
  Stemverklaring AVN over advies voor Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 
 

1. Vermindering van uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor natuur, gezondheid 

en klimaat 

De AVN steunt de voorgestelde maatregelen en aanbevelingen voor Centrum Noord 

in het advies voor zover die resulteren in minder gebruik van de auto, met de 

bijbehorende vermindering van uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor natuur, 

gezondheid en klimaat. Onder andere door de alternatieven fiets en OV te 

bevorderen.  

Primair van belang voor de natuurvereniging is uiteraard behoud en versterking van 

het bestaande groen en uiteraard het toevoegen van groen.  

Er komt volgens de ramingen 15% minder doorgaand verkeer door Centrum Noord, 

25% minder in de spits.  

Ons is echter niet duidelijk of er door de maatregelen ook netto minder autoverkeer 

en luchtvervuiling zal zijn.  
 

2. Mitigerende maatregelen op wegen in de Scheveningse Bosjes  

Op de verkeersplot zien wij een verschuiving, een toename van verkeer op wegen 

door de Scheveningse Bosjes: de Teldersweg en de Dr Aletta Jacobsweg, en op de 

Kerkhoflaan, maar niet langs de Scheveningseweg. Daarom bevelen we aan 

mitigerende maatregelen te nemen, zoals die ook staan in de door de gemeente 

aangenomen Visie voor de Scheveningse Bosjes: verbeteren oversteekbaarheid en 

afname geluidsoverlast van de Teldersweg, vergroening van Dr Aletta Jacobsweg, 

ecotunnel eronder, enz. En zo nodig snelheidsdempende maatregelen. Zie onze 

aanbevelingen aan het eind van het advies. 
 

3. Meer groen en bomen 

Ook hebben wij aanbevolen werk met werk te maken: bij de uitvoering van alle  

maatregelen waar mogelijk groen en bomen toe te voegen. Meer groen is 

opgenomen bij maatregelen voor Burg. Patijnlaan, Prinsessewal, Javastraat, 

Vondelstraat en Scheveningse Veer. Voor een deel van de Mauritskade komt een 

proef. Mocht die proef een succes zijn, wordt het mogelijk daar ook groen en bomen 

toe te voegen en komt er een definitieve verbetering voor de fiets.  
 

4. Co-creatieproces 

De AVN heeft gewaardeerd deel te kunnen nemen aan het co-creatieproces met 

vertegenwoordigers van andere organisaties en de gemeente.  Het is goed externe 

deskundigen te kunnen raadplegen, een onafhankelijke voorzitter te hebben en een 

persoon, al dan niet van de gemeente, die de tekst van het advies in overleg 

samenstelt.   

Dit is een zeer lastige materie met veel tegenstrijdige belangen, hetgeen het proces 

bemoeilijkte. Belangrijk is de tijd te nemen. Niet alleen de gemeente moet 

terugkoppelen met andere afdelingen, ook organisaties moeten ruim de gelegenheid 

hebben om te kunnen terugkoppelen naar hun achterban.  


