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Provincie Zuid-Holland 
t.a.v. 
Gedeputeerde en Provinciale Staten 
statengriffie@pzh.nl 
 
Geachte dames en heren, 
 
De provincie Zuid-Holland wil groene buffers rond het natuurpark Hollandse Duinen creëren om 
de stikstof op te vangen. Dit is één van de prioriteiten. De aanwijzing van de duinvallei Watergat 
als groene buffer op dit smalste punt van de Hollandse Duinen is een unieke mogelijkheid voor 
de provincie. 
De Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland stellen voor om de duinvallei Watergat 
een bufferzone te laten zijn van het Natuurpark De Hollandse Duinen. 
 
In 2016 heeft de gemeente Westland dit terrein gekocht voor woningbouw: luxe woningen in de 
prijsklasse van 450.000 tot 750.000 euro. Uit enquêtes van de gemeente blijkt echter dat slechts 
6% van de Westlanders van mening is dat in de buitengebieden gebouwd moet worden. 
Westland heeft nog genoeg alternatieve locaties waar veel meer huizen gebouwd kunnen 
worden zonder de natuur aan te tasten, en in een prijsklasse waar behoefte aan is. 
Het college van de gemeente Westland heeft echter ingezet op de teloorgang van de natuurlijk 
buffer van de Kapittelduinen. Vooral CDA en LPF beweren dat tegenstanders niet ‘kinderachtig’ 
moeten zijn en hun bezwaren tegen huizenbouw moeten staken. Andere partijen willen 
Watergat behouden, net zoals natuurorganisaties en de bewoners. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat de stikstofdepositie een enorme bedreiging is geworden voor 
de instandhouding van dit – voor Nederland tamelijk unieke – type duingebied. Het is dus geen 
stikstofcrisis maar een natuurcrisis. 
 
Ieder jaar slaat in dit gebied meer stikstof neer, ongeveer een factor 3 meer dan het gebied 
eigenlijk aankan. Zonder bronmaatregelen en het tegengaan van verdere verslechtering gaat dit 
natuurgebied in de toekomst verloren. Daarom zou de binnenduinrand Watergat juist moeten 
worden benut als bufferzone en natuurlijke overgang naar de Solleveld & Kapittelduinen – in 
plaats van opnieuw woningbouw, direct naast dit gebied. Nóg meer stikstofuitstoot heeft een 
vernietigend effect op de aanwezige flora en fauna en is daarmee in strijd met de Habitatrichtlijn. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Geert van Poelgeest    Barend Voorham 
voorzitter Natuurlijk Delfland   lid van de bewonersgroep Monster Noord 
06 – 33 00 17 42    06 – 24 12 32 54. 
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