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Aan de Commissie Leefomgeving en de Commissie Ruimte 

Aan het College van Burgermeester en Wethouders 

t.a.v. Wethouder Bredemeijer 

c.c. Wethouder Mulder 

 

      

                                                                                                                 Den Haag, 30 september 2020 

 

Reactie van de AVN op de nieuwe Nota Stadsnatuur   
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9045102/1/RIS305824_Bijlage_1 

         

 

Geachte Raadsleden, geachte Wethouder, 

 

De ‘Nota Stadsnatuur’ is de opvolger van de ‘Nota Ecologische Verbindingszones’ en staat 

geagendeerd op 28 oktober. Bij deze een samenvatting van onze analyse van sterke en zwakke 

punten, die meer uitgebreid wordt toegelicht en uitgewerkt in de bijlage. 

De Nota Stadsnatuur is een belangrijke beleidsnota met veel positieve punten, uitbreiding van 

de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH), aanpak van resterende knelpunten in de 

ecologische verbindingen, verhoging van de kwaliteit van de SGH door ecologisch beheer, 

beheerplannen, monitoring, natuurkansenscan bij projecten,  versterking van groene stapstenen 

als ondersteunend netwerk, en veel andere maatregelen goed voor natuur in de stad. 

De AVN doet een aantal aanvullende voorstellen voor de natuur: 
 

• het gemeentebeleid voor het duurzaam instandhouden en versterken van de Stedelijke 

Groene Hoofdstructuur opnemen in de Nota en ook de Omgevingsvisie, en uitwerken in 

het Omgevingsplan; 

• maatregelen voor het terugdringen van stikstofbelasting tbv de biodiversiteit toevoegen 

aan de Nota; 

• de Provincie vragen aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN) toe te voegen de 

groengebieden tussen de Natura 2000 gebieden Oostduinen/Meijendel en Westduinpark 

en een ecoverbinding tussen landgoederen/buitenplaatsen langs de Vliet; 

• de bestaande en gewenste verbindingen (p23) aanvullen met ambities uit de 

voorgaande nota, met name de verbinding tussen Zweth en Vlietzone; 

• aan de Provincie vragen om toevoeging van het terrein van Defensie langs de Oude 

Waalsdorperweg aan het Natura 2000 gebied Meijendel (zie motie Raad 17-10- 2019); 

http://www.avn.nl/
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• verdere uitbreidingen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur toevoegen: stepping 

stones langs de kust, fijnmazig netwerk in Stadsdeel Scheveningen, groen langs het 

Verversingskanaal, de ecologische verbinding (NNN) langs de Westlandse Zoom, de 

‘vergeten ecostructuur’ in Zuidwest, met name Buurtpark ’t Kleine Hout; 

• oplossen van nog resterende knelpunten in de ecologische verbindingen. Vooral ook 

toevoegen een verbinding voor mens en dier over de Teldersweg (zie Visie voor 

Scheveningse Bosjes); 

• meer gedetailleerde kaarten, van bestaande en gewenste verbindingen, de SGH 2020, 

ecologische verbindingszones, bloemenweides en andere beheermaatregelen. 

 

De AVN vraagt de Gemeenteraad om voldoende financiering voor beheer van het groen in 

de stad tbv de natuur. 

Tot slot: 
De grote druk op natuurgebieden in Den Haag door verstedelijking, intensief recreatief 
gebruik en de stikstofproblematiek, vraagt naast het goede beleid in deze nota, om een 
grootschalig gebaar richting natuur. Een robuust nieuw natuurgebied in of rond Den Haag of 
wellicht zelfs voor de Haagse Kust. 

 

Uiteraard zijn wij bereid deze reactie nader toe te lichten. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Dick Ooms       Aletta de Ruiter 
Voorzitter AVN      Secretaris 
 
 
 
Bijlage 1 op p3 Analyse van sterke en zwakke punten uit de Nota, meer uitgebreid uitgewerkt, 
Bijlage 2 (Separaat) Aanvullingen mbt Zuidwest. 
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Bijlage 1 bij de Reactie van de AVN op de nieuwe Nota Stadsnatuur , 30 september 2020  
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9045102/1/RIS305824_Bijlage_1 
 
 
Er staat een groot aantal positieve punten in de Nota: 
 

• Als ambitie voor de Omgevingsvisie: “De keuze om van Den Haag een natuurinclusieve 
stad met een vitale stadsnatuur te maken” (p81). 

• de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) wordt uitgebreid, groenstroken en 
watergangen worden toegevoegd.   

• een aantal resterende knelpunten in de ecologische verbindingen wordt aangepakt (veel  
maatregelen zijn al genomen met de Nota Ecologische Verbindingszones). 

• ecologische verbindingszones moeten voldoende breed zijn met ruimte voor 
rustgebieden voor de natuur. 

• er wordt niet alleen gekeken naar oppervlak/kwantiteit, maar ook kwaliteit: beheer- en 
inrichtingsplannen met maatwerk voor de natuur worden opgesteld/geactualiseerd voor 
alle delen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De resultaten daarvan worden 
gemonitord. 

• er worden meer kruidenrijke graslanden ingezaaid; goed voor insecten. 

• een gefaseerd en zorgvuldig maairegime voor planten en dieren  wordt uitgerold over de 
hele stad. Waar mogelijk wordt gazonbeheer omgezet naar ecologisch beheer; 

• aanleg en behoud van struiken voor voedsel en beschutting voor dieren; geleidelijke 
overgang van gras via struikgewas naar bomen; meer dood hout; 

• in de ecologische verbindingszones worden alleen inheemse planten gebruikt. 

• verplichte ‘natuurkansenscan’ bij projecten in de buitenruimte.  

• “Door groene stapstenen te versterken in de stad, ontstaat een ondersteunend netwerk 
rondom de groengebieden en ecologische verbindingszones.” (p48) 

• actief beleid:  
- toepassing van het puntensysteem bij natuur inclusief bouwen; groene daken, groene 
gevels; 
- voortzetting van natuur- en milieueducatie;  
- monitoring van de stadsnatuur;  
- beperking van verlichting;  
- helder, natuurrijk water; muurplantvriendelijke kades;  
- groene tuinen;  
- gebouw bewonende vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen 
(soortenmanagementplan); 
- de beheersing van lastige soorten (zoals de woekerende Japanse duizendknoop); 
- de toekomst: “dat grootschalige stadsvernieuwingen gepaard moeten gaan met het 
aanleggen van grote, groene corridors met ruimte voor mens en natuur.” (p54) 

• het gemeentebestuur is weer trots op de prachtige Haagse natuur. Het College van 
BenW schrijft: "Natuur is er om van te genieten, verwonderd door te raken en om mee 
verbonden te voelen". 

• meer uitdragen van het belang van natuur door meer communicatie en meer participatie 
van bewoners bij het maken van plannen: samen voor de natuur! 

 
Allemaal heel goede punten waar we als AVN zeker achter staan! 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9045102/1/RIS305824_Bijlage_1
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Wat nog beter kan/ aanvullingen, voorstellen: 
 
1. De door de Gemeenteraad aangenomen verplichting tot het duurzaam in stand houden en 

versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuuri opnemen in de Nota Stadsnatuur en in 
de Omgevingsvisie.  
En uitwerken in regels in het Omgevingsplan voor de stad dat komt in plaats van de  
bestemmingsplannen, bijv. (uit bestaande bestemmingsplannen overnemen): 
- geen nieuwe verharding, afgraven, egaliseren, verhogen enz.   
- geen toevoegen van gebouwen/ “bouwwerken geen gebouw zijnde” ten koste van    
natuuroppervlak,  
- geen nieuwe verlichting, 
- geen barrières zoals voor kleine dieren ondoorlaatbare hekken enz. 
- toepassen van natuurvriendelijke oevers/ kades. 
 

2. De toename van de stikstofbelasting is een van de grootste oorzaken van verlies aan 
biodiversiteit. Daarom dit toevoegen aan de Nota en daarbij aansluiten op het 
gemeentebeleid voor de terugdringing daarvan, zie bijv. de brief d.d. 17 juli jl. van Revis en 
van Tongeren (RIS 305865): o.a. kwalitatieve verbetering en uitbreiden Natura 2000 
gebieden, robuuste stedelijke natuur, bronmaatregelen die emissie reduceren. 

 
3. Toevoegen aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

- Hubertusduin en (Nieuwe) Scheveningse Bosjes, belangrijk voor de verbindingen tussen        
Natura 2000 gebieden 
Oostduinen/Meijendel en 
Westduinpark, 
- en een verbinding tussen de 
landgoederen/buitenplaatsen 
in Leidschenveen-Ypenburg en 
Rijswijk (langs de Vliet).  
Deze verbinding tussen de 
landgoederen ook toevoegen 
aan de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur. 
Zie AVN brief aan de Provincieii . 
Antwoord Provincie: “Op uw 
verzoek zullen wij in overleg 
met de gemeente Den Haag 
bezien of deze gebieden bij een 
toekomstige herziening op de 
NNN-kaart kaart kunnen 
komen”.  
 

 
4. Toevoegen aan het Natura 2000 gebied van een terrein van defensie naast de Oude 

Waalsdorperweg, zie motie Gemeenteraad 17 oktober 2019. 
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5. Aan de bestaande verbindingen en gewenste verbindingen (p23) toevoegen, uit de  

ambities voor versterking van de Stedelijke Groene Hoofdstructuuriii : 
-  verbinding 3 evenwijdig aan de kust tussen Zweth en Vlietzone, 
- verbinding 1 Kijkduin- Midden Delfland doortrekken tot aan verbinding 3,  
- verbinding 4 Landgoederenzone Den Haag – Wassenaar, 

Verder uitwerken van verbinding 3 in de Vlietzoneiv. 

 
6. Verdere uitbreidingen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur zijn nodig: 

6.1. Het belang van Scheveningen als stepping-stone tussen de Natura 2000 gebieden 
Westduinpark en Meijendel wordt onderbelicht. Wij zien dit graag versterkt. Deze visie 
past ook goed bij het besef dat wij onderdeel uitmaken van het Nationaal Park 
Hollandse Duinen. Voor de kuststrook, zie AVN nota  ‘Scheveningen Natuurrijk Zeedorp 
in Nationaal Park “Hollandse Duinen”’v. 
Toe te voegen stepping stones direct langs de Scheveningse kust zijn bijvoorbeeld 
natuurdaken, havenstrandjes, halfopen verharding enz. o.a. voor trekvogels.  
Eén van de kleine strandjes rond de havenhoofden en/of de zwaaikom aanwijzen als 
zeehondenuitrust strandje. In Scheveningen komen regelmatig zeehonden en zeevogels 
aan land om te herstellen of uit te rusten. Bezoekers beleven hier veel plezier aan. 
Nergens vinden de dieren echter echt rust. Wij pleiten er voor één strandje  
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in het havengebied aan te wijzen als Zeehondenstrandje, waar mensen -zonder dit te 
betreden- kunnen genieten van de dieren. 

6.2. Het fijnmazig netwerk in stadsdeel Scheveningen, zie de ‘Visie wijk- en buurtgroen 
Scheveningen’vi. Het kleine parkje ‘Sunny Court’ als stepping stone daaraan toevoegen. 

6.3. Goed dat het Verversingskanaal als ecologische zone aan de kustzijde een stukje wordt 
uitgebreid. Maar het loopt hier wel dood in de visie, terwijl deze zich in de praktijk 
voortzet in het havengebied. Aan de binnenlandse zijde wordt het Verversingskanaal in 
de werkelijkheid als ecologische verbinding voorgezet tot bij de Energiefabriek. Door de 
Gemeente worden rietoevers en ecologische taluds aangelegd. Voorgesteld wordt de 
verbinding richting haven en tot bij de Electriciteitsfabriek door te trekken. 
Daar hoort o.i. steeds een goed zoneringsplan bij waarbij tegenover recreatie ook natuur- 
en rustgedeelten worden aangewezen. Wellicht aan één zijde intensiever gebruik en 
recreatie en de andere zijde accent op rust en natuur. 

6.4. Toevoegen van een ecologische verbinding tussen de landgoederen/buitenplaatsen in 
Leidschenveen-Ypenburg en Rijswijk (langs de Vliet). (zie ook hierboven punt 3) 

6.5. Langs de Westlandse Zoom ligt een ecologische verbinding  van het Natuurnetwerk 
Nederlandvii, die onduidelijk is aangegeven in de kaart van de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur. We stellen voor die als ecologische verbindingszone toe te voegen in de 
Stedelijke Groene  Hoofdstructuur. 

6.6. Toevoegen van de verbindingszone de ‘vergeten ecostructuur’ tussen  Zwethzone en 
kustviii met als stepping stones onder andere groengebied ‘t Kleine Hout (gelegen naast 
het Florence Nightingale Park) en de groen-blauwe ader langs de Walnootstraat. Samen 
met ander kleinschalig groen, in het verlengde van het Groene Assen Kruis, tot de Bosjes 
van Pex en het Westduinpark, die al deel uitmaken van de SGH. Op p 23 van de nota 
staat deze overigens al als gewenste/kansrijke verbinding: een witte pijl. Een kans dus om 
die nu al op te nemen. AVN stelt voor in ieder geval ook Buurtpark ’t Kleine Hout aan te 
merken als groengebied in het SGH. Dit sluit weer aan op andere groene aders, 
bijvoorbeeld de Houtwijkcorridor langs wijkpark Bokkefort richting Madestein. 

6.7. Er is in Den Haag Zuidwest, in Houtwijk, Nieuw Waldeck, in feite in grote delen van de 
stad buiten het centrum, bijv. ook het Benoordenhout of Mariahoeve, een groenblauwe  
dooradering met stapstenen aanwezig. Goed dat de gemeente die als ondersteunend 
netwerk wil versterken (zie hierboven, p 48). Deze zijn nu als ‘groen’ in 
bestemmingsplannen vastgelegd, belangrijk deze kwaliteit van de stad in de nieuwe 
Omgevingsvisie en -plan te bestendigen. 
 
 

7. Er ontbreken nog knelpunten aan de lijst die wordt aangepakt op p100 : 
- oversteek Teldersweg voor mens en dier (zie Visie op Westbroekpark en Scheveningse 
Bosjesix); 
- Verhulstplein, een belangrijk knelpunt, zie Nota Ecologische Verbindingszones; 
- Ecotunnel Van Alkemadelaan vanuit Klein Zwitserland naar Oostduinenx, ter hoogte van 
sportpark Klein Zwitserland). Staat in de Nota Ecologische Verbindingszones maar is niet 
uitgevoerd; 
-werk met werk maken: bij werkzaamheden aan wegen (bijv. nieuwe bestrating,) die een 
barrière vormen in groengebieden en voor groen-blauwe aders is er een kans 
faunavoorzieningen aan te leggen. 
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8. De Zandmotor is op dit moment geheel ingericht voor recreatie. Nergens vinden zeehonden, 
steltlopers en sterns plek om te rusten of zich voort te planten. Wij pleiten vanuit de 
ecologische structuur voor het opzetten van een zoneringsplan waarbij ook de natuur een 
plek krijgt.  
 

9. Dilemma’s en aanbevelingen 
1. goede balans vinden in de beheerplannen tussen benodigd zonlicht voor bloemrijke 

zones en de her-/aanplant van bomen: bomen dragen bij aan de opvang van broeikasgas 
CO2 en water, bomenrijen zijn van belang voor vleermuizen; 

2. bij de Natuurkansenscans zorg om kwaliteit/onafhankelijkheid, mede gezien ervaring 
met scans in het kader van de Nota Natuur (worden “toegeschreven” naar de wensen van 
de opdrachtgever, vaak weinig onderzoek ter plekke/ in een verkeerd seizoen.) Bijv. 
advies van de stadsecologen vragen en gebruiken maar ook organisaties als de AVN met 
lokale kennis; 

3. zorg om conflicten tussen natuur en toegenomen recreatie, en het faciliteren ervan door 
de gemeente (bijv. Ruigenhoek, nota Haagse Iconen): geef prioriteit aan de natuur! 

4. vanwege de klimaatverandering wordt meer waterberging aangelegd, ten koste van 
groen en bomen, die juist helpen klimaatverandering te voorkomen: daar is compensatie 
voor nodig. 

Deze dilemma’s in de nota graag benoemen en uitwerken.  
 
10. Verdere verbeteringen, verduidelijkingen, preciezere kaarten (bijv. overnemen uit de 

eerdere Nota Ecologische Verbindingszones) 
1. Duidelijker uitwerken van de kaart van bestaande verbindingen en gewenste 

verbindingen op p23. Vergelijk met de kaart van de ambities voor versterking van de 
Stedelijke Groene Hoofdstructuur uit de Nota Ecologische Verbindingszones p18. Ook de 
nieuwe kaart van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duidelijker uitwerken, zie xi; 

2. in bijlage 4 p.91 kansen is niet duidelijk waar de nieuwe bloemenweides precies komen 
of waar het ecologisch maaibeheer wordt toegepast, graag een lijst toevoegen waar per 
nummer precies met tekst staat aangegeven waar de locatie is, op straatniveau; of 
grotere en preciezere kaarten;  
Behalve bloemenweides en maaibeheer ook andere maatregelen opnemen (zie positieve 
punten hierboven en nota ecologische verbindingszones), aanplant struiken, aanleg 
natuurlijke oevers enz. Langs de Wennetjessloot (Westlandse Zoom) zouden 
bijvoorbeeld meer ecologische oevers kunnen worden aangelegd. xii  

3. opnemen in een bijlage van beschrijvingen en kaarten van elk van de verschillende 
ecologische verbindingszones, zoals die stonden in de eerdere ‘Nota Ecologische 
Verbindingszones’;  

4. Zijn de maatregelen uit de Nota Ecologische Verbindingszones allemaal uitgevoerd?  
Zie bijlage K, p103-131, onder andere struiken aanplanten, mantel- en zoomvegetatie 
ontwikkelen, uitheemse soorten vervangen, gras ecologisch beheren, oplossingen voor 
knelpunten. Zie bijv. kaart faunapassages: 
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=85c6b78dfaf6422ca59
adc7a46515db7 Een groot aantal faunapassages zijn aangelegd,  maar  de oplossingen 
voor de Van Alkemadelaan niet. Waarom niet? Zouden bepaalde maatregelen alsnog 
kunnen/ moeten worden uitgevoerd?  
 

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=85c6b78dfaf6422ca59adc7a46515db7
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=85c6b78dfaf6422ca59adc7a46515db7
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Daarom als basis voor beheer- en inrichtingsplannen voor ecologische verbindingszones 
de natuurdoelen/maatregelen nemen uit de bijlagen van de Nota Ecol. Verbindingszones. 
Tot dat de plannen geschreven/geactualiseerd zijn, die tijdelijk aanhouden. 

5. de randen van sportvelden worden "niet-ecologisch" onderhouden door aparte 
afdelingen van gemeenten (Sport/Cultuur) wat een groot verlies betekent voor de 
natuur, hier is een kans dit te veranderen naar ecologisch beheer; 

6. bedrijventerrein Forepark “vergroenten” met eetbare bedrijfshekken zoals die van de 
"straatboer".xiii 

 
 

 
i het op 15 december 2016 bij het aannemen van de Agenda Groen door de Gemeenteraad weer 

bevestigde gemeentebeleid: "Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur 

verplicht het gemeentebestuur zich om deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in 

stand te houden en waar mogelijk te versterken." 

Zie ook 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene

%20Hoofdstructuur kaart SGH uit 2018 

ii https://avn.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-01-zienswijze-AVN-NNN-def.pdf 
 
iiiNota Ecologische Verbindingszones p18 
 
iv Zie kaart uit https://www.zuid-
holland.nl/publish/pages/24466/a6_startdocument_toekomstbeelden_voor_de_vlietzone_docx
.pdf 

 
 
 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene%20Hoofdstructuur
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene%20Hoofdstructuur
https://avn.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-01-zienswijze-AVN-NNN-def.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24466/a6_startdocument_toekomstbeelden_voor_de_vlietzone_docx.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24466/a6_startdocument_toekomstbeelden_voor_de_vlietzone_docx.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24466/a6_startdocument_toekomstbeelden_voor_de_vlietzone_docx.pdf
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v https://www.avn.nl/wp-content/uploads/2020/01/notitie-zeehavennatuur-4.0-klein.pdf  
  Scheveningen natuurrijk zeedorp 

 
Verbinding tussen Natura 2000 gebieden: 
.zeereepvegetatie  4 6 14 
.kademuren natuurinclusief 5 11 
.rustplek voor trekvogels  2 4 5 11 14  
.daken toegankelijk houden voor vogels 13 
.havenstrandjes voor dieren 6 kansrijkst: 14 
 
Kades kunnen -zoals aangeven in de Nota- van belang zijn voor begroeiing. Maar wij zouden hier 
aan willen toevoegen dat zij door slimme ingrepen ook dieren leefruimte kunnen geven. 
Wellicht neststenen, een vooroever e.d. Met name voor de haven pleiten wij voor de aanleg van 
holle oevers, zoals nu al aanwezig bij de Visafslag. Deze worden door veel dieren -onder andere 
de IJsvogel- veelvuldig gebruikt. 
 
vi https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/425492 p29 en 
p83-87 
   ‘Visie wijk- en buurtgroen Scheveningen’, op advies van een extern ingehuurde ecoloog: 

Uitbreiding SGH5.2 :  fijnmazig netwerk Scheveningen

uit: ‘Visie wijk- en buurtgroen Scheveningen
overzicht groen en water inclusief 
particuliere tuinen p29, p83-85

groen, verbindingen
aanwezig

rood: kansen
voor een meer
fijnmazig netwerk

Schema van het te verbeteren
aanvullende fijnmazige netwerk:
bestaand groen meer ecologisch en
zoeken naar nieuwe verbindingen

 

https://www.avn.nl/wp-content/uploads/2020/01/notitie-zeehavennatuur-4.0-klein.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/425492 p29%20en%20p83-87
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/425492 p29%20en%20p83-87
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vii 
https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae
687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992 
Westlandse Zoom 
In de Structuurvisie Westlandse Zoom, het gebied op het grensvlak van Den Haag en het 
Westland, staat als beleidswens voor de inrichting:  
■De ontwikkeling van een robuuste groenstructuur tussen de kust en Midden -Delfland met 
recreatie, natuur en water.  
 

 
In de Intentieverklaring Westlandse Zoom zijn afspraken daarover vastgelegd. Drager  
is het zogenaamde ‘ladderconcept’ tussen enerzijds MiddenDelfland en de kust en het ‘stenen’ 
Den Haag en het ‘glazen’ Westland anderzijds. De ‘ladder’ is opgebouwd uit de Lozer- en 
Wippolderlaan enerzijds en parallel daaraan de Wennetjessloot/ Holle en Lange Watering. Ten 
westen van Madestein tussen Poeldijk en de kust ligt nog een derde, kortere boom.  
In de Nota Stadsnatuur is de Westlandse Zoom als zodanig niet opgenomen, op kaart van de SGH 
staat de Wennetjessloot/ Holle en Lange Watering niet als ecologische verbinding vermeld. 
Vandaar het voorstel deze als ecologische verbinding op te nemen, zie onderstaande kaart. 

 
Voor een meer uitgebreide toelichting zie bijlage 2 A AANVULLING WESTLANDSE ZOOM 

https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992
https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992
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viii 

 
 
Voor een meer uitgebreide toelichting zie bijlage 2 B AANVULLINGEN Stadsnatuur ZW Den Haag 

ix 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5718859/1/RIS297966_Bijlage_Visie_Denktank_

Westbroekpark_en_Scheveningse_Bosjes_inclusief_Waterpartij 

x in Nota Ecol. Verbindingszones p114, 10 18a 
 
xi 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene
%20Hoofdstructuur 
 
xii 
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e8d24213609d49928b9599a2
f121bca9 
 
xiii https://www.straatboer.nl/projecten/bonenparade/ 
 
 
 

(oud voorstel van het Haags Milieu Centrum)

p23 gewenste/kansrijke
verbinding (witte pijl).

SGH
p20

6.6: Toevoegenverbindingszonetussen Zwethzoneen kust, met name

‘t Kleine Hout (en andere stepping stones, onder andere Rosenburg/ Walnootstraat,  

Zonnegaarde en Johannapark)

nu deel SGH!

nog geen  deel SGH

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5718859/1/RIS297966_Bijlage_Visie_Denktank_Westbroekpark_en_Scheveningse_Bosjes_inclusief_Waterpartij
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5718859/1/RIS297966_Bijlage_Visie_Denktank_Westbroekpark_en_Scheveningse_Bosjes_inclusief_Waterpartij
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene%20Hoofdstructuur
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6827741/3/RIS300506%20Stedelijke%20Groene%20Hoofdstructuur
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e8d24213609d49928b9599a2f121bca9
https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e8d24213609d49928b9599a2f121bca9
https://www.straatboer.nl/projecten/bonenparade/

