Bijlage 2 bij de Reactie van de AVN op de Nota Stadsnatuur
AANVULLINGEN OP NOTA STADSNATUUR in Zuidwest Den Haag

A. Waar is de Westlandse Zoom gebleven?
In de Nota Stadsnatuur staat op pagina 23 een kaartje, met daarop ingetekend een paarse pijl
“bestaande verbinding” van Kijkduin landinwaarts in de richting Kwintsheul. Is dit de “Groenrecreatieve verbinding Kijkduin-Midden-Delfland” langs Ockenburg, Madestein naar het plangebied
Uithofslaan? (Nota Ecologische Verbindingszones p18)
Het is een heel globaal kaartje. Is hiermee de Westlandse Zoom bedoeld?
Ik citeer uit de structuurvisie, groene markeringen zijn van mij
Structuurvisie Westlandse Zoom
Ten tijde van de voorbereiding van het Regionaal Structuurplan Haaglanden speelden voor de
Westlandse Zoom, het gebied op het grensvlak van Den Haag en het Westland, verschillende
beleidswensen als inzet voor de inrichting:
■De ontwikkeling van een robuuste groenstructuur tussen de kust en Midden -Delfland met
recreatie, natuur en water.
■ De ontwikkeling van een omvangrijk luxe woongebied, ter ondersteuning van het internationale
vestigingsmilieu in Den Haag.
■ Duidelijkheid over gebieden waar de glastuinbouw zich over een langere reeks van jaren duurzaam
kan blijven ontwikkelen.
Betrokken partijen bij de Westlandse Zoom kwamen op 5 januari 2001 tot overeenstemming over de
belangrijkste uitgangspunten voor de planontwikkeling. De afspraken zijn vastgelegd in de
Intentieverklaring Westlandse Zoom.
1.2 Doel structuurvisie
De intentieverklaring van 5 januari 2001 spreekt in artikel 1 van een gezamenlijke opdracht: “Partijen
stellen een gemeenschappelijke en samenhangende structuurvisie op voor de driehoek, globaal
aangeduid met het gebied Monster-Eshofpolder-Kijkduin (gemeenten Monster en Den Haag),
alsmede de groene ladder tussen Wateringen en Den Haag. Het gaat daarbij met name om de voor
transformatie aangewezen gebieden en de relatie met de omgeving. De planhorizon van de studie is
2020.
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De drager van de gewenste verbeteringen en van de toekomstige ruimtelijke en functionele structuur
van de Westlandse Zoom is het zogenaamde ‘ladderconcept’: een samenhangend en robuust
landschappelijk raamwerk, opgespannen tussen enerzijds MiddenDelfland en de kust en het ‘stenen’
Den Haag en het ‘glazen’ Westland anderzijds. Dit robuuste raamwerk verbindt bestaande en nieuwe
natuur- en recreatielandschappen (het kust- en duinlandschap, de park- en sportgebieden van Den
Haag, de nieuwe waterrijke gebieden in het zuidelijke deel van de Zoom en Midden-Delfland) én
biedt ruimte voor nieuwe hoogwaardige functies. De ‘ladder’ is opgebouwd uit: ‘Bomen’ De ‘bomen’
van de ladder worden gevormd door de Lozer- en Wippolderlaan en parallel daaraan de
Wennetjessloot/ Holle en Lange Watering. Ten westen van Madestein tussen Poeldijk en de kust ligt
nog een derde, kortere boom. Langs de bomen dient een substantiële vergroening en ‘verblauwing’
plaats te vinden, zodanig dat zij als drager van de landschappelijke, recreatieve en waar mogelijk
ecologische verbindingen tussen de kust en Midden-Delfland kunnen dienen. In de bomen worden
de hoofdassen van langzaam verkeer in de noord-zuid richting opgenomen (fietsers, voetgangers,
skaters, paardrijders).
Conclusie
In de Nota Stadsnatuur vind ik de Westlandse Zoom als zodanig niet terug. Op de plankaart staat de
Wennetjessloot/ Holle en Lange Watering niet als ecologische verbinding vermeld. Wie hele goede
ogen heeft kan zien dat hij wel gearceerd staat als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Zie
ook de Natuurnetwerkkaart van de provincie Zuid Holland.
Waarom neemt de Nota Stadsnatuur hem dan niet op als nieuwe ecologische verbinding? Zie ons
voorstel op onderstaande kaart.
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B. Aanvullingen op de nota stadsnatuur in Zuidwest Den Haag

1 Buurtpark ’t Kleine Hout Groengebied
Het Florence Nightingalepark is aangemerkt als groengebied in de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur. AVN stelt voor ook Buurtpark ’t Kleine Hout aan te merken als
groengebied.
Het Florence Nightingale Park vormt, samen met het buurtpark De Kleine Hout, een
belangrijke groene recreatieve buurtvoorziening, grenzend aan de dicht bebouwde
woonwijk Leyenburg.
AVN benadrukt dat het Florence Nightingalepark en Buurtpark Het Kleine Hout één
geheel vormen. De verbinding tussen het Florence Nightingalepark en Buurtpark Het
Kleine Hout aan de overkant van de Escamplaan is essentieel voor het behoud van
de recreatieve en versterking de ecologische waarde van het park
Tussen beide parkdelen ligt onder de Escamplaan een duiker met daarin enkele
faunatunneltjes. Ze verbinden de waterloop in ‘t Kleine Hout met de nieuw
aangelegde waterpartij in het Florence Nightingalepark.i

Daarnaast ligt het Florence Nightingale Park op de kop van twee belangrijke
recreatieve routes door ’t Kleine Hout heen: de fietsroute naar Loosduinen (de
voormalige Houtweg, nu Lange Houtwegpad, richting Madestein) en een
wandelroute haaks daarop die via voormalige landgoederen Roosendaal en Meer en
Bosch naar zee voert. Het zijn beide belangrijke groene aders die de natuur de stad
in voeren en de recreant de stad uit.
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2. Een ‘vergeten’ Ecologische structuur: Van Groengebied Bosjes van Pex
over Florence Nightingalepark en het Groen Assenkruis naar Wateringse Veld
• Bosjes van Pex
• Groengebied Florence Nightingalepark; als groengebied onderdeel van de
Stedelijke Groene Hoofdstructuur, zie Nota Stadsnatuur p20. Voeg daaraan
toe (1) Buurtpark ’t Kleine Hout
• Groen Assenkruis (uit Nota Ecologische Verbindingszones 6.2, p32)
De Groene Assen liggen in een
naoorlogs deel van Den Haag, dat
aangelegd is in de periode 1949 tot
1963. Kenmerkend is de ruime opzet,
zowel in de bebouwing als in het groen.
Het gaat om het Groene Assenkruis,
gevormd door de groenzones rondom de
sportvelden en volkstuinen langs de
Melis Stokelaan en de Dedemsvaartweg
en de groene randen langs Lozerlaan,
Escamplaan en Meppelweg. Al deze
groene assen zorgen voor een
verbinding tussen het Zuiderpark en De
Uithof en een verbinding tussen de
Erasmuszone en het Florence
Nightingalepark.
• Erasmuszone (uit Nota Ecologische
Verbindingszones 6.4. p34

De Erasmuszone is een langgerekte
groene strook met een watergang langs
de Erasmusweg, tussen de Lozerlaan en
station Moerwijk. Het is een verbinding
tussen de grote groengebieden De
Uithof en de Rijswijkse Voorden. Op
grotere schaal is het een onderdeel van
de verbinding tussen de duinen en
Midden-Delfland. De Erasmuszone sluit
aan op twee andere verbindingszones in
de stad: in het oosten op de Laakzone
en in het zuiden op de zones in
Wateringse Veld (Erasmusveld,
Tomatenlaan en Rijnerwatering).
Ontbreken nog, zie kaart,
Stapstenen
Rosenburg/ Walnootstraat (zie
ook (4))
Groen langs water in bestemmingsplan Houtwijk
’t Kleine Hout
Zonnegaarde en Park Johanna
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3. Een aanvulling op het Groen-blauwe Netwerk: Houtwijk Corridor
Kwaliteitsverbetering van de ecologische verbindingszones is gewenst. Zo’n
kwaliteitsverbetering van de ecologische structuren is van belang voor:
A. Natuurwaarden van water en groen Een robuuste ecologische structuur met een
goede kwaliteit zorgt voor verschillende leefomstandigheden voor een diversiteit aan
soorten. Een goede kwaliteit vergroot de draagkracht van het systeem voor
negatieve invloeden als verstoring of klimaatverandering. Een diversiteit aan soorten
heeft ook een uitwaaieringseffect naar de omgeving van de ecologische
verbindingszones.
B. Natuurbeleving en recreatie Contact met natuur en natuurlijke processen is van
groot belang voor de mens. Er is een toenemend besef dat het belangrijk is kinderen
regelmatig in contact te brengen met natuur. Dit bevordert hun betrokkenheid bij
natuur als volwassene. De functie als ecologische verbindingszone is goed te
combineren met extensieve recreatie als wandelen en fietsen1,
Stad en Groen moeten met elkaar verbonden worden door groene en blauwe
aders, die de stad dooraderen. Via de aders en corridors dringt de natuur als
vingers de stad in. Zij leiden de natuur de stad in en dragen zo bij aan de
biodiversiteit in de stad. Om de achteruitgang van plant- en diersoorten tegen te
gaan moeten ecologische verbindingen zo breed en natuurlijk mogelijk zijn.
Andersom wil de (extensieve) recreant vanuit de stad op aantrekkelijke wijze het
groen kunnen bereiken: te voet, op de fiets en over water. Ook dat kan via een
groen-blauwe ader.
Zo’n corridor vinden we in de wijk Houtwijk.

Groen blauwe aders in Bestemmingsplan Houtwijk vanuit Groengebied Florence Nightingale Park/ ’t Kleine Hout
1

Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag 2008-2018, p.10
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Het fietspad de Houtweg vormt samen met een watergang een ecologische
verbinding tussen Loosduinen (richting Madestein) en buurtpark ‘t Kleine Hout, via
het groen van wijkpark Bokkefort. .
Vanaf het Kleine Hout loopt de groenblauwe ader haaks daarop over de Oude
Haagweg en landgoed Rosenburg richting kust.
Deze verbindingen leiden de natuur de stad in en draagt zo bij aan de biodiversiteit in
de stad. Om de achteruitgang van plant- en
diersoorten tegen te gaan moeten
ecologische verbindingen zo breed en
natuurlijk mogelijk zijn. In het
bestemmingsplan ligt de zone verankerd
als een reeks aaneensluitend wijk- en
buurtgroen.
Op de plankaart van Bestemmingsplan
Houtwijk is dat goed te zien. In de
toelichting lezen we:
“Centraal ligt (hierin) wijkpark Bokkefort
met uitlopers (ook) naar de Houtwijklaan.
Het park grenst aan de Escamplaan ter
hoogte van de busbaan. Aan de overzijde
ligt het Florence Nightingalepark en het
HAGA ziekenhuis.” Met andere woorden,
vanaf wijkpark Bokkefort gaan groene
uitlopers naar Escamplaan (hoofdboomstructuur) aan de zuidkant en Houtwijklaan
en Oude Haagweg in het Noorden (ook
‘groen’ in het bestemmingsplan).
Kortom: het is belangrijk -ook bij nieuwe
ontwikkelingen- de groenblauwe aders te
respecteren, die samen de Houtweg corridor
vormen tussen groengebieden, van
Madestein/Loosduinen naar ‘t Kleine Hout,
en van ’t Kleine Hout richting Rosenburg/ Westduinpark.
4. Landgoed Rosenburg/ Walnootstraat
Landgoed Rosenburg ligt in het verlengde van de Houtwijkcorridor richting kust. Van
hieruit kan men wandelen (komend van van openbaar vervoerknooppunt Leyenburg)
via parken en groene zones langs landgoed Rosenburg naar Landgoed Meer en
Bosch. Bijvoorbeeld door de groenstroken ten zuiden van Meer en Bos die met de in
de Nota Stadsnatuur worden toegevoegd aan de SGH. (Zie onderstaande kaart). De
wandelroute volgt een groen-blauwe ader die de stad uit voert. In dit geval: tot aan
de rand van het Westduinpark. Je dichter bij huis wandelend en fietsend te
ontspannen vormt onmiskenbaar een tegenwicht tegen het gehaaste leven in de
Randstad.
Landgoed Rosenburg/ Walnootstraat vormt eveneens de ontbrekende schakel in de
onder (2) vermelde ‘Vergeten ecostructuur’ die de ecologische verbindingen in de
Nota Stadsnatuur kunnen complementeren.
6

Vanuit Wijkpark ’t Kleine Hout buigt de waterloop vanuit het zuiden in de richting van
het landgoed af en komt bij het landgoed uit.
Het zou goed zijn de waterloop met naastgelegen groen langs de Walnootstraat tot
Ecologische Verbinding te verklaren en als zodanig in te richten.
De hoofdboomstructuur j in de Thorbeckelaan vormt ook een verbinding in de
richting van de Bosjes van Pex.

Waterloop langs de Escamplaan, afbuigend naar Rosenburg

Samenvattend, in Den Haag Zuid West/Loosduinen is een netwerk aanwezig van
groene aders, zoals de ‘vergeten ecostructuur’ van de Zweth naar de kust en haaks
daarop de Houtwegcorridor, die aan het SGH kan worden toegevoegd. In ieder geval
stepping stones/ wijkparkjes ’t Kleine Hout en Bokkefort die er deel van uit maken, en
zo mogelijk ook de groenblauwe ader langs de Walnootstraat.
Den Haag, 9 september 2020
Arnim van Oorschot, Portefeuillehouder AVN
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