
BIJLAGE	  bij	  de	  Zienswijze	  van	  AVN	  voor	  het	  concept	  raadsvoorstel	  Internationaal	  Park	  
en	  Ambitiedocument	  	  
Dit	  deel	  gaat	  meer	  gedetailleerd	  in	  op	  de	  plannen,	  als	  aanvulling,	  maar	  maakt	  wel	  integraal	  deel	  
uit	  van	  de	  zienswijze.	  Zie	  dus	  eerst	  de	  hoofdtekst	  en	  de	  samenvatting.	  
	  
1.	  Hoogwaardige	  natuur	  en	  biodiversiteit	  	  
De	  plannen	  in	  het	  Ambitiedocument	  spreken	  van	  verbetering	  van	  biodiversiteit	  en	  het	  creëren	  
van	  hoogwaardige	  natuur.	  Een	  idee	  dat	  kennelijk	  niet	  is	  gebaseerd	  op	  een	  ecologische	  
inventarisatie	  want	  de	  Scheveningse	  bosjes	  zijn	  bepaald	  niet	  arm	  aan	  biodiversiteit.	  Zelfs	  in	  
december	  is	  het	  mogelijk	  om	  36	  soorten	  stinzenplanten	  en	  kruidachtige	  gewassen	  te	  
determineren	  die	  breed	  verspreid	  door	  het	  bos	  voorkomen.	  Dankzij	  deskundig	  bosbeheer	  
tijdens	  de	  laatste	  tien	  jaar,	  ligt	  er	  voldoende	  dood	  hout	  in	  het	  bos	  om	  schimmels	  en	  bacteriën	  
een	  kans	  te	  geven	  de	  ecologische	  cyclus	  te	  volmaken.	  (Klik	  op	  Kleur	  in	  Scheveningse	  Bosjes)	  
Het	  Ambitiedocument	  laat	  echter	  voor	  een	  groot	  gedeelte	  van	  het	  bos	  nieuwe	  activiteiten	  zien	  
waarvoor	  intensief	  gegraven	  moet	  worden.	  De	  onderdoorgang	  Teldersweg	  en	  de	  aanleg	  van	  de	  
bosbeek.	  Voor	  beide	  initiatieven	  moet	  een	  brede	  voor	  in	  het	  landschap	  worden	  gemaakt	  waarbij	  
de	  voedselrijke	  humuslaag	  die	  gedurende	  de	  laatste	  anderhalve	  eeuw	  is	  ontstaan	  in	  het	  bos	  
weer	  wordt	  afgebroken.	  Op	  die	  plekken	  zal	  het	  ecologisch	  evenwicht	  zeer	  ernstig	  verstoord	  
worden.	  Kwetsbaar	  bodemleven	  en	  mycorrhiza	  (een	  mutualistische	  symbiose	  van	  schimmels	  en	  
plantenwortels)	  worden	  verwoest.	  De	  bosbeek	  is	  gepland	  dwars	  door	  geaccidenteerd	  terrein.	  
Als	  daar	  een	  uitgraving	  plaatsvindt	  zal	  er	  veel	  bos	  geofferd	  moeten	  worden.	  Het	  terugplanten	  
van	  nieuwe	  bomen	  en	  struiken	  op	  onderliggend	  arm	  duinzand	  is	  dan	  niet	  succesvol,	  zelfs	  niet	  als	  
er	  een	  gift	  boomgrond	  wordt	  meegegeven.	  Herstel	  van	  de	  kruidlaag	  zal	  zelfs	  nog	  veel	  moeilijke	  
worden.	  Reden	  dus	  om	  geen	  vergravingen	  in	  het	  duinbos	  te	  willen.	  
Maar	  er	  zijn	  zeker	  mogelijkheden	  om	  de	  biodiversiteit	  toch	  te	  versterken.	  Daarvoor	  zouden	  
fasegewijs	  arealen	  Amerikaanse	  sneeuwbes	  kunnen	  worden	  gerooid	  en	  in	  plaats	  daarvan	  
inheemse	  struiken	  teruggezet.	  We	  denken	  dan	  aan	  kardinaalsmuts,	  zuurbes,	  sleedoorn,	  vlier	  en	  
meidoorn.	  De	  ondergrond	  bestaat	  uit	  oorspronkelijk	  kalkrijk	  jong	  duin	  dat	  tot	  aan	  de	  
negentiende	  eeuw	  gestoven	  heeft.	  De	  kalk	  zal	  ongetwijfeld	  aan	  de	  oppervlakte	  al	  zijn	  
uitgeloogd.	  Het	  verdiend	  dus	  aanbeveling	  om	  door	  het	  hele	  park	  bodemmonsters	  te	  nemen	  om	  
te	  kijken	  op	  welke	  diepte	  nog	  kalk	  aanwezig	  is.	  In	  ieder	  geval	  is	  de	  aanplant	  van	  linde,	  iep	  en	  
ratelpopulier	  maar	  ook	  esdoorn	  aan	  te	  bevelen.	  Deze	  boomsoorten	  transporteren	  kalk	  uit	  de	  
bomen	  naar	  hun	  bladeren	  en	  dienen	  als	  kalkpomp	  voor	  betere	  vertering	  van	  de	  strooisellaag.	  
	  
2.	  Behoud	  van	  duinbos	  en	  park,	  onderhoud,	  handhaving	  en	  toezicht	  
Met	  name	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  is	  oorspronkelijk	  binnenduingebied,	  waar	  in	  de	  negentiende	  
eeuw	  bos	  op	  is	  aangeplant	  om	  de	  verstuiving	  tegen	  te	  gaan.	  Op	  ansichtkaarten	  uit	  ca	  1880	  is	  
nog	  goed	  te	  zien	  dat	  het	  dan	  om	  jong	  bos	  gaat.	  De	  Belvedère	  is	  veel	  ouder	  van	  aanplant,	  want	  
daar	  staan	  langs	  de	  randen	  eikenstoven	  die	  uit	  de	  17e	  eeuw	  dateren	  en	  tot	  ver	  in	  de	  
negentiende	  eeuw	  door	  de	  Scheveningse	  bevolking	  gebruikt	  werd	  als	  eikenhakhout.	  Bij	  de	  
aanleg	  van	  het	  Van	  Stolkpark	  is	  de	  hakhoutcultuur	  gestopt	  en	  zijn	  de	  stammen	  uitgegroeid	  tot	  
volwassen	  bomen.	  Het	  zijn	  cultuurmonumenten	  waar	  we	  zuinig	  op	  moeten	  zijn.	  

	  
	  



Verder	  ligt	  er	  in	  het	  gebied	  nog	  steeds	  een	  relict	  van	  een	  groot	  paraboolduin.	  De	  hellingen	  
daarvan	  hebben	  een	  hoek	  die	  past	  bij	  het	  oorspronkelijke	  duinlandschap.	  Het	  is	  niet	  aan	  te	  
bevelen	  die	  te	  doorsnijden.	  De	  vegetatie	  op	  het	  talud	  Haringkade	  is	  verruigd	  en	  zou	  kunnen	  
worden	  verschraald,	  dan	  krijgt	  het	  weer	  zijn	  duinvegetatie	  met	  teunisbloem	  e.d.	  terug.	  Goed	  
afgewogen	  moet	  worden	  of	  deze	  vegetatie-‐ingreep	  duurzaam	  is,	  want	  binnen	  stedelijk	  gebied	  
zal	  verruiging	  steeds	  weer	  teruggroeien.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  het	  talud	  tussen	  Cremerweg	  en	  
Nieuwe	  Parklaan.	  Het	  maairegime	  in	  ieder	  geval	  niet	  meer	  dan	  twee	  keer	  per	  jaar.	  
In	  het	  Ambitiedocument	  wordt	  gesproken	  over	  aanleg	  van	  bruggen	  over	  het	  kanaal	  en	  
spranken.	  In	  deze	  historische	  omgeving	  is	  de	  inpasbaarheid	  van	  deze	  bruggen	  niet	  esthetisch.	  
Daarnaast	  is	  het,	  met	  betrekking	  tot	  vandalismegevoeligheid,	  niet	  aan	  te	  bevelen	  om	  de	  
bereikbaarheid	  van	  het	  Rosarium	  uit	  te	  breiden.	  Het	  Westbroekpark	  zal	  zeer	  moeiijk	  
handhaafbaar	  worden	  als	  het	  meer	  ontsluitingen	  krijgt.	  Bedenk	  ook	  dat	  de	  aardigheid	  van	  het	  
zomerse	  overzetpontje	  bij	  de	  theeschenkerij	  dan	  verdwijnt.	  
	  
3.	  Verbinding	  onder/over	  de	  Teldersweg	  
Daarvoor	  zijn	  verschillende	  oplossingen	  mogelijk,	  waarvan	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  onderzocht	  
moeten	  worden.	  Een	  mooie	  oplossing	  werd	  in	  1991	  getekend	  door	  DHV	  voor	  het	  Ontwerp	  

Bestemmingsplan	  Scheveningse	  Bosjes:	  een	  
groot	  ecoduct	  waardoor	  groen	  wordt	  
toegevoegd	  en	  de	  verbindingen	  breed	  
hersteld	  worden.	  Barrièrevorming	  en	  
geluidsoverlast	  van	  de	  weg	  zouden	  daarmee	  
aanzienlijk	  afnemen.	  Je	  kunt	  ook	  veilig	  
oversteken	  bij	  het	  Indisch	  monument,	  wat	  de	  
meesten	  doen.	  In	  het	  ontwerp	  staat	  dat	  een	  
ecoduct	  beter	  is	  dan	  een	  tunnel	  onder	  de	  
weg	  vanwege	  de	  ecologische	  verbindingen	  
(aanwezigheid	  van	  licht)	  en	  de	  sociale	  
veiligheid	  (blz.	  16).	  Het	  ecoduct	  is	  20-‐50m	  
breed,	  begroeid,	  zodat	  de	  weg	  niet	  meer	  
zichtbaar	  is.	  Het	  wordt	  aanbevolen	  de	  

Teldersweg	  iets	  te	  laten	  “inzinken”	  zodat	  een	  geringere	  hoogte	  hoeft	  te	  worden	  overbrugd.	  	  
(De	  ondergrond	  van	  de	  Teldersweg	  is	  van	  zand	  en	  makkelijk	  bewerkbaar.)	  
De	  AVN	  beveelt	  aan	  een	  kosten-‐baten	  analyse	  te	  maken	  van	  dit	  ecoduct	  in	  vergelijking	  met	  de	  
onderdoorgang	  en	  oversteek	  van	  LOLA	  inclusief	  geluidswering	  (blz.	  81,	  84,	  87).	  Nu	  ligt	  er	  een	  
voorstel	  van	  LOLA	  voor	  oversteken	  op	  twee	  plekken,	  een	  onderdoorgang	  bij	  de	  Ver	  Huellweg	  en	  
een	  oversteekplaats	  bij	  het	  Indisch	  monument,	  zodat	  je	  weer	  een	  rondwandeling	  door	  het	  
gebied	  kan	  maken.	  Voordeel	  van	  het	  voorstel	  zou	  zijn	  dat	  het	  licht	  tussen	  de	  viaducten	  door	  
komt	  (blz.	  82)	  en	  dat	  het	  mooie	  uitzicht	  voor	  de	  automobilist	  behouden	  blijft	  (blz.	  80).	  Voor	  de	  
ecologische	  verbindingen	  is	  deze	  oplossing	  helaas	  minder	  goed.	  De	  onderdoorgang	  is	  voor	  
dieren	  als	  bijvoorbeeld	  egels	  en	  eekhoorns	  niet	  goed	  bereikbaar	  van	  de	  waterpartijzijde	  van	  de	  
Teldersweg.	  De	  impact	  op	  de	  omgeving	  en	  de	  kosten	  moeten	  worden	  onderzocht.	  Ook	  moet	  
rekening	  worden	  gehouden	  met	  het	  Indië	  monument	  (NB,	  niet	  verwarren	  met	  Indisch	  
monument,	  zie	  lijst	  monumenten	  aan	  het	  einde).	  De	  AVN	  beveelt	  aan	  de	  watergang	  onder	  de	  
viaducten	  in	  ieder	  geval	  te	  schrappen	  zodat	  de	  viaducten	  kleiner	  kunnen	  of	  dat	  er	  meer	  ruimte	  
overblijft	  voor	  flora	  en	  fauna.	  
Op	  de	  middenberm	  worden	  grote	  bomen	  geplant	  (LOLA	  blz	  80).	  Bij	  de	  aanleg	  van	  de	  oversteek	  
van	  de	  Teldersweg	  ter	  hoogte	  van	  het	  Indisch	  monument	  vragen	  wij	  aandacht	  voor	  de	  veiligheid	  
(zie	  de	  Knelpuntenaanpak	  NW	  hoofdroute	  p77-‐78).	  De	  denktank	  NW	  hoofdroute	  deed	  
verschillende	  voorstellen	  daartoe.	  



	  
4.	  Lage	  richels	  of	  wal	  langs	  B.M.	  Teldersweg	  om	  bandengeluid	  van	  auto’s	  te	  weren	  
Indien	  men	  niet	  kiest	  voor	  een	  ecoduct,	  moet	  een	  oplossing	  worden	  gevonden	  voor	  de	  
geluidsoverlast	  van	  auto’s.	  Dit	  zal	  leiden	  tot	  een	  belangrijke	  opwaardering	  van	  het	  gebied,	  
speelweide,	  waterpartij	  en	  bosjes.	  Het	  voorstel	  is	  om	  lage	  zandrichels/wallen	  langs	  de	  
Teldersweg	  aan	  te	  leggen	  met	  het	  zand	  dat	  vrij	  komt	  bij	  het	  maken	  van	  de	  onderdoorgang	  (LOLA	  
blz.	  81).	  Deze	  zullen	  helpen	  het	  geluid	  van	  de	  auto’s	  te	  weren	  en	  een	  bijkomend	  voordeel	  is	  dat	  
dieren	  worden	  gestuurd	  richting	  onderdoorgang	  en	  ecotunnel.	  Er	  is	  echter	  een	  vrij	  steil	  talud	  
naar	  de	  onderdoorgang.	  De	  exacte	  uitvoering	  moet	  worden	  uitgewerkt.	  De	  onderdoorgang	  
heeft	  echter	  niet	  de	  voorkeur	  van	  de	  AVN.	  
5.	  Beheerplan	  Onderhoud	  moet	  overal	  worden	  verbeterd	  door	  meer	  geld	  en	  personeel	  
daarvoor	  beschikbaar	  te	  stellen.	  Het	  rapport	  zelf	  stelt	  dat	  uitdrukkelijk	  (blz.	  24,	  60).	  Door	  de	  vele	  
kostbare	  plannen	  te	  versoberen	  komt	  veel	  geld	  beschikbaar.	  Een	  eenmalige	  onderhoudsbeurt	  
zoals	  omschreven	  op	  blz.	  60	  is	  wat	  kappen	  en	  groen	  betreft	  echter	  riskant.	  Dat	  moet	  gefaseerd	  
vanwege	  de	  impact	  op	  de	  natuur.	  Te	  veel	  open	  maken	  leidt	  ook	  naar	  doorzicht	  naar	  wegen.	  
5.1.	  Het	  aanbrengen	  van	  een	  meer	  gevarieerde	  nieuwe	  beplanting	  kan	  het	  gebied	  aantrekkelijk	  
maken.	  Het	  is	  wel	  belangrijk	  1.	  te	  inventariseren	  wat	  er	  al	  staat/	  dat	  te	  onderhouden	  en	  2.	  ook	  
rekening	  te	  houden	  met	  rustgebieden	  voor	  de	  natuur.	  
1.	  Inventariseren	  en	  onderhouden	  wat	  er	  al	  staat	  aan	  beplanting	  	  
Op	  een	  aantal	  plekken	  is	  er	  een	  variëteit	  aan	  struiken	  aanwezig	  en	  ook	  stinsenplanten.	  Dit	  moet	  
wel	  worden	  onderhouden.	  Bijvoorbeeld,	  recent	  aangeplant	  bosplantsoen	  bij	  de	  waterpartij	  
moet	  bramenvrij	  worden.	  Struiken	  zijn	  belangrijk	  voor	  de	  biodiversiteit,	  omdat	  zij	  beschutting	  
geven	  aan	  vogels.	  	  Zandplekken	  op	  de	  Belvedère	  zijn	  ongewenst	  (blz.	  136).	  Het	  maaibeleid	  
(tijdstippen	  en	  afvoeren	  maaisel)	  kan	  bijdragen	  aan	  de	  biodiversiteit.	  Opruimen	  van	  
hondenpoep	  zal	  zeker	  ook	  helpen.	  Een	  voorbeeld	  waar	  met	  een	  speciaal	  maaibeleid	  wel	  een	  
hogere	  biodiversiteit	  aanwezig	  is,	  is	  het	  veldje	  tegenover	  de	  KVS,	  klik	  op	  veldje	  met	  hoge	  
biodiversiteit	  
2.	  Rekening	  houden	  met	  rustgebieden	  voor	  de	  natuur	  	  
Een	  meer	  gevarieerde	  beplanting	  aan	  de	  rand	  van	  de	  waterpartij	  aan	  de	  kant	  van	  de	  speelweide	  
is	  aantrekkelijk	  (Ambitie-‐document	  LOLA	  blz.142).	  De	  zoom	  tussen	  de	  waterpartij	  en	  Duinweg	  
moet	  echter	  worden	  ontzien.	  Dat	  is	  een	  rustige	  plek	  voor	  watervogels	  en	  ook	  de	  paddentrek	  
gaat	  er	  doorheen.	  Vergelijk	  ook	  met	  de	  vele	  ansichtkaarten	  waarop	  de	  historische	  beplanting	  
rond	  de	  waterpartij	  te	  zien	  is.	  	  
5.2.	  Het	  dunnen	  van	  het	  bos	  	  
Op	  verschillende	  plaatsen	  is	  sprake	  van	  de	  noodzaak	  van	  dunnen	  (blz	  26,	  46).	  Dunnen	  moet	  
alleen	  als	  het	  moet.	  Het	  gaat	  hier	  niet	  om	  een	  productiebos,	  maar	  om	  een	  bos	  waar	  men	  een	  
variëteit	  aan	  boomsoorten	  wil	  en	  ook	  oude	  bomen.	  Nu	  worden	  om	  de	  vijf	  jaar	  als	  in	  een	  
automatisme	  delen	  van	  het	  bos	  flink	  gedund.	  Daarbij	  worden	  ook	  veel	  grote	  bomen	  
weggehaald.	  De	  omlooptijd	  van	  dunnen	  moet	  juist	  bij	  ouder	  worden	  van	  het	  bos	  groter	  worden,	  
dus	  niet	  om	  de	  vijf	  jaar.	  Als	  het	  bos	  volwassen	  is,	  dan	  alleen	  beheren.	  Bij	  dat	  beheren	  is	  een	  
prioriteit	  het	  weghalen	  van	  het	  talrijke	  esdoornopschot,	  die	  met	  gewenste	  soorten	  concurreren	  
(het	  probleem	  van	  de	  esdoorns	  wordt	  onderkend,	  LOLA	  blz.	  132).	  Dit	  proces	  van	  herhaald	  
dunnen	  is	  met	  name	  ook	  het	  geval	  op	  het	  Belvedèreduin,	  waar	  het	  bos	  in	  de	  oorlog	  wel	  is	  
blijven	  staan	  en	  de	  100-‐jaar	  oude,	  zeldzame	  dennen	  niet	  verder	  gedund	  hoeven	  te	  worden.	  	  Er	  
staan	  overigens	  ook	  bijzondere	  oude	  eikenstobben	  in	  dit	  binnenduinbos.	  Waar	  gaten	  zijn	  in	  het	  
bos	  doordat	  zieke	  iepen,	  oude	  populieren	  of	  talrijke	  esdoorns	  zijn	  weggehaald	  kunnen	  andere	  
soorten	  worden	  aangeplant.	  De	  AVN	  is	  geen	  voorstander	  van	  een	  omvorming	  van	  het	  
Belvedèreduin	  naar	  half-‐open	  duinbos	  of	  dennenbos	  of	  het	  weghalen	  van	  de	  bovenlaag	  van	  de	  
bosgrond	  (LOLA	  blz.124,	  132,	  136).	  Bij	  te	  veel	  transparantie	  ziet	  men	  alle	  wegen.	  	  
	  



	  
	  
6.	  Wandel/fietsrondjes,	  (nieuwe)	  paden	  

6.1.	  Ons	  uitgangspunt	  is	  dat	  de	  wandelpaden	  niet	  
allemaal	  van	  asfalt	  hoeven	  te	  zijn,	  er	  kan	  zelfs	  asfalt	  
worden	  verwijderd.	  Dat	  kan	  op	  den	  duur	  ook	  tot	  een	  
lagere	  beheerslast	  leiden.	  Wel	  is	  het	  van	  belang	  hierbij	  
het	  (oorspronkelijke)	  ontwerp	  van	  de	  19e-‐eeuwse	  
padenstructuur	  niet	  verloren	  te	  laten	  gaan.	  We	  zijn	  het	  
dan	  ook	  eens	  met	  het	  volgende	  uit	  het	  ambitiedocument	  
blz.	  104:	  “In	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  zijn	  momenteel	  te	  
veel	  paden.	  Een	  deel	  hiervan	  wordt	  verwijderd,	  zodat	  er	  
een	  netwerk	  van	  onverharde	  paden	  overblijft.	  De	  paden	  
die	  het	  meest	  gebruikt	  blijven,	  kunnen	  later	  met	  
halfverharding	  worden	  verstevigd.”	  We	  zijn	  het	  echter	  
niet	  eens	  met	  de	  toevoeging	  van	  beton,	  het	  verbreden	  
van	  verharde	  paden	  of	  de	  aanleg	  van	  nieuwe	  verharde	  
paden/wegen.	  	  
	  
	  
	  
	  

6.2.	  Geen	  verbrede	  of	  nieuwe	  paden	  van	  beton,	  maar	  gebruik	  van	  bestaande	  paden	  In	  het	  
ambitiedocument	  blz.104	  staat	  een	  kaartje	  met	  een	  groot	  aantal	  betonnen	  paden	  van	  6m	  

breed.	  Daarvan	  krijgt	  een	  deel	  er	  nog	  5m	  halfverharding	  
naast,	  of	  4m	  halfverharding	  en	  11m	  boszoom.	  Daarvoor	  
worden	  aanwezige	  paden	  verbreed	  of	  nieuwe	  paden	  
aangelegd	  door	  het	  groen,	  waar	  er	  geen	  (verharde)	  
paden	  zijn.	  Dat	  betekent	  heel	  veel	  bos	  moet	  worden	  
gekapt	  of	  groen	  verhard.	  Volgens	  het	  kaartje	  op	  blz.	  107	  
worden	  deze	  paden	  volledig	  verlicht.	  Dat	  is	  volstrekt	  
onverenigbaar	  met	  de	  functie	  van	  dit	  natuurgebied,	  en	  
gebeurt	  ook	  nergens	  in	  Nederland.	  De	  bestaande	  
smallere	  paden	  moeten	  niet	  worden	  verbreed	  tot	  6m	  of	  
meer.	  Er	  moeten	  zeker	  geen	  nieuwe	  verharde	  en	  volledig	  
verlichte	  paden	  van	  6m	  breed	  of	  meer	  worden	  aangelegd	  
waar	  nu	  geen	  wegen	  zijn,	  of	  zandpaden.	  (Dat	  wordt	  
onder	  andere	  voorgesteld	  op	  het	  Belvedèreduin,	  de	  
smalle	  strook	  tussen	  Gerbrandyweg	  en	  Haringkade,	  bij	  
de	  Aletta	  Jacobsweg,	  evenwijdig	  aan	  de	  Kerkhoflaan	  enz.,	  
zie	  kaartje	  1).	  Verharding	  moet	  worden	  weggehaald,	  niet	  
nieuw	  toegevoegd.	  Er	  worden	  op	  blz.	  107	  twee	  
verschillende	  volledig	  verlichte	  rondes	  voorgesteld.	  De	  

AVN	  is	  tegenstander	  van	  verlichting	  in	  het	  groen.	  Dat	  is	  ook	  niet	  nodig,	  het	  is	  zeer	  wel	  mogelijk	  
’s	  nachts	  voor	  wandelaars	  en	  fietsers	  de	  buitenronde	  te	  
doen	  over	  bestaande	  verlichte	  rustige	  wegen	  en	  fietspaden	  en	  stoepen	  langs	  het	  bos	  (zie	  kaartje	  
LOLA	  p	  107,	  Scheveningseweg,	  Van	  Stolkweg,	  Hogeweg,	  Duinweg,	  Belvedèreweg,	  
Gerbrandyweg,	  Haringkade,	  Aletta	  Jacobsweg,	  Kerkhoflaan,	  en	  kaartje	  2).	  De	  meeste	  gebruikers	  
geven	  daar	  de	  voorkeur	  aan	  vanwege	  de	  veiligheid.	  De	  wegen	  worden	  trouwens	  ’s	  avonds	  al	  
veel	  gebruikt	  om	  te	  fitnessen.	  Het	  is	  dus	  niet	  nodig	  nieuwe	  volledig	  verlichte	  6m	  brede	  



betonnen	  paden	  aan	  te	  leggen	  op	  het	  Belvedèreduin	  en	  tussen	  Gerbrandyweg	  en	  Haringkade.	  
	  

De	  wandel-‐	  en	  fietspaden	  hoeven	  niet	  naast	  elkaar.	  
Daarmee	  krijgt	  men	  twee	  binnenrondjes	  voor	  overdag	  
door	  het	  groen,	  één	  voor	  wandelaars	  en	  één	  voor	  fietsers.	  
Zonder	  verlichting	  in	  het	  groen.	  Het	  is	  overigens	  de	  vraag	  
of	  fietsers	  behoefte	  hebben	  aan	  rondjes	  door	  park	  en	  bos,	  
die	  willen	  vooral	  van	  één	  plek	  naar	  een	  ander.	  Voor	  
wandelaars	  en	  joggers	  zijn	  de	  paden	  op	  zand,	  bijvoorbeeld	  
het	  rondje	  Belvedèreduin,	  net	  zo	  aantrekkelijk,	  en	  beter	  
voor	  de	  kniegewrichten!	  Er	  lopen	  ook	  wandelroutes	  van	  
het	  Netwerk	  Zuid	  Holland	  door	  de	  groengebieden.	  	  
(klik	  op	  kaartjes	  routes	  door	  bos	  en	  park)	  
Fietsers	  kunnen	  rijden	  over	  bestaande	  fietspaden	  en	  over	  
de	  vele	  rustige	  wegen	  langs	  of	  door	  het	  bos	  als	  
bijvoorbeeld	  de	  Gerbrandyweg.	  Als	  op	  het	  deel	  van	  de	  
Gerbrandyweg	  door	  het	  bos	  verkeersdrempels	  worden	  
aangelegd	  is	  er	  dubbele	  winst:	  meer	  veiligheid	  voor	  
recreanten	  maar	  ook	  voor	  de	  vele	  fietsende	  scholieren.	  
Wandelaars	  en	  joggers	  kunnen	  langs	  dezelfde	  wegen	  ’s	  

avonds	  over	  de	  stoep.	  Er	  zijn	  allerlei	  manieren	  denkbaar	  om	  deze	  routes	  op	  natuurvriendelijke	  
wijze	  aan	  te	  geven,	  zodat	  wandelaars	  niet	  verdwalen.	  
	  
6.3.	  Geen	  herstel	  cultuurhistorische	  elementen	  Ver	  Huellweg	  en	  de	  Kerkhoflaan,	  eventueel	  
wel	  schelpenasfalt	  Het	  herstel	  van	  de	  oude	  Ver	  Huellweg	  of	  de	  Kerkhoflaan	  als	  
“cultuurhistorische	  elementen”	  (LOLA	  blz.	  112)	  is	  geen	  goed	  idee.	  Er	  zijn	  al	  voldoende	  wegen	  
door	  de	  Scheveningse	  Bosjes,	  en	  deze	  zijn	  overbodig	  geworden,	  de	  functie	  van	  de	  Ver	  Huellweg	  
bijvoorbeeld	  is	  overgenomen	  door	  de	  Teldersweg.	  Het	  toevoegen	  van/doortrekken	  van	  de	  
oorspronkelijke	  Kerkhoflaan	  als	  wandel/fietsroute	  is	  niet	  nodig,	  de	  hoeveelheid	  verharding	  moet	  
juist	  afnemen.	  Datzelfde	  geldt	  voor	  de	  nieuwe	  6m	  brede	  verbinding	  tussen	  Ver	  Huellweg	  en	  
Aletta	  Jacobsweg.	  Van	  de	  verbinding	  van	  de	  Ver	  Huellweg	  naar	  de	  kruising	  Kerkhoflaan	  en	  het	  
voorgestelde	  andere	  pad	  door	  dit	  gebied	  vragen	  we	  ons	  af	  of	  deze	  technisch	  mogelijk	  of	  
wenselijk	  zijn.	  Overleg	  met	  de	  omwonenden	  is	  nodig.	  
Wat	  wel	  een	  cultuurhistorisch	  element	  is	  dat	  zou	  kunnen	  worden	  hersteld	  is	  het	  gebruik	  van	  
schelpenasfalt	  voor	  alle	  paden	  en	  wegen	  door	  de	  Scheveningse	  Bosjes.	  Dat	  wordt	  nu	  niet	  meer	  
toegepast.	  
	  
6.4.	  Fietspaden	  Het	  bestaande	  fietspad	  van	  de	  Midden	  Nederland	  Route,	  Landelijke	  Fietsroute	  4	  
wordt	  volgens	  het	  kaartje	  (LOLA	  blz.	  104)	  afgeschaft.	  Daarover	  fietsen	  omwonenden	  ook	  graag.	  
Het	  heeft	  net	  van	  BenW	  een	  naam	  gekregen,	  “het	  hoge	  paadje”.	  Dat	  graag	  behouden!	  Ook	  de	  
Parkenroute	  gaat	  hierover.	  Wat	  betreft	  het	  Westbroekpark	  is	  tot	  nu	  toe	  de	  opzet	  dat	  er	  niet	  
wordt	  gefietst,	  alleen	  gewandeld.	  In	  het	  rosarium	  is	  er	  maar	  één	  pad,	  naar	  theehuis	  de	  
Waterkant,	  verder	  loopt	  men	  over	  gras.	  Er	  wordt	  wel	  veel	  clandestien	  gefietst	  over	  het	  
hoofdpad	  langs	  de	  speelweide	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  Kapelweg,	  richting	  Cremerweg.	  Met	  zou	  
kunnen	  overwegen	  daar	  een	  verlicht	  fietspad	  aan	  te	  leggen,	  goed	  gescheiden	  van	  het	  
wandelpad,	  aan	  de	  kant	  van	  het	  water.	  Dit	  alleen	  op	  voorwaarde	  dat	  er	  strikt	  wordt	  
gehandhaafd	  en	  dat	  brommers,	  scooters	  enz.	  er	  niet	  doorheen	  mogen	  rijden.	  (Scootmobiels	  
voor	  wie	  slecht	  ter	  been	  is	  uiteraard	  wel.)	  Dan	  gaat	  er	  wel	  groen	  verloren.	  Overleg	  met	  de	  
omwonenden	  is	  nodig.	  
Indien	  het	  huidige	  fietspad	  langs	  de	  Teldersweg	  aan	  de	  stadskant	  komt	  te	  vervallen	  is	  het	  



noodzakelijk	  het	  gehele	  fietspad	  aan	  de	  zeezijde	  van	  de	  Telderweg	  vanaf	  de	  Van	  
Oldenbarneveltlaan	  tot	  aan	  Madurodam	  tweerichtingen	  te	  maken	  (zie	  eerder	  verzoek	  van	  de	  
denktank	  NW	  hoofdroute,	  in	  de	  Knelpuntenaanpak	  blz.	  76).	  Volgens	  de	  politie	  is	  dat	  ’s	  nachts	  
veiliger	  dan	  de	  overkant.	  Dan	  is	  het	  alternatief,	  het	  Jonge	  Rijspad	  of	  verlengde	  Ver	  Huellweg	  
zeker	  niet	  veilig	  genoeg.	  Het	  is	  dan	  ook	  niet	  nodig	  dit	  pad	  te	  verlichten	  of	  te	  verbreden	  ten	  koste	  
van	  groen.	  	  
	  
6.5.	  Beter	  onderhoud	  van	  paden:	  Er	  zijn	  recent	  paden	  vernieuwd,	  maar	  een	  aantal	  fiets-‐	  en	  
wandelpaden	  aan	  stadszijde	  van	  de	  Teldersweg	  behoeft	  nog	  dringend	  onderhoud.	  De	  pas	  
vernieuwde	  paden	  tussen	  Van	  Stolkweg	  en	  Scheveningseweg	  kunnen	  dienen	  als	  rollatorrondje	  
voor	  de	  bewoners	  van	  de	  drie	  verzorgingshuizen	  in	  de	  buurt.	  
	  
7.	  Drie	  hectare	  zand	  en	  duintuinen	  met	  horeca,	  honden-‐speeltuin,	  Biergarten	  	  
Beperk	  de	  uitbreiding	  van	  de	  zandvlakte,	  geen	  horeca,	  behoud	  zoveel	  mogelijk	  bomen	  en	  groen.	  
Aan	  de	  stadsrand	  is	  het	  bosrijke	  binnenduin,	  open	  duinen	  horen	  dichter	  bij	  zee.	  Leg	  de	  
uitbreiding	  van	  de	  speeltuin	  aan	  tussen	  de	  bomen,	  zoals	  in	  het	  Haagse	  Bos.	  Sommige	  moeders	  
zijn	  bezorgd	  over	  een	  vijver	  naast	  het	  speelterrein,	  is	  dat	  wel	  veilig?	  Is	  er	  behoefte	  aan	  een	  
hondenspeeltuin?	  Hondeneigenaren	  willen	  vooral	  wandelen	  en	  ontmoeten	  elkaar	  in	  de	  
bestaande	  open	  vlaktes.	  (Klik	  op	  Langs	  de	  Scheveningseweg)	  Het	  verdient	  wel	  aanbeveling	  de	  
bankjes	  daar	  te	  voorzien	  van	  beton	  tegen	  het	  uitgraven.	  Bijna	  alle	  pas	  geplaatste	  nieuwe	  
bankjes	  zijn	  al	  ondergraven.	  Zo	  groot	  mogelijke	  aaneengesloten	  groengebieden	  zijn	  belangrijk	  
voor	  de	  biodiversiteit,	  op	  kleinere	  stukken	  sterven	  soorten	  sneller	  uit.	  De	  Scheveningse	  Bosjes	  
zijn	  in	  zeven	  delen	  opgesplitst	  door	  wegen,	  maar	  dit	  is	  veruit	  het	  grootste	  aaneengesloten	  deel	  
bos.	  De	  voorgestelde	  uitbreiding	  van	  250%,	  van	  1,2	  naar	  tot	  3	  hectare	  zandplekken	  vormen	  een	  
onacceptabele	  grote	  aanslag	  op	  het	  bos.	  Een	  uitbreiding	  met	  50%	  voor	  een	  natuurspeelplaats	  is	  
wel	  aanvaardbaar.	  
	  

	  
	  
8.	  Zonering:	  rustige	  zones	  voor	  natuur	  en	  onthaasting	  	  
Er	  is	  een	  zonering	  voorgesteld	  van	  “rust”	  en	  “reuring”.	  Het	  centrale	  deel	  van	  de	  Scheveningse	  
Bosjes	  aan	  de	  stadskant	  van	  de	  Teldersweg	  en	  het	  Belvedèreduin	  worden	  rustig,	  maar	  dat	  is	  niet	  

voldoende.	  In	  het	  in	  de	  zienswijze	  genoemde	  gemeentelijke	  
groenbeleid	  is	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  om	  de	  
ecologische	  verbindingen	  tussen	  de	  groengebieden,	  dus	  
van	  de	  Scheveningse	  Bosjes,	  met	  Westbroekpark,	  de	  
Nieuwe	  Scheveningse	  Bosjes,	  Klein	  Zwitserland,	  
Hubertusduin,	  Zorgvliet	  en	  de	  ecologische	  verbindingszone	  



Haagse	  Beek	  te	  versterken.	  Dat	  heeft	  consequenties	  voor	  de	  zonering:	  het	  is	  belangrijk	  ook	  die	  
delen	  van	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  die	  een	  onderdeel	  zijn	  van	  die	  ecologische	  verbindingen	  aan	  
de	  rustgebieden	  toe	  te	  voegen.	  Met	  name	  het	  deel	  tussen	  Ver	  Huellweg	  en	  Haringkade	  is	  bij	  
uitstek	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  die	  verbinding	  en	  rustgebied	  (daar	  moeten	  honden	  nu	  aan	  
de	  lijn).	  Het	  deel	  van	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  langs	  de	  Scheveningseweg	  is	  van	  belang	  voor	  de	  
ecologische	  verbindingen	  met	  het	  natuurgebied	  Sorghvliet	  (rijk	  aan	  vogelsoorten),	  ecozone	  
Haagse	  Beek	  en	  het	  Doornduin	  (hotspot	  van	  biodiversiteit).	  	  
Andere	  kleinere	  rustgebieden	  en	  refugia	  voor	  bijvoorbeeld	  vogels,	  padden	  en	  kleine	  zoogdieren	  
bevinden	  zich	  tussen	  de	  waterpartij	  en	  de	  Duinweg	  en	  langs	  alle	  randen	  van	  het	  Westbroekpark	  
(ijsvogel).	  
De	  zonering	  zoals	  voorgesteld	  in	  de	  AVN	  visie	  blz	  10	  heeft	  de	  voorkeur.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  
Scheveningse	  Bosjes	  in	  hun	  geheel	  rustgebied	  worden,	  behoudens	  de	  speelweide	  bij	  de	  
waterpartij	  en	  het	  speelterrein	  bij	  de	  Kerkhoflaan.	  Dat	  komt	  ook	  overeen	  met	  de	  bestemming	  
natuurgebied	  in	  de	  regels	  van	  de	  beheersverordening.	  Bij	  de	  aanleg	  van	  paden	  volgens	  het	  
Ambitie-‐document	  zal	  de	  rust	  extra	  versnipperd	  raken.	  Door	  de	  verstoring	  van	  licht	  en	  drukte	  op	  
de	  paden	  blijven	  er	  slechts	  zeer	  kleine	  eilandjes	  van	  rust	  over	  (zie	  derde	  tekening).
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9.	  Criteria	  voor	  ontwikkeling	  (bladwijzers)	  	  
	  
10	  Bosbeek,	  cascade:	  niet	  doen	  	  
Een	  bosbeek	  en	  cascade	  klinkt	  leuk,	  maar	  is	  helaas	  duur,	  onnatuurlijk	  en	  al	  helemaal	  niet	  
duurzaam.	  De	  aanleg	  van	  de	  beek	  moet	  dwars	  door	  geaccidenteerd	  terrein	  	  (duinen),	  het	  water	  
zou	  diverse	  hoogteverschillen	  moeten	  overwinnen,	  zie	  kaart.	  	  

Wil	  men	  door	  dit	  gebied	  een	  beek	  aanleggen	  en	  pogen	  
die	  verhogingen	  in	  het	  veld	  te	  vermijden	  dan	  moet	  de	  
beek	  al	  kronkelend	  om	  die	  heuvels	  heen	  -‐	  als	  dat	  al	  lukt	  
(zie	  ook	  de	  bezwaren	  van	  bodem	  ontgraving	  bij	  punt	  1.)	  
De	  waterkosten	  voor	  permanente	  aanvoer	  van	  de	  
cascade	  moeten	  eerst	  maar	  eens	  worden	  berekend.	  	  
De	  aanvoer	  komt	  hoogstwaarschijnlijk	  uit	  de	  
standleiding	  van	  voorgezuiverd	  drinkwater	  van	  Dunea.	  
Het	  Ambitiedocument	  spreekt	  bovendien	  van	  een	  niet	  
permanent	  gebruik	  van	  de	  beek.	  In	  dat	  geval	  kan	  er	  
geen	  enkele	  ecologische	  waarde	  aan	  deze	  watergang	  
worden	  toegekend.	  
	  

	  
11	  Groot	  restaurant	  paviljoen	  bij	  waterpartij:	  niet	  doen	  	  
Het	  is	  onzin	  om	  een	  extra	  restaurantpaviljoen	  te	  willen	  aanleggen	  als	  er	  om	  de	  hoek	  al	  meer	  dan	  
genoeg	  horeca	  aanwezig	  is	  (Hotels/Madurodam/Bataaf).	  Op	  de	  geplande	  plek	  staat	  nu	  de	  
monumentale	  Ver	  Huelbank.	  De	  Ver	  Huelweg	  ligt	  hier	  landelijk	  ingebed	  in	  historisch	  landschap.	  
Een	  restaurant	  vraagt	  niet	  alleen	  ruimte	  voor	  gebouw,	  maar	  tevens	  infrastructurele	  aanpassing	  
als	  parkeerterrein.	  Daar	  is	  in	  deze	  setting	  geen	  ruimte	  voor	  en	  de	  invulling	  is	  totaal	  ongewenst.	  
	  
12/13	  Vrijzetten	  zanddijk	  langs	  de	  Scheveningseweg,	  scheiding	  tussen	  bos	  en	  laan,	  en	  
aanleg	  1000m	  witte	  bank:	  niet	  doen	  	  
Deze	  strook	  langs	  de	  Scheveningseweg	  is	  wat	  er	  nog	  over	  is	  van	  het	  romantische	  bos	  uit	  de	  19e	  
eeuw	  dat	  Ver	  Huell	  volgens	  de	  plannen	  van	  Zocher	  heeft	  aangelegd!	  Daar	  staan	  veel	  mooie	  
oude	  bomen	  die	  niet	  in	  de	  oorlog	  zijn	  gekapt.	  	  Het	  voorstel	  om	  de	  dijk	  terug	  te	  zetten	  naar	  de	  
situatie	  uit	  de	  17e	  eeuw	  lijkt	  nu	  te	  zijn	  ingegeven	  door	  de	  wens	  om	  een	  groot	  gebaar	  te	  willen	  
realiseren.	  Niet	  doen!	  Behoud	  de	  oude	  bomen.	  En	  kap	  ze	  ook	  niet	  voor	  het	  maken	  van	  een	  
groots	  parkentree.	  En	  ook	  de	  struiken,	  behoud	  ze	  of	  plant	  nieuwe	  aan.	  Die	  zijn	  met	  name	  
belangrijk	  voor	  de	  ecologische	  verbindingen	  in	  de	  richting	  park	  Sorghvliet	  en	  
Stadhoudersplantsoen	  (zie	  boven,	  punt	  8).	  
	  
14	  Zes	  bruggen	  over	  waterpartij,	  kanaal	  en	  spranken:	  niet	  doen	  	  
Bruggen	  (LOLA	  blz.	  108)	  zijn	  kostbaar,	  niet	  nodig	  en	  schadelijk,	  dus	  niet	  doen.	  Bruggen	  1	  en	  3	  
over	  de	  waterpartij	  zijn	  niet	  nodig	  voor	  de	  verbindingen.	  Egels	  en	  eekhoorns	  en	  mensen	  kunnen	  
er	  omheen	  langs	  bestaande	  paden	  en	  rustige	  wegen.	  Deze	  bruggen	  zijn	  bovendien	  hinderlijk	  
voor	  het	  populaire	  schaatsen	  daar.	  Er	  zijn	  vijf	  lunchrondjes	  mogelijk	  vanaf	  het	  Word	  Forum	  
zonder	  dat	  daar	  dure	  bruggen	  voor	  hoeven	  aangelegd	  over	  de	  waterpartij	  of	  rustgebieden	  voor	  
watervogels	  onnodig	  toegankelijk	  worden	  gemaakt.	  	  Bovendien	  is	  de	  aanleg	  van	  bruggen	  over	  
de	  waterpartij	  in	  strijd	  met	  het	  Rijksbeschermd	  Stadsgezicht.	  Er	  zijn	  talrijke	  historische	  
ansichtkaarten	  van	  de	  fraaie	  waterpartij,	  zonder	  bruggen	  1	  en	  2	  en	  3.	  De	  zoom	  tussen	  
waterpartij	  en	  Duinweg	  is	  een	  rustgebied	  voor	  de	  natuur	  en	  moet	  worden	  ontzien.	  Het	  talud	  is	  
bovendien	  steil.	  Het	  probleem	  van	  de	  bruggen	  4	  en	  5	  naar	  het	  Rosarium	  is	  dat	  ze	  dit	  kwetsbare	  
gebied	  -‐waar	  al	  zoveel	  vandalisme	  heeft	  plaats	  gevonden-‐	  gemakkelijker	  toegankelijk	  maken.	  



Bovendien	  is	  er	  langs	  de	  Haringkade	  geen	  enkel	  toezicht.	  De	  vandalen	  die	  al	  eerder	  hebben	  
toegeslagen	  in	  park	  en	  bos	  kunnen	  rustig	  hun	  gang	  gaan	  en	  de	  nieuwe	  houten	  bruggen	  in	  brand	  
steken.	  Over	  het	  Schevenings	  Kanaal	  is	  een	  charmant	  pontje,	  dat	  prominent	  figureerde	  in	  een	  
recente	  tentoonstelling	  “Den	  Haag	  door	  de	  ogen	  van	  expats”.	  Ook	  op	  het	  kanaal	  wordt	  
geschaatst,	  en	  dan	  zijn	  meer	  bruggen	  hinderlijk.	  Bruggen	  4	  en	  6	  zijn	  dicht	  bij	  de	  ingangen	  van	  
het	  park,	  waar	  al	  bruggen	  zijn.	  
	  
15.	  Zes	  grootse	  park-‐entrees	  Niet	  doen.	  Deze	  voegen	  weinig	  toe,	  en	  mogen	  niet	  ten	  koste	  
gaan	  van	  bomen	  en	  groen.	  Er	  moeten	  geen	  struiken	  worden	  verwijderd	  (blz.	  88).	  
Ontmoetingsplekken	  zijn	  er	  al,	  op	  de	  open	  plekken	  in	  het	  bos,	  bijvoorbeeld	  evenwijdig	  aan	  de	  
Kerkhoflaan	  en	  op	  het	  Belvedèreduin,	  op	  de	  speelweides	  en	  speelterreinen.	  Deze	  plekken	  
worden	  veel	  gebruikt.	  Verharding	  moet	  juist	  beperkt	  worden,	  en	  groen	  toegevoegd.	  Neem	  bijv.	  
de	  entree	  van	  het	  
Westbroekpark	  aan	  de	  Kapelweg.	  Men	  zou	  daar	  kunnen	  denken	  aan	  het	  gebruik	  van	  grastegels	  
of	  halfverharding	  voor	  de	  parkeerplaatsen	  en	  de	  toevoeging	  van	  kleine	  bloeiende	  bomen,	  bijv.	  
zure	  kers	  (Prunus	  cerasus)	  De	  entree	  vanaf	  de	  Cremerweg	  zou	  verbeterd	  kunnen	  worden	  door	  
kleurrijke	  struiken	  of	  rozen	  te	  zetten	  voor	  het	  lelijke	  hek	  van	  het	  sportveld.	  Een	  paar	  jaar	  
geleden	  zijn	  daar	  helaas	  -‐om	  te	  bezuinigen-‐	  struiken	  weggehaald.	  Borden	  met	  parkinformatie	  
(LOLA	  blz.88)	  zijn	  uiteraard	  zeer	  nuttig.	  Minder	  groots	  is	  afdoende,	  bescheiden	  borden	  zoals	  bij	  
de	  ingangen	  van	  het	  Belvedèreduin	  of	  bijvoorbeeld	  een	  begroeide	  boog,	  of	  een	  gietijzeren	  hek	  
op	  wielen	  (LOLA	  blz.	  160).	  
	  
16.	  Twee	  groengebieden,	  Scheveningse	  Bosjes	  en	  Westbroekpark	  In	  de	  documenten	  van	  
de	  gemeente	  is	  sprake	  van	  een	  groengebied	  “Waterpartij”,	  dat	  bestaat	  echter	  niet.	  De	  
waterpartij	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  Scheveningse	  Bosjes,	  beide	  zijn	  in	  de	  19e	  eeuw	  aangelegd	  door	  
Wethouder	  Ver	  Huell.	  
	  
17.	  Ideeën	  voor	  het	  bos/park:	  Meer	  groen/bomen	  rond	  en	  op	  de	  Bataaf	  en	  Madurodam	  en	  
op	  voorplein	  Madurodam	  (in	  plaats	  van	  steen	  en	  helmgras,	  eveneens	  belangrijk	  voor	  het	  groene	  
karakter	  van	  het	  Rijksbeschermd	  stadsgezicht	  en	  de	  ecologische	  verbindingen);	  meer	  dood	  hout	  
en	  natuurvriendelijke	  oevers	  (belangrijk	  voor	  de	  biodiversiteit);	  stinsenplanten,	  bloemen,	  
bloeiende	  struiken,	  pluktuin,	  bomenrijen,	  zwanenbootjes,	  jeu	  de	  boules,	  baan	  vegen	  voor	  
schaatsen.	  Al	  deze	  ideeën	  zouden	  een	  toevoeging	  kunnen	  vormen	  op	  de	  kwaliteiten	  van	  het	  
Park,	  maar	  behoeven	  verdere	  uitwerking,	  met	  name	  wat	  betreft	  de	  locaties	  en	  zonering	  (zie	  
punt	  8).	  De	  kaart	  met	  programma	  op	  blz.	  90	  is	  niet	  goed	  leesbaar.	  
	  
18.	  Meer	  programma	  niet	  nodig	  	  
Meer	  programma	  is	  niet	  nodig.	  In	  het	  Westbroekpark	  vinden	  een	  tweetal	  meerdaagse	  festivals	  
(Parade	  en	  foodtruckfestival)	  plaats,	  naast	  een	  beperkt	  aantal	  kleinschalige	  enkelvoudige	  
evenementjes.	  Meer	  “programma”	  gaat	  ten	  koste	  van	  de	  vele	  normale	  gebruikers	  van	  het	  park	  
(uit	  Scheveningen,	  Den	  Haag	  en	  heel	  de	  wereld).	  Kleinschalige	  activiteiten	  als	  street-‐art	  festival	  
en	  kinderfoodtruck	  festival	  op	  voorplein	  Madurodam	  zijn	  prima.	  Eveneens	  prima	  zijn	  excursies,	  
Dag	  van	  de	  Roos,	  bootjes	  bij	  theehuis	  enz.	  De	  ambitie	  om	  meer	  programmering	  in	  het	  park	  te	  
ontwikkelen	  doet	  geen	  recht	  aan	  de	  gebruiksvorm,	  waar	  de	  vele	  bezoekers	  nu	  juist	  van	  
genieten:	  wandelen,	  picknicken,	  potje	  voetbal,	  kinderspeelplek	  en	  de	  prachtige	  planten	  en	  
rozencollectie.	  	  
	  
19.	  Onwenselijk:	  	  tijdelijke	  markt,	  jukebox,	  klimbos,	  tentoonstellingen,	  	  wit	  meubilair,	  
meerdere	  zandplekken,	  Valentijn	  festival	  en	  slotjesbrug,	  	  
Ons	  inziens	  moet	  het	  beoogde	  Internationale	  Park	  gestoeld	  zijn	  op	  de	  aanwezige	  park-‐



onderdelen	  en	  de	  versterking	  van	  de	  kwaliteiten	  van	  Scheveningse	  Bosjes	  en	  Westbroekpark.	  
Weliswaar	  zullen	  vernieuwingen	  deze	  kwaliteiten	  zeker	  kunnen	  versterken	  en	  de	  recreatieve	  
functies	  kunnen	  vergroten,	  de	  voorgestelde	  nieuwe	  elementen	  (LOLA	  blz.	  90-‐91)	  zijn	  nog	  
onvoldoende	  doordacht	  en	  lijken	  meer	  te	  zijn	  ingegeven	  door	  het	  inbrengen	  van	  Central	  Park	  
allure	  dan	  inhaken	  op	  bestaande	  structuren	  en	  elementen.	  Jukebox,	  	  tijdelijke	  markt:	  niet	  doen,	  
horen	  niet	  (midden)	  in	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  (zie	  de	  opmerkingen	  onder	  8,	  zonering).	  	  
Markten	  kunnen	  op	  straten	  en	  pleinen	  in	  de	  stedelijke	  omgeving,	  waar	  de	  mensen	  wonen.	  
Valentijn	  festival	  en	  slotjesbrug,	  zie	  respectievelijk	  punt	  18	  en	  14	  
Vandalisme	  in	  dit	  deel	  van	  de	  bosjes	  is	  volgens	  de	  politie	  helaas	  een	  blijvend	  fenomeen:	  twee	  
jaar	  geleden	  ging	  de	  opslagloods	  van	  het	  rosarium	  op	  Oudejaar	  in	  vlammen	  op,	  een	  jaar	  geleden	  
het	  houten	  huis	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  rosarium.	  
Klimbos	  Er	  moet	  met	  zorg	  onderzocht	  worden	  wat	  voor	  effecten	  dit	  zou	  hebben	  en	  waar	  dit	  zou	  
kunnen	  worden	  aangelegd.	  Vergelijk	  met	  het	  Haagse	  Bos.	  Kijk	  eerst	  of	  het	  voorgestelde	  klimbos	  
daar	  een	  succes	  is	  en	  wat	  de	  impact	  is	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bomen.	  De	  monumentale	  bomen	  
in	  het	  rustgebied	  langs	  de	  Scheveningseweg	  zijn	  niet	  geschikt.	  Naast	  de	  speeltuin	  bij	  de	  
Kerkhoflaan	  ipv	  de	  horeca/foodtrucks/biertuin?	  	  
Zandplekken	  op	  de	  Belvedère:	  De	  vraag	  is	  welk	  doel	  hiermee	  wordt	  beoogd.	  Verder	  onderzoek	  is	  
hiervoor	  zeker	  nodig.	  Zie	  boven,	  paragraaf	  5.1.	  
	  
20.	  Uitbreiding	  Madurodam	  Klik	  op:	  uitgangspunten	  behoud	  van	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  
	  
21.	  Lijst	  monumenten	  in	  bos	  en	  park	  Voor	  het	  Westbroekpark	  zou	  het	  goed	  zijn	  een	  lijst	  met	  
de	  aanwezigen	  beelden	  en	  monument	  toe	  te	  voegen.	  
In	  de	  Scheveningse	  Bosjes	  staan	  de	  volgende	  monumenten,	  banken	  en	  standbeelden:	  
Indisch	  Monument	  
Haags	  Indiëmonument	  
Monument	  Englandspiel	  
Vissersmonument	  
Ver	  Huellbank	  
Cremerbank	  
GP	  Jubileumschoppen	  Plastiek	  Granito	  
Kunstwerk	  2	  palen	  
Beeld	  Constantijn	  Huygens	  
Tolhek	  



	  
Wandelkaart	  uit	  ca	  1900	  
	  
	  

	  


