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Betreft: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Houtwijk.
De gemeente stelt ons in de gelegenheid om te reageren op het concept van het ontwerp‐bestemmingsplan
Houtwijk. Het plan heeft tot doel de ruimtelijke structuur van een (nieuw) juridisch kader te voorzien. Het
bestemmingsplan legt in hoofdzaak de bestaande situatie vast en dient als een actueel beheerkader. Daarnaast
wil het plan ruimte bieden aan bevolkings‐ en bebouwingsverdichting: vang bestaande bevolkingsgroei in
stedelijk gebied op.
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (A.V.N.) bepleit het behoud en waar mogelijk versterken van
de groenstructuur, met name hier ten zuiden van de Leyweg. We constateren daarom met tevredenheid, dat
de gemeente erin slaagt een groen bestemmingsplan te combineren met een verdichtingsopgave. Een
aanbeveling voor andere plannen!
Daarnaast hebben we enkele kritiekpunten, vooral waar het gaat om de begrenzing met andere
bestemmingsplangebieden, met name met het Florence Nightingalepark, waarvoor deze groene uitgangspunten
klaarblijkelijk (nog) niet gelden.
Bestemmingsplan Houtwijk: een groen plan
Bestemmingsplan Houtwijk is, evenals het belendende Rosenburg, een groen plan gebleven.
Paragraaf 2.2 geeft terecht aan, dat de voormalige landelijke Houtweg de ader is van de woonwijk Houtwijk. Hij
dankt er zelfs zijn naam aan. De Houtweg is tegenwoordig een recreatief fietspad door het groen, die vanaf
Loosduinen naar het HAGA ziekenhuis voert. Het loopt langs het wijkpark Bokkefort, dat centraal ligt in het deel
van Houtwijk ten westen van de Houtwijklaan. Het fietspad vervolgt zijn groene weg naar het buurtpark De
Kleine Hout ten oosten van de Houtwijklaan, met uitlopers richting Oude Haagweg en Leyweg . Het park grenst aan
de Escamplaan ter hoogte van een busbaan. Aan de overzijde ligt het Florence Nightingalepark en het Haga
ziekenhuis. In en rond het park zijn diverse voorzieningen gelegen, zoals sportvoorzieningen, volkstuinen,
winkelcentrum, scholen, zorginstellingen en een kerk met begraafplaats.
Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur
De voormalige Houtweg is niet alleen een aantrekkelijk fietspad. Hij maakt ook deel uit van de Stedelijke
Ecologische Hoofdstructuur (SEHS.) Deze structuur sluit aan op de provinciale en nationale ecologische
hoofdstructuur. De SEHS bestaat uit kerngebieden (de grote groengebieden) met daartussen de ecologische
verbindingszones. De verbindingszones bestaan uit zo veel mogelijk aaneensluitend uit wijk ‐en buurtgroen.
Door heel Houtwijk zijn watergangen met natuurvriendelijke oevers. Deze zijn onderdeel van de Stedelijke
ecologische verbindingszone. Deze dienen duurzaam in stand gehouden te worden. De bestemming groen en
water waarbinnen deze zones zijn opgenomen maken dit mogelijk.
Het fietspad de Houtweg vormt samen met een watergang een ecologische verbinding tussen Loosduinen en
buurtpark de Kleine Hout. In dit park buigt de zone af met de watergang in de richting van de Oude Haagweg in
de richting van landgoed Rosenburg.
Het fietspad loopt door naar de grens met het Florence Nightingalepark, de Escamplaan, nu nog een rustiek
gelegen busbaan. Het buurtpark De Kleine Hout vormt, samen met het Florence Nightingale Park vormt, een
belangrijke groene recreatieve buurtvoorziening. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, met een
kinderboerderij en een grote speelveld ten noorden daarvan wordt gepicknickt, gespeeld of gejogged. Aan de
rand van de architectenbuurt bevindt zich een sportveld en een speeltuin met schommels, klimrekken en een
glijbaan. Deze attractiepunten worden onderling verbonden door fiets‐ en wandelpaden, ook over de
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Escamplaan (busbaan) heen. De boerderij wordt ook bezocht door de basisschool aan de overkant van de
Escamplaan.
De A.V.N. constateert met genoegen, dat bestemmingsplan Houtwijk zich centreert rond de voormalige
Houtweg. Een groen recreatief fietspad, dat tevens een ecologische verbinding vormt, die deel uit maakt van
de SEHS.
Zichtbare oude stadsrand
In Houtwijk bevinden we ons aan de groene zijde van de Leyweg, de nog zichtbare oude stadsrand van Den
Haag met Loosduinen. In 1923 was dit de gemeentegrens met Loosduinen, toen een agrarisch tuinbouwgebied
met bebouwing in de dorpskom en bebouwing langs de Oude Haagweg en de Houtweg. Langs deze wegen
vestigden zich boerderijen en later ook buitenplaatsen. Later ontstond hier aan de rand van de tuinbouwgronden
kleinschalige lint bebouwing In 1927 ontstond de Burgemeestersbuurt nabij de dorpskern hadden vooralsnog een
uitgesproken kleinschalig karakter.
De nieuwbouwwijk Houtwijk grensde hieraan en werd aangelegd naar het voorbeeld van een oudere
buitenwijk, de Archipelbuurt of Indische buurt, een buitenwijk in een duinlandschap. Waar ééns koeien
graasden, buitenplaatsen stonden en wat moestuinen lagen, werd in de negentiende eeuw een woonwijk
gebouwd voor militairen. Evenals in de Archipelbuurt werden in Houtwijk de bouwblokvorm en de
groenstructuur vastgelegd: de groen‐ en waterstroken. Daarnaast werden de verkeerssoorten gescheiden en
het gemotoriseerd verkeer om de wijk heen gelegd. En dat is intact gebleven.
De A.V.N. ziet de zichtbare stadsrand graag in stand gehouden. Een ziekenhuis hoort in de stadsrand thuis, en
een Openbaar Vervoerknooppunt, waar het streekvervoer op het stadsvervoer aansluit. Maar laat het daarbij.
Een stedelijke verdichting blijft beperkt tot het in Houtwijk en Rosenburg gehanteerd.
Recreatieve groen/blauwe corridor
De A.V.N. bepleit groen/blauwe aders,corridors die de stedelijke recreant met het platteland verbindt en de natuur
via ecologische verbindingen de stad invoert.
Den Haag en omgeving een zijn dicht bevolkt gebied in de Randstad. De stad is vol, maar ook in het landelijk
gebied neemt de drukte toe. Steeds meer vraagt de consument om een aantrekkelijke inrichting van het
buitengebied, die hem in zijn vrije tijd het leven moet veraangenamen. Een groen/blauwe corridor verbindt
stad en buitengebied met elkaar.
Het Voorbeeldenboek Stad & Ommeland. Inspirerende verbindingen voor wandelaars en fietsers, (2001) gaf al
aan waar deze aan moeten voldoen. Het moet een geschikt tracé zijn, autoluw, verkeersveilig voor fietsers en
wandelaars. De oude Houtweg, nu een fietspad door parken heen‐ wijkpark Bokkefort naar de abdijkerk in
Loosduinen, voldoet hier perfect aan. Vanuit Loosduinen voert de route via een fietsbrug over de Lozerlaan en
–via Madestein en de Uithof‐ oostwaarts langs de Wennetjessloot en de Holle Wetering‐ naar Midden Delfland.
Tenzij deze route dichtslibt met woningbouw ter hoogte van de Uithofslaan!
De corridor start in het Florence Nightingalepark, dat een eenheid vormt met buurtpark De Kleine Hout. Houdt
de route vrij!
Houtweg van cultuur historische waarde.
Een cultuurhistorische meerwaarde tenslotte is belangrijk in een groen‐blauwe corridor
De Houtweg behoort tot het cultureel erfgoed. Dit omvat 'sporen, objecten en patronen/structuren die,
zichtbaar of niet zichtbaar, onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische
situatie of ontwikkeling. Eén van de nog zichtbare patronen die nog deel uitmaken van onze leefomgeving is de
voormalige Houtweg, nu fietspad. De wijk Houtwijk is naar hem vernoemd.
Al op de Kaart van Delfland van Cruquius uit 1712 staat hij ingetekend . Hij verbond Loosduinen met de Hout,‐
of Hoge werf. In het kale landschap van die tijd zal de houtopslag op de Hoge Werf een orièntatiepunt geweest
zijn. Ook op de Gemeenteatlas van Loosduinen van Jacob Kuyper uit 1868 staat de Houtweg afgebeeld tot aan
de Hoge Werf, gelegen aan de Leyweg. Deze lag blijkens een gemeentelijke plattegrond ter hoogte van de
Wormerveerstraat, dus nog vóór de huidige ziekenhuisbebouwing langs.
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De Houtweg loopt over een duidelijke strandwal, evenwijdig aan die waarover de Oude Haagweg verloopt. Op
de Nieuwe Geologische kaart van Den Haag en Rijswijk zijn de twee duidelijke strandwallen herkenbaar: één ter
hoogte van de Oude Haagweg en, grofweg parallel daaraan, één ter hoogte van de Kapelaan Meereboerweg
(vroeger de Houtweg). In de zuidelijke punt van het plangebied is dit landschap gedeeltelijk met klei overdekt. De
kleigrens loopt – globaal‐vanaf de Duyvestijnstraat tot de kruising van Escamplaan en H. E. Van Gelderstraat.
Strandwallen hebben altijd archeologische potentie en daar waar in het verleden het duinzand niet is
verwijderd is nog kans op archeologische vondsten. Deze archeologische waarden treffen we op het
bestemmingsplan ingetekend langs de Houtweg in het wijkpark Bokkefort.
We bevinden ons hier in een voormalige landgoederenzone. Langs de Oude Haagweg bevonden zich
buitenplaatsen, als Leyenburg, op de hoek van de Leyweg en Rosenburg met nog een Engelse landschapstuin
op het huidige Parnassiaterrein. Westelijker bevindt zich nog steeds het landgoed Meer en Bosch. Rosenburg is
een rijksmonument met een erkende landschapsbiotoop. Ook aan weerszijden van de Houtweg bevonden
zich buitenplaatsen‐ Westcamp en Rusthoek, ingetekend in de gemeente‐atlas van Jacob Kuyper uit 1868.

Stedelijke verdichting
Tenslotte heeft bestemmingsplan Houtwijk een (bescheiden) opgave in de stedelijke verdichting. Door middel
van verdichting wil de gemeente Den Haag de bevolkingsgroei binnen het bestaande stedelijke gebied opvangen.
Daarnaast wil ze verdichting worden aangrijpen om de stedelijke kwaliteit van Den Haag te versterken.
De verdichting wil ze realiseren langs de doorgaande wegen of hoofdroutes. Deze wegen, ook wel lange lijnen
genaamd, hebben vaak ruim bemeten brede verkeersprofielen. Juist hier kan een grotere bouwhoogte een bijdrage
leveren aan de verdichtingsopgave.
De A.V.N. sluit zich graag aan bij de conclusie uit paragraaf 3.2.4.3. van de Toelichting:
Dat de verdichting juist langs de hoofdroutes dient plaats te vinden, is mede ingegeven door het streven naar
intensief ruimtegebruik in het bestaande stedelijk gebied. Bovendien is een groot deel van het openbaar vervoer
over deze wegen geconcentreerd. Daardoor wordt (…..) toename van de mobiliteit en aantasting van de groene
gebieden voorkomen.
Voor Houtwijk zijn van belang de lange lijnen Oude Haagweg, Leyweg en Escamplaan aan de rand van de wijk en de
wijkontsluitingsweg Houtwijklaan. De Margaretha van Hennebergweg en de Lippe‐Biesterfeldweg zijn wegen waar
eveneens een
verdichting kan plaats vinden door een hogere massa toe te staan. Deze wegen zijn minimaal 35 meter breed
oplopend tot wel 70 meter.
Waar bezonning het toelaat en voor zover de wind niet te zeer hindert wil het bestemmingsplan Houtwijk
bouwhoogten van minimaal vijf bouwlagen toestaan. Op microniveau wil het op bepaalde plekken
dakopbouwen op de bestaande woningen toe te staan. Zittende bewoners hoeven dan niet te verhuizen. Een
dakopbouw levert een bijdrage aan de binnenstedelijke verdichtingopgave. Het voegt immers door
bouwvolume toe daar waar dat wenselijk, mogelijk en verantwoord is.
Met het overzicht waar dit toegevoegde bouwvulume wordt toegestaan uit de planomschrijving in paragraaf
5.5.2 zijn we het eens.
Het verkeersconcept om doorgaand autoverkeer uit woonwijken (en parken!) te weren via hoofdwegen af te
wikkelen zijn we het eens. Het fietsverkeer krijgt vanwege het milieuvriendelijke karakter en de fysiek zwakkere
positie ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer, bijzondere aandacht. De sterroutes vormen de
belangrijkste doorgaande routes die de woongebieden met het stadscentrum, de knooppunten van openbaar
vervoer en het buitengebied verbinden. De Escamplaan maakt deel uit van de sterroutes. De binnen het
plangebied gelegen straten: Escamplaan, Oude Haagweg en Houtwijklaan maken deel uit van het netwerk van
hoofdfietsroutes.
De sterroutes vormen de belangrijkste doorgaande routes die de woongebieden met het stadscentrum, de
knooppunten van openbaar vervoer en het buitengebied verbinden. De Escamplaan maakt deel uit van de
sterroutes. De binnen het plangebied gelegen straten: Escamplaan, Oude Haagweg en Houtwijklaan maken
deel uit van het netwerk van hoofdfietsroutes.
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Maar laat het recreatie fietspad `de Houtweg´niet doodlopen op het onopgeloste verkeersprobleem rondom
het HAGA ziekenhuis!
Conclusie
De A.V.N. sluit zich graag aan bij de ambities van de ambities uit beleidsplan voor het Haagse groen Groen
kleurt de stad : “Zorg voor groen in en om de stad en vooral voor goede toegankelijkheid, gebruik en beleving
van het groen.”
Bestemmingsplan Houtwijk komt daaraan naar onze mening tegemoet in twee opzichten:
1. De wijk Houtwijk is een behoorlijk groene wijk, waaraan het bestemmingsplan een behoorlijk groen
beheerkader biedt.
2. In de tweede plaats is de A.V.N. een voorstander van bevolkingsverdichting om bebouwing van het
buitengebied. Zo houden we het buitengebied groen. Dit bestemmingsplan voldoet de verdichting aan twee
voorwaarden: Zij vindt plaats langs doorgaande wegen of hoofdroutes. In de tweede plaats wordt zo de
aantasting van het groen voorkomen.
We bepleiten, dat niet alleen de bestemmingsplannen Houtwijk en Rosenburg, maar ook bestemmingsplan
Florence Nightingalepark volgens deze principes wordt ingericht.
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