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Reactie op de concept Visie GROOT SOLLEVELD in het kort 
 

De AVN maakt zich zorgen over….. 

De kwaliteit van de natuur in het plangebied Solleveld-Ockenburg-
Madestein staat onder druk. De biodiversiteit neemt af. De 

stikstofdeposities nemen toe en de bevolking groeit. Er zijn vergaande 
maatregelen nodig om de negatieve trend te keren. 
 

Het Uitvoeringsprogramma NATIONAAL Park Hollandse Duinen (2020) bepleit 
een park nieuwe stijl met een rijke natuur en een sterke gebiedsintensiteit 

waarin landschap, natuur en erfgoed beleefbaar gemaakt moeten worden. 
Onderdeel van de opgave is het beschermen van natuurwaarden in en 
om Solleveld en Ockenburgh. 

 
 -Met dit laatste onderdeel is AVN het van harte eens. In haar visie (B.2) kiest de 

Conceptvisie als aanknopingspunt de Rijke Natuur: Benut de ecologische potentie 
van de binnenduinrand, creëer meer natuurlijke dynamiek en ontwikkel robuuste 
verbindingen. Versterk ook de natuurwaarden in het aangrenzende landschap en 

speel daarbij in op ondergrond en watersysteem.  
 

-Het tweede aanknopingspunt, het gastvrije park, staat daarmee op 
gespannen voet. Het ontwikkelen van (een) Parkpoort(en)en robuuste 
groenzones moet in onze ogen zorgvuldiger geschieden dan de Conceptvisie 

voorstelt om de kwetsbare natuur niet teveel te schaden. Niet voor niets sprak 
AVN al eerder haar zorgen uit om de zonering van het achterland, de strook 

waarin zich bijvoorbeeld Madestein bevindt.  
 
Niet alleen in het duingebied moet de druk worden verlaagd; ook in de 

groengebieden daarachter moet het landgebruik zorgvuldiger gezoneerd worden. 
Plangebied SOLLEVELD- OCKENBURGH- MADESTEIN is een natuurgebied dat niet 

zomaar bij de gemeentegrens ophoudt. Betrek dus in de planvorming en de 
uitwerking steeds buurgemeente Westland . 
 

Samenvatting van de AVN voorstellen:  
* Bescherm het kwetsbare Natura 2000 gebied: maak groene bufferzones 

ernaast, geen nieuwe paden, handhaving,  
* Maak een rustgebied in het kustgebied, zoneer de zandmotor,  

* Zorg voor zorgvuldige zonering ook in het achterland, Zee tot Zweth, 
landschapspark Madestein  
* Maak een groen netwerk in de woningbouwgebieden, beperk verharding,  

* Vergroen de Haagweg/Monsterseweg,  
* Beschouw dit deel van Den Haag voor de natuur als een geheel met het 

Westland.  
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