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Onderwerp: De Paauw in Natuurnetwerk Nederland 

 
Geacht College, geachte Raadsleden, 
 
 
Op de website van Gemeente Wassenaar lezen wij dat wordt onderzocht hoe Raadhuis de Paauw kan worden 
veranderd in een “volwaardig bestuurscentrum” voor nagenoeg alle ambtenaren en het bestuur van de 
Gemeente Wassenaar, dat wil zeggen ongeveer 150 medewerkers.  
 
Het park is net helemaal opgeknapt volgens een opgesteld beheerplan, dat recht doet aan de eertijdse aanleg. 

Met dit voorstel zou een uitbreiding van de bebouwing met een kantoorfunctie worden toegevoegd en daarmee 

veel reuring van ambtenaren en bezoekers. Om nog maar niet te spreken van ook nog een horecafunctie daar 

bovenop. Denk ook aan de daarbij behorende parkeergelegenheid, alles bij elkaar een behoorlijk beslag op de 

kwaliteit van het park.  

Als Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in Den Haag en omstreken willen wij onze zorgen uiten over 
dit plan. Landgoed de Paauw maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Zijn er geen alternatieve 
mogelijkheden voor een volwaardig bestuurscentrum buiten het NNN? Is het echt wenselijk om een stedelijke 
functie een plek te geven in een belangrijk gebied voor natuur, groen en ontspanning?  
 
Het voornemen draagt in ieder geval niet bij aan het in stand houden van het NNN en het behoud van de 
wezenlijke waarden van het gebied, wat wel het oogmerk zou moeten zijn van projecten. We zien ook niet, hoe 
compensatie zou kunnen plaatsvinden. 
 

Met andere woorden, de mogelijkheden zijn zeer beperkt. In het NNN gaat het er juist om ecologische 

verbindingen te behouden; dat houdt in dat er geen vermindering mag plaatsvinden van het oppervlak natuur en 

groen. Ook mogen er geen waardevolle oude bomen worden gekapt. Een hoog gebouw past niet in deze qua 

natuur en erfgoed waardevolle omgeving. Extra oppervlak verharding voor parkeren is ook ongewenst. 

De AVN beveelt aan te kiezen voor een voortzetting van het huidig gebruik of een meer passende bestemming, 

die recht doet aan het erfgoed en de bijzondere natuurwaarden van het landgoed. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Adri Remeeus     Caroline de Jong 

Vicevoorzitter AVN    Secretaris AVN 
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