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3. Binckhorst      Caroline de Jong/ Frederike Bloemers 

4. CID       Frederike Bloemers 

5. Paleisplein      Joost Gieskes 

 

STADSDEEL HAAGSE HOUT/ WASSENAAR/ LEIDSCHENDAM/LEIDSCHENVEEN 

6. ANWB      Joost Gieskes 
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8. Hubertusduin     Joost Gieskes    

9. Julia’s Park      Joost Gieskes 

10. Haagse Bos      Adri Remeeus  

11. Schenkstrook     Adri Remeeus 

12. Marlot      Adri Remeeus* 

13. Cartouche      Adri Remeeus 

14. Madeliefveld     Adri Remeeus 

15. Meijendel-de Ruygenhoek    Tim den Outer/Jos Verhoeff 

 
STADSDEEL SCHEVENINGEN 
16. Nieuwe Scheveningse Bosjes   Tim den Outer 

17. Bermbeheer Koninginnegracht   Tim den Outer 

18. Scheveningen Kust     Reinder de Boer 

19. Kades Verversingskanaal    Reinder de Boer 

20. Sunny Court     Reinder de Boer  

21. Doornduin - Statenkwartier    Caroline de Jong/ Reinder de Boer/Eric Wisse 

22. Scheveningse Bosjes    Caroline de Jong 

ZUIDWEST 
23. Florence Nightingalepark/ Escamplaan  Arnim van Oorschot 

24. Morgenstond     Arnim van Oorschot 
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32. Parnassia, Vroondaal, Madestein   Marian Langeveld 
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WESTLAND 
34. Duinvallei het Watergat    Jeannine Engels 
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39. Vuurwerk      Cor van Gaans/ Jos Verhoeff 

40. Deltaplan biodiversiteitsherstel   Frederike Bloemers 

41. Vlietzone      Dick Ooms/ Frederike Bloemers 

42. NNN, Provincie Zuid-Holland   Caroline de Jong 

43. Nota Stadsnatuur     Caroline de Jong 

44. Haagse Aanpak Stikstofemissie   Caroline de Jong 

45. Brief omgevingsvisie    Caroline de Jong/ Frederike Bloemers 

   
BOMEN  

46. Bomen:      Bas Steenks 

a. Aanleg warmteleiding “WarmtelinQ” 

b. Tramlijn 16 Statenkwartier – Waldeck Pyrmontkade               

c. Boomvervanging Mient 

d. Biodiversiteit bij laanbeplantingen 
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STADSDEEL CENTRUM/ BINCKHORST 
1. Groene Abri’s     Caroline Boonstra/ Adri Remeeus 

In navolging van de gemeente Utrecht willen we graag dat ook de abri’s in Den Haag en omgeving 
groen worden. 

Voordelen van de groene abri’s zijn veelzijdig (in willekeurige volgorde en niet gelimiteerd): 

1. Regulatie stadsklimaat 
2. Bijdrage aan wateropvang; 20 liter m2 

3. Uitbreidingsmogelijkheid voor (vliegende) insecten 
4. Vermindering fijnstof: 150 mg m2 

5. Verkoeling 

6. Voedselbron voor onder andere bijen, hommels, vlinders 
7. Verbetering leefomgeving foeragerende en broedende vogels 

Binnen de gemeente Den Haag is hier zelfs al over gesproken in 2019.  

In 2020 werden er – zonder overleg met de AVN, terwijl we wel al in het SGO een voorzet hadden 

gedaan om tot de vergroening over te gaan – plots twee ‘groene’ abri’s geplaatst. De ene echt groen, 
de andere met zonnepanelen. Het betreft een proef, die door alle Coronamaatregelen niet goed 

uitgerold kan worden. 
We hebben inmiddels wel al overleg gehad met de juiste gesprekspartner binnen de gemeente Den 

Haag met als doel het project verder uit te rollen. Zal in 2021 zeker een vervolg krijgen. 

 
2. Centrum Noord     Caroline de Jong 

Een werkgroep van bewoners- en belangenorganisaties, waaronder de AVN, heeft in co-creatie met de 
gemeente een adviesrapport uitgebracht over Centrum Noord. De opdracht was om doorgaand 
verkeer en luchtvervuiling te verminderen op de drie assen Mauritskade, Javastraat/Laan van 
Meerdervoort en Laan Copes van Cattenburgh. Daarnaast ook het verbeteren van fietsroutes, meer 
groen enz.  
De AVN heeft een stemverklaring uitgebracht (zie www.avn.nl), zij steunt de voorgestelde 
maatregelen en aanbevelingen voor Centrum Noord in het advies voor zover die resulteren in minder 
gebruik van de auto, met de bijbehorende vermindering van uitstoot van stoffen die schadelijk zijn 
voor natuur, gezondheid en klimaat. Onder andere door de alternatieven fiets en OV te bevorderen. 
Ons is echter niet duidelijk of er door de maatregelen ook netto minder autoverkeer en luchtvervuiling 
zal zijn. Er komt meer verkeer in de Scheveningse Bosjes, op de Teldersweg, Dr Aletta Jacobsweg enz. 
De zorg daarover is ook overgenomen in het rapport (p43). Het krijgt aandacht bij de monitoring. 
Gelukkig kon de groene trambaan tegenover het Vredespaleis worden behouden. Er bleek helaas 
weinig ruimte in het plan om veel extra groen aan te leggen. Het eenrichtingsverkeer op de 
Mauritskade is een proef. Mocht die slagen, is er nog een mogelijkheid voor meer groen. 
 
3. Binckhorst      Caroline de Jong/ Frederike Bloemers 

De Binckhorst is een Pilotgebied voor de nieuwe Omgevingswet. Sinds het Omgevingsplan ervoor in 
2019 in werking is getreden wordt de Gemeenteraad regelmatig van ontwikkelingen in de Binckhorst 
op de hoogte gebracht. Zo is een fraai ogend plan gemaakt voor de buitenruimte en ook een visie voor 
het Waterfrontpark langs de Trekvliet. Ook wordt beplanting aangelegd bij het Junoblok, waar 
bewoners eerder hun omgeving  betegeld zagen. 
Frederike en Caroline namen deel aan sessies van Bincks Groen. Deze organisatie gaat nu aan de slag 
met een aantal pilots, tijdelijk en eetbaar groen, bijenlandschappen, vergroenen van bestaande daken 
enz. 
Een zorg is nu dat er mogelijk een openbaar vervoerlijn komt langs de Maanweg, waar de enige 
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ecozone van de Binckhorst ligt, en door groene delen van Voorburg. Zie ‘Groen in de Binckhorst’ bij 
zienswijzen op www.avn.nl . 
 
4. CID        Frederike Bloemers 

De AVN stuurde een zienswijze in over de ontwerp-Structuurvisie Central Innovation District (CID). 
Met deze visie wil B&W 20.500 woningen toevoegen aan Den Haag voor 40.000 nieuwe inwoners. Er 
wordt gerekend op ongeveer 600.000 m2 aan nieuwe kantoren en 260.000 m2 aan commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen. Het plan houdt in dat er hoge woontorens gebouwd worden bij de 
gebieden rond het Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.  
Wordt vervolgd in 2021. 
 
5. Paleisplein       Joost Gieskes 

In samenspraak met belanghebbenden waaronder de AVN is een nieuw inrichtingsplan opgesteld, met 
behoud van alle bomen en extra groen. Men streeft naar uitvoering in 2021. Ook na verzoek daartoe 
heeft de ontwerper geen beplantingsplan ingediend. Dat wordt als een tekortkoming ervaren. 
 
STADSDEEL HAAGSE HOUT/ WASSENAAR/ LEIDSCHENDAM/LEIDSCHENVEEN 

6. ANWB       Joost Gieskes 

Bouwplannen van de ANWB worden nauwlettend gevolgd, met als hoofddoel geen aanslagen in welke 
vorm ook op landgoed Clingendael. 
 
7. Oostduin  Arendsdorp     Joost Gieskes 

Een aanslag te weten portacabins van totaal 100 m² pal naast de Koepel werd afgeslagen. 
Er broeien allerlei plannen doordat de gemeente aan de wijk € 40000 beschikbaar wil stellen, 
waarvoor tal van plannen werden ingediend in deze buitenplaatsen. De gemeente gaat daar in 2021 
over beslissen. Waakzaamheid is dus geboden.  
  
8. Hubertusduin      Joost Gieskes  

Jaarlijks wordt een beheerronde gemaakt met de AVN, de KNNV, de IVN en vertegenwoordigers van 
de gemeente plus een bosbouwer/beheerder. 
Op deze wijze wordt veel deskundigheid en expertise ingebracht. 
Het bouwplan KLM-gebouw is goedgekeurd. Er wordt op toegezien dat men niet grondgebied van 
Hubertusduin inneemt of andere acties onderneemt 
   
9. Julia’s park       Joost Gieskes 

De Prinses Julianakazerne naast het groen is veranderd in wooncomplex Julia’s park. Het complex is 
inmiddels in gebruik genomen. Het is te merken aan een toegenomen aantal wandelaars in 
Oosterbeek. 
 
 
10. Haagse Bos       Adri Remeeus 

De AVN is vertegenwoordigd in de Overleggroep Haagse Bos. Behalve de natuurbescherming heeft 
hierin ook een diversiteit aan gebruikers zitting. Vanzelfsprekend is Staatsbosbeheer 

http://www.avn.nl/
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vertegenwoordigd en, afhankelijk van de agenda, kan een vertegenwoordiger van Dienst Stadsbeheer 
en/of iemand met een specifieke deskundigheid aanschuiven. 
De bescherming van de natuurlijke waarden van het bos is een groot goed, maar wel vanuit de insteek 
dat de recreant ervan moet kunnen genieten.  
Grote thema’s die de afgelopen paar jaar aan bod kwamen, waren de herinrichting van de Koekamp 
en de kap van zieke essen en aanplant in gecreëerde kapplekken. 
Momenteel staan de ontwikkelingen in het ‘Centrale Innovatie District’ (het gebied tussen de NS-
stations Laan van Nieuw oost Indië, Hollands Spoor en Centraal Station in de aandacht. De gemeente 
Den Haag wil dit gebied ontwikkelen tot een prominente woon- en werklocatie. De kans is groot dat 
de recreatieve druk op het Haagse Bos sterk zal toenemen en mogelijk impact heeft op de 
natuurwaarden. 
 

 

11. Schenkstrook     Adri Remeeus 

 

Nadat eerst de bebouwing de nodige tongen losmaakte, stond afgelopen jaar de vondst en de 

voorgenomen bestrijding van de Japanse duizendknoop centraal in mondelinge en schriftelijke 

discussies, en zelfs ook tijdens enkele bezoeken aan de groeiplaats. Die emotie werd nog geeneens 

veroorzaakt door de duizendknoop als zodanig, maar vooral door het feit dat bestrijding op deze 

locatie zou moeten plaatvinden via de kap van een fors aantal bomen. 

Na ampel overleg met onder andere de Dienst Stadsbeheer en na het voornemen van een lokale 

organisatie een bezwaarschrift in te dienen (dit is inmiddels ingetrokken) heeft de gemeente het 

besluit genomen de ter plekke aanwezige bomen vrijwel alle te kappen.  Ook omwonenden zien in dat 

er in dit geval geen goed alternatief is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de bomen met hun 

wortels in het grondwater staan en daarom al gedoemd zijn in slechte conditie te blijven en 

uiteindelijk te sterven. 

Na de kap van de bomen en het uitgraven van de duizendknoop zal het gebied tot maaiveldniveau 

worden opgehoogd. Die actie zal worden gevolgd door de aanplant van inheemse planten en bomen, 

zoals zomereik, wintereik, els, meidoorn, vuilboom en hazelaar. 

 
 
12. Marlot      Adri Remeeus  

De buitenplaats Marlot is toe aan een opfrisbeurt, zo werd in 2020 vastgesteld. Naast enkele 
vernieuwingen die worden aangebracht, vindt er in eerste instantie vooral het teniet doen van 
achterstallig onderhoud plaats. Zo worden de gazons aangepakt, omdat ze in slechte conditie 
verkeren. Dat komt door bladafval, weinig lichtinval en rennende en gravende honden. Eggen en 
inzaaien is daar het motto. Verder staan er verspreid doorgeschoten rododendrons; die zullen worden 
teruggezet. 
Tenslotte zal de overheersende groei van bamboe en prachtframboos ter hand worden genomen. Dat 
zijn alle thema’s waarover de AVN heeft geadviseerd.  
Verder zullen, eveneens op advies van de AVN, sommige bermen worden gefreesd en ingezaaid met 
een bloemrijk mengsel, zodat er een fraai leefgebied ontstaat voor insecten. Ook zullen verspreid 
bloeiende struiken worden geplant en zullen enkele oevers worden vrijgezet. 
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13. Cartouche      Adri Remeeus 

Schuin tegenover het vernieuwde winkelcentrum Leidschenhage ligt een sportcomplex met 
hockeyvelden, tennisbanen en een tweetal maneges. Aan de noordoost kant gaat dit complex over in 
een parkje met theeschenkerij en een fraaie door bos omsloten vijver. 
De hockeyclub Cartouche in dit verhaal heeft sportieve ambities en vraagt dan ook om meer 
faciliteiten en een betere bereikbaarheid. Verder wordt een van de maneges opgeheven.  
Een projectontwikkelaar uit Rotterdam (Realconomy) heeft in deze ontwikkelingen aanleiding gezien 
een voorzet te doen voor een herinrichting van de gehele omgeving van de sportvelden. Die voorzet 
valt uiteen in drie componenten: 
a. flatgebouwen aan de kopse kanten van de hockeyvelden; 
b. een woontoren in het groen (op de plek van de hiervoor genoemde vijver); 
c. een park met urban villa’s op de plek van de manege. 
Om de natuurwaarden op een goede manier in kaart te brengen, en daarmee tevens de bedreigingen 
daarvoor zichtbaar te krijgen, nam de AVN het besluit tot een onafhankelijke monitoring van 
broedvogels in het gehele complex.  Dit niet met als doel de plannen tegen te houden, maar om aan te 
geven waar natuurwaarden dusdanig hoog zijn, dat aantasting ervan geen optie is en in de tweede 
plaats om zichtbaar te maken waar natuurherstel mogelijk is. 
Dat laatste is zeker mogelijk voor de houtwallen (hier en daar zelfs met waterverbinding) die langs en 
tussen de hockeyvelden staan. Waar we uitgesproken moeite mee hadden, is de woontoren op de 
plek van de vijver. Deze woontoren is inmiddels uit het plan gehaald, hetgeen een succes genoemd 
mag worden.  
Met de aanleg van een groenzone met urban villa’s hebben we geen moeite, temeer niet omdat het 
huidige manegeterrein nauwelijks groen bevat en meer wegheeft van een modderpoel. 
 
14. Madeliefveld     Adri Remeeus 

Omwonenden van het Madeliefveld in Leidschenveen, tussen Den Haag en Zoetermeer, maken zich 
zorgen over de bouwplannen van een woningcoöperatie. Dit houdt in de bouw van een zes 
verdiepingen hoge flat voor sociale woningbouw op een terrein dat een belangrijke schakel is in de 
ecologische verbindingen van deze wijk. Vooral vlinders, bijen en andere insecten maken er graag 
gebruik van; zij zien, als de plannen voor de bouw doorgaan, hun migratiemogelijkheden beperkt. 
Daarnaast leven er bij de omwonenden zorgen  over schaduwwerking, slagwinden en vermindering 
van recreatieve mogelijkheden in dit toch al behoorlijke volgebouwde deel van de wijk. 
In december 2020 hadden enkele AVN-vertegenwoordigers een overleg met een vertegenwoordiger 
van de bewonersorganisatie. Twee dingen zijn in dat overleg duidelijk geworden. In de eerste plaats is 
de voorgenomen bouw als zodanig niet meer tegen te houden; het plan is namelijk (ondanks AVN 
aanbevelingen) ongewijzigd aangenomen door de gemeenteraad. Ten tweede valt het niet in onze 
doelstelling uitspraken te doen over al dan niet sociale woningbouw. 
Wat wel in onze doelstellingen is verankerd, is het verzachten van de impact op het groen; het borgen 
van groen is erg belangrijk. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het aanleggen van 
groenstroken, de aanplant van bomen en struiken en wellicht zelfs natuurinclusief bouwen. 
 
15. Meijendel – de Ruygenhoek   Tim den Outer/Jos Verhoeff 

In maart werd bekend dat Dunea een vergunning aanvraagt voor de aanleg van een fietspad tussen 
het Zwarte Pad en de Harstenhoekweg en voor wandelpaden in de Ruygenhoek. Wij hebben bij Dunea 
schriftelijk bezwaar gemaakt tegen deze aantasting van beschermd Natura 2000 gebied. Nadat Dunea 
de vergunning had aangevraagd hebben wij schriftelijk bezwaar gemaakt bij de Gemeente Wassenaar 
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met afschrift aan Dunea, de Gemeente Den Haag en de Provincie. Door onze deelname aan de 
belangenraad van Meijendel, hebben wij ook langs die weg bezwaar gemaakt en de andere 
stakeholders hierin aan onze zijde gevonden. Ook is over de padenplannen afstemming geweest met 
bewoners (onder meer VVE's Groningsestraat en Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen); de 
Vogelwerkgroep Meijendel en met raadsleden gemeente Den Haag. 
 
STADSDEEL SCHEVENINGEN 
 
16. Nieuwe Scheveningse Bosjes   Tim den Outer 

In de winter werden aan de NW zijde langs de Brusselselaan bijna 50 gebleste bomen gekapt en 
afgevoerd waarvan ongeveer de helft eiken. Pogingen om van de groenbeheerder duidelijkheid te 
verkrijgen over nut en noodzaak hiervan bleven zonder resultaat. Er is een beheerplan voor het gebied 
maar de samenhang daarvan met periodiek uitbestede werkzaamheden is onduidelijk. Een door de 
groenbeheerder in juni georganiseerde schouw voor belangstellende buurtbewoners bleef zonder 
concreet vervolg. AVN-leden die het uitgevoerde beheer in ogenschouw namen waren niet 
eensluidend in hun oordeel. Wel is overeenstemming dat ook hier esdoorns andere soorten bomen en 
struiken verdringen. Het lijkt daarom onverstandig juist andere soorten te verwijderen waarvoor 
esdoorns in de plaats komen. Naar aanleiding hiervan is een AVN notitie ‘Uitgangspunten voor 
natuurlijk beheer Nieuwe Scheveningse Bosjes’ geschreven.  
 
 
17. Bermbeheer Koninginnegracht   Tim den Outer 

In de winter werd contact gezocht met de groenbeheerder Centrum om eens te praten over het 
beheer van de bermen langs de Raamweg / Koninginnegracht. Die staan en heel goed bij zoals bleek 
bij onze plantentelling maar het vele zwerfvuil dat niet wordt geraapt, is dan weer jammer. 
Uiteindelijk is het langs andere weg wel gelukt aandacht te krijgen voor de vervuiling. 
 
18. Scheveningen kust     Tim den Outer-Reinder de Boer-Eric  

                                                                                        Wisse 

Overleg heeft plaatsgevonden met de Haagse ecologen, gemeentelijke projectleiders en Volker 

Wessels om op basis van het rapport ‘Scheveningen Natuurlijk’ plannen natuurinclusiever uit te 

voeren.  

Eerder aangebrachte voorzieningen voor huismussen aan Scheveningse woningen, functioneren 

prima. 

Bij het Zwarte Pad heeft Staatsbosbeheer op ons verzoek hekwerken hersteld. Hierdoor wordt 

betreding van de kwetsbare duinen tegengegaan.  

In ons bezwaar tegen nieuwe paden in de Ruygenhoek hebben wij de problematiek van overlast op 

het Zwarte Pad betrokken. 

 
19. Kaden Verversingskanaal    Reinder de Boer 

De herinrichting van de kaden bij de Weimarstraat zijn voltooid. De plannen van de taluds zijn volgens 
ons advies met open verharding uitgevoerd en daarna beplant. Aan de andere zijden is -na een proef- 
over de gehele lengte een rietzone aangelegd tegen de harde kademuur van de trambaan. Ter hoogte 



AVN  Jaarverslag portefeuillehouders 2020 
 

8 

van Duindorp heeft het Verversingskanaal ook formeel een ecologische status gekregen bij de 
Gemeente. 
 
 
20. Sunny Court     Reinder de Boer  

Samen met bewoners hebben we aan de Gemeente vragen gesteld over bebouwingsplannen naast 
het groenparkje met impact op de kwaliteit ervan. Deze zouden ten koste gaan van groen en een 
historische werkplaats. De Gemeente heeft inmiddels besloten de medewerking aan de plannen stop 
te zetten. Voor meer informatie zie ‘Een zonnige toekomst voor Sunny Court’ op www.avn.nl  
 

21. Doornduin-Statenkwartier    Caroline de Jong -Reinder de Boer-Eric  

                                                                                              Wisse 

 

Na een bedreiging van aantasting door een particulier zijn in overleg met bewoners 

verbeteringsvoorstellen gedaan aan de Gemeente voor beheer en bewaking van natuurwaarden van 

dit oude duin midden in een woonwijk. Zie ‘Het Doornduin, stand van zaken, behoud en kansen’ op 

www.avn.nl. 

 
22. Scheveningse Bosjes    Caroline de Jong 

Eind 2015 werden plannen voor het ‘Internationale Park’ ter inzage gelegd. Daarop kwamen 3200 
reacties, een petitie en een demonstratie. Wethouder Revis besloot daarop de plannen achter zich te 
laten. Eind 2016 werden acht ‘Stadslabs’ gehouden en een denktank ingesteld. Deze schreef in negen 
maanden de Visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes. Eind 2017 is de visie door de 
Gemeenteraad onderschreven en vastgesteld. 
Begin 2019 is het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de visie unaniem door de Gemeenteraad 
aangenomen. Ook werd een motie aangenomen over beheerplatforms met gemeente, beheerder, 
gebruikers, omwonenden en belanghebbendenorganisaties.  
Tijdens de behandeling in de Raadscommissie deed de wethouder een aantal toezeggingen: in het 
najaar van 2019 zou een beheerplan gereedkomen. Met daarin onder andere de boswachter, 
toegankelijkheid van paden, meer reclame voor het mooie Haagse groen, toilet bij de speelplaats, 
natuureducatie, zonering, en de door de bosecologen voorgestelde inventarisatie van bomen en 
struiken. Ook zou de haalbaarheidsstudie van de voorgestelde oplossing voor de oversteekbaarheid 
van de Teldersweg worden gepresenteerd. 
Ook in 2020 zijn de beloofde haalbaarheidsstudie Teldersweg, beheerplan, plan voor padenstructuur 
en meubilair, vergroening van wegen, plan voor toezicht en handhaving (boswachter) en 
beheerplatform echter niet gepresenteerd. 
In 2020 zijn wel een vijftal beheermaatregelen voorgesteld voor de natuur in de Bosjes. Die zijn te 
vinden op de website ‘het Haagse Groen’.  Onder andere het behouden van oude bomen door 
concurrerende esdoorns te verwijderen. Dat laatste moet volgens de AVN vooral snel worden 
uitgevoerd. Ook werd er (digitaal) gestemd over bankjes, afvalbakken, bebording en materiaal voor 
paden. 
De Scheveningse Bosjes werden in 2020 druk bezocht. Door pogingen afstand te houden (Corona 
maatregelen) zijn er meer paden ontstaan en zijn de paden breder geworden.  
Bankjes, tafels en afvalbakken op het Belvedèreduin zijn vernield.   
Op het terrein langs de A. Jacobsweg waar bomen werden opgeslagen staat nu anderhalf jaar, in strijd 

http://www.avn.nl/
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met het bestemmingsplan, een antennemast met een tijdelijke vergunning voor een jaar. Een groot 
deel van die tijd is deze van energie voorzien door een vervuilende aggregaat. De AVN heeft hierover 
klachten ingediend bij de Gemeente en de omgevingsdienst Haaglanden, zonder effect in 2020. 
 
ZUIDWEST 
 
23. Florence Nightingalepark/ Escamplaan    Arnim van Oorschot 

 

Al sedert de verdichtingsplannen voor het Florence Nightingalepark van vorige colleges zet de AVN 
zich in voor een groen en rustig park achter het HAGA ziekenhuis. We zijn echter niet blij met de 
plannen voor het park. In het voortraject probeerden we woningbouw en verkeer tegen te houden. 
Naast een verdichting en opoffering van 14% van het parkoppervlak dreigde er grote verkeersoverlast 
door het park van maar liefst 760 verkeersbewegingen per uur, even druk als de Escamplaan tussen 
Monnikendamplein en Leyweg. Het concept verkeersbesluit voert in onze ogen niet tot vermindering 
van de verkeershinder, hoewel het besluit dat wèl belooft. Daarom diende de AVN een zienswijze in 
waarin werd benadrukt dat het Florence Nightingalepark en Buurtpark Het Kleine Hout één geheel 
vormen. Een goede verbinding tussen beide groengebieden is essentieel voor het behoud van de 
recreatieve en versterking van de ecologische waarde 
Tot onze verbazing vernamen wij dat er op het conceptplan geen reacties waren ontvangen en werd 
het verkeersplan in de Staatscourant geplaatst. De ingestuurde zienswijzen waren zoekgeraakt. 
Daarop diende het AVN bestuur een bezwaarschrift in. 
De bezwaarschriftencommissie verklaarde echter het bezwaarschrift niet ontvankelijk  omdat ‘de 
natuurbelangen van bezwaarmaker niet  bij het verkeersbesluit zou zijn betrokken’. Het AVN bestuur 
besloot niet in hoger beroep te gaan. 
 
24. Morgenstond       Arnim van Oorschot 

In reactie op de Gebiedsagenda Morgenstond stelden wij de groen blauwe structuur van de wijk zeer 
op prijs. Houd hem bij de komende verdichtingsplannen in stand. Neem hem als basis voor de 
inrichting bij de toekomstige verdichtingsopgave.  
Groen in en om Morgenstond is er in verschillende kwaliteiten.  
We vragen naast gebruikswaarde voor het toenemend aantal inwoners speciale aandacht voor 
natuurwaarden. Terecht wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten groen in en om Morgenstond. 

• 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 we als 
Vereniging voor Natuurbescherming speciale aandacht. In de analyse van interviews met de 
belangrijkste partners (sept/okt 2020) acht men de verbindingen met grote groengebieden, zoals 
parken, van belang: “Deze verbindingen moeten veilig, toegankelijk en uitnodigend zijn.”  AVN voegt 
hieraan toe: Laat de verbindingen ook natuurlijk zijn. De nota Stadsnatuur vraagt groengebieden 
geschikt te maken voor planten en dieren. Houd in parken en plantsoenen rekening met insecten (die 
zijn voedsel voor vogels en vleermuizen). Ook met bosschages en andere schuilplekken voor kleine 
zoogdieren en vogels. Let ook op natuurlijke overgangen tussen grasland, bosschages en bomen/bos. 

• Groen Raamwerk. 

Veel waarden in Morgenstond zijn gerelateerd aan water, dus (water)vogels, vissen en amfibieën.  
Heel belangrijk in deze is de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers met name in het groen 
raamwerk. En zaai langs bermen in met verschillende bloemenmengsels. Wees zorgvuldig bij de 
aanleg van waterspeelplekken. 
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• Binnenterreinen.  

We bepleiten om de ontmoeting in het groen vooral op de binnenterreinen te concentreren. Echter, 
veel groen in de wijk bestaat uit gazon en hier profiteren flora en fauna weinig van.  De wens is om 
niet alleen kijkgroen te hebben, maar ook gebruiksgroen. Het is goed  te vernemen dat men denkt aan 
ecologische speelplekken of volkstuinen en dat onderhoud van het huidige groen beter kan. Het moet 
er niet alleen schoon en veilig zijn, maar op geschikte plekken natuurlijke beleving geven. 
Voor de inrichting en het beheer van gemeenschappelijke tuinen bestaan veel interessante ideeën. 
We helpen graag meedenken. 

 
25. Dreven/Gaarden/Zichten      Arnim van Oorschot 

Den Haag 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 vragen 
naast gebruikswaarde voor het toenemend aantal inwoners speciale aandacht voor 
natuurwaarden. Moeten wij niet vrezen dat deze in het gedrang komen bij een extra 
bouwopgave van 5.500 woningen? 
 
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.  
 

• Groen Raamwerk. 
Groenblauwe 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. 
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26. PUK landgoed Rosenburg     Arnim van Oorschot 

In januari lag het Planologisch Uitwerkingskader Landgoed Rosenburg ter beoordeling voor. 
Op het groen in het bestemmingsplan en de uitwerking daarvan was weinig op te merken behalve het 
volgende. 
Landgoed Rosenburg ligt in het verlengde van de Houtwijkcorridor, een groen blauwe ader  die van de 
abdijkerk in Loosduinen naar de Escamplaan grenzend aan het Florence Nightingalepark loopt. De 

verbindingszones bestaan uit zo veel mogelijk aaneensluitend uit wijk ‐en buurtgroen. Het fietspad 
de Houtweg vormt samen met een watergang een ecologische verbinding tussen Loosduinen en 
buurtpark de Kleine Hout. In dit park buigt de zone af met de watergang in de richting van de Oude 
Haagweg in de richting van landgoed Rosenburg. Waarom loopt hij daar niet door in de richting van 
het groengebied Bosjes van Pex ? Waarom maakt hij niet deel uit van de Stedelijke Ecologische 
Hoofdstructuur (SEHS)?  
 
In reactie op de nieuwe Nota Stadsnatuur stelden wij voor de SEHS uit te breiden met een verbinding 
Groengebied Bosjes van Pex over Florence Nightingalepark en het Groen Assenkruis naar Wateringse 
Veld. Deze zou via de Thorbeckelaan langs Rosenburg lopen via de groenstrook langs de 
Walnootstraat. Voeg dan ook Buurtpark ’t Kleine Hout toe aan het groengebied Florence 
Nightingalepark. Het voorstel werd eerder gedaan door het Haags Milieucentrum. 
 
27. Bestemmingsplan Kop Assumburgweg   Caroline de Jong 

Er komt een enorm gebouw waar de groenstrook langs de Erasmusweg bij elkaar komt met de 
groenstrook langs het spoor. Beide maken deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, zijn 
belangrijk ook voor de ecologische verbindingen richting Laak. Het gebouw had een stukje kleiner 
gekund opdat het groen kon doorlopen. Ecologische verbindingen kunnen nu eenmaal niet door een 
gebouw heen. Ook alternatieve ecologische verbindingen tussen het spoor en de weg, door het groen 
langs de Van Rechterenweg, worden geblokkeerd. Daarover heeft de AVN ingesproken. 
De Wethouder vond het voldoende dat er een eindje verderop de ecozone iets wordt verbreed en 

verbeterd. Dat is zeker mooi, maar dat had ook gekund zonder de ecologische verbindingen af 
te knellen. Het bestemmingsplan werd echter aangenomen en moties over deze aantasting 
van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur werden verworpen, 24-21 en  27-18 stemmen. 

 

STADSDEEL LOOSDUINEN/KIJKDUIN 
 
28. Strandhuisjes       Jos Verhoeff 

In 2020 heeft de gemeente Den Haag een nietszeggende evaluatie gedaan van de vijfjarige pilot voor 
de 40 strandhuisjes, die dat jaar afliep. De evaluatie was in 2019 afgedwongen door de gemeenteraad, 
maar bleek in de ogen van de gemeente afgedaan te kunnen worden met een enquête, waar de AVN 
in eerste instantie als enige natuurorganisatie voor was uitgenodigd. Een enquête kan een onderdeel 
zijn van een evaluatie, maar daar horen ook een evaluatie van de effecten op de natuur, en een 
evaluatie van veranderende regelgeving bij. 
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Jos heeft er toen nog wel voor gezorgd dat de meeste andere natuurorganisaties die in Den Haag 
actief zijn met deze enquête mee konden doen. Helaas was dat het enige wat de gemeente aan 
evaluatie bereid was te doen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de natuur en milieuhoek, een 
gezamenlijke zienswijze (met AVN, samen met de Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie 
Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap, een tweetal inspraakrondes in de 
gemeenteraad, een tweetal moties van Stadspartij en PvDD bleef de gemeente op haar standpunt 
staan dat de enquête voldoende was als evaluatie, dat daarin laaiend positief gereageerd werd op de 
strandhuisjes, en dat de pilot dus met 5 jaar verlengd kon worden. 
Daarbij ging zij volkomen voorbij aan de veranderde situatie ter plaatse: het wegvallen van de PAS 
(stikstofregeling), het toevoegen van het strand aan het Natuur Netwerk Nederland, en het in 2017 
gesloten en ook door Den Haag ondertekende kustpact. 

De samenwerkende Natuurorganisaties, ondertekenaars van de zienswijze, zijn daarna met een traject 
gestart om de vergunning aan te vechten.  

29. Kijkduin        Jos Verhoeff  

In Kijkduin-bad waren in 2020 weinig ontwikkelingen, na het uit elkaar vallen van de klankbordgroep.  

30. Groenzone Haagse Beek      André Smit  

Het traject van de route Kijkduin-Houtrust is de afgelopen jaren sterk verbeterd, door het vervangen 
van kruispunten door rotondes, het aanleggen van een ventweg en vrijliggende fietspaden. De 
Groenzone van de Haagse Beek ter hoogte van de Sportlaan zou ook worden aangepakt maar dat is 
vertraagd. De herinrichting is een duidelijke kwaliteitsverbetering. De Haagse Beek wordt breder, er 
worden veel bomen gekapt maar ook worden er bijna 500 nieuwe bomen geplant. De hele 
herinrichting gebeurt in goed overleg met de Bomenstichting, de buurt en de AVN. Na de zomer van 
2021 zal met de herinrichting worden begonnen. 
 
31. Westduinpark, Bosjes van Poot en Wapendal    André Smit 

Er is normaal regelmatig overleg in het Beheerplatform met de gemeente en betrokken organisaties 
over alle zaken die betrekking hebben op het hele gebied. Door Corona was er echter weinig overleg 
en ook weinig informatievoorziening vanuit de gemeente. Het grootste probleem momenteel is het 
gebrek aan handhaving en toezicht. Door Corona trekken veel mensen de natuur in, en dat is een 
goede zaak,  maar dit levert veel problemen op zoals illegale olifantenpaadjes, het betreden van 
kwetsbare gebieden, loslopende honden, afval en mountainbikes. De boswachters doen hun uiterste 
best maar er gewoon te weinig capaciteit aan handhavers. 
Het afgelopen jaar is het padenproject afgerond en zijn  een aantal zandpaden omgevormd tot 
schelpenpaden er is er achterstallig onderhoud aan de paden uitgevoerd. Dit blijft een punt van 
aandacht. 
Er is ook een begin gemaakt met nieuwe bebording en dit zal voor de zomer van 2021 worden 
uitgevoerd. 
 
32. Parnassia/Vroondaal/Madestein                                                        Marian Langeveld 

In juni is de laatste versie van voorstel voor het woonpark Park Bloemendaal op het Parnassiaterrein 
grenzend aan Vroondaal Noord 2 gepresenteerd aan de klankbord groep. Hier in zijn de locaties waar 
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gebouwd gaat worden en de ecologische inpassing aangepast. De terreinbeheerder krijgt na 
herhaaldelijk verzoek aan de veehouder de woelvarkens niet van het terrein af, waardoor de 
ondergroei na 3 jaar kaalgevreten is en de bomen uit gewoeld en aangevreten zijn. Ook wil de 
gemeente dat er 2 verbindingen komen tussen Vroondaal en Park Bloemendaal in de vorm van een 
voetgangers- en een fiets/voetgangersbrug. 
 
Er is wel nader onderzoek gedaan naar verkeersafwikkeling op het terrein, maar wat betreft de 
stikstofbelasting op het aangrenzende Natura 2000 gebied Solleveld door de verhoogde 
autoverkeersdruk vanuit alle nieuwbouwwijken aan de omliggende wegen: Monsterseweg en  
Oorberlaan  (Park Bloemendaal, Vroondaal Noord 2 en Westmade Noord) richting Den Haag is men er 
nog niet uit. 
 
33. Landschapspark Madestein      Marian Langeveld 

Er zijn plannen ontwikkeld voor een herinrichting van Landschapspark Madestein en voor het 
toevoegen van fietspaden door het groen, vlak naast de bestaande. De AVN schreef reacties. 
Belangrijk is met name de bestaande zonering te handhaven door toegang en paden te beperken tot 
de bestaande: geen extra toegangsbrug maken, geen brug over de plas maar een pontje, half verharde 
paden aan te leggen. In plaats van een nieuwe speelplek toe te voegen de bestaande uitbreiden, er 
zijn veel alternatieve speelplekken in de wijk. 
Extra’s voor de natuur: natuurvriendelijke oevers staan in het plan, dat is goed. De AVN stelt voor een 
bloemenweide, amfibieënpoel, bosschages toe te voegen, riet pleksgewijs te laten staan.  
    
WESTLAND 
 
34. Duinvallei het Watergat                                       Jeannine Engels                                                                                       

/bouwplan 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk in Monster. 

 

Reeds in 2008 waren er woningbouwplannen voor dat gebied, ook met hoogbouw tot 6 verdiepingen. 
De Vrienden van de Molen hebben toen bezwaar gemaakt, vanwege de molen aan het begin van het 
dorp. Na actie is de vrijstelling, die het college zichzelf had gegeven voor afwijking van de 
molenbiotoop, uit het ontwerp bestemmingsplan gehaald. Ook Duinbehoud had een Zienswijze 
ingediend. Duinbehoud heeft in 2017 opnieuw een Zienswijze ingediend nadat was gebleken, dat  
weliswaar net naast tot waar de molenbiotoop reikte, hoogbouw werd gepland. Nu ligt er een nieuw 
bouwplan met minder woningen en geen hoogbouw. 
 Maar de tijden zijn veranderd: er zijn en worden veel meer woningen gebouwd en er is een sterker 
besef, dat de natuur behouden moet blijven. Nu is er voor het eerst een actie waarbij wordt gepleit 
voor het geheel niet bouwen van de woonwijk en het gebied terug te geven aan de natuur. De 
provincie Zuid-Holland heeft vergunning gegeven voor het bouwen van de wijk. Samen met bewoners 
in de buurt heeft de Natuurlijk Delfland een beroep ingediend op de  Vergunnings Wet 
Natuurbescherming Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
 
35. Westlandse kust, strandtenten     Jeannine Engels 

De gemeente Westland probeert bij de provincie Zuid-Holland voor elkaar te krijgen, dat er aan de 
Molenslag, Monster, een hellingbaan wordt aangelegd naar het strand. Het strand wordt dan ook 
bereikbaar voor auto’s, fietsen, scootmobielen etc. De strandweg ligt in N2000 gebied; daarom zijn er 
problemen te verwachten door de uitstoot van teveel stikstof, tijdens de aanleg van de hellingbaan 
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maar ook als die in gebruik genomen is. Natuur Westland is tegen de aanleg van de hellingbaan. Er zijn 
alternatieve manieren voor auto’s etc. om het strand te bereiken: via het Schelppad en via de 
Strandweg. 
De gemeente Westland heeft ook het besluit genomen het aantal jaarrond strandtenten uit te breiden. 
Natuur Westland had gevraagd dat besluit pas te nemen nadat er onderzoek naar de gevolgen voor de 
natuur is gedaan, maar dat vond de meerderheid van de gemeenteraad niet nodig. 
Evenals andere waterschappen heeft Delfland na aandrang vanuit de horeca toegestaan, dat de 
strandtenten deze winter mogen blijven staan op het strand zonder open te zijn voor consumenten. 
Afgewacht dient te worden of en in hoeverre de zandstroom richting de duinen hierdoor wordt 
geremd. Op 12 september heeft er een klein symposium plaatsgevonden van de fractie Water 
Natuurlijk van het hoogheemraadschap Delfland aan de kust, waarbij de verschillende ontwikkelingen 
aan de kust zijn besproken. De linkse partijen in de gemeenteraad hebben een motie ingediend om 
vuurwerk op het strand te verbieden; die is niet overgenomen. 

 
36. Westland – Westmade Noord     Jos Verhoeff 
 
In 2020 heeft de AVN een zienswijze ingediend over het bestemmingsplan Westmade Noord. Deze 
zienswijze was tot stand gekomen in samenwerking met Valentijn Wösten, een expert op het gebied 
van Stikstof Wetgeving (PAS). Helaas is onze zienswijze nauwelijks beantwoord door de gemeente 
Westland. Op de meeste punten ging men eenvoudigweg niet in. 
Nadat het AVN-bestuur in eerste instantie had besloten dat de slaagkansen van een vervolgprocedure 
te klein waren zijn we uiteindelijk op aandringen van plaatselijke bewonersgroepen toch een 
beroepsprocedure bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State gestart, vooral op het punt 
verkeersafwikkeling. Deze zaak dient naar verwachting voorjaar 2021. 
 
 
Den Haag overig 
 
37. Nieuw Vredenoord      Caroline de Jong 

Zie ook vorig jaarverslag, na het opknappen van het landgoed Oud Vredenoord wil de eigenaar 
hetzelfde doen voor Nieuw Vredenoord, en dit financieren met de bouw van 7 gebouwen/villa's.  
Voor de aanleg van de Rotterdamse Baan werd groen- en watercompensatie aangelegd in de vorm 
van het Molenvlietpark. Voor aanvoer van water vanaf de Vliet naar deze waterberging moet een 
kanaal worden aangelegd, met grote gevolgen voor het groen van Nieuw Vredenoord. 
De Provincie heeft afwijzend gereageerd op de bouwplannen van de eigenaar, die het College te fors 
vindt voor het gebied dat ligt in Natuurnetwerk Nederland. 

 

ZOETERMEER 

 

38. Buytenpark -Driemanspolder-Zoetermeer   Leon van den Berg 

2020 jaar was – mede door het coronavirus – een relatief rustig jaar voor het Buytenpark. In 2019 was 
de verhouding met het ambtelijk apparaat van de gemeente nogal gespannen. Na een aantal goede 
gesprekken begin 2020 waarin wederzijdse wrijvingen zijn uitgesproken, zien we nu een positieve 
trend. Dit uit zich onder meer in het steeds vaker verwijzen naar het Kwaliteitsteam Buytenpark als 
iemand iets in of met het Buytenpark wil. De voorzitter van het Kwaliteitsteam is ook de AVN-
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portefeuillehouder voor Zoetermeer en kijkt daarom ook breder naar de natuur dan alleen die in het 
Buytenpark. 
Op deze manier is de initiatiefnemer van de Fietsklim Zoetermeer bij ons terechtgekomen. Het plan is 
om rondom SnowWorld een steile klim voor tourfietsers te maken. Een interessant plan, maar wel 
eentje dat haaks staat op de wens naar rust en ruimte in het park en in strijd is met alle bestaande 
ruimtelijke regels voor dit gebied. Dat hebben wij ook laten weten. Op dit moment is dan ook nog 
absoluut niet zeker  of dit plan doorgang kan vinden. Het is een kostbaar project en het zal SnowWorld 
in eventuele toekomstige groeiplannen belemmeren.  
Ook kwam eind van het jaar de Stichting MTB Zoetermeer met de mededeling dat zij de 
mountainbikeroute in het park aan het verbeteren zijn. De Stichting uitte ook de wens om de route uit 
te breiden rond SnowWorld. In december is gezamenlijk naar de mogelijkheden gekeken en is 
aanvullende informatie gegeven. Begin 2021 zal het Kwaliteitsteam een standpunt hierover 
formuleren. 
Vanuit de AVN kwam de wens om te kijken of het Kwaliteitsteam Buytenpark zou kunnen anticiperen 
op een verbetering van de biodiversiteit in het park. Adri Remeeus van de AVN heeft daartoe een 
inventarisatie gemaakt van de natuur in het park- aan de hand het vogelbestand als indicator. De 
uitkomst zal begin 2021 besproken worden en in een rapport terecht komen.  
Naast het Buytenpark is de Nieuwe Driemanspolder aangelegd. In wezen een waterbergingsgebied 
maar ook natuurontwikkeling. In 2020 is het overgrote deel van deze nieuwe natuur voor publiek 
geopend. Naast wandel- en fietspaden zijn er ook ruiter- en menpaden aangelegd. Op sommige 
plekken zijn fiets- en wandelpaden gecombineerd. De ervaring in het Buytenpark heeft aangetoond 
dat dit geen gelukkige combinatie is. Inmiddels groeien er in het voormalige akker- en weidegebied 
pionierplanten en zijn er ook steeds meer en soms ook bijzondere vogels. Er zijn nog wel problemen 
met de waterafvoer op diverse paden in het gebied waardoor deze slecht toegankelijk zijn. De 
aannemer is bezig deze problemen op te lossen.  
Tenslotte is er ook in Zoetermeer het nodige te doen over bomen. Het valt op dat er aardig wat zieke 
bomen gerooid worden. Of dat terecht is, kan moeilijk worden nagegaan. Wel vindt in bijna alle 
gevallen - verplichte – herplanting plaats. Soms worden best grote inspanning gedaan om bomen te 
redden. Op het industriegebied Werner von Siemensstraat worden weliswaar 12 bomen gekapt, maar 
ook 121 verplaatst. 
 
 
STEDELIJK/ PROVINCIAAL/LANDELIJK 
39. Vuurwerk       Cor van Gaans/ Jos Verhoeff 

In de eerste AVN brief van 2020 vroegen we B&W om een vuurwerkverbod vanwege de schadelijke 
effecten voor mens en dier, natuur en milieu en de vernielingen die er vaak mee gepaard gaan. Met 
name werd ingegaan op de grote aantallen vluchtende vogels.  
 
40. Deltaplan biodiversiteitsherstel    Frederike Bloemers 

Sinds juli 2020 is de AVN toegelaten als zogenaamde supporter van de stichting het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel. We zijn daarmee landelijk erkend als organisatie die actief aan 
biodiversiteitsherstel werkt en dit uitdraagt. De AVN is zo lid van een groot netwerk, waarop we een 
beroep kunnen doen en waardoor we ons laten inspireren. We doen jaarlijks rapportage over de 
behaalde resultaten die we boeken.  
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41. Vlietzone      Dick Ooms/ Frederike Bloemers 

De AVN is benaderd door de vereniging Houdt Vlietrand Groen om haar bij te staan in haar werk om 
natuur en groen te behouden bij de op handen zijnde gebiedsontwikkeling in de Vlietzone. Daar 
hebben we positief op gereageerd. Het gebied staat onder hoge druk vanwege mogelijke uitbreiding 
van bedrijventerreinen, van sportvelden en van verbreding A4. Inmiddels is de AVN hierover 
gesprekspartner bij de provincie en houden we de vinger aan de pols bij de gemeente Den Haag. 
 
42. NNN, Provincie Zuid-Holland   Caroline de Jong 

Op 1 maart 2020 stuurde de AVN een zienswijze aan de Provincie over het Omgevingsbeleid.  
Daarin vroegen we het Hubertusduin, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en de Scheveningse Bosjes toe 
te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland, gezien hun rol voor de ecologische verbindingen tussen 
Natura 2000-gebieden in en bij Den Haag, en ook een ecologische verbinding toe te voegen 
tussen/naar de buitenplaatsen en groengebieden in Leidschenveen-Ypenburg en Rijswijk (langs de 
Vliet) die behoren tot het NNN. 
De Provincie antwoordde als volgt: “Op uw verzoek zullen wij in overleg met de gemeente Den Haag 
bezien of deze gebieden bij een toekomstige herziening op de NNN-kaart kunnen komen.” 
 
43. Nota Stadsnatuur     Caroline de Jong 

De Nota Stadsnatuur is de opvolger van de Nota Ecologische Verbindingszones. Met veel positieve 
punten. Voor alle onderdelen van het groene netwerk komen beheerplannen met maatwerk voor de 
natuur. De Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) wordt uitgebreid. Nieuw maaibeleid wordt 
uitgerold over de hele stad. En nog meer. De AVN stelde nog verbeterpunten voor, waarvan een 
aantal zijn overgenomen. We hadden graag nog verdere uitbreidingen gezien van de SGH, in Zuidwest 
en Scheveningen kust. In de Gemeenteraad werd wel een motie aangenomen voor onderzoek naar 
het uitbreiden van het areaal van de SGH, door wegen te versmallen zoals al is gedaan bij Machiel 
Vrijenhoeklaan. Ook werd een motie aangenomen om -in lijn met het AVN advies- in overleg te treden 
met de provincie Zuid-Holland over het aan Natuurnetwerk Nederland toevoegen van grote 
groengebieden als (Nieuwe) Scheveningse Bosjes en Hubertusduin. 
 
44. Haagse Aanpak Stikstofemissie   Caroline de Jong 

Stikstofdepositie is een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit. In de brieven van de Wethouders 
over de Haagse aanpak van de stikstofemissie worden een aantal maatregelen genoemd: de ingezette 
energie-en mobiliteitstransitie, walstroom in de haven, vermindering van uitstoottijdens 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. We deden tijdens de 
AVN inspraak aanvullende voorstellen, voor (de uitbreiding van) Natura 2000-gebieden en we vroegen 
ook alternatieven te onderzoeken voor het verkeer naar de grootschalige nieuwbouw aan de Zuidrand 
van de stad. Dat rijdt namelijk langs kwetsbare Natura 2000-gebieden. 
 
45. Brief omgevingsvisie    Caroline de Jong/ Frederike Bloemers            

Bij het aantreden van de nieuwe wethouder Mulder stuurden we hem een brief over onze zorgen om 
groen en natuur in de Omgevingsvisie. De Startnotitie Omgevingsvisie werd pas begin 2021 besproken 
door de Raadscommissie Ruimte.  
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BOMEN  

46. Bomen:      Bas Steenks 

a. Aanleg warmteleiding “WarmtelinQ” 
Door de Gasunie wordt een leidingsysteem aangelegd voor het transport van warmte overschotten 
vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dit systeem bestaat uit twee leidingen, met een diameter van 60 
cm. Via Delft en Rijswijk komen deze leidingen bij de Middachtenweg bij Den Haag binnen en lopen 
door tot het Energiekwartier. Voor de leidingen is een vrije ruimte nodig van 4 meter. Dit project zal 
grote impact hebben op het bomenbestand langs het tracé en daarom is de AVN uitgenodigd voor 
overleg en schouw van de bomen. Hierbij wordt  de mogelijke invloed van de werkzaamheden op die 
bomen beoordeeld. Een deel van de bomen die in de weg staan voor de leidingen zal verplant worden. 
De AVN heeft twee schouw acties meegewerkt, daarna was dit niet meer mogelijk vanwege de 
corona-crisis. Over het hele tracé moeten 300 bomen worden geruimd. Hiervan worden er 90 stuks 
verplant. De overige te kappen bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. De uitvoering vindt 
plaats begin 2022. De keuze om een boom te kappen of te verplanten is gebaseerd op een Boom 
Effect Analyse ( BEA). De AVN heeft hierin ook geadviseerd.       
 
b. Tramlijn 16 Statenkwartier – Waldeck Pyrmontkade               
Het tramtracé moet geschikt gemaakt worden voor nieuw trammaterieel. Verder worden de perrons 
van meerdere haltes verplaatst en aangepast. Het tracé loopt via de Statenlaan, Statenplein, 
Stadhouderslaan en Waldeck Pyrmontkade. Langs vrijwel het hele tracé staan bomen, soms op afstand 
van de trambaan, maar soms ook heel dicht bij. Langs een deel van de Statenlaan staan veel populieren, 
waarvan een deel al gemerkt was om volgens het populieren vervangingsplan gekapt te worden. Ik heb 
toen geadviseerd om in dit geval alle populieren gelijktijdig te kappen. Dit voorstel is ook overgenomen. 
Op een deel van de Statenlaan – tussen Frankenslag en Statenplein-  wordt een dubbelspoor aangelegd. 
Juist op dit deel van de laan staan drie rijen iepen relatief dicht op elkaar. De tram rijd hier nu tussen 
twee van de iepenrijen. Voor de aanleg van het dubbelspoor moet de middelste rij iepen gekapt worden. 
Dit kost wel bomen, maar zal ten goede komen aan de twee te behouden rijen, omdat ze veel betere 
groeiruimte krijgen. Langs het grootste deel van het traject is de ruimte tussen rails en bomen redelijk 
groot, behalve langs het deel Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade. Hier lopen de rails aan beide 
zijden van de singel. Tussen de singel en de rails ligt aan beide zijden een trottoir van slechts 1 ½ meter. 
In deze trottoirs staan fraaie, volwassen lindes met een stamdiameter van ruim 60 cm. De ruimte tussen 
stam en rails bedraagt hier slechts 120 cm. Deze bomen kunnen een probleem hebben met het 
aanleggen van het nieuwe spoor, maar zijn waarschijnlijk wel te handhaven. Dit besluit kan vaak pas 
tijdens de uitvoering vastgesteld worden. Verder is er een aantal haltes welke verplaatst moet worden. 
Ook hiervoor zullen nog enkele bomen verwijderd moeten worden. 
 
c. Boomvervanging Mient 
In verband met de vervanging van het riool aan de Mient, moet er een herinrichting van deze straat 
plaatsvinden tussen de Laan van Eik en Duinen en de kruising Thorbeckelaan. Deze actie zal van invloed 
zijn op het bomenbestand. Deze straat heeft als eerste indruk een mooi groen karakter, maar hier 
spelen wel een aantal problemen die een negatieve invloed hebben op dit groen. In het deel van de 
Mient tussen Kornoeljestraat en Thorbeckelaan staan voornamelijk iepen van verschillende leeftijden. 
Hiervan zijn in de laatste 15 jaar al veel iepen uitgevallen door zwamaantastingen. Ook is een aantal 
preventief gekapt i.v.m. risico van stambreuk door zwammen. Vervanging van deze bomen is een 
pragmatische oplossing van de problemen. Er zijn wel steeds  vervangende bomen geplant, maar  
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inmiddels is al 70 % van de oorspronkelijke beplanting vervangen en de uitval van iepen is nog niet 
voorbij. Langs de Mient staan ook veel essen o.a. in het trottoir t.h.v de sportvelden. Deze bomen 
hebben een matige tot slechte vitaliteit en vormen een groot probleem door ernstige wortelopdruk van 
de verharding. Verder staan er aan de kant van de begraafplaats Oud Eik en Duinen in de parkeervakken 
valse acacia’s. Deze bomen hebben een redelijke vitaliteit, maar hebben ook enkele problemen. Zij 
blijken een slechte kluitontwikkeling te hebben en inmiddels is 30 % van deze bomen gekanteld. 
Waarschijnlijk zullen nog meer exemplaren uitvallen. Verder veroorzaken deze bomen ernstige opdruk 
van de verharding. Om dit probleem te ondervangen, is kap noodzakelijk. Vervanging van deze bomen 
geeft de mogelijkheid om deze problemen op te lossen. Voor het hele project moeten 156 bomen 
gekapt worden, maar gelukkig kunnen nog 16 fraaie iepen behouden worden. Deze herinrichting zal 
voor de toekomst de beste oplossing vormen om een mooie groene laan met gezonde bomen te 
behouden.  
 
d. Biodiversiteit bij laanbeplantingen 
Bij de aanleg van laanbeplantingen is de biodiversiteit van de te planten bomen steeds belangrijker. De 
gemeente streeft naar een ecologische toepassing van de boomsoortkeuze, waar de AVN ook achter 
kan staan. Alleen in de praktijk loop je weleens tegen verrassingen aan. Zo blijkt dat de herinrichting 
van de Binckhorstlaan, na de aanleg van de tunnel, op een zeer eenzijdige manier is aangeplant. Op het 
deel waar de weg is heringericht, van Maanweg tot Mercuriusweg, zijn alle bomen gekapt, c.q. verplant. 
Hier is de herplant ook al uitgevoerd, waarschijnlijk al in 2019. Er zijn hier ca 200 bomen herplant, maar 
wel allemaal van dezelfde soort, te weten lindes. Blijkbaar is hierbij niet aan biodiversiteit gedacht. Op 
een andere locatie, te weten de Madesteinweg, vanaf de Nieuweweg tot de Monsterseweg, is wel een 
ecologische mix toegepast. Na de herinrichting is de groenstrook tussen fietspad en rijbaan vorig jaar 
beplant met iepen en lindes. In een sloottalud langs deze weg zijn elzen en  berken herplant. Verder 
kijkt de AVN naar een mogelijke herinrichting van de Kijkduinsestraat, tussen Machiel Vrijenhoeklaan 
en Deltaplein. In de huidige parkeerstrook zou ook een laanbeplanting kunnen worden aangelegd, 
waarbij een ecologische boomkeuze wordt gemaakt. 
 

*** 
 
PS Aletta de Ruiter trok zich terug uit het AVN bestuur op 16 oktober 2020. Onderwerpen waar zij bij 
betrokken was zijn daarom door anderen in dit verslag beschreven. 
    

 

    
 
 


