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Onderwerp: Bufferzones om natuur- en groengebieden wenselijk 

 

Geacht College, geachte Wethouder, geachte Raadsleden, geachte directeur, 

Recent tekenden de gemeente Den Haag en Dunea (NPHD) een samenwerkings-

overeenkomst over het inrichten van buffergebieden in en rondom Solleveld en Meijendel 

om kwetsbare natuur- en drinkwatergebieden te beschermen1.  Als Algemene Vereniging 

voor Natuurbescherming juichen we dit toe. Voor Den Haag stellen wij voor niet alleen 

buffergebieden te handhaven of in te richten naast de natuurgebieden, maar ook rond de 

bestaande Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Hier (muren van) hoogbouw mijden. In 

Gemeente Westland bestaan veel bouwplannen vlak naast het Natura 2000 gebied Solleveld. 

Op de plekken waar juist een unieke en laatste kans is om buffergebieden in te richten. Dat is 

ongewenst. Hieronder lichten wij dit nader toe. In de bijlage vindt u illustraties daarvan.  

Bufferzones om natuur- en groengebieden wenselijk 
Uit ecologisch oogpunt zijn bufferzones om natuur- en groengebieden wenselijk. Op grote 
eilanden sterven soorten minder snel uit. Dus het beste is om de groengebieden heen 
bufferzones in te richten/ te behouden met met veel groen. Waar dieren, bijv. vogels, 
vleermuizen, vlinders, insecten, amfibieën, egels en eekhoorns ook gebruik van kunnen 
maken. Voorbeelden van groene buffergebieden zijn volkstuinen, met groen omzoomde 
sportvelden (en beperkte/aangepaste verlichting), hondenuitlaatgebieden, 
natuurspeelplekken, groene (villa)wijken met inheemse beplanting en beperkte verharding. 
In sterk versteende gebieden kunnen groene daktuinen aan de kant van het groengebied een 
optie zijn. Groene daken op hoogte van het maaiveld, boven ondergrondse garages, hebben 
het voordeel dat ze ook bereikbaar zijn voor egels en amfibieën. Zo worden de 

 
1 Zie https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/nieuws/start-samenwerking-verbetering-natuur-

en-recreatie-in-groengebieden-zuidkant-den-haag/  
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groengebieden als het ware wat groter. Ecologische verbindingszones tussen groengebieden 
dragen daar uiteraard ook aan bij. 

Het is vooral belangrijk om natuur- en groengebieden niet te ommuren met aaneengesloten 
wanden van hoogbouw, want dan kunnen dieren er lastig in en uit. 
Hoogbouw geeft ook schaduw en windhinder in de naastgelegen groengebieden.  
Los van visuele vervuiling, zo jammer wat gebeurd is bijv. rond het Westduinpark. Het gevoel 
van even weg uit de stad in de natuur te zijn wordt er door verhinderd. 
Het Central Park-idee werkt niet in Nederland, want onze stedelijke groengebieden zijn veel 
kleiner dan in Amerika. 

Bufferzones in Den Haag: om natuur- en groengebieden 
De Natura 2000 gebieden zijn goed beschermd. Bovendien gelden wettelijke beperkingen 
daar vlak omheen. Zie bijv. de website van de Omgevingsdienst Haaglanden. Toch wordt er 
nog wel naast gebouwd (zie bijlage). Ook worden daar bijv. padelbanen aangelegd, die 
problemen kunnen geven van geluid, vogels die vliegen tegen wanden, licht en 
toegangswegen naast het groen. Zie 2021-11-08 Brief aan college en raad over 
vergunningverlening padelbanen  https://avn.nl/zienswijzen/ 
 
In Den Haag is de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) vastgelegd.  Het gemeentebestuur 
heeft zich verplicht om deze duurzaam te beschermen en te versterken. Maar ook daar 
omheen zijn groene bufferzones een goed idee.  Een muur van hoogbouw juist niet. Zie 
bijlage 2 met illustraties, waar hoge bouw groengebieden beschaduwt. Voor groene daken is 
het beste: 
-een groen dak dat aansluit op het groen/ aan de kant van het groen 
-een groen dak met zon voor planten om goed te groeien 
 
Ook in zuidwest Den Haag hebben wij zorgen over de effecten van bouwprojecten op de 
natuur. Een strook van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt toch bebouwd. Dat is in 
strijd met bovengenoemde verplichting die de gemeente op zich heeft genomen. Groen en 
bomen op maaiveld tussen de strokenbouw worden vervangen door ommuurde groene 
daken bovenop parkeergarages. Voor egels en amfibieën zijn deze niet bereikbaar.  

De gemeente en Dunea/NPHD willen voor het ‘Regiopark van Zee tot Zweth’, “de natuur 
beter beschermen en de mogelijkheden voor recreatie verbeteren”. Daar is zonering 
belangrijk voor de natuur: niet teveel toegangen naar groengebieden, geen fietspaden 
aanleggen vlak naast elkaar.  

Bufferzones in het Westland: een laatste kans voor versterking van het Natura 2000 gebied 
In het Westland (en Den Haag) zijn veel bouwprojecten langs het Natura 2000 gebied 
Solleveld, zie de tekening in de bijlage: Watergat, Westmade Zuid, Westmade Noord, 
Parnassia.  
Onlangs lag het bestemmingsplan Watergat in de gemeente Westland ter inzage.  Daar is een 
unieke kans om Solleveld te vergroten, door Watergat niet te bebouwen. Of op zijn minst een 
buffergebied aan te leggen dat Solleveld versterkt en ontlast, bijv. een hondenuitlaatgebied. 
Dit gebeurt met dit bestemmingsplan echter niet. Er zijn verschillende zienswijzen tegen 
ingediend door onder andere de AVN. De Stichting Duinbehoud vreest voor visuele vervuiling.  
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De AVN vindt het belangrijk dat natuurorganisaties vroegtijdig bij de plannen voor Westmade 
Zuid betrokken worden. Als er wordt gebouwd, is het beter groene zones uit te sparen aan de 
kant van het Natura 2000 gebied, en ecologische verbindingen naar groene zones aan te 
leggen. 

Hoe nu verder? 
Over bovenstaande voorstellen wil de AVN wil graag overleggen met Wethouder Bredemeyer 
voor Den Haag. Met Wethouder Snijders voor de Gemeente Westland.  
We sturen deze brief ook de Algemeen Directeur van Dunea, en de Directeur van het 
Nationaal Park Hollandse Duinen. Wij hopen dat deze ook steun wilt geven aan de 
voorgestelde buffergebieden, in lijn met het algemeen beleid voor de natuur. Wij zijn 
uiteraard gaarne bereid hierover met hen te overleggen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Dick Ooms      Caroline de Jong 
Voorzitter AVN     Secretaris AVN 

 
 


