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Betreft: Haagse iconen

Geachte Wethouder,
Goed dat de gemeente een lijst heeft opgesteld met Haagse icoonprojecten voor versterking van de
groen-blauwe structuur van de stad. Dit als antwoord op de verstedelijking. Wij zijn erg blij met dit
initiatief. Hartelijk dank. In hoofdlijnen geeft dit prima aanknopingspunten voor de uitvoer van
krachtdadige, robuuste projecten. Meer groen in de nu versteende delen van de stad is mooi!
Maar als natuurvereniging willen wij u toch wijzen op een aantal tekortkomingen. De insteek is te
eenzijdig stedenbouwkundig en recreatief. De keus om pas in later stadium de natuurwaarden te
betrekken bij de ontwerpen vinden wij principieel onjuist. Wij stellen dan ook de voorstellen voor de
icoonprojecten daarin aan te passen, in harmonie te brengen met de Nota Stadsnatuur, en ook om
definitieve beleidskeuzes hieraan te koppelen.
Zoals aangegeven moeten naar ons idee dus juist bestaande en potentiële natuurwaarden een kader zijn
voor de plannen. Nu worden deze waarden in de inleiding zelfs niet genoemd.
Het sterkst komt dit tot uitdrukking bij de uitwerking van de visie op het Verversingskanaal, een
ecologische verbindingszone die versterkt kan worden. Daar zijn echter aan weerszijden paden getekend,
wat de betreding van de zone zal vergroten. Met name voor dit project hebben wij daarom nagedacht
over een alternatief. Men kan kiezen voor een zijde met puur natuur- en een zijde met meer recreatief
medegebruik. Dit is beperkt toepasbaar, bijv. bij de open stukken aan de Scheveningse kant. Op andere
plekken is er weelderige beplanting met bomen, heesters en rietkragen, zijn er woonboten of een steile
kade. Wij hebben een aantal foto’s ter illustratie geplaatst op
https://photos.app.goo.gl/tyWEMFb77smDEvND8
De AVN is benieuwd naar de vervolgstappen in het proces en zou hier graag actief bij betrokken worden.
Zou het mogelijk zijn hierover een keer een afspraak te maken met betrokken ambtenaren? Op termijn
komt het vanzelfsprekend op de agenda van ons bestuurlijk overleg. Ook in relatie met de Nota
Stadsnatuur.

Met vriendelijke groet, namens de AVN,
Jos Verhoeff

