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Aan het College van B en W 

college@denhaag.nl 

Ter attentie van Wethouder Bredemeijer 

secretariaatbredemeijer@denhaag.nl 

hilbert.bredemeijer@denhaag.nl 

Aan de Gemeenteraad  

griffie@denhaag.nl 

cc. De heer W. Duijs (Dienst Stadsbeheer)    

                                                             Den Haag, 20 augustus 2022 

 

Betreft: Nader onderzoek naar een klimbos in het Zuiderpark 

 

Geacht College, geachte Raadsleden, 

 

De  gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van 

een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied - 

Doorenbos arboretum. 

Als AVN beogen wij de kwaliteit van het groen in Den Haag en rand-

gemeenten te behouden. Daartoe wordt met een kritisch oog gekeken naar 

ontwikkelingen op grote en kleine schaal. Uit dien hoofde zijn we geen 

voorstander van een klimbos in het Zuiderpark. Er is geen ruimte voor, 

hooguit wat klimbomen; houd rekening met de uitgekiende zonering van het 

park. 

Daarom verzoeken wij u zich in uw planologisch onderzoek te concentreren 

op de mogelijkheid voor de realisatie van een beperkt aantal klimbomen op 

plekken die zich daartoe lenen, in de zone ‘sport en spel’. 

In de bijlagen treft u een uitwerking van onze uitgangspunten en de 

overwegingen daarbij. 

Met vriendelijke groet 

Dick Ooms, Voorzitter AVN   Caroline de Jong, Secretaris AVN. 

 

Contactpersoon: AVN portefeuillehouder Arnim van Oorschot  

Bijlagen 

1. Uitgangspunten voor het  realiseren voor een klimbos (hieronder) 
2. Overwegingen bij Uitgangspunten voor het realiseren van een klimbos  

(aparte bijlage) 
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In het kort bepleit de AVN de volgende uitgangspunten:  
in het Zuiderpark is geen ruimte voor een klimbos, hooguit wat klimbomen;  
houd rekening met de uitgekiende zonering van het park: geen klimbomen in de rustige zone. 

 
UITGANGSPUNTEN VOOR HET REALISEREN VAN EEN KLIMBOS 

De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het 
Zuiderpark. Het college onderzoekt reeds de mogelijkheden van een klimbos. De uitdagingen 
zitten vooral in het vinden van de juiste combinatie van rust en reuring. De consequenties van 
klimactiviteiten voor de bestaande kwaliteiten van het park worden in beeld gebracht. In de – in 
voorbereiding zijnde – visie voor het Zuiderpark zal aangegeven worden of en onder welke 
voorwaarden een klimbos mogelijk is met een toegevoegde waarde voor het park. AVN stelt 
hierbij vragen en geeft graag aan onder welke voorwaarden zij een klimbos mogelijk acht. 
 
De  initiatiefnemer van het voorstel dat aan de basis van dit besluit ligt stelt het volgende: 
 “In de bomentuin (arboretum) Landengebied Zuiderpark – Doorenbos met een bijzondere 
collectie bomen staan maar liefst 695 soorten bomen! 
 Hart voor Den Haag ziet in het Zuiderpark een mogelijkheid voor de realisatie van een klimbos. 
Onze Haagse jongeren kunnen hier leren waarom bomen belangrijk zijn. In een klimbos komen 
ontspanning en natuureducatie samen. Wat Hart voor Den Haag betreft wordt er met een 
planologisch onderzoek gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een Klimbos 
Zuiderpark” 
AVN stelt de volgende vragen: 
1. Past een dergelijk initiatief wel in het Zuiderpark? 
2.  Zo niet, zijn er op kleinere schaal enkele klimbomen op hun plek in het Zuiderpark? 
 
Ad. 1 Klimbossen zijn interessante attracties, recentelijk populair.. “Wil je een dagje uit, echt 
boomklimmen, slingeren van liaan tot liaan of wiebelen over dunne latjes of zweven boven het 
groen?” De ANWB selecteerde 12 klimbossen in Nederland. In Den Haag bevindt zich al zo’n 
klimbos.  
Het Klimbos Veluwe is een interessant voorbeeld. Het presenteert zich als volgt: 
“Midden in stadspark Berg & Bos in Apeldoorn, vlakbij de Apenheul, vind je Klimbos Veluwe. 
Wie weet kom je op de mooie wandelroute op weg naar het klimbos wel herten of wilde zwijnen 
tegen! In dit klimbos zijn maar liefst 10 routes voor jong en oud. Een tokkelroute, moeilijke 
overgangen, grote netten, een vrije val en een bungee, het is er allemaal! Kies zelf je klimroute 
en bepaal hoe hoog je wil gaan.” 
Vragen AVN 

- Legt een dergelijk klimbos niet een te groot beslag op de ruimte? 
- Brengt een dergelijk grootschalig klimbos niet toch schade toe aan de natuur als geheel 

in het arboretum? 
- Past een dergelijk grootschalig klimbos hoe dan ook wel in het in onze ogen zo 

zorgvuldig gezoneerd Zuiderpark? 
Voorlopig antwoord van AVN: een dergelijk klimbos brengt veel voorzieningen met zich mee: 
Horeca, toiletten, entree en meer. En bovenal: veel drukte. Dit strijdt met de rust die een 
arboretum vereist. Als er al een klimbos gerealiseerd wordt dan wat ons betreft zeker niet in het 
bijzondere landengebied maar in de zone Sport en Spel tussen zwembad en midgetgolfbaan..  
 
Ad. 2 KLIMBOMEN OP KLEINERE SCHAAL. 
Waarom komen mensen naar het Zuiderpark? De recreanten zijn in te delen naar verschillende 
motieven (zie bijlage). Kinderen en jongeren die een klimbos willen bezoeken zijn op zoek naar 
Sport en spel in een groene omgeving. Dat neemt veel ruimte in beslag. Wie in het Zuiderpark 
in een of meer bomen wil klimmen zou terecht moeten kunnen in de zone die al voor Sport en 
spel gereserveerd is. We denken aan interessante boomgroepen rondom de natuurspeelplaats 
Zuiderpret of die ter hoogte van speeltuin Ot en Sien aan de overzijde van de ringweg. 
Voorlopig antwoord van AVN: Onderzoek mogelijkheden van het realiseren van 
klimbomen,bijvoorbeeld die grenzen aan de natuurspeelplaats of die ter hoogte van speeltuin 
Ot en Sien. 
 
Arnim van Oorschot      Portefeuillehouder Zuidwest Den Haag 

http://www.avn.nl/
mailto:info@AVN.nl


 

www.AVN.nl  info@AVN.nl     

 

BIJLAGE: OVERWEGINGEN BIJ UITGANGSPUNTEN VOOR EEN KLIMBOS 
 

 
Initiatief voorstel Zuiderpark Voorgesteld is een klimbos in de landengebied-
Doorenbos van het Zuiderpark. De gemeente besluit tot nader planologisch 

onderzoek 
Er zijn alternatieven, in het Haagse Bos en de Scheveningse Bosjes zijn er al 

kleinere plekken waar men in een aantal bomen kan klimmen, in Meijendel is er het 
monkeybos. In Vlietland is er een groter klimbos.  Ze zijn commercieel. In hoeverre 
is dat toegankelijk voor de omgeving van het Zuiderpark? 

Voor de AVN is belangrijk de impact op de natuur, bijv. vogels, dit deel van 
het park moet rustig blijven. Wat zijn onze uitgangspunten, de impact op 
de natuur, locatie en uitvoering? 
 

Een klimbos is een bos waarin met behulp van touwen, kabels en houten platforms 

routes zijn uitgezet door de bomen. 

Wanneer men een klimuitrusting draagt kan men de routes door de bomen volgen. 

De routes variëren in hoogte, lengte en moeilijkheidsgraad. Voordat een route 
wordt afgelegd krijgt men altijd instructie door een ervaren klim-instructeur. Dit 
omdat men te allen tijde gezekerd moet zijn als men de route aflegt, en deze 

zekering vakkundig dient te gebeuren. 

Klimbossen of -parken zijn met name populair in Frankrijk. Het land telt circa 300 

klimparken. Ook in Nederland en België wint deze vrijetijdsbesteding aan 
populariteit. i 
 

-VRAAG: Past een dergelijk 
initiatief wel in het 

Zuiderpark? 
-Zo niet, zijn er op kleinere 
schaal enkele klimbomen op 

hun plek in het Zuiderpark? 
 

VOORBEELD Klimbos Veluwe 
“Midden in stadspark Berg & Bos 
in Apeldoorn, vlakbij de 

Apenheul, vind je Klimbos 
Veluwe. Wie weet kom je op de 

mooie wandelroute op weg naar 
het klimbos wel herten of wilde 
zwijnen tegen! 

In dit klimbos zijn maar liefst 10 
routes voor jong en oud. Een 

tokkelroute, moeilijke 
overgangen, grote netten, een 
vrije val en een bungee, het is er 

allemaal! Kies zelf je klimroute en 
bepaal hoe hoog je wil gaan. 

Kom samen klimmen en beleef 
het meest uitdagende dagje uit!” 
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Bezoekers van stadsparken komen voor openluchtrecreatie in een groene 
omgeving en zoeken diverse dingen: een eenvoudig voorzieningenpakket voor 

ontspanning; sport en spel; landschap en natuurschoon (van parkaanleg tot wilde 
natuur); rust ten opzichte van het woelige stadsleven. 

In alle gevallen wil men er even uit zijn, zich afzonderen van het stedelijk leven van 
alledag, in een groene entourage 

 

Zonering ook in stadsparken. (Uit De visie van GROEN LINKS op het GRONINGER STADSPARK, 

Groningen februari 1991) 

“Per recreantengroep verschillen de inrichtingseisen. Recreanten letten  op het 

voorzieningenpeil, natuurschoon, rust of het sociaal contact maar kennen daar een 

verschillend gewicht aan toe. 

Daarom is het goed verschillende recreantengroepen en hun motieven te 
onderscheiden 

1. Recreanten van dichtbij vormen een grote groep. Ze komen om een blokje 
om te maken of hun hond uit te laten. Hun actieradius is beperkt. Onder 

natuur verstaan deze mensen een goed onderhouden, fleurig park. Er is 
behoefte aan een ‘Engelse’ tuin in tuintechnisch onderhoud. Parkbankjes 
moeten volop aanwezig zijn. 

2. Mensen met kinderen vormen eveneens een grote groep. Ze komen van 
dichtbij of wonen tot op enkele kilometers van het park. Ze zijn tamelijk 

mobiel. 
Vooral de kinderboerderij en de speelruimte voorzien in een grote behoefte. 
Groen wordt gewaardeerd; de bruikbaarheid als speelruimte is van essentieel 

belang. Op zeer intensief onderhoud zit men niet te wachten. 
3. Sportief vermaak. Veel werkenden maken van hun lunchpauze gebruik om in 

het park in beweging te komen. Bedoelde groep heeft vooral behoefte aan 
ruimte. 

4. Sport en spel. Mensen die actieve recreatie beoefenen hebben ruimte nodig.   

5. Overige sportievelingen (en zij die willen ontmoeten, barbecue)  
6. Rust- en natuurzoekers zoeken een gevarieerde natuurlijke omgeving waarin 

ze zich kunnen terugtrekken. De natuurminnende rustzoeker stelt andere 
eisen aan zijn natuurlijke omgeving. De moderne mens houdt vooral van 

afwisseling in de natuur: van boompartijen en open ruimte, van oude en 
jonge bomen, van licht en donker. Ook kronkelpaadjes, ruige landschappen 
en grote verscheidenheid van planten en dieren zijn geliefd. “   

 
Ook kinderen krijgen de gelegenheid natuur te beleven zo blijkt uit onderstaand 

artikel  
 
KINDEREN BELEVEN DE NATUUR 

IN:GROEN DEN HAAG; Speciale uitgave van Gemeente Den Haag, 2007 
“Den Haag is een grote stad en toch is de natuur heel dichtbij. Er zijn talloze 

mogelijkheden om kinderen in contact te brengen met dieren en al het andere dat 
groeit en bloeit. Groene recreatie is niet alleen leerzaam maar vooral erg leuk. 
Op de stadsboerderijen leren kinderen van alles over de natuur. Er leven 

boerderijdieren zoals geiten, koeien konijnen en schapen. Gedurende het hele jaar 
worden er activiteiten georganiseerd die passen bij de seizoenen: schapen scheren, 

wilgen knotten en paaseieren zoeken. 
Heemparken zijn parken waarin min of meer nagebootste Nederlandse landschapjes 
bijeengebracht zijn. Er worden planten bijeengebracht die karakteristiek zijn voor 

een landschapstype. Ze worden gekenmerkt door verschillen in grondsoort, hoogte 
en plantengroei. Heemtuinen zijn dagelijks toegankelijk voor een prachtige 

wandeling door natuur in Den Haag.” 
 



 

 
HET ZUIDERPARK in  DEN HAAG is gelukkig goed gezoneerd, zo blijkt uit de 
eigen website https://denhaag.com/nl/zuiderpark 

“Het Zuiderpark in Den Haag is een volkspark uit de jaren '20 van de vorige eeuw. 
Veel Hagenaars komen graag in het Zuiderpark. Je kunt hier heerlijk wandelen, 

skaten, fietsen of gewoon heerlijk in het gras liggen.”  
 
De zonering blijkt als we de kaart nader beschouwenii 

Voor de vrijetijdsbesteding Sport en spel kan men terecht in het deelgebied  in het 

oostpunt  van het park tussen Moerweg en Melis Stokelaan. Daar bevinden zich het 

zwembad, de sportcampus, het skatepark en een rolschaatsbaan. 

Voor speelvoorzieningen kunnen kinderen terecht in de noordpunt, langs de 

Soestdijkse kade en langs de Vreeswijkstraat. Daar bevinden zich speeltuin Ot en 

Sien, de natuurspeelplaats  en aan de Vreeswijkstraat stadsboerderij 

Herweijerhoeve. 

Rustzoekers en natuurliefhebbers vinden hun stek langs de Loevesteinlaan. Daar 

liggen de heemtuin, de eendenkooi en het arboretum. 

“Skatevoorziening 
In het park ligt prima asfalt om te skaten. Voor de echte fanaten ligt aan de rand 

van het park een skatevoorziening met een miniramp en quarterpipe. Voor de 
creatieve jeugd is er een Wall of Fame om graffiti op te maken. Er is ook een 
rolschaatsbaan in het park. 

 
 

 

https://denhaag.com/nl/zuiderpark


Speelweides en westernspeelplaats 

Er zijn drie grote speelweiden met een totale oppervlakte van 14 hectare. Voor de 
grote kinderen is er een zes meter hoog speelkasteel. Jonge kinderen spelen graag 
op het speelterrein Ot en Sien. Op het zand staan wipkippen en schommels. En 

voor een echte wildwest-sfeer is er een westernspeelplaats. 
 

Natuurspeelplaats Zuiderpret 
Nieuw is de natuurspeelplaats Zuiderpret. Hier kunnen kinderen spelen met water, 
zand, modder, losse takken enzovoort. In de bosjes kunnen kinderen verstoppertje 

spelen maar ook boomhutten maken met de losse takken die er liggen. Tussen 
hoge heuvels is een loopbrug gemaakt die aansluit op een uitkijktoren. Daarnaast is 

er ook een snelstromende beek waar kinderen heerlijk met en in het water kunnen 
spelen. Tip: neem kaplaarzen en droge kleding mee. 

 
Landengebied 
Ben je liefhebber van veel verschillende boom- en heestersoorten? Bezoek dan het 

arboretum Landengebied. Na jarenlang werken is het Landengebied in het 
Zuiderpark klaar. De tuin is helemaal opgeknapt en er zijn meer dan 2900 bomen 

en heesters bijgekomen. Het Landengebied dankt zijn naam aan Simon Doorenbos. 
Hij kreeg rond 1935 vele planten, stekken, enten en zaden, of bracht deze mee uit 
verre landen. Doorenbos plantte de struiken en planten op gebied: China, Japan, 

Himalaya, Azië, Noord-Europa, Zuid-Europa en Noord-Amerika. Het arboretum 
heeft nu 695 verschillende soorten bomen. Waarvan er 41 zeer zeldzaam zijn, zoals 

de Japanse paardenkastanje, de Chinese linde en de godenpeer. 
 
Bomen-, bloemen- en kruidentuin 

In de bomentuin staan bomen en struiken uit de hele wereld. De bloementuin heeft 
een prachtige verzameling van bloeiende vaste planten. En de kruidentuin biedt een 

verscheidenheid aan kruiden. Zoals peterselie, tijm en bieslook. Je mag deze 
kruiden plukken. 
 

School- en ouderentuinen 
De school- en ouderentuinen liggen naast de stadsboerderij Herweijerhoeve. Jong 

en oud vinden hier een plekje voor een moestuin. De tuinen zijn aangelegd om 
stadskinderen in contact te brengen met de natuur. 
 

Barbecueën 
Het Zuiderpark heeft speciale barbecueplekken. Ook mag je met je eigen barbecue 

in het park barbecueën. 
 
Kunst 

Er zijn prachtige kunstobjecten in het park te zien. De beelden zijn geplaatst door 
Stroom Den Haag, het centrum voor beeldende kunst. 

 
Zwemmen 
Wil je zwemmen? Dat kan in het recreatiebad Zuiderpark. Er is een 45 meter lange 

waterglijbaan. Ook bezit het zwembad een peuterbad, wildwaterkreek, whirlpool, 
solarium en een Turkse stoomcabine. 

Gebruik mijn locatie” 

AVN bepleit deze zonering in ere te houden. Het landengebied dient 

gereserveerd te blijven voor rustzoekers en natuurliefhebbers. 
Klimbomen kunnen wellicht een plaats krijgen in de zone sport en spel, bij de 

natuurspeelplaats (A op de kaart) of bij Ot en Sien (B op de kaart).  
Bij deze een link naar foto's van mogelijke locatie A bij de natuurspeelplaats. 
https://photos.app.goo.gl/AS7jbecZHPBGGN5T6 

Arnim van Oorschot                   Portefeuillehouder Zuidwest Den Haag 

https://photos.app.goo.gl/AS7jbecZHPBGGN5T6


 
i  

Het ANWB noemt 12 locaties  
https://www.anwb.nl/eropuit/dagje-uit/tips/klimbossen-nederland 
 

Daarbij is ook Den Haag: https://haagseklimbos.nl/ 
“We hebben meerdere locaties in Den Haag. In het Haagse Bos klimmen we in 

samenwerking met Staatsbosbeheer. De Scheveningse Bosjes is onze original spot.” 

“Het Haagse Klimbos is het enige klimbos in Nederland waar het echt om boomklimmen 

gaat. Je kan de boom in met je kinderfeestje, school, bedrijf, ...” 

 

 

Op https://klimbos.nl/ staan 5 locaties, waarbij het gaat om meer dan enkele 
bomen, om klimroutes door bossen. 

“ Al onze klimbossen zijn gelegen in échte bossen, waarbij we niet werken met klimpalen. Hierdoor krijg jij de 
beste klimervaring! De routes bouwen en onderhouden we zelf “ 

 
ii  
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