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Betreft: Ontwerp-beheersverordening Meer en Bos –Duinlaan 
 
 
Geacht College, 
 
De ontwerp-beheersverordening Meer en Bos –Duinlaan ligt ter inzage t/m 17 januari 2013. 
Gedurende de inzagetermijn kunnen opmerkingen en vragen worden ingediend. Daarvan wil de AVN 
graag gebruik maken. 
 
Het plan geeft de huidige stand van zaken weer en we zijn verheugd dat de illegale uitbreiding van de 
tuinen van bewoners aan de Zeewindelaan, die grenzen aan het Westduinpark is teruggedraaid. Deze 
groenstrook maakt nu onderdeel uit van de stedelijke en provinciale Hoofdstructuur en dient als 
groene buffer tussen de woonbestemming en het Natura 2000-gebied. Om deze reden is deze strook 
en het verlengde daarvan richting de De Savornin Lohmanlaan als Bestemming 'Natuur' in deze 
beheersverordening opgenomen. 
 
Ons grootste punt van zorg voor de natuur in dit gebied is de hondenproblematiek. Helaas wordt 
hierover niets vermeld in deze beheersverordening. 
Op dit ogenblik zijn er binnen het landgoed Meer en Bos grenzen aan het losloopgebieden van 
honden. De buitenring is losloopgebied en in de kern van het landgoed moeten de honden worden 
aangelijnd. We hebben vernomen dat overwogen wordt om van het gehele landgoed Meer en Bos een 
uitrengebied en dus losloopgebied te maken. Aangezien een groot aantal hondenbezitters zich niet 
houdt aan de opruimplicht en hierop ook onvoldoende handhaving plaatsvindt, zal de hoeveelheid 
hondenpoep en daardoor de vermesting van het gebied drastisch toenemen. Ook zien we nu al dat 
het gebied door gravende honden langzamerhand aan het verpauperen is.  
De overlast van de vele loslopende honden zal niet alleen de kwaliteit van het landgoed doen 
afnemen, maar het landgoed ook minder toegankelijk maken voor kinderen, sporters en ouderen. Niet 
iedereen vindt het leuk om besprongen en besnuffeld te worden. De AVN zou graag zien dat de oude 
situatie intact blijkt en de kern van het gebied niet als losloopgebied wordt aangewezen. Voor de 
hondenbezitters is dit geen verlies, want in de directe omgeving van Meer en Bos zijn er voldoende 
losloopgebieden zoals langs de Haagse Beek en bij het Wijndaelerduin. 
 
In paragraaf 2.2.4, missen we vermelding van de aanwezigheid van kinderdagverblijf Triodus, dat wel 
vermeld wordt in par. 2.4.2.: de lijst van overige functies.  
 
Paragraaf 5.2.2, artikel 7 vermeldt dat voor de locatie van de Inspecteur S. de Vriesschool aan de 
Heliotrooplaan de mogelijkheid wordt opgenomen om buiten het bouwvlak te bouwen tot een 
maximum van 100 m2 per locatie. Het vigerende bestemmingsplan laat echter geen nieuwe 
ontwikkelingen toe. Hoe verhoudt zich dat tot de landgoedvreemde opstallen van Vogelasiel De Wulp 
en kinderopvang Triodus, die in het eerdere bestemmingsplan als “Landgoedvreemde opstallen” 
werden betiteld en toen moesten worden geamoveerd?   
 



 
Kunt u in deze beheersverordening ook de status van het vogelrustgebied op het eilandje in het 
Segmeer vastleggen? Dit wordt nu slechts eenmalig vermeldt in paragraaf 2.2.4, maar is het waard 
om een duidelijker functie-omschrijving te krijgen. 
 
Indien u nog nadere toelichting wenst op de door ons aangekaarte onderwerpen, dan zijn we altijd 
bereid om u deze mondeling dan wel schriftelijk te doen toekomen. 
 
Hoogachtend, 
Namens AVN 

A.L.C. Smit 

Portefeuillehouder Meer en Bos 

 


