Betreft: Inspraaktekst Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o.(AVN) voor
Hoorzitting 29 mei 2013 over Ontwerp bestemmingsplan Florence Nightingalepark

Den Haag, 29 mei 2013

Geachte voorzitter, leden van de raadscommissie en andere aanwezigen,
Mijn naam is Arnim van Oorschot en ik spreek namens de Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor Den Haag e.o.(AVN).
De AVN is niet tegen stedelijke verdichting. Om de bevolking binnen het stedelijk gebied op te vangen
en vast te houden moet Den Haag de woningvoorraad en de woningbouw concentreren in de stad. Dat
heeft twee grote voordelen. Ten eerste voorkomt dit dat groene gebieden buiten de stad worden
aangetast. Ten tweede wordt het forensenverkeer beperkt door mensen dichter bij hun werk, in de stad, te
laten wonen.
Maar hoort stedelijke verdichting in het Florence Nightingalepark thuis? En dan bedoel ik letterlijk: in
het park? . Op de Leyweg bevinden we ons op de oude stadsrand tussen Den Haag en de voormalige
gemeente Loosduinen. Die is nog steeds zichtbaar. Aan de noordkant ligt de compact gebouwde stad.
Aan de zuidkant begint het groen. DE AVN vindt: Juist bij een sterk verdichte stad is het van belang het
recreatieve groen te behouden en te versterken
Het Florence Nightingale Park vormt, samen met het buurtpark De Kleine Hout, een belangrijke groene
recreatieve buurtvoorziening, grenzend aan de dicht bebouwde woonwijk Leyenburg. Daarnaast ligt het
Florence Nightingale Park op de kop van een belangrijke recreatieve fietsroute naar Loosduinen (de
voormalige Houtweg) en een wandelroute die via voormalige landgoederen Roosendaal en Meer en
Bosch naar zee voert. Het zijn beide belangrijke groene aders die de stad uitvoeren.
Nu het HAGA ziekenhuis een forse uitbreiding ondergaat, is het bij de inrichting van het Florence
Nightingalepark van belang dat het groen behouden blijft en dat ook de verbinding met de groene aders
in stand blijft.
In haar reactie op onze zienswijze zegt de gemeente dat het terrein rond het HAGA ziekenhuis geschikt
bevonden is om te verdichten. Maar de bouw van 800 woningen trekken met die van het ziekenhuis
zoveel verkeer aan, dat de straten rondom het verkeer in de toekomst niet kunnen verwerken. Vooral het
kruispunt Escamplaan/ Leyweg raakt erdoor verstopt. Steeds weer andere verkeerskundigen maken
grootse ontwerpen om die verkeersdruk te verlichten, maar tevergeefs.

Dat verdichten ook anders kan zien we in Houtwijk. Hier spaart de gemeente het groen worden. Dat doet
zij door de verdichting langs de doorgaande wegen of hoofdroutes te realiseren. Deze wegen hebben vaak
brede profielen. Daarmee kunnen ze het toenemende verkeer goed verwerken en stoort het niet als langs deze
wegen de bebouwing wordt opgehoogd tot vijf bouwlagen. Daarmee kan zowel toename van het
inwonersaantal als verbetering van woonkwaliteit gerealiseerd worden. In Houtwijk kan dat langs de Oude
Haagweg en de Escamplaan aan de rand van de wijk tot aan het Florernce Nightingalepark en de
wijkontsluitingsweg Houtwijklaan.
Wij vragen.
1. Los éérst het verkeersprobleem op vóór tot sterke verdichting van dit plangebied te besluiten. . Kies
voor de Leywegvariant. Zoals u weet zijn er drie varianten die dit probleem moeten verhelpen.De eerste
variant is de verkeersafwikkeling langs de Leyweg, maar dat maakt de verkeersdruk aan de Leyweg,
hoek Escamplaan, onmogelijk groot. .De andere twee andere vaianten leidenvanaf de Dedemsvaartweg
via de huidige busbaan tussen het Florence Nightingalepark en buurtpark De Kleine Hout door. Maar dat
betekent veel verkeer voor parkeren, laden en lossen door het park heen.
Los het verkeersprobleem aan de Leywegzijde op, desnoods door aparte busbaan op te offeren en de
bussen over de trambaan te laten rijden.
2. Zie af van het bouwblok B4, dat in het park gebouwd wordt en de verbinding tussen het FNP en De
Kleine Hout belemmert. Het fietspad en de groenstrook erlangs vormen een recreatieve en ecologische
verbinding met Loosduinen en de stad uit!
Ik dank U voor uw aandacht.
Arnim van Oorschot
Portefeuillehouder AVN
Leijenburg, Houtwijk

