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Onderwerp: Zienswijze van de AVN op de ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid Zuid-Holland  

 

 

 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

 

De ontwerp Verzamelherziening van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt ter inzage tot 6 maart. De 

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN steunt de zienswijze daarop van de Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland. 

 

Daarnaast willen wij graag ook als AVN van de gelegenheid gebruik maken om een aanvullende 

zienswijze in te dienen op het ontwerp en dan in het bijzonder met betrekking tot natuur in Den Haag 

en omstreken.  

 

In de Omgevingsvisie staat een kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland, zie 

bijlage. Daartoe behoren al een aantal groengebieden/bossen in Den Haag, wat heel goed is. 

 

We vragen u bij deze aan het NNN toe te voegen: het Hubertusduin, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en 

de Scheveningse Bosjes. Deze groengebieden/bossen vormen verbindingen tussen het Natura 2000 

gebied Meijendel/Berkheijde enerzijds en het Natura 2000 gebied Westduinpark anderzijds. Dan gaat 

het met name om bossoorten/ soorten van het bosrijke binnenduin. Zie bijvoorbeeld het 

vogelonderzoek in de Scheveningse Bosjes op www.avn.nl . Qua beheertype zijn deze bossen  

vergelijkbaar met andere gebieden uit de NNN in Den Haag: N17.03, Park en Stinzenbos. 

 

Deze groengebieden/bossen zijn wel al als stedelijk groen opgenomen in de omgevingsvisie, zie bijv. de 

kaart van de ruimtelijke structuur p6 of p 18, waarvoor dank. 

 

Een aantal landgoederen en buitenplaatsen in Leidschenveen-Ypenburg en Rijswijk (langs de Vliet) 

maken eveneens deel uit van het NNN. Deze liggen echter relatief geïsoleerd. We stellen voor deze te 

verbinden door ertussen/ en zo mogelijk ernaartoe een ecologische verbinding te maken, zoals die er 

ook elders in Zuid-Holland aanwezig zijn (paars of donkergroen op de kaarten in de bijlage). Naast de 

buitenplaats Vredenoord komt een nieuw groen-blauw gebied, het Molenvlietpark, dat (op termijn) aan 

de NNN zou kunnen worden toegevoegd. 
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Resumé 

In het kort, wij vragen u het Hubertusduin, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en de Scheveningse Bosjes 

toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland, gezien hun rol voor de ecologische verbindingen 

tussen Natura 2000 gebieden, en ook een ecologische verbinding toe te voegen tussen/naar de 

buitenplaatsen en groengebieden in Leidschenveen-Ypenburg en Rijswijk (langs de Vliet) die behoren tot 

het NNN.  

 

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur 
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