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Betreft: Nieuwbouw hoofdkantoor ANWB Wassenaarseweg Den Haag

Geachte heer Wassenaar,
De Algemene Vereniging Voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) maakt zich in
toenemende mate zorgen over de nieuwbouwplannen van de ANWB op hun terrein. Ons kwam ter ore dat
de nieuwbouw tot zelfs 47 meter zou kunnen reiken.
In dit verband wijzen wij u op uw bewonderingswaardige opstelling bij de bouw van de
Marechausseekazerne grenzend aan de ANWB. Uit respect voor het landgoed Clingendael heeft u de
bouwhoogte teruggebracht van ruim 20 meter naar maximaal 14 en 7 meter. U kunt zich voorstellen wat
een kolos het zou zijn als de hoogte inderdaad tot 47 meter zou reiken. Visueel is dat zonder meer een
aanslag op dit Rijksmonument. Het respect dat u toonde bij de bouw van de Marechausseekazerne is toch
zeker een voorbeeld voor uw inzicht destijds, een inzicht dat feitelijk tijdloos zou moeten zijn: Clingendael
is niet veranderd, dus de omstandigheden zijn niet veranderd.
De huidige bouw reikt tot bijna 30 meter. Dat is nog op de rand een acceptabele hoogte, en door
hoogtegradiënten kan lagere bouwhoogte aan de kant van het landgoed worden gerealiseerd.
Uiteraard zijn wij ervan op de hoogte dat de woningnood groot is, en vermoedelijk nog zal groeien. En
menigeen zal het beamen ‘maar niet op deze plaats’ . Wij menen niettemin dat wij aanspraak mogen
maken op respect voor het landgoed, en daarmede de belevingswaarde. Letterlijk duizenden mensen
bezoeken Clingendael, en ja dat zal helaas ook toenemen. Ergens moet toch een grens worden getrokken?
Wij hopen van harte dat u ons pleidooi ter harte wilt nemen, het voorbeeld volgend van uw voorgangers
destijds bij de besluitvorming Marechausseekazerne. En het ertoe moge leiden dat de hoogte beperkt zal
blijven tot maximaal 30 meter.
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