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Reactie t.a.v. Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten,
Voor Raadscommisie Ruimte, 5 januari 2021, Agendapunt F
Zuidwest is één van de meest groene wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet
van lanen, singels, parken en pleinen.
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) stelt zich ten doel om de kwaliteit van het
groen in Den Haag en randgemeenten te behouden. Daartoe wordt met een kritisch oog gekeken
naar de ontwikkelingen op grote en kleine schaal.
De AVN benadrukt het belang van het behoud van de groenblauwe structuur en deze als basis te
nemen voor de toekomstige inrichting voor de verdichtingsopgave.
Goed als er bij toenemend bouwvolume het groen in principe gehandhaafd blijft. We merken op dat
in het belendende Morgenstond de vertegenwoordigde woningcorporaties daarbij aansluiten. Zij ook
willen immers bij de verdichting in de hoogte bouwen en het bestaande groen behouden.
Groen in kwaliteiten
Het ambitiedocument beoogt terecht de groenstructuur te versterken en de openbare ruimte te
vergroenen. We vragen naast gebruikswaarde voor het toenemend aantal inwoners speciale
aandacht voor natuurwaarden. Groen is er in verschillende kwaliteiten.
Het is zinvol onderscheid te maken in drie soorten groen in het plangebied.
• Parken
genoemd in het ambitiedocument zijn het Zuiderpark, de sportvelden in midden-Zuidwest en de
Uithof. Zij herbergen naast recreatieve waarde ook natuurwaarden. Bij verdichting ontstaat wel
toegenomen druk op de bestaande groengebieden.
• Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur
Het Groen Assenkruis met ook de Erasmusweg en Melis Stokelaan maken deel uit van de Stedelijke
Ecologische Hoofdstructuur en herbergen vele ecologische en natuurwaarden. Daarvoor vragen wij
als Vereniging voor Natuurbescherming speciale aandacht: Laat de verbindingen ook natuurlijk zijn.
De nota Stadsnatuur vraagt groengebieden geschikt maken te voor planten en dieren. Houd in
parken en plantsoenen rekening met insecten (die zijn voedsel voor vogels en vleermuizen).
Bosschages vormen schuilplekken voor kleine zoogdieren en vogels. Let ook op natuurlijke
overgangen tussen grasland, bosschages en bomen/bos.
• Groen Raamwerk.
Groen-blauwe structuren zijn bij herinrichting identiteitsbepalend, zegt het Ambitiedocument
terecht. In de dwarsrichting is de waterstructuur bepalend: Dedemsvaartweg, Vrederustlaan,
Bouwlustlaan en Lozerlaan. In de lengterichting heeft het water -en groensysteem langs de Melis
Stokelaan en de lange singelstructuur door Vrederust een robuust en structurerend karakter. Veel
natuurwaarden zijn gerelateerd aan water, dus (water)vogels, vissen en amfibieën.
Heel belangrijk in deze is de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers, met name in het groene
raamwerk. En zaai langs bermen in met verschillende bloemenmengsels. Wees zorgvuldig bij de
aanleg van waterspeelplekken.
• Gebruiksgroen
Het openbaar groen sluit gebrekkig aan bij groene ruimtes. Dit wordt als onplezierig ervaren. De
wens is om niet alleen kijkgroen te hebben, maar ook gebruiksgroen. Denk daarbij ook aan
geschikte plekken die een natuurlijke beleving geven.V eel groen in de wijk bestaat uit gazon en
hier profiteren flora en fauna weinig van. Het moet er niet alleen schoon en veilig zijn. Goede
onderhoudsplannen zijn wel belangrijk. Voor de inrichting en het beheer van gemeenschappelijke
tuinen bestaan veel interessante ideeën. We helpen graag meedenken.
Met vriendelijke groet
Arnim van Oorschot

AVN

