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Onze prachtige Natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland extra beschermen 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) rond Den Haag en onze prachtige Natura 2000 natuurgebieden 
(Meijendel, Westduinpark, Solleveld) verdienen een goede bescherming. De druk op het Westduinpark 
is te groot. Hier is een extra slag nodig om de natuurwaarden te behouden en versterken, en dat dan zo 
dat dit niet ten koste gaat van natuurbeleving. Nodig is omwonenden en bezoekers daarin mee te 
nemen, een publiekscampagne, meer boswachters, wellicht zelfs een bezoekerscentrum in het 
Westduinpark. Het gekke is, dat respect voor rustgebieden juist meer natuurbeleving mogelijk maakt 
vanaf de randen. Dat geldt ook voor de Ruygenhoek (Meijendel). Een versterking van natuurbeleving 
daar zou mooi zijn. Bijvoorbeeld vanaf uitzichtpunten.   
 
De grote groengebieden Scheveningen, Hubertusduin, (Nieuwe) Scheveningse Bosjes, Sorghvliet en  
Westbroekpark zijn een schakel  tussen Westduinpark en Meijendel. Andere grote groengebieden die 
van belang zijn, zijn bijvoorbeeld die tussen Kijkduin en Midden-Delfland (tussen zee en Zweth) en 
tussen Zweth en Vlietzone. 
De Kustzone Scheveningen-Haaglanden, inclusief Binnenduinbossen en Binnenduinbuitens en 
Strandwalbuitenplaatsen (NNN), vormen ecologische verbindingen van Europees niveau (Kustzone 
Duindistrict-Waddendistrict Van Denemarken tot in Frankrijk). Deze gebieden verdienen de 
bescherming en beheer die passen bij deze essentiële functie. 
 
De Stedelijke Groene Hoofdstructuur versterken en in stand houden 
Het in standhouden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is cruciaal groenbeleid van 
de Gemeenteraad dat moet worden opgenomen in de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het 
Omgevingsplan! Voor de natuur moet “nee, tenzij” blijven staan. Ook in de Strategie van het Nationaal 
Park Hollandse Duinen is extra aandacht nodig voor de natuur. Voor de natuur blijft daarnaast het 
verbinden tussen gebieden essentieel, het slechten van barrières door ecoducten, ecotunnels enz. 
Voor alle natuur- en groengebieden geldt dat men daarbij wel moet kiezen voor een evenwichtige en 
vooral slimme zonering van natuur t.o.v. gebruik. Daartoe is het nodig toegangen en (illegale) paden te 
beperken, maar daardoor blijft er wel meer natuur behouden. Natuurrustzones vinden wij belangrijk en 
die dan slim zo situeren dat mensen wel van natuur kunnen blijven genieten.   
 
Bij nieuwbouw in de stad Natuur Inclusief Bouwen 
De verstedelijkingsopgave vraagt om creatieve keuzen als het gaat om de behoefte aan groen (bijv. 
High Line New York). Natuurinclusief bouwen is ons inziens een “sine qua non” een voorwaarde zonder 
welke (hoog)bouw niet mag plaatsvinden. Onverminderd op inzetten. In het boek “Darwin in de stad” 
maakt Menno Schilthuizen duidelijk hoe de stad een eigen, waardevol biotoop kan worden.  
Denk daarbij aan de vijf V’s waarbij de natuur gedijt: voortplantingsplekken, veiligheid, voedsel, 
verbindingen en variatie. Met natuurinclusief bouwen brengen we natuur op de drempel van de 
voordeur van onze bewoners. Dit is goed te combineren met een keus voor inbreiding in plaats van 
uitbreiding.  
 
Grootschalige nieuwe natuurgebieden buiten de stad erbij! 
Inbreiding/verdichting maakt het mogelijk groen buiten de stad te sparen. Maar deze mag niet plaats 
vinden ten koste van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Hoe dan ook wordt door een hogere 
dichtheid van bewoners: 100.000 erbij!? ook de druk op de bestaande natuur- en groengebieden 
verhoogd. Sinds het uitbreken van de Corona epidemie wordt dankbaar gebruik gemaakt van het groen 
in onze stad. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat er rond de stad grootschalig nieuwe natuur- en 
groengebieden bijkomen. 


