ruimte voor wa-
terwinning en recreatief gebruik.  

De Zandmotor
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PARKWAYS

1E FASE: UITBREIDING 
VOOR DUINGEBIEDEN

Zeewaartse ontwikkelzone | Ruimte maken (fase 1)

GEEN VERBREDING 
BIJ BADPLAATSEN

MEER RUIMTE VOOR NATUUR 
& RECREATIE

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



In de tweede fase kan, wanneer 
de duinen aan weerszijden van de 
badplaatsen zich reeds zeewaarts 
ontwikkeld hebben, de verbreding 
compleet gemaakt worden door 
ook ter plekke van de badplaatsen 
zeewaarts te gaan. 
Het betreft hier een ontwikkeling 
die pas op lange termijn aan de 
orde Is en gepaard gaat met een 
stedelijke herstructurerings- en 
nieuwbouwopgave.

Bestaande boulevards worden ge-
transformeerd naar aantrekkelijke 
stadsranden aan het duin terwijl er 
in de nieuwe duinen een natuur-
inclusieve badplaats wordt ontwik-
keld. Door aangepaste bouwvor-
men en een goede dooradering 
ten behoeve van de natuur wordt 
er zodoende een verbinding tus-
sen de duingebieden ‘buitenom’ 
gerealiseerd en vormen de stede-
lijke agglomeraties niet langer een 
barrière in de doorgaande ecologi-
sche structuur.  

Tirpitz museum, 
Denemarken
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MEER RUIMTE VOOR 
WATERWINNING

PARKWAYS

NATUURINCLUSIEVE 
BADPLAATS IN NIEUWE DUINEN

SLUFTER ONTWIKKELING BIJ 
MONDING OUDE RIJN

2E FASE / LANGE TERMIJN: 
RECONSTRUCTIE & UITBREIDING 

BADPLAATSEN

DUINGEBIEDEN VERBONDEN 
BUITENOM

Zeewaartse ontwikkelzone | Ruimte maken (fase 2)

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



STRATEGISCH PROJECT
BINNENDUINRANDZONE

De binnenduinrandzone is een waar-
devolle landschappelijke en ecologi-
sche structuur op de schaal van het 
nationaal park. Inzet is behoud en 
verbeteren van de beleefbaarheid 
van het landschappelijk contrast tus-
sen het beboste reliëfrijke duin en 
het vlakke, open land daarachter. 
Het ontwikkelen van een Parkway 
met markante uitzicht- en verblijfs-
plekken langs de binnenduinrand 
draagt daar in belangrijke mate aan 
bij.
De ecologische potenties van de bin-
nenduinrandzone hangen samen 
met de aanwezigheid van schoon 
kwelwater, waardoor bijzondere 
moeras-milieus kunnen worden ont-
wikkeld. 
De binnenduinrand kan zich hier-
mee ontwikkelen tot een bufferzone 
tussen de waardevolle Natura2000 
gebieden en het (agrarisch) achter-
land. 
De ontwikkeling van een buffer-
zone vraagt om omvorming van 
landbouwgrond en plaatselijk om 
aanpassing danwel uitplaatsing van 
intensieve functies zoals verblijfsre-
creatie of glastuinbouw. Met name 
deze laatste categorieën zijn naar 
verwachting pas op langere termijn 
realiseerbaar. 

Lentevreugd
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VERSTERKEN
 LANDSCHAPPELIJK 

CONTRAST

AANPASSEN / UITPLAATSEN 
FUNCTIES UIT BINNENDUINRAND VOORKANTEN MAKEN

BENUTTEN KWELPOTENTIES VOOR 
NATTE NATUUR

BUFFERZONE TUSSEN NATUURKERN 
EN AGRARISCH ACHTERLAND

VERSTERKEN LANDSCHAPS-
STRUCTUREN EN 

TOEGANKELIJKHEID

PARKWAY 
BINNENDUINRANDROUTE

Binnenduinrandzone | Herkenbare bufferzone

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



STRATEGISCH PROJECT
NIEUW VALKENBURG

Rondom de nieuwbouwlocatie op 
de voormalige vliegbasis Valkenburg 
komt een groot aantal ontwikkelin-
gen en ambities samen. 
Hier liggen grote kansen voor ver-
sterking van natuur en landschap, 
voor het recreatief aantrekkelijker 
maken van het gebied en het beter 
zichtbaar maken van het bijzondere 
erfgoed. Het gebied is aangemerkt 
als locatie voor de ontwikkeling van 
een nieuwe Park-Poort waarbij met 
name de binnenduinrand en het erf-
goed van de Atlantikwall onderschei-
dende thema’s zijn. 
In het gebied liggen kansen voor 
natuurontwikkeling langs de bin-
nenduinrand (bos en moeras) en een 
ecologische en recreatieve verbin-
ding tussen duinen en landgoederen 
langs de rand van Nieuw Valkenburg.
Binnen het gebied wordt gezocht 
naar nieuwe locaties voor drinkwa-
terwinning, waarbij de koppeling 
met natuur wordt gezocht.  
Het natuurgebied Lentevreugd kan 
als onderdeel van de gebiedsontwik-
keling verder verbeterd worden, zo-
wel qua natuurwaarden, qua recrea-
tie (toegankelijkheid, beleefbaarheid) 
als historisch-landschappelijk (ver-
wijzen naar historie van landgoed op 
deze plek).

Tankgracht
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BLOEM- EN FAUNARIJK 
GRASLAND PARK-POORT 

BINNENDUINRAND

PARKWAY LANGS TANKGRACHT 
ATLANTIKWALL

VINDPLAATS LIMES 
ZICHTBAAR MAKEN

ZICHTBAAR MAKEN 
CULTUURHISTORIE 

(LANDGOED)

VERBETEREN 
LENTEVREUGD

BARAKKENBOS

VERSTERKEN NATUUR & LANDSCHAP:
KLEINSCHALIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

VERGROTEN RECREATIEVE 
AANTREKKELIJKHEID

ECOLOGISCHE VERBINDING 
EN GROENE GELEDING

WATERWINNING

NIEUWBOUWLOCATIE

Nieuw Valkenburg | Nieuw stadslandschap

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



Ockenburgh
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PARK-POORT
UITHOF

VERBINDINGEN 
MET DE STAD

PARKWAY

DUINPOORT
OCKENBURGH

GROENE BUFFER EN GELEDING 
DEN HAAG - WESTLAND

VERBINDINGEN 
MET WESTLAND

VERBETEREN KWALITEIT 
NATUUR EN LANDSCHAP: 

BOS EN MOERAS

Van Zee tot Zweth | Stads-tuinbouw

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning

STRATEGISCH PROJECT
VAN ZEE TOT ZWETH

Op de overgang tussen Westland 
en Den Haag, wordt een robuuste 
ecologische en recreatieve structuur 
gerealiseerd. De bestaande groen-
gebieden en recreatieve functies 
en structuren worden beter met el-
kaar verbonden en ontwikkeld tot 
een groen, aantrekkelijk en samen-
hangend stadslandschap. De eco-
logische verbindingsfunctie wordt 
versterkt door ontwikkeling van bos 
en moeraszones. Een parkway door 
het gebied verbindt zee en Zweth 
(een riviertje op de overgang naar 
Midden Delfland). Er worden groene 
verbindingen met stad en Westland 
gecreëerd. Binnen het gebied liggen 
kansen voor de ontwikkeling van 
een Park-Poort. Bij de Uithof is een 
OV-hub voorzien die hier goed mee 
gecombineerd kan worden. Op de 
grens tussen stad en glas leent deze 
poort zich voor een uitwerking van 
het thema Stads-tuinbouw. De van 
oorsprong nauwe band tussen de 
Westlandse tuinderijen en de stad 
als afnemer kan nieuw leven worden 
ingeblazen in de vorm van proeftui-
nen, markten, lokaal geteelde pro-
ducten etc.  
Landgoed Ockenburgh kan verder 
ontwikkeld worden tot een ‘Duin-
poort’; een uitvalsbasis voor bezoek 
aan de achterliggende duingebie-
den.  



STRATEGISCH PROJECT
PARKLANDSCHAP DUIVENVOORDE 

Het gebied rondom Wassenaar en 
Duivenvoorde vormt een bijzonder 
waardevolle groene ruimte tussen 
de stedelijke agglomeraties van 
Den Haag en Leiden. Behoud van 
het open en groene karakter van 
deze ruimte is van groot belang. In 
de doorsnede van dit gebied is nog 
de complete gradiënt beleefbaar 
van strand, duin, binnenduinrand, 
strandwallenlandschap met land-
goederen richting het Groene Hart. 
Een te koesteren kwaliteit en met  
recht een locatie voor één van de 
Park-Poorten. Het versterken van 
deze gradiënt in ecologische en 
landschappelijke zin en het beter 
beleefbaar maken door het ontwik-
kelen van een Parkway zijn daar-
bij van belang. Specifiek aandacht 
wordt hier gevraagd voor het ophef-
fen van de barrièrewerking van de 
grote infrastructuur die het gebied 
doorsnijdt. Daarbij gaat het om de 
snelweg A4 en de spoorlijn; om de 
verbinding tussen Hollandse Duinen 
en Groene Hart te waarborgen. En 
zeker ook om de N44 door Wasse-
naar, waar het verminderen van de 
barrièrewerking in belangrijke mate 
kan bijdragen aan vergroten van de 
leefbaarheid, het weer ‘heel’ maken 
van de landgoederenstructuur ter 
plekke en het realiseren van een ro-
buust ecologische verbinding tussen 
duinen en landgoederen. 

Ecoduct
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DUURZAAM INSTANDHOUDEN 
GROENE BUFFER PARKWAY

PARKPOORT 
DUIVENVOORDE

OFHEFFEN BARRIÈRE-WERKING N44: 
LANDGOEDEREN WEER VERBINDEN

OFHEFFEN BARRIÈRE-
WERKING A4

VERBINDING MET 
GROENE HART

VERSTERKEN EN VERBINDEN NATUUR:
 BOS EN BLOEMRIJK GRAS 

Parklandschap Duivenvoorde | De complete gradiënt

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



STRATEGISCH PROJECT
OOSTERDUIN

In de Duin- en Bollenstreek liggen er 
kansen voor de ontwikkeling van en 
Park-Poort in combinatie met een 
toeristisch-recreatieve gebiedsont-
wikkeling rond het Oosterduin.  Dit 
betreft een voormalig duingebied, 
dat is afgezand en waarin vervolgens 
verder zandwinning heeft plaats-
gevonden. Dit heeft geresulteerd in 
een plas met wat recreatieontwik-
keling daaromheen. Er is voorzien in 
een uitbreiding van de zandwinplas. 
Deze ontwikkeling kan aangegrepen 
worden voor het creëren van een 
nieuw landschap met een combina-
tie van meer en bos. Hiermee kan de 
historisch-landschappelijke en ook 
ecologische structuur van de oude 
strandwal worden hersteld. Tegelijk 
ontstaat ruimte voor een nieuw re-
creatief programma rond en op het 
water. 
Deels kan dit gebied wellicht ge-
bruikt worden ter compensatie van 
uit te plaatsen recreatiebedrijven uit 
de binnenduinrand.
Oosterduin kan samen met de Keu-
kenhof een toeristisch-recreatieve 
‘tandem’ vormen door goede onder-
linge verbindingen en arrangemen-
ten. Een dergelijk ensemble maakt 
opening van een hernieuwd station 
Lisse tussen beiden plekken op ter-
mijn wellicht kansrijk. 

Meer en bos
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PARK-POORT BOLLENSTREEK

PARKWAYNIEUW LANDSCHAP: 
MEER EN BOS 

VERSTERKEN LANDSCHAPSSTRUCTUUR 
STRANDWALLEN DOOR BOSAANPLANT ECOLOGISCHE VERBINDING

UITBREIDING (VERBLIJFS-)
RECREATIE / COMBINATIE 
MET UITPLAATSING VANUIT 

BINNENDUINRAND 

RECREATIE OP EN AAN 
HET WATER

Oosterduin | Meer Oosterduin

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



STRATEGISCH PROJECT
CASCO WESTLAND

Het Westland weet zich omringd 
door fraaie landschappen en waar-
devolle natuur, maar binnen het 
glastuinbouwgebied zelf ligt er nog 
een uitdaging om te komen tot ver-
sterking van natuur, landschap en 
recreatie. Goede aanknopingspun-
ten hiervoor kunnen gevonden wor-
den in historische watersstructuren 
zoals de Gantel en de Zweth. Een 
eerste aanzet hiertoe is al gereali-
seerd langs de Poelzone. Uitbreiding 
van deze groenblauwe dooradering 
tot een compleet en robuust casco 
zorgt er voor dat ook het Westland 
wordt opgenomen in het ecologi-
sche en recreatieve netwerk van Hol-
landse Duinen en maakt ook de ver-
binding naar het achterland (Midden 
-Delfland) mogelijk. 

Dit is geen eenvoudige opgave en 
vergt dan ook een lange termijn be-
nadering. Er zal ruimte moeten wor-
den gecreëerd door een herstruc-
turering en intensivering elders van 
glastuinbouw. Mogelijk dat ook een 
woningbouwopgave hiermee ver-
bonden kan worden waarmee mid-
delen worden gegenereerd voor een 
dergelijke transformatie.   

Poelzone
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 LANDSCHAPPELIJKE ZONES LANGS 
HISTORISCHE WATERGANGEN

GROENBLAUWE DOORADERING VOOR 
NATUUR EN RECREATIE 

VERGROTEN RECREATIEVE 
AANTREKKELIJKHEID WESTLAND

PARKWAYS

REALISATIE I.C.M. HERSTRUC-
TURERING GLASTUINBOUW EN 

WONINGBOUW 

Casco Westland | Groen-blauwe dooradering

Relatie met 
urgente opgaven:

•  Klimaatverandering
• Verstedelijking

• Biodiversiteit & stikstof
•  Landbouwtransitie

•   Recreatieve druk
• Groei toerisme

•  Drinkwaterwinning



parkways

huisstijl

poorten

parklandschap duivenvoorde

casco westland

van zee tot zweth hollands buiten

zeewaartse ontwikkelzone

binnenduinrandzone

nieuw valkenburg

oosterduin
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Van Landschapsstrategie naar Uitvoeringsprogramma 

In deze Landschapsstrategie zijn 
vanuit de opgaven en kansen de 
koers en strategie voor de verdere 
ontwikkeling van Hollandse Duinen 
uitgewerkt. Het geeft daarmee rich-
ting aan toekomstige investeringen 
in het gebied en is een belangrijk 
document voor de formele toeken-
ning van de status Nationaal Park. 

De opgaven en kansen voor de ont-
wikkeling van het nationaal park 
komen samen in de strategische 
projecten die in deze Landschaps-
strategie zijn benoemd. Zij geven 
invulling aan de koers en de stra-
tegie. Gezien de schaal en omvang 
van de strategische projecten is het 
duidelijk dat deze niet in één keer 
volledig gerealiseerd kunnen wor-
den. De realisatie vraagt een slimme 
programmering waarbij via deelpro-
jecten gefaseerd (korte, middellange 
en lange termijn) aan de strategi-
sche projecten wordt gewerkt. Deze 

programmering van de strategische 
projecten wordt met de verschillen-
de gebiedspartners in allianties uit-
gewerkt in het Uitvoeringsprogram-
ma Hollandse Duinen. 
Dit Uitvoeringsprogramma wordt 
naar verwachting eind 2020 vastge-
steld en het kent een dooplooptijd 
van vijf jaar (2021-2025), met een 
doorkijk naar 2030. 

Voor elk van de strategische projec-
ten beschrijft het Uitvoeringspro-
gramma:
• de doelen en gewenste resultaten 

per (deel)project 
• de partijen die betrokken zijn (alli-

anties), in welke rol en met welke 
verantwoordelijkheden

• de fasering met de daarin te on-
derscheiden mijlpalen 

• de investeringen die met het pro-
ject samenhangen en hoe die 
worden gedekt.

Om de ambities te realiseren is het 
belangrijk koers te houden en voor-
uitgang te blijven boeken. Daarom 
wordt de voortgang van het Uitvoe-
ringsprogramma jaarlijks gemo-
nitord en met de gebiedspartners 
besproken. Als projecten minder 
voorspoedig verlopen dan gepland, 
bekijken we in hoeverre aanvullende 
inspanningen noodzakelijk zijn. Ook 
is het bij onvoldoende perspectief op 
resultaat mogelijk dat projecten niet 
langer deel uitmaken van het Uit-
voeringsprogramma. Omgekeerd is 
het ook mogelijk dat nieuwe kansen 
zich voordoen of nieuwe opgaven 
zich aandienen. Dat kan ertoe leiden 
dat ook nieuwe projecten aan het 
Uitvoeringsprogramma worden toe-
gevoegd. 



Colofon
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