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Betreft: Twee aanvragen en een vergunning voor 11-15 padelbanen in Mariahoeve, op drie locaties
in en bij de Stedelijke Groene Hoofdstructuur
Geacht College, Geachte Raadsleden,
In Mariahoeve rijzen de padelbanen als paddestoelen uit de grond. Op drie locaties, één gelegen in
het waardevolle groengebied Reigersbergen en twee bij ecozones die het Haagse Bos verbinden met
de Schenkstook. Deze maken alle deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die het
gemeentebestuur in stand wil houden en versterken. Via deze zienswijze tekenen wij bezwaar aan
tegen vergunningverlening voor de aanleg van zoveel padelbanen (11-15) in en naast het groen.
Het gaat om de volgende aanvragen/vergunning:
1. Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van 4 padelbanen
Bezuidenhoutseweg 360, bij Landgoed Reigersbergen-Marlot (deze heeft als bestemming
‘natuur’), naast de korfbal vereniging, met in de aanvraag nog de mogelijkheid van vier extra
padelbanen. Kenmerk 7224813.
2. Aanvraag VUC voor 3 padel banen, Het Kleine Loo 1, kenmerk 202214215, bij de ecologische
verbindingszones
3. Omgevingsvergunning voor vier padelbanen in Tennispark Het Kleine Loo, gelegen aan het
Kleine Loo 12 te Den Haag, kenmerk 202212441, bij de ecologische verbindingszones
De sportvelden, waar de padelbanen zijn gepland, zijn ingebed in een groene omgeving.
De aangevraagde padelbanen aan de Bezuidenhoutseweg (1) liggen in een rustige omgeving naast
het groengebied Reigersbergen. Volgens de Haagse kaarten (website stad Den Haag) maken ze zelfs
deel uit van het groengebied (zie bijlage 2 illustraties). Men zou eerder denken dit gebied toe te
voegen aan het groen, of in te richten als bufferzone (zie AVN brief, link in bijlage 1), in plaats van het
aanbrengen van padelbanen, met verharding, transparante wanden, verlichting en geluidsoverlast.
De sportclub VUC en het tennispark grenzen aan de ecologische verbindingszone langs de Carel
Reinierszkade, en die langs de Haverkamp, Die vormen belangrijke schakels tussen het Haagse Bos
aan de ene kant en de Schenkstrook aan de andere kant.

Ecozones en groengebied maken deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.
Hieronder specificeren wij de wijze waarop de natuurwaarden verstoord worden. Verlichtings- en
geluidsoverlast zullen de ecologische en de belevingswaarde van dit groengebied en van deze
groenblauwe verbindingen in sterke mate aantasten.
1e. Verlichting
Tot laat in de avond zullen de te plaatsen lichtmasten een bron van verstoring zijn. Niet in de laatste
plaats geldt dat voor vleermuizen die groengebieden en ecozones gebruiken als foerageergebied
O.a. de Ruige dwergvleermuis en de Gewone dwergvleermuis hebben paarterritoria dichtbij de
ecozones, de laatste ook kraam- en massawinterverblijfplaatsen- in Reigersbergen/Marlot komen
behalve deze twee nog twee andere soorten voor, er is een vliegroute van de Rosse vleermuis naast
de zone waar de padelbanen zouden komen (zie kaarten Den Haag, vleermuizengebieden).
Vleermuizen zullen ernstige hinder ondervinden van felle verlichting.
2e. Geluidsoverlast
De hierboven aangestipte verlichting zal, in combinatie met het geluid, ook andere faunaelementen,
zoals vogels, verstoren. Het geluid dat padelen oplevert is niet te vergelijken met dat van het gewone
buitentennis, want het is veel krachtiger. Het slaan met de padelplank, het gebons van de bal tegen
de glazen wand en de geluiden van de fysieke inspanningen van de beoefenaars zijn aanmerkelijk
zwaarder en daarmee verstorend voor mens en dier.
In Reigersbergen komen veel bijzondere soorten vogels voor, scholeksters, ganzen, smienten,
zwaluwen, witte kwikstaart, het is jaarrond een kerngebied voor de ooievaar. In de bosgebieden ook
veel bossoorten, bijv. putters. In Reigersbergen ligt het vogelrustgebied ‘Het Litoraal’, met in 2020 de
meeste vogelterritoria van alle vogelrustgebieden, 80, en 44 vogelsoorten (zie de inventarisatierapporten van de Haagse Vogelbescherming).
In de directe omgeving van het tennispark houdt zich bijvoorbeeld de bosuil op, die ernstige hinder
kan ondervinden van de optelsom van verlichting en geluid. Zulks geldt ook voor het paar ooievaars
dat hier al jaren broedt; dit nest is voorzien van een webcam.
3e De glazen wanden
Deze wanden als zodanig zijn gevaarlijk voor rondvliegende vogels (zie ook 2) en insecten. In het
tennispark broeden onder andere Merel, Zanglijster, Roodborst, Heggenmus, Koolmees en
Pimpelmees. Zeker in de broedtijd, als de jongen moeten worden gevoerd, is er veel heen-en-weer
gevlieg; keer op keer blijken vogels zich dood te vliegen tegen de voor hen onzichtbare wanden.
4e Verkeersbewegingen
Daarbij tekenen we nog aan dat op de plek van 1 tennisbaan 4 padelbanen kunnen en dat
padelsessies korter duren, kortom, het aantal verkeersbewegingen -met uitstoot van stikstof en
broeikasgassen- gaat flink omhoog.
Tot zover onze bezwaren.
In het verlengde hiervan brengen wij onze kader stellende brief van 8 november 2021 in herinnering
(zie bijlage1). Hierin vindt u informatie hoe te voorkomen dat vogels tegen transparante wanden
vliegen (deze zorgplicht vloeit voort uit de Wet Natuurbescherming). Ook bevat die brief informatie
over het gemeentebeleid aangaande verlichting.
Op vele plekken van Den Haag en in Wassenaar worden padelbanen aangelegd of zijn die reeds
aanwezig, vaak naast het groen, zelfs Natura 2000 gebieden. Er zijn veel klachten over de enorme

geluidsoverlast en ook de effecten op de natuur.1 Wij hebben ook eerder geschreven over de
plannen voor tennispak Marlot (19 augustus 2022, 26 april 2022).
Overigens zijn inmiddels elders in Den Haag initiatieven om padelbanen te overdekken. Dat is een
oplossing voor geluidsoverlast. Mooi zou zijn dan groene daken aan te brengen, die aansluiten op de
ecozones/groengebied, en deze als het ware verbreden/vergroten.
Wij verzoeken u de aangevraagde padelbanen niet aan te leggen, of eventueel alternatieven te
onderzoeken opdat zij geen schade aanrichten aan de natuur

Wij zijn graag tot nadere uitleg bereid.
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Bijlage 1: Brief AVN d.d. 8 november 2021
2021-11-08 Brief aan college en raad over vergunningverlening padelbanen
4 januari 2022 – Bufferzones om natuur en groen Den Haag en Westland

Overigens heeft de gemeenteraad eerder een hoopgevende motie aangenomen, zie:
RIS312321 Afdoening motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden

Bijlage 2 illustraties

1

Bijvoorbeeld: van een omwonende in Wassenaar kregen we de volgende informatie over het effect
van padelbanen op de natuur: Voor de aanleg is groen verwijderd en zijn bomen gekapt waar uilen in
zaten. Vervolgens zijn veel vogels tegen de wanden gevlogen. In korte tijd twee eenden dood in de
sloot grenzend aan de bomen, een duif tegen de padelkooi (foto) en nog een koolmeesje. Dat is wat
de bewoner gezien heeft.
Daarbij komt enorm veel last van de herrie en het licht van de banen naast de tuin.

Padelbanen in groengebied Reigersbergen

In aanvraag genoemd mogelijkheid 4 padelbanen extra

Padelbanen bij ecozones

