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VOORWOORD
Kijkduin is één van de uitwerkingsgebieden van de Structuurvisie Den Haag 20201. De ambitie van de gemeente Den Haag
is om van Kijkduin een internationaal aantrekkelijk “Beach Resort” te maken. Doel daarbij is de bouw van 900 tot 1000
woningen mogelijk te maken. Een masterplan voor landschap, verstedelijking, infrastructuur en openbare ruimte gaat de
plannen richting geven. Dit masterplan is de grondlegger voor de wijziging van het bestemmingsplan en de uitwerking van
deelplannen. Voor dit masterplan is de Nota van Uitgangspunten (gepland in maart 2008) de eerste essentiële stap in de
besluitvorming over de toekomst van Kijkduin.
De AVN, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o. werkt al meer dan 80 jaar samen met de
gemeente en andere partijen aan de groene kwaliteit in en om de stad. Voor Kijkduin biedt de AVN:


kennisnetwerk en expertise op gebied van natuur, landschap en integrale gebiedsontwikkeling.



input tijdens de ‘Branding Sessies’ in het kader van het ‘Onderzoek naar de identiteit van Kijkduin.



samenspraak en samenwerking met betrokken bewoners, gebruikers, eigenaars en beheerders in het gebied,
waaronder Commissie Loosduinen (Werkgroep Masterplan Kijkduin), Internationale School, Duinwaterleidingbedrijf,
Stichting Duinbehoud, Haagse Vogelbescherming, golfbaan, tennisbaan en vakantiepark Kijkduin.



samenspraak en samenwerking met verantwoordelijke projectleiders, bestuurders en raadsleden, waaronder ook de
Provincie Zuid-Holland, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Stadsgewest Haaglanden.

Met deze publicatie laat de AVN zien hoe zij aankijkt tegen de kansen, dilemma’s en bedreigingen in het uitwerkingsgebied
Kijkduin. Op grond van een eigen gebiedsstudie, uitgevoerd met medewerking van landschapsarchitecte Hanneke
Kloosterman, doet de AVN een handreiking met als doel een goede balans tussen rood en groen.
De creatie van Landgoed Kijkduin past in de traditie van Den Haag en is een voorbeeld van integrale
gebiedsontwikkeling. Problemen worden middels samenwerking en in samenhang opgelost. Landgoed Kijkduin biedt een
groen raamwerk voor wonen, werken en recreëren dat de kwaliteit en identiteit van het gebied versterkt.

Landgoed Kijkduin, groene recreatieve allure aan de kust is een eigentijdse en wéreldse plek,
waar toekomstige generaties trots op zullen zijn.

ir. F.C (Frits) Prillevitz, voorzitter AVN.
1

De structuurvisie heeft de status van een beleidsdocument. Het is geen formeel structuurplan zoals bedoeld in de huidige Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
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SAMENVATTING
Kijkduin is mooi, maar kan nog zoveel beter!
Recreatief hoogtepunt
Kijkduin is een populaire familiebadplaats gelegen in het duinlandschap aan de rand van de stad. Het binnenduingebied
bestaat uit een bijzonder stedelijk groen- en natuurgebied. Jaarlijks bezoeken zo’n 2,8 miljoen bezoekers de badplaats2.
Voor bewoners uit de stad en de regio is Kijkduin een aantrekkelijk openlucht- en recreatiegebied. De mix, nabijheid en
kwaliteit van strand, groene ruimte, recreatie, sport en een divers aanbod aan voorzieningen en evenementen zijn
belangrijke pullfactoren. De ecologische gevoeligheid van het gebied enerzijds en de toenemende (recreatie)druk
anderzijds, stellen zeer hoge eisen aan een goede inrichting en ontsluiting van het gebied. Er is nu een sluipend proces
van verstening, versnippering en verloedering gaande. De roep om groenblauwe omgevingskwaliteit in dit deel van de
randstad is urgent.
De bouwopgave
Het door de gemeente mogelijk maken van de bouw van 900 tot 1000 woningen in het kwetsbare gebied tussen de Rode
contour van het streekplan Zuid-Holland West en de Groene contour van het Natuurmonument Solleveld, waaronder ook
de Westduinen en Landgoed Ockenburg behoren (zie kaart pagina 24), betekent concreet:


een ruimtebeslag van 12,5 hectare met uitsluitend hoogbouw in grote dichtheden (dit is de maximaal beschikbare
open ruimte die er nu in het gebied is), of



een ruimtebeslag van 25 tot 28 hectare voor een ‘exclusiever’ woonmilieu waarbij ook de golfbaan, puinduinen en
resterende groene en voor openluchtrecreatie waardevolle gebieden worden aangesproken.

In beide gevallen verandert het gebied totaal van karakter en is de impact op de beleving en andere waarden van het
gebied onomkeerbaar groot. Bij realisatie van een exclusief woonmilieu met laagbouw overschrijdt de bouwopgave het
laadvermogen met een factor 2 of meer. Alle open ruimte verdwijnt. Kijkduin kleurt rood (zie kaart pagina 36). De
bouwopgave (van 900 tot 1000 woningen) kan daarom niet leidend zijn in de besluitvorming over de toekomst van Kijkduin.
Dit is ook in overeenstemming met het raadsbesluit van 17 november 20053:

“Bij de ontwikkelingen aan de kust en Kijkduin is grootstedelijke ontwikkeling niet aan de orde.

Het aantal woningen is niet leidend”.
2
3

Bron: Gegevens overall bezoekersonderzoek, Den Haag 2003/2004
Bron: Wereldstad aan Zee, Structuurvisie Den Haag 2020, gemeente Den Haag, november 2005
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De primaire focus op het realiseren van de bouwopgave biedt onvoldoende garanties voor de ruimtelijke, landschappelijke,
groene, recreatieve kwaliteiten en identiteit van Kijkduin. Het ‘laadvermogen’ van het gebied zal snel en cumulatief worden
overschreden. Zeker wanneer autonome ontwikkelingen niet worden meegewogen en planologische knelpunten (parkeren,
aanwezigheid van niet-passende bestemmingen) niet worden opgelost. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor het
goed functioneren en de kwaliteit van het gebied in zijn totaliteit. De som der delen wordt minder en de landschappelijke
drager verkracht.
De effecten van de ingrepen op bestaande en potentiële natuur- en recreatiewaarden zijn tot nu toe niet onderzocht. Ook
de maatschappelijke behoeften, kosten en baten voor de langere termijn (2020 - 2050) zijn onvoldoende bekend. Een
onafhankelijk habitat-, flora- en faunaonderzoek conform de daartoe geldende uitvoeringsprotocollen, een verstorings- of
verslechteringstoets, én een passende beoordeling (planMER) zijn daarom noodzakelijk.
Groene kernkwaliteiten en beleidsambities
Kijkduin ligt op een belangrijke schakel in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (het Duinlandschap dat deel uitmaakt van
de landelijke Ecologische Hoofd Strucutuur én de Westlandse Zoom, die de kust met Midden-Delfland verbindt). De groene
beleidsambities (hoofdstuk 3 pagina 41) die hiermee samenhangen dienen congruent en concreet te worden uitgewerkt in
de plannen voor Kijkduin (én Westzoompark4.).
Het resultaat is een programma dat deze acties concretiseert in de vorm van groene investeringen in het gehele gebied,
waarbij de uitvoeringsstrategie en financiële dekking uit verschillende Europese, Rijks, Provinciale en Gemeentelijke
Groen- en Beleidsfondsen in samenhang geregeld zijn.
Natuur, landschap en recreatie (inclusief verkeer- en parkeermanagement) dienen leidend te zijn bij de uitwerking van de
plannen voor Kijkduin. De AVN doet daartoe een handreiking in de vorm van het landgoed concept. Het biedt de
mogelijkheid te kiezen voor een ontwikkelingsrichting die past bij de identiteit van het gebied. Het sluit aan bij de groene
beleidsambities van rijk, regio en de stad. Uniek en verantwoord.
Landgoed Kijkduin
Landgoederen horen bij Den Haag en een stad die streeft naar Hofstadkwaliteit. Landgoed Kijkduin transformeert de
huidige versnipperde stadsrand tot een samenhangend en goed functionerend geheel dat de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur versterkt. Het kwaliteitsbeeld bestaat uit een doorlopend en afwisselend landschap dat is opgebouwd uit
verschillende kamers met verschillende typen gebruik. Bestaande en nieuwe gebiedsfuncties worden thematisch en in
samenhang ontwikkeld, gezoneerd en ruimtelijk met elkaar verbonden. De som der delen wordt een elkaar versterkend
4

Verbetering van de regionale stadsrandparken (waaronder het Westlandse Zoompark) maakt onderdeel uit van de kernkwaliteiten en
uitgangspunten voor het Groene Goud van Haaglanden in het kader van het Regionaal Structuurplan Haaglanden (RSP). Het RSP
stelt: “de ontwikkeling van dit parkgebied is een integrale opgave in relatie met aangrenzende verstelijking. Verstedelijking kan alleen
als groen gecompenseerd wordt in kwaliteit van inrichting en de infra-barrières (voor natuur en recreatie) worden geslecht”. Bron:
Regionaal Structuur Plan Haaglanden Deel B, pagina 164
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veelvoud aan waarde, kwaliteit en slagkracht. Hierdoor komt er ook (financiële) ruimte en draagvlak voor samenwerking op
het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van het gebied voor de lange termijn. Om een optimale
belevingswaarde met allure te creëren gaat het om de juiste schaal- en maatvoering, goede doorgankelijk- en
toegankelijkheid van het gebied, en een samenhangend beeld qua vormgeving, architectuur en inrichting.

Landgoed Kijkduin biedt ruimte voor een beperkt aantal landgoedhuizen en bijgebouwen. Deze dienen een toegevoegde

waarde te hebben voor het gebied (qua functie, beleving en/of architectuur). De stichting van een ‘Woongoed’ kan, maar
niet op de schaal en omvang zoals voorgesteld. In het recreatiegebied Ockenburgh (buiten de rode contour) is er ruimte
voor maximaal 90 à 100 woningen. Binnen de rode contour zijn er echter nog vele ontwikkelingslocaties die nog niet zijn
uitgeput en waar hogere dichtheden en aantallen gerealiseerd kunnen worden.
De AVN pleit bovendien voor een meervoudig programma dat een vliegwiel is voor het gebied in zijn geheel. In
samenwerking met de voortrekkers van Haagse musea, (internationale)kunst- en cultuur instellingen en opleidingsinstituten
dient vestiging van een (multifunctioneel) centrum voor (inter)nationale kunst en cultuur in Landgoed Kijkduin verkend te
worden. Dan krijgt de Internationale Zone uit de Structuurvisie Den Haag 2020 een mooi “Slot”.

De ontwikkelschets (zie pagina 20) verbeeldt en beschrijft hoe Landgoed Kijkduin eruit kan komen te zien.
Een bufferzone dient ervoor de recreatiedruk te reguleren. Het ‘Natuurgoed’ (Solleveld en Westduinen) kan daarmee beter
in stand worden gehouden. Tegelijkertijd komen er meer wandel- en fietspaden met een hogere kwaliteit en
(belevings)waarden: een afwisselend landschap van lanen, bossen en bosschages, open ruimtes en waterpartijen. Op
afstand een gebouw met hoogwaardige architectuur, om naar toe te gaan of aan voorbij te gaan.
Ook voor auto’s wordt de verkeerscirculatie beter. Doorgaand verkeer op de Noord Westelijke Hoofdroute wordt via een
ondergronds tracé gescheiden van bestemmingsverkeer. Het transferium voor openbaar vervoer en de extra
parkeervoorzieningen (gratis) langs de Kijkduinse straat (en de Uithof) bieden voldoende (piek)capaciteit. In Kijkduin zelf en
aan de Machiel Vrijenhoeklaan zijn ondergrondse (betaald) parkeervoorzieningen gerealiseerd.
De Wijndaelerweg wordt een mooie oprijlaan met grote bomen. Behalve dat dit de toegang is tot de Internationale School
en 2 kleinschalige nieuwe ‘Woongoederen’ is dit ook de nieuwe entree voor het Vakantiepark Kijkduin. Het vakantiepark,
nu nog een ‘Verblijfgoed’, ontwikkelt zich op termijn tot gedeeltelijk ´Woon- en/of Woonhotelgoed’.
Ook de 9-holes grote golfbaan krijgt zijn eigen plek waar het de beleving, veiligheid en doorgankelijkheid van het gebied
voor fietsers en wandelaars niet stoort.
Voor functies die ruimte maken dienen passende oplossingen elders in de stad gevonden te worden. Ook wanneer één van
deze functies (woonwagenkamp, bowlingcentrum, tennis, sportvelden, volkstuinen, tuincentrum) niet of gedeeltelijk worden
uitgeplaatst, kan toch het landschappelijk raamwerk van Landgoed Kijkduin gerealiseerd worden.

Landgoed Kijkduin wordt mogelijk gemaakt door creatieve allianties die nieuwe vormen van financiering en publiek private
samenwerking doorzetten. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende financieringsbronnen. Zo ontstaat een recreatief
hoogtepunt aan het einde van de Westlandse Zoom. Groen-blauwe omgevingskwaliteit voor stad en regio wordt duurzaam
gegarandeerd. Landgoed Kijkduin biedt internationale allure passend bij deze wereldse plek aan de kust!
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LEESWIJZER
Deze publicatie bestaat uit 2 delen:
Deel I bevat het voorstel van de AVN voor Landgoed Kijkduin. In hoofdstuk 1 wordt beschreven welke
ontwikkelingsrichting het landgoed concept voorstaat: het kwaliteitsbeeld, de gebiedsindeling en werkwijze. Met ruimtelijke,
functionele en groene samenhang als resultaat.
Deel II omvat de gebieds- en beleidsstudie die als grondlegger dient voor het landgoed concept. Hoofdstuk 2 zet uiteen wat
Kijkduin groen en rood kleurt: de huidige kwaliteiten voor natuur, landschap en recreatie als ook de bedreigingen als gevolg
van voortschrijdende verstening en versnippering van het gebied. In hoofdstuk 3 bieden de groene beleidsambities op rijks,
regionaal en stedelijk niveau de aanknopingspunten om het gebied bij Kijkduin te gaan zien als kans voor het realiseren
van een strategisch groenproject met ‘hofstadkwaliteit’: Landgoed Kijkduin, groene en recreatieve allure aan de kust.
De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de samenvatting op pagina 5.
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DEEL I: LANDGOED KIJKDUIN
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1 ONTWIKKELINGSRICHTING LANDGOED KIJKDUIN
Landgoed Kijkduin is het antwoord dat de AVN geeft op de voorgenomen plannen voor de bouw van 900 tot 1000

woningen in het gebied rond Kijkduin. De AVN wil met haar inbreng bereiken dat er een goede balans komt tussen rood en
groen. Deze landgoed visie is ontstaan door vanuit het gebied zelf te kijken naar de ontwikkelingen en kwaliteiten van
Kijkduin. In Deel II pagina 23 leest u de resultaten van deze gebieds- en beleidsstudie.
Kijkduin is een populaire familiebadplaats gelegen in het duinlandschap aan de rand van de stad. Het binnenduingebied
bestaat uit een bijzonder stedelijk groen- en natuurgebied. Voor bewoners van Den Haag (Zuid West) en de regio is
Kijkduin een van de belangrijkste uitvalsgebieden om naar toe te gaan. Jaarlijks bezoeken zo’n 2,8 miljoen bezoekers de
badplaats5. En de vraag naar toeristische verblijfsaccommodatie groeit de komende 10 jaar verder door6
De mix, nabijheid en kwaliteit van strand, groene ruimte, recreatie, sport en een divers aanbod aan voorzieningen en
evenementen zijn belangrijke pull-factoren. Alleen al voor het seizoen 2008 staan er 153 evenementen op het programma
in Kijkduin: van Sculptuurbiënnale, Seaside Jazz, tot Caribische sferen en activiteiten tijdens de Koninkrijksspelen in het
binnenduingebied. Op de eerste zonnige zondag in februari van 2008 meldde de verkeersinformatie de eerste files richting
Kijkduin. Voorbode van een mooi seizoen?
De ecologische gevoeligheid van het gebied enerzijds en de toenemende (recreatie)druk anderzijds stellen zeer hoge
eisen aan de meerwaarden en onderlinge afstemming van de ontwikkelingen in termen van landschap, natuur, openbaar
gebruik en maatschappelijk draagvlak. Recreanten stellen bovendien als gevolg van de schaarste aan tijd steeds hogere
eisen aan de omgeving waarin zij hun vrije tijd willen doorbrengen. Het landschap is het decor waarin de vrije tijd wordt
doorgebracht. Afwisseling, belevingswaarde, toegankelijkheid en kwaliteit zijn daarbij belangrijke aspecten7.Verstedelijkte
landschappen blijken daarbij het minst gewaardeerd te worden.

5

Bron: gegevens overall bezoekersonderzoek, Den Haag 2003/2004
Bron: Levend Land, Provincie Zuid Holland
7
Uit kwalitatieve en kwantitatieve analyses is gebleken dat investeren in landschappelijke kwaliteit, onderhoud en beheer
maatschappelijk en economisch rendement genereert. Het is een duurzame investering met gedurende lange periode positieve
effecten op de kwaliteit van woon, werk en recreatieomgevingen, ruimtelijke en milieucondities. Daarnaast heeft het een positieve
invloed op de gezondheid van mensen, het gevoel van welzijn en geluk; Bron: Investeren in het Nederlandse Landschap, Opbrengst:
geluk en euro’s, LNV e.a.
6
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Het landgoed concept biedt het referentiekader voor:

een gedragen publiek-private samenwerking en uitvoering van deelprojecten, samen met
bewoners, gebruikers en partners uit het gebied en de stad.

een kwaliteitsbeeld voor het inpassen, versterken en verbinden van bestaande en nieuwe
functies, waarden en thema’s

het realiseren van groene en recreatieve beleidsambities van rijk, randstad, stadsgewest en
gemeente: het versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en de realisatie van het
Westzoompark.
Kenmerk van een landgoed is de ruimtelijke, functionele en groene samenhang. Door het maken van slimme combinaties
en innovatief (samen)werken kunnen hogere belevings- en toekomstwaarden worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld op het
gebied van integraal beheer van de openbare ruimte. Door met elkaar samen te werken kan meer samenhang ontstaan
daar waar hekken en abrupte overgangen het beeld nu ontsieren. Hofstadkwaliteit voor het gehele gebied.
Landgoederen hebben van oudsher een belangrijke bijdrage geleverd aan een hoogwaardig en gevarieerd landschap in en
om Den Haag. Een nieuw landgoed ontstaan in de 21e eeuw past dus in de traditie van de stad. Voor Kijkduin betekent het:


de keuze voor een integrale gebiedsontwikkeling die de groene en recreatieve (belevings)waarden en identiteit van
Kijkduin versterken



een recreatief hoogtepunt aan het einde van de Westlandse Zoom dat groen blauwe omgevingskwaliteit voor
bewoners uit de stad en regio duurzaam garandeert



ruimte voor een sterk verkeer- en parkeerconcept dat huidige problemen reguleert



internationale allure die past bij deze wereldse plek aan de kust

Kortom een uniek concept waar de stad, haar bewoners, bezoekers en gebruikers ook na minstens 3 generaties nog trots
op zijn!
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1.1 Kwaliteitsbeeld
Het kwaliteitsbeeld komt tot uitdrukking in een doorlopend en afwisselend landschap dat is opgebouwd uit verschillende
met elkaar samenhangende typen gebruik, ruimtes en landschappelijke elementen. Om een optimale belevingswaarde met
allure te creëren gaat het om:


bieden van menselijke maat, geborgenheid, beschutting, afwisseling en diversiteit in gebruik



schaal- en maatvoering (aantal gebouwen, ruimte tussen gebouwen, bouwvolumes en hoogtes, grootte
landschappelijke eenheden (bossen, duinen, bomenlanen, reliëf, en open ruimtes)



ontsluiting en padenstelsel, toegankelijkheid voor omwonenden tegenover semi publiek en meer gereguleerd gebruik
(internationale school, vakantiepark, golfclub)



eenheid en stijl van straatmeubilair, architectuur, kleur- en materiaal gebruik

Landgoed Kijkduin transformeert de huidige versnipperde stadsrand tot een eigentijds landgoed met allure. Bestaande en
nieuwe gebiedsfuncties worden thematisch ontwikkeld, gezoneerd en ruimtelijk met elkaar verbonden. Het onderscheid en
de samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt hierdoor in het landschap zichtbaar en voelbaar versterkt.
Het recreatieve gebruik varieert van wandelen tot sporten, van studeren, confereren tot bezinnen, van picknick, high-tea,
barbecuen tot dineren, en van vogels tot kunstwerken bekijken.
De werkgelegenheidsfunctie is vooral aan de recreatieve sector verbonden en uit te breiden richting dienstverlening,
cultureel/maatschappelijke functies en scholing (internationale school en conferentieoord).
Een slim en integraal vervoers- en parkeermanagement concept zorgt voor helderheid en oplossen van parkeer- en
bereikbaarheidsproblemen.
De woonfunctie is, voor zover nieuw toegevoegd, van een hoogwaardige architectonische stijl en karakteristiek voor het
landgoed. Dit wordt bereikt door één opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld vanuit een woningcorporatie met binding aan het
gebied.
Daarnaast wordt er een overkoepelend ‘parkmanagement’ concept uitgewerkt waarin beheer, marketing en informatie over
het gebied, faciliteiten, programma’s en activiteiten worden geregeld en gecommuniceerd. Bezoekers en gebruikers krijgen
zo respect voor het geheel en de natuurgebieden in het bijzonder (vergelijk Museonder in park de Hoge Veluwe of het
informatiecentrum Meijendel).

De meerwaarde ontstaat door het benutten en versterken van elkaar aanvullende kwaliteiten en faciliteiten. De som der
delen wordt een elkaar versterkend veelvoud aan waarde, kwaliteit en slagkracht. Hierdoor komt er ook (financiële) ruimte
en draagvlak voor samenwerking op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van het gebied voor de lange
termijn. Een goed ingerichte buitenruimte of omgeving die aantrekkelijk en mooi is, maakt dat je ontspant.

13

(Inter)nationale voorbeelden waar leisure, kunst, natuur- en landschap op een succesvolle en kwalitatief hoogwaardige wijze met
elkaar verweven zijn: het Kröller Müller Museum en Beeldentuin (Nationaal Park de Hoge Veluwe, inclusief bezoekerscentrum en
‘Museonder’) en op Insel Hombroich (Duitsland). Beide landschapsparken hebben een grote aantrekkingskracht voor zowel een
breed als het specifiek kunst- en cultuurminnend (inter)nationaal publiek. Beide leveren ook economische spin-off. Ook in Kijkduin
zijn er aanknopingspunten: Sculpture Biennale, Puinkunst en het Hemelse Gewelf.

14

Ontspanning (bijvoorbeeld het gevoel van op vakantie zijn, ergens naar toe kunnen gaan om iets te doen of zien) inspireert
en stimuleert vriendelijk(er) gedrag en gevoel van welbevinden. Met name in het recreatiegebied Ockenburgh liggen veel
potenties voor de realisatie van een uniek ‘ontspanningslandschap’ tot een werelds stadspark aan de kust.
Het richt en kanaliseert tevens de recreatiedruk en brengt tegelijkertijd levendigheid in het gebied op plekken waar dat
goed kan.

Landgoed Kijkduin biedt ruimte en een mix aan voorzieningen en faciliteiten waar bewoners en andere doelgroepen

elkaar kunnen ontmoeten om, eventueel gefaciliteerd door organisaties en instellingen uit de stad, sociale en culturele
activiteiten te organiseren. Het biedt een experimenteer-, leer- en speellandschap dat een bijdrage levert aan sociale
cohesie, integratie en internationale uitwisseling. De Koninkrijksspelen zijn daar een goed voorbeeld van. Ook de
Internationale School biedt hiervoor aanknopingspunten.
In samenwerking met de voortrekkers van Haagse musea, (internationale) kunst- en cultuur instellingen en
opleidingsinstituten is het interessant te verkennen of in de setting van Landgoed Kijkduin een centrum voor
(inter)nationale kunst en cultuur kan worden gerealiseerd. Aanknopingspunten genoeg: het succes van Beelden aan Zee
en Lange Voorhout, de Sculptuurbiënnale op de boulevard van Kijkduin, de kunstprojecten in en op de Puinduinen. Zo
krijgt ook de Internationale Zone uit de Structuurvisie Den Haag 2020 een mooi “Slot”.

15

In het landschap opgaande architectuur van ‘landgoed en onderland gebouwen’, zoals het bezoekerscentrum op de Posbank bij Arnhem (Hoge
Veluwe), Blumau in Oostenrijk en het ondergrondse Nordic Folke Center in Denemarken.
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1.2 Bebouwing
Landgoed Kijkduin biedt ruimte voor een beperkt aantal landgoedhuizen en bijgebouwen. Deze dienen zo veel mogelijk

relatie te hebben met het gebied zelf. Ruimtelijke, landschappelijke, groene en recreatieve criteria zijn daarbij leidend. Een
nieuw landgoedhuis kan ook een multifunctioneel centrum voor internationale kunst of cultuur zijn. Voordeel hiervan is dat
het toegankelijk is, meerdere maatschappelijke en of recreatieve doelen dient en een mooi “Slot” vormt van de
Internationale Zone (Structuurvisie Den Haag 2020). De AVN pleit met het landgoed concept voor een meervoudig
programma dat een vliegwiel is voor het gebied in zijn geheel. Een ‘kop’ op de Westlandse Zoom die de leefbaarheid in dit
deel van de stad op lange termijn duurzaam garandeert.
Een woonfunctie dient hiermee in relatie te staan. Ín Landgoed Kijkduin is een woonfunctie alleen verantwoord mits deze
toegevoegde waarde biedt voor het geheel. Gezien de aanwezigheid van bestaande bebouwing en de verwachte
uitbreiding van bestaande functies dient er zorgvuldig omgegaan te worden met de open en groene ruimte. Buiten de rode
contour (zie pagina 24) is er ruimte voor 90 à 100 woningen. Binnen de rode contour zijn er echter nog vele
ontwikkelingslocaties die nog niet zijn uitgeput en waar hogere dichtheden en aantallen gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe gebouwen hebben dus een toegevoegde waarde voor het gebied, zowel qua beleving (visueel) als functioneel. De
ruimtelijke setting, vormgeving, volume en hoogte van het gebouw, het ontwerp en gebruik van de buitenruimte zijn daarbij
bepalend. Het gaat niet alleen om de beleving vanuit het gebouw maar ook om de beleving en afstanden tot de omgeving
en voorbijganger. De gemiddelde bouwhoogte die past bij de landschappelijke kenmerken van het gebied is maximaal 3
lagen hoog. Voor landgoederen (en stedelijke groengebieden, waar ook recreatiegebied Ockenburgh onder valt), geldt in
het algemeen een percentage van 10% van de totale oppervlakte dat bebouwd of verhard mag zijn8. Door gebruik te
maken van het reliëf en innovatieve eventueel ook ondergrondse en organische architectuur en materialen is wellicht een
hoger bebouwingspercentage te realiseren. Maar dit zal bij de uitwerking van het landgoed concept nader moeten blijken.
Op het moment dat in Landgoed Kijkduin een bouwopgave van 1000 woningen wordt gerealiseerd en alle open ruimtes
worden opgevuld, wordt het laadvermogen van het gebied overschreden (zie pagina 37). De stichting van een ‘woongoed’
kan, maar niet op deze schaal en in deze omvang. Eerst dienen er garanties te zijn voor groene en landschappelijke
kwaliteit, het opvangen van de recreatiedruk, het oplossen van verkeer- en parkeerproblemen alsmede een aantal
planologische en beleidsmatige tegenstrijdigheden. Ook de sportvelden hebben een maatschappelijke en ruimtelijke
waarde. Die verdwijnt als ze worden ‘versteend’.

8

Bron: Beleidskader Nieuwe Landgoederen, provincie Zuid Holland, november 2005 en MIRUP, Handreiking voor Milieu in Ruimtelijke
Plannen, Stadsgewest Haaglanden 2003.
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Komend van landgoed Ockenburgh beleef je het landschap optimaal: je fietst door een afwisselend landschap van lanen, bossen en bosschages
(beuk, eik, dennen en duindoornstruweel), open ruimtes en waterpartijen. Daarin zie je op afstand af en toe een gebouw met hoogwaardige
architectuur, om naar toe te gaan of aan voorbij te gaan. Vervolgens brengt het fiets- of wandelpad je golvend over het nieuwe duinpad bij het
witte zand van het Noordzeestrand.
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1.3 Zonering natuur en recreatie
Een zonering dient ervoor om de recreatiedruk te reguleren zodat de druk op de zwakke schakel van de Ecologische
Hoofdstructuur (waaronder natuurmonument Solleveld en de duinen langs de Machiel Vrijenhoeklaan) niet te groot wordt
en natuurwaarden blijvend gegarandeerd zijn. We noemen dit de bufferzone. Deze zone loopt evenwijdig aan de kust,van
het Schapennatjesduin tot aan de waterloop langs het vakantiepark Kijkduin tot aan de sportvelden achter de tweede rij
Puinduinen. Deze bufferzone is wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers maar niet voor gemotoriseerd verkeer.
De instelling van een bufferzone heeft tot gevolg dat:


een deel van de Machiel Vrijenhoeklaan wordt opgeheven voor autoverkeer; het Schapennatjesduin wordt de
toegang tot het duingebied voor de recreant; recreatieve parkeervoorzieningen worden geconcentreerd aan de rand
van het gebied; het wandelgebied wordt daarmee vergroot;



de bereikbaarheid en loopafstand naar Kijkduin centrum wordt verbeterd door de introductie van een goed verkeeren parkeerconcept (ondergronds-, betaald- of gratis parkeren, transferia (nabij Kijkduin centrum en Uithof) met
opstapplaatsen voor tram, bus- en pendeldiensten, digitale informatievoorziening);



Voor wandelaars en fietsers dient een goede structuur(padenplan) ontwikkeld te worden met hoge belevingskwaliteit
(rondwandelingen van 1 uur voor brede doelgroep tot 2 en 4 uur voor echte natuurvorsers en rustzoekers)



Een aantal strandopgangen worden verlegd (en in zijn totaliteit verminderd)



Het areaal verharding binnen natuurmonument Solleveld en de Ecologische Hoofdstructuur mag niet toenemen
(geldt ook voor landgoed Ockenburgh). Hier geldt het compensatiebeginsel: ergens verharding toevoegen betekent
ergens anders in het gebied natuur creëren (natuurbeschermingswet 1998).

Het zou goed zijn als er bij parkeerlocaties ook informatievoorzieningen of een bezoekerscentrum komt. Bezoekers kunnen
zich daardoor beter informeren en inzicht krijgen in de bijzonderheden van het gebied; vergelijkbaar met zoals nu in
Meijendel of de Hoge Veluwe gebeurt (Museonder). Ook de locatie van het oude Zeehospitium (nu Hoogheemraadschap)
zou als bezoekerscentrum op aantrekkelijke wijze vormgegeven kunnen worden. Hier starten dan ook excursies of zijn (bij
slecht weer) tentoonstellingen te bezichtigen.
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1.4 Beschrijving ontwikkelingsschets
De ontwikkelingsschets op de linkerpagina laat zien hoe Landgoed Kijkduin er uit kan komen te zien:

Uitbreiding van het duingebied in verband met versterken van Natuurmonument Solleveld en Westduinen, de
Kust(veiligheid) en de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (en Westzoompark). Het wandel- en fietsgebied, capaciteit
en beleving worden vergroot. Ook het puinduingebied tussen Kijkduinse straat en het Bowlingcentrum wordt vergroot.
Het vormt landschappelijk een geheel met de andere duinen. Hier is ruimte voor een ‘woongoed’ met bijzondere
duinarchitectuur. Het is tegelijkertijd nog steeds toegankelijk voor bewoners uit de stad. Ook het vogelrustgebied
wordt zo in haar functie versterkt.

Komend van landgoed Ockenburgh beleef je het landschap optimaal: je fietst door een afwisselend landschap van
lanen, bossen en bosschages (beuk, eik, dennen en duindoornstruweel), open ruimtes en waterpartijen. Daarin zie je
op afstand af en toe een gebouw met hoogwaardige architectuur, om naar toe te gaan of aan voorbij te gaan.
Vervolgens brengt het fiets- of wandelpad je golvend over het nieuwe duinpad tot bij het witte zand van het
Noordzeestrand.

Doorgaand verkeer op de Noord Westelijke Hoofdroute wordt via een ondergronds tracé gescheiden van het
bestemmingsverkeer. Er komt een transferium voor openbaar vervoer en parkeervoorzieningen (gratis) met
voldoende capaciteit langs de Kijkduinse straat. Betaald parkeren kan ondergronds in het puinduin tegenover de
Haagse Beek en in het centrum van Kijkduin onder nieuw te ontwikkelen locaties. Door de introductie van 1richtingverkeer wordt de circulatie in Kijkduin zelf ook verbeterd. Wandelen en fietsen tussen strand, boulevard en de
Haagse Beek wordt aantrekkelijker gemaakt. Er komt ruimte voor een nieuw wandelpad en een beperkt aantal
voorzieningen, bijv. bezoekerscentrum, wellness en horeca.

De Wijndaelerweg wordt een mooie oprijlaan met grote bomen. Behalve dat dit de toegang is tot de Internationale
School en 2 kleinschalige nieuwe ‘Woongoederen’ is dit ook de nieuwe entree voor het Vakantiepark Kijkduin.
Parkeervoorzieningen voor de sportvelden worden zo gesitueerd dat het karakter van de laan beter tot zijn recht
komt. Het vakantiepark, nu nog een ‘Verblijfgoed’, ontwikkelt zich op termijn tot gedeeltelijk ´Woon- en/of
Woonhotelgoed’. Ook de 9-holes grote golfbaan krijgt zijn eigen plek waar het de beleving, veiligheid en
doorgankelijkheid van het gebied voor fietsers en wandelaars niet stoort.

Het bowlingcentrum wordt getransformeerd tot een multifunctioneel of cultureel centrum. Gelegen in het hart van
Landgoed Kijkduin is hier ruimte voor bijzondere evenementen. Het restaurant heeft een terras aan het water.

Voor functies die ruimte maken dienen passende oplossingen elders gevonden te worden. Ook wanneer één van
deze functies (woonwagenkamp, school geestelijk gehandicapte kinderen, bowlingcentrum, tennis, sportvelden,
volkstuinen, tuincentrum) niet of gedeeltelijk worden uitgeplaatst, kan toch het landschappelijk raamwerk van
Landgoed Kijkduin gerealiseerd worden.
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1.5 Middelen
Uit het Deltaplan en Landschapsmanifest voor het Nederlandse Landschap, waarin 34 maatschappelijke organisaties
inclusief marktpartijen zich verenigd hebben, blijkt dat duurzame financiering van strategische groenprojecten zoals
Landgoed Kijkduin goed mogelijk is.
Verder zijn creatieve allianties nodig die nieuwe vormen van financiering en publiek private samenwerking doorzetten.
Publiek private samenwerking biedt overheden de mogelijkheid om met particuliere partijen en financiële instellingen
afspraken te maken over de inrichting, het beheer en onderhoud van het groen. Belangrijke voorwaarden zijn daarbij o.a.
het duurzaam in stand houden van de groenvoorziening en het waarborgen van vrije toegankelijkheid. De (Rijks)Dienst van
het Landelijk gebied (DLG) kan hierin ondersteunen. Zij coördineert gebiedsprocessen en ondersteunt gemeenten en
stadsgewesten bij het daadwerkelijk realiseren van groen rond de stad (in 10 km zones rond grote steden)
Middelen genoeg om te investeren in Landgoed Kijkduin. Behalve dat bewezen is dat investeren in groen en ruimtelijke
kwaliteit rendeert, zijn er veel verschillende financieringsbronnen beschikbaar waar gebruik van kan worden gemaakt:


Gemeentelijke en regionale programmabegrotingen (o.a. Urgentieprogramma Randstad)



Europese en nationale fondsen (waaronder GSB, GIOS, ILG)



Rijksregelingen voor Natuurbeheer en Cultuurhistorisch erfgoed (Belvedère)



Overdrachtsmogelijkheden van groentaken (erfpachtuitgifte)



Rood voor groen constructies
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DEEL II: GEBIEDS- EN BELEIDSSTUDIE
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2 KIJKDUIN NU
Deze gebiedsstudie analyseert de gemeentelijke bouwopgave voor Kijkduin. De AVN richt zich met deze gebiedsstudie en
conform haar doelstelling, op de recreatieve, natuur- en landschappelijke waarden van het gebied.
Het gebied wordt begrensd door de kust en duinen van Solleveld, de Monsterse weg en de Kijkduinse straat. Het gebied is
bovendien gelegen tussen twee wettelijk vastgestelde beleidslijnen:


De Rode contour vormt de begrenzing van de stad, Streekplan Zuid-Holland West 2006



De Groene contour vormt de begrenzing van het natuurmonument (Solleveld en Westduinen),
Natuurbeschermingswet 1998

Op de linkerpagina is een luchtfoto van Kijkduin en omgeving te zien. Hierop zijn de rode en groene contouren
aangegeven. De bouwopgave concentreert zich met name in het gebied tussen deze beide contouren, in het
recreatiegebied Ockenburgh.
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2.1 Landschappelijke en recreatieve waarden
De kleinschalige opbouw en herkenbaarheid van het vroegere landschap is nog steeds goed waarneembaar in het gebied.
Geologisch is het opgebouwd uit van noord-zuid gerichte (venige) strandvlaktes afgewisseld met oud en jong duinzand.
Solleveld is één van de zeldzame Oude Duingebieden in Nederland en maar liefst vierduizend jaar oud. Het is niet alleen
een natuur- maar ook een archeologisch monument (met o.a. vindplaatsen uit de Romeinse tijd).
De ‘puinduinen’ zijn van meer recente datum, kunstmatig aangelegd met het puin dat vrijkwam bij de stadsvernieuwing en
nu begroeid met duinvegetatie. Op de toppen geniet je van een schitterend uitzicht over het gehele (kust)gebied. De
trappen tegen het duin vormen dagelijkse een uitdaging voor kinderen en atleten. Jaarlijks vindt hier op deze ‘Haagse
Alpen’ de Puinduin Run plaats. Ook het kunstwerk het Hemelse Gewelf van James Turrell verbijzondert dit echt Haagse
cultuurgoed en trekt zelfs Japanse kunstliefhebbers.
Het is kortom een landschap van ruggen, hoogtes, laagtes, kommen of ‘kamers’: afwisselend open en besloten. Juist deze
afwisseling, het kleinschalige en tegelijkertijd weidse karakter is wat dit gebied uniek en aantrekkelijk maakt. Aantrekkelijk
om als wandelaar, recreant of buitensporter door heen te gaan. Je wordt telkens weer verrast door nieuwe uitzichten en
bijzondere plekken. Het ruige en weidse kustlandschap gaat over in een gevarieerd en beschut binnenduingebied met
landgoed bossen. Hier voelen mensen zich ‘even weg uit de stad’. Het is een gebied met een menselijke maat, een gebied
dat je omarmt. Een gebied dat niet verveelt.
Het gebied heeft veel potentie voor afwisselende kleinere en grotere rondwandelingen. Op dit moment zijn er een beperkt
aantal belangrijke wandel- en fietspaden die door het gebied lopen:


Rondomwandelroute GDH, Stinzenroute ZHL (9 km) en de LAW 5-2/5-3



Fietsroutes Hoek van Holland – Kijkduin – Scheveningen, Noordwijk en via de Westlandse Zoom (die Midden
Delfland met de kust verbindt)

De fiets- en wandelpaden structuur is over grote stukken echter verouderd, van slechte kwaliteit of zelfs onaantrekkelijk.
Toegankelijkheid en aansluitingen kunnen beter zodat er een fijnmaziger systeem van hogere kwaliteit ontstaat. Zo kan de
capaciteit en aantrekkelijkheid van het gebied vergroot worden en de druk op meer kwetsbare gebieden worden beperkt.
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Het ruige en weidse kustlandschap gaat over in een gevarieerd en beschut binnenduingebied met landgoed bossen. Op de toppen van de
Puinduinen geniet je van een schitterend uitzicht over het gehele (kust)gebied. De trappartijen tegen het duin vormen dagelijkse een uitdaging
voor kinderen en atleten Hier voelen mensen zich ‘even weg uit de stad.
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Een aantal belangrijke groengebieden in het studiegebied zijn onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur(SGH)
van de stad9. Het gaat om de volgende gebieden:


Natuurbeschermingsgebied Solleveld-Westduinen, zie 2.1.1.



Ecologische verbindingszone Haagse Beek, zie 2.1.2.



Gemeentelijke begraafplaats Westduin, zie 2.1.3.



Recreatiegebied Ockenburgh, zie 2.1.4.

9

Bron: Groen kleurt de Stad, beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 – 2015, oktober 2005; zie ook hoofdstuk 3 deze publicatie
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Solleveld is het leefgebied van een aantal zeer zeldzame planten en dieren waaronder de Rugstreeppad, Zandhagedis,
Geelgerande Waterkever, de Nauwe Korfslak, Meervleermuis en de Blauwe Zeedistel.
De Blauwe Zeedistel groeit in de jonge Witte Duinen.
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2.1.1

Natuurgebied Solleveld-Westduinen

De Westduinen, Solleveld, Landgoed Ockenrode, Landgoed Ockenburgh, het Hyacintenbos en Van Leydenhof vormen
samen één groot natuur- en cultuurhistorisch monument met wettelijk beschermde (inter)nationale status10. Dit
natuurgebied begint al onder de boulevard van Kijkduin en loopt door tot Monster en Ter Heijde (zie kaart met groene
contour op pagina 24). Het areaal, dat behoort tot het grondgebied van de gemeente Den Haag, bedraagt 350 hectare.
In 1998 is de nul situatie van dit natuurmonument beschreven. Dit houdt in dat de natuurwaarden hier nooit minder mogen
worden dan deze nul situatie, alleen maar meer. Er geldt een instandhoudingplicht voor de natuurwaarden en beleving. Zo
zien duinwachters er op toe dat er geen honden loslopen en er niet buiten de paden getreden wordt. Maar ook het open
karakter dient in stand gehouden te worden. De visuele impact van hoogbouw, die 50 meter of hoger is, dient om deze
reden te worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de externe werking van andere invloeden van buiten het gebied:
ontsluiting, woningbouw, recreatiedruk, milieuvervuiling e.d. die de natuurwaarden in het gebied kunnen aantasten.
Om de natuurwaarden en beleving in stand te kunnen houden is met het toenemen van de druk een steeds grotere
inspanning nodig. Bijvoorbeeld in het voorkomen van externe werking maar ook op het gebied van informatie en
voorlichting naar recreanten zijn er meer voorzieningen nodig.
De bossen van de landgoederen Ockenburgh en Ockenrode behoren tot de oudste bossen van Den Haag en maken
onderdeel uit van het natuurmonument Solleveld. De bossen zijn getypeerd als duin-eikenbos, wat de kenmerkende
vegetatie is op de ontkalkte zandgrond van de oude duinen (strandwal). Onder de oude eiken, die veelal ontwikkeld zijn uit
hakhoutstoven, is een soortenarme maar kenmerkende begroeiing te vinden met Braam, Hyacint, Stekelvaren en
Salomonszegel. Plaatselijk zijn uitgestrekte velden met Lelietje van Dalen aanwezig. Verder is dit het leefgebied van
eekhoorns, spechten, holenbroeders en vleermuizen.
2.1.2

Ecologische verbindingszone Haagse Beek

De Haagse Beek loopt van Kijkduin via het rode Kruisplantsoen naar de Hofvijver. Ze ligt ingebed in een groenzone met
afwisselend een weelderige oeverbegroeiing, bloemrijk grasland, moerasjes en struwelen. De Haagse Beek verbindt de
grote groengebieden (Westduinen, Westduinpark, Ockenburgh, Meer en Bos, Bosjes van Pex, Bosjes van Poot en
Zorgvliet)

10

Europees Natura 2000 gebied, landelijke Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebied en
Natuurbeschermingswet 1998
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Recreatiegebied Ockenburgh met Puinduinen, Internationale School,Recreatie- en Bowlingcentrum, Parkeerterreinen langs Machiel
Vrijenhoeklaan, Golfterrein en Vogelrustgebieden.
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2.1.3

Gemeentelijke begraafplaats Westduin

De begraafplaats Westduin is een waardige laatste rustplaats. Behalve de rust en stilte biedt Westduin een parkachtig
aanzicht van hoge cultuurhistorische waarde. Een afgeschermd gedeelte is rustgebied voor vogels. Dit vogelrustgebied
wordt onderhouden door vrijwilligers van de Haagse Vogelbescherming.
2.1.4

Recreatiegebied Ockenburgh

Het recreatiegebied Ockenburgh wordt aan 3 kanten omsloten door het natuurmonument Solleveld. Het recreatiegebied
met puinduinen is in totaal 68 ha groot. Ter vergelijking: het landgoed Ockenburgh is 35 ha. Er bevinden zich twee
vogelrustgebieden die beheerd worden door de Haagse Vogelbescherming, één aan het Wijndaelerduin (Moerasje van
Ockenburgh) en de ander aan de Wijndaelerweg (André van der Laantuin). De groene specht die hier haar leefgebied heeft
komt voor op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.
Door verstoring in en rond het Moerasje van Ockenburg (in de periode 2004-2006) is een aantal vogelsoorten, waaronder
de boomklever, verdwenen of sterk afgenomen11. De verstoring is onder andere het gevolg van de bouw van de
Internationale School, de kap van populieren en de aanleg van een afwateringspijp vanaf het parkeerterrein van het
Recreatie- en Bowlingcentrum. Compensatie heeft niet plaatsgevonden.
In het recreatiegebied Ockenburgh bevinden zich verder een volkstuinencomplex, golfbaan, tennisbaan en verschillende
sportvelden voor o.a. voetbal, hockey en honkbal. Qua bebouwing en infrastructuur zijn er verschillende verouderde
parkeervoorzieningen, sportaccommodaties, een recreatie- en bowlingcentrum en het bungalow vakantiepark Kijkduin.
Recentelijk is hier de internationale school aan toegevoegd.

11

Bron: Haagse Vogelbescherming
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Planologische tegenstellingen en voorbeelden waar de kwaliteit van de openbare ruimte beter kan: versteend Deltaplein Kijkduin, opslag
Hoogheemraadschap, parkeerdruk langs Wijndaelerweg, hekwerken langs fiets- en wandelpad, dat de Kuststrook met Landgoed Ockenburgh en
Westzoom verbindt, woonwagenkamp en school geestelijk gehandicapte kinderen in” Internationale Zone” en een naar binnengekeerd gebouw als het
Recreatie en Bowlingcentrum, gelegen in het hart van het gebied met ‘zicht’ op de vijver, nu nog een ‘no go area’.
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2.2 Sluipend proces van verstening en versnippering
Naast de mooie en aantrekkelijke kanten van het gebied is er ook een schaduwzijde. Al jarenlang is in het gebied een
sluipend proces gaande van achteruitgaande ruimtelijke kwaliteit. Dit is het gevolg van verstening (incidentele nieuwbouw)
dat versnippering in de hand werkt. Ook bevinden zich in het gebied verouderde en niet passende of naar binnen gekeerde
bebouwing die geen enkele relatie hebben met hun omgeving. De openbare ruimte rond bebouwing en
parkeervoorzieningen lijken meer op ‘no go areas’. De grote hoeveelheid hekken, het verschil in materiaalgebruik en een
aantal abrupte overgangen maken het gebied en een aantal fiets- en wandelroutes minder aantrekkelijk en sociaal onveilig.
Niet echt ‘Hofstadkwaliteit’ te noemen. De inrichting van het gebied is gedateerd en is in de loop van de jaren slecht
onderhouden.
Wat ontbreekt is de uitvoering van een samenhangend en integraal beheer vanuit een gedragen visie op het grotere
geheel. Hierbij is draagvlak en samenwerking tussen alle betrokken partijen in het gebied een randvoorwaarde.
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2.3 Kijkduin kleurt rood?
De gemeente heeft de ambitie om binnen het studiegebied een groot gedeelte van de bouw van 900 tot 1000 woningen
mogelijk te maken. Deze ambitie wordt hoofdzakelijk geprojecteerd op wat nu de sportvelden, volkstuincomplex en
parkeerplaatsen zijn (dit is in totaal zo’n 12,5 hectare) 12
Een rekensommetje


wanneer er uitgegaan wordt van hoogbouw met hogere dichtheden (75 woningen per hectare en ondergronds
parkeren) kom je uit op 12,5 hectare.



bij een gemiddelde bezetting van 35 woningen per hectare (Vinexwijken) is het ruimtebeslag zo’n 25 tot 28 ha (dat
zijn meer dan 35 voetbalvelden). Bij een exclusiever woonmilieu met een lagere bouwdichtheid is het ruimtebeslag
nog groter. Ook wanneer er geen privé tuinen worden aangelegd, blijft het ruimtebeslag te groot in verhouding tot de
ruimte die er is. Daar komt bij dat bewoners van 1000 woningen in een exclusief woonmilieu opgeteld minimaal zo’n
1500 tot 2000 auto’s bezitten. Ook al wordt parkeren ondergronds opgelost, dan verhoogt dit het aantal
verkeersbewegingen in het gebied en de noodzakelijke aanpassingen in de ontsluiting van het gebied.

Conclusie
Realisatie van de ambitie van 1000 woningen in het gebied tussen de rode en groene contour betekent concreet:


een ruimtebeslag van 12,5 hectare met hoogbouw in grote dichtheden (er is geen ruimte meer over), of



een ruimtebeslag van 25 tot 28 hectare voor een ‘exclusiever’ woonmilieu waarbij ook de golfbaan, puinduinen en
resterende groengebieden worden aangesproken.

In beide gevallen verandert het gebied totaal van karakter en is de impact op de beleving en andere waarden van het
gebied onomkeerbaar groot. Bij realisatie van een exclusief woonmilieu met laagbouw overschrijdt de bouwopgave de
aanwezige ‘open’ ruimte en het laadvermogen met een factor 2 of meer.

12

De gemiddelde grootte van een voetbalveld is 7000m² , dit is 0,7 ha (bron: Wikipedia). In het gebied bevinden zich naast de
aanwezige parkeerplaatsen, honkbalveld, tennisbaan, afslagveld golfbaan, hockeyvelden nog zo’n 10 voetbalvelden)
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Privatisering van de openbare ruimte is van grote invloed op de beleving: het maakt het gebied minder toegankelijk en visueel kleiner. Het gevoel
‘even weg te zijn uit de stad’’ verdwijnt. Natuur wordt plantsoen (groene franje). Respect voor en handhaving natuurwaarden worden steeds moeilijker
(en kostbaarder). Voorbeelden Vroondaal en Duindorp(Westduinpark, Natura 2000)), Den Haag.
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Wanneer de bouwopgave het laadvermogen van het gebied overschrijdt, zal het huidige proces van afnemende ruimtelijke
en landschappelijke kwaliteit en belevingswaarden zich versnellen. Deze afname in kwaliteit en belevingswaarden is het
gevolg van:

privatisering openbare ruimte en afname toegankelijkheid

toenemende (recreatie) druk(te) op het resterende groen en kwetsbare natuurgebieden

verdere versnippering en verstening
Daarnaast bestaat er een reële kans dat planologische en beleidsmatige tegenstrijdigheden niet worden opgelost:

een woonwagenkamp en school voor geestelijk gehandicapte kinderen in het centrum van het ‘beachresort en de
internationale zone’?

de aanwezigheid van functies (recreatie- en bowlingcentrum Ockenburgh en discotheek) naast internationale school,
twee naar binnen gekeerde gebouwen die geen enkele relatie hebben met de omgeving?

toenemende verkeer en parkeerdruk; wordt dit opgelost? Integraal en in relatie tot een groter gebied (hoofdontsluiting
van de stad (NWHR), Kijkduin centrum, Machiel Vrijenhoeklaan tot en met landgoed Ockenburgh, Madestein,
sportvelden en internationale school)?

hoe wordt er omgegaan met autonome ontwikkelingen die leiden tot verdere ‘verstening’ (uitbreidingbehoeftes
Internationale School, Vakantiepark Kijkduin, Conferentiehotel Ockenburgh etc).
De bouwopgave komt hoofdzakelijk terecht in het gebied tussen de rode contour van het streekplan en de groene contour
van het natuurmonument Solleveld-Westduinen. Dit is een kwetsbaar gebied dat nu al onder hoge druk staat. De effecten
van de ingrepen op bestaande en potentiële natuur- en recreatiewaarden zijn tot nu toe niet onderzocht.
Een onafhankelijk habitat-, flora- en faunaonderzoek conform de daartoe geldende uitvoeringsprotocollen, een verstoringsof verslechteringstoets, én een passende beoordeling (planMER) zijn noodzakelijk. Ook de maatschappelijke behoeften,
kosten en baten voor de langere termijn (2020 - 2050) zijn onvoldoende bekend.
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Groenblauwe omgevingskwaliteit urgent13
Het Rijk en alle decentrale overheden onderkennen dat het
tekort aan recreatie mogelijkheden in de randstad leidt tot een
negatief vestigingsklimaat voor bedrijven en personen. Het
plan van aanpak voor de groenblauwe omgevingskwaliteit is
daarom één van de zes hoofdopgaven uit de Zuidvleugel Visie
(De Zuidvleugel: Motor van de Delta) van het Bestuurlijk
Platform Zuidvleugel. Verantwoordelijk voor het plan van
aanpak is de portefeuillehouder Groen van de Provincie ZuidHolland. De stadsrand van Den Haag en Kijkduin (de
Westlandse Zoom) maken integraal deel uit van dit
Rijksurgentieprogramma.
De Groenblauwe hoofdopgave van de Zuidvleugelvisie,
bestaat uit:

13



Stadsranden en parken



Recreatieve verbindingen



Regionale parken



Grote landschappelijke eenheden



Kustontwikkeling

Bron: Naar een duurzaam kwaliteitsbeeld voor de metropolitane landschappen in de zuidvleugel, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel,
april 2007
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3 GROENE BELEIDSAMBITIES
Het landgoed concept streeft naar samenhang tussen groene recreatieve en ruimtelijke kwaliteit. Dit sluit aan bij de groene
beleidsambities van stad, regio en het rijk.

3.1 Structuurvisie Den Haag 2020
Op 17 november 2005 is de Structuurvisie Den Haag 2020 door de raad vastgesteld. Tevens heeft ze hierbij ingestemd
met de ambitie van groene Wéreldstad aan Zee en de opgave aan het college om de daartoe benodigde investeringen in
het groen, de openbare ruimte, de bereikbaarheid en de diverse voorzieningen te realiseren. De volgende randvoorwaarde
in het raadsbesluit is relevant:

“Bij de ontwikkelingen aan de kust en Kijkduin is grootstedelijke ontwikkeling niet aan de orde. Het

aantal woningen is niet leidend”.
Het gaat dus niet alleen om de bouw van woningen. Een goed leefklimaat is nodig om óók in de toekomst een aangename
sterke stad te zijn. De Structuurvisie stelt:

“Groen is een van de eerst genoemde belangrijke aanjagers voor de ontwikkeling van Den Haag. Groen

is een cruciale vestigingskwaliteit voor bewoners en bedrijven. De behoefte aan groengebieden in en
om de stad, aan recreatief gebruik van grootschalige landschappen en buitensport zal alleen maar
toenemen. In lijn met het Groenbeleidsplan is besloten flink te investeren in het groen en de openbare
ruimte. Het zijn de basiscondities voor een gezonde stad”.
Het beeld dat de Structuurvisie voor 2050 schetst, luidt:

“Het landschap is van hoge kwaliteit. De grote groengebieden en de verbindende groene recreatieve

schakels vormen een aaneengesloten groen raamwerk”(de Stedelijke Groene Hoofdstructuur).
“Den Haag kiest ervoor zijn kenmerkende groene karakter en kwaliteit te koesteren en te behouden, oa.

door het toevoegen van en ruim te investeren in het groen en de openbare ruimte (op het hoogste
niveau: ‘Hofstadkwaliteit’)”.
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Groenblauwe dragers en ambities (Westzoompark)

Nieuwe woonlandschappen in de Westlandse Zoom, langs Monsterse weg, Uiithof en
Vroondaal
Bron: Structuurvisie Westlandse Zoom 2002, Stadsgewest Haaglanden, kaarten Bureau Nieuwe Gracht
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Aanpalende beleidskaders die het belang van groen, recreatie en ruimtelijke kwaliteit onderschrijven zijn:


‘Groen kleurt de stad’, Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015, vastgesteld 13 oktober 2005



Westlandse Zoom, Uitwerkingsgebied Regionaal Structuur Plan Haaglanden (RSP), 2000-2010 met een doorkijk tot
2020, vastgesteld 20 februari 2002:
Verbetering van de regionale stadsrandparken (waaronder het Westzoompark) maakt onderdeel uit van de
kernkwaliteiten en uitgangspunten voor het Groene Goud van Haaglanden. Het RSP stelt:
“de ontwikkeling van dit parkgebied is een integrale opgave in relatie met aangrenzende verstedelijking.
Verstedelijking kan alleen als groen gecompenseerd wordt in kwaliteit van inrichting, en de infra-barrières (voor
natuur en recreatie) worden geslecht” 14



Groenstrategie 2020 en het Urgentieprogramma voor groen blauwe omgevingskwaliteit, Bestuurlijk Platform
Zuidvleugel, april 2007



Kustboekje, Groeien naar kwaliteit, Adviescommissie Zuid-Hollandse kust, maart 2006

3.2 Kijkduin kleurt groen!
Kijkduin ligt op een belangrijke schakel in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur waar twee zones bij elkaar komen:


de groen-blauwe-recreatieve verbinding Kijkduin- Midden Delfland: van het Nederlandse Duinlandschap, landgoed en
recreatiegebied Ockenburgh, het plangebied van de Westlandse Zoom, inclusief Madestein en Uithof, naar de
Zwethzone en Midden- Delfland.



de verbinding tussen West en Oostduinen, onderdeel van het Nederlandse Duinlandschap, ter versterking van het
duinkarakter en de versteviging van de natuurverbinding tussen beide duingebieden.

Het is de bedoeling dat in deze 2 zones de mogelijkheden voor recreatie, natuurbeleving, biodiversiteit en
soortensamenstelling (ecologische verbindingen) toenemen, wandel- en fietsroutes worden verbeterd en uitgebreid, en
daarmee woon- werk- en leefklimaat groener en aantrekkelijker wordt gemaakt15.
Op 13 oktober 2005 heeft de raad van de gemeente Den Haag besloten tot vaststelling van het Beleidsplan voor het
Haagse groen, ‘Groen kleurt de stad’. Tevens is hierbij ingestemd met de geformuleerde doelstellingen en ambities voor
het Haagse groen en de aanwijzing van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH).
14
15

Bron: Regionaal Structuur Plan Haaglanden Deel B, pagina 164
Bron: Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 –2015, pagina 30 en 31.
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Bron: Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 – 2015
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De Stedelijke Groene Hoofdstructuur is opgebouwd uit groengebieden en groenzones die behoren tot de landelijke en
regionale groenstructuren en zijn vastgelegd in vigerend beleid op rijks, provinciaal en regionaal niveau.
Daarnaast omvat het de zones die behoren tot bestuurlijk vastgestelde Ecologische Verbindingszones en bomenlanen van
de stad en al het gemeentelijk groen dat specifieke waarden kent op het gebied van recreatie, educatie, natuur, ruimtelijke
en hoge cultuurhistorische betekenis.
De verschillende beleidskaders zijn erop gericht om de zwakke schakels in de Stedelijke Groenstructuur te versterken,
barrières op te heffen en nieuwe groenvoorzieningen te realiseren.
De aanwezigheid van deze groene en recreatieve elementen geeft het gebied rond Kijkduin een belangrijke betekenis voor
de gezondheid en welzijn van haar bewoners. Een doelstelling waar het gemeentebestuur in ditzelfde beleidsplan veel
waarde aan hecht.
De AVN pleit er dan ook voor dat beleidsvoornemens en acties uit het Groenbeleidsplan congruent en concreet worden
uitgewerkt in de plannen voor Kijkduin en omgeving. Het gaat dan om acties gericht op realisatie van 4 ambities16:


‘ruimte voor groen in en om de stad’



‘aandacht voor toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen’



‘duurzame inrichting, beheer en onderhoud van het groen’



‘samen groen beheren’

Deze actiepunten dienen terug te komen in een programma voor Kijkduin waarin groene investeringen, uitvoeringsstrategie
en financiële dekking uit verschillende Europese, Rijks, Provinciale en Gemeentelijke Groen- en Beleidsfondsen in
samenhang geregeld zijn.
Het gemeentebestuur heeft zich verder verplicht om in bestemmingsplannen het groen dat deel uitmaakt van deze SGH,
zowel in de planbeschrijving als de voorschriften ook als zodanig te beschrijven en daarmee te beschermen en te
behouden. Voor situaties waar sprake is van een bestemmingswijziging is het opstellen van een duurzaamheidsparagraaf
onderdeel van de procedure. De duurzaamheidsparagraaf (2004 rv84, RIS 114851) maakt deel uit van het Gebiedsgericht
beleid en dient inzicht te geven in de duurzaamheidsaspecten van het plan van de gemeente voor Kijkduin.

16

Bron: Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 –2015, pagina 48 en 53
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4 BRONNEN


Beleidskader Nieuwe Landgoederen, provincie Zuid Holland, november 2005



Contourennota Levend Land, concept nota Provincie Zuid Holland 2005



De identiteit van Kijkduin en de toekomst, Commissie Loosduinen en Werkgroep Masterplan Kijkduin, 2008



Groen kleurt de Stad, beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 – 2015, oktober 2005



Investeren in het Nederlandse Landschap, Opbrengst: geluk en euro’s, LNV PJ Braaksma en AE Bos met bijdragen
van Mileu Natuurplanbureau e.a.



Kijkduin, een onderzoek naar identiteit, Holland Branding Group, 2008



Kustboekje, Groeien naar kwaliteit, Adviescommissie Zuid-Hollandse kust, maart 2006



Mirup, Handreiking voor Milieu in Ruimtelijke Plannen, Stadsgewest Haaglanden 2003



Wereldstad aan Zee, Structuurvisie Den Haag 2020, gemeente Den Haag, november 2005
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