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Inspraak voor de Raadscommissie Ruimte over de Haagse aanpak stikstof  

Caroline de Jong voor de AVN, 19 november 2020 

 

Geachte Voorzitter, geachte Raadsleden, geachte Wethouders, 

In Den Haag  hebben we drie prachtige Natura 2000-gebieden dichtbij. Dat is onze meest bijzondere 

natuur. Deze natuur wordt bedreigd door een heel hoge stikstof depositie. Wat kan daaraan worden 

gedaan? Maatregelen nemen aan de bron en ook natuur herstellen en versterken.  

In de brieven van de Wethouders worden een aantal maatregelen genoemd: de ingezette energie- en 

mobiliteitstransitie, walstroom in de haven, vermindering van uitstoot tijdens de bouw, vermindering van 

uitstoot in de duinen (bij het opbouwen en bevoorraden van strandtenten; tijdens duinbeheer en 

strandtoezicht), uitbreiden van Natura 2000-gebieden, kwalitatieve verbetering ervan, robuuster maken 

van natuur in de stad door uitvoering van de Nota Stadsnatuur. Dat zijn allemaal goede maatregelen! Maar 

we hebben nog een aantal aanvullende voorstellen. 

1. Onderzoek alternatieven voor het verkeer naar de grootschalige  nieuwbouw aan de Zuidrand van 
de stad 

Op het ogenblik wordt enorm gebouwd aan de Zuidrand, in Den Haag en in het naburige Westland. Als u 
daar een tijdje niet geweest bent raden we u aan te gaan kijken (op de fiets natuurlijk). Het is onherkenbaar 
veranderd. En er komt nog veel meer nieuwbouw. Sommige  van deze bouwplannen werden opgeknipt. 
Eigenlijk had een plan-MER moeten worden gemaakt voor het totaal, om alternatieven uit te zoeken. Want 
veel van het verkeer naar deze nieuwbouw rijdt vlak langs Natura 2000-gebieden. Daardoor zal niet minder, 
maar meer stikstofdepositie optreden dan nu het geval is. Geef dus prioriteit aan het ontwikkelen van 
vervoersalternatieven voor dit deel van de stad. Bijvoorbeeld een snelle metro.  
Dat vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen, goed voor het klimaat. 

2. Breid Natura-2000 gebieden uit 

In de brief van de Wethouders staat dat dit wordt onderzocht. We doen een aantal voorstellen: 
-Breid Meijendel uit door het toevoegen van het terrein van Defensie bij TNO, aan de Oude 
Waalsdorperweg. Daar heeft de Raad eerder een motie over aangenomen. 
-Schaf parkeerplaatsen af langs het Zwarte Pad en maak daar natuur van. Er is immers een nieuwe 
parkeergarage. 
-Vraag de Provincie de groengebieden tussen Natura 2000 gebieden Meijendel en Westduinpark toe te 
voegen aan het Natuur Netwerk Nederland. 
-Maak voldoende financiën vrij om de de Nota Stadsnatuur goed uit te kunnen voeren. 
-Ondersteun het behoud van duinvallei Watergat in het Westland, naast het Natura 2000-gebied Solleveld 
en Kapittelduinen. 

3. Tast de kwetsbare natuur van de Ruygenhoek niet aan door de aanleg van extra paden 

In plaats van de aangekondigde kwalitatieve verbetering van Natura 2000-gebied wordt de bijzondere 
natuur van dit deel van Meijendel juist bedreigd door de aanleg van nieuwe paden er dwars doorheen en 
extra toegangsmogelijkheden. Herinnert u zich de problemen die er waren op Scheveningen deze zomer? U 
heeft er een actieplan voor opgesteld. Handhaving is niet goed mogelijk. Daarom is voorkomen beter dan 
genezen. Behoud de harde knip die er nu is tussen de badplaats en de natuur. Wandelaars kunnen blijven  
genieten van de natuur vanaf de huidige paden aan de randen van de Ruygenhoek. 

Tot slot: al deze maatregelen dragen bij aan het behouden en versterken van de biodiversiteit. Wellicht kan 

de Gemeente Den Haag overwegen zich ook aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteit. Delft en Zwolle 

zijn u al voorgegaan, dan zou Den Haag de eerste grote stad zijn. Zie de websites samenvoorbiodiversiteit 

en maakgrijsgroener 
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