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Prioriteiten, andere aanpak

Graag anders

1.

1.

In het nieuwe plan staan hoogwaardige natuur en biodiversiteit wel bij de kernpunten,
maar niet als hoogste prioriteit.

2. Als we alle plannen voor de Scheveningse
Bosjes bij elkaar optellen komt er een enorm
verlies aan natuur: 3 hectare zandvlakte/duintuinen met horeca, zes meter breed betonnen
verlichte paden, kaalslag langs Scheveningseweg, een groot paviljoen met restaurant bij
de waterpartij, uitbreiding van Madurodam,
zes nieuwe bruggen, zes stenige ingangspleinen, een nieuwe waterloop, een uitkijktoren,
nieuwe wegen, 24 projecten voor jaarrond
programmering enz.

Wat is er positief ?
1.

Onderdoorgang onder de Teldersweg voor
langzaam verkeer en ecopassage.

2. Lage wal langs de Teldersweg tegen geluid
van banden. Dieren worden zo geleid naar de
twee onderdoorgangen.
3. Beheerplan. Open stukken groeien dicht met
beamen, de vele esdoorns overwoekeren eiken
en dennen, bij de ingangen staan veel brandnetels. Bankjes worden ondergraven, graffiti,
vandalisme en brandstichting.

Bent u het eens met de AVN ?

Steun ons dan en wordt lid voor slechts
10 euro per jaar.
AVN is als Haagse Natuurbescherming
de officiële overlegpartner
bij de overheid

6. 5 km hoofdroute, 6 meter breed beton, volledig verlicht.

2. Het doortrekken van de oude Kerkhoflaan en
de oude Ver Huellweg
3. 7. 3 hectare zand en duintuinen met horeca,
hondenspeeltuin,
4. Biergarten
5. Zonering van rust en reuring.

Criteria

Er zijn 10 criteria voor ontwikkeling (bladwijzers)
Men hoeft  maar aan 8 criteria te voldoen.
Er zijn slechts 2 criteria over natuur.

Beslist niet doen/duur/onnodig/
schadelijk voor flora en fauna
1.

Watergang onder de Teldersweg, doortrekken
van het water van de waterpartij naar de andere kant van de Bosjes, bosbeek en cascade

2. Groot restaurant-paviljoen bij waterpartij.
3. Kaal zetten stuifdijk Scheveningse weg, scheiding tussen bos en laan.
4. 1000m witte bank: langs de Scheveningseweg
5. Zes bruggen over waterpartij, kanaal en
spranken.
6. Zes grootschalige park-entrees veelal versteend.

Aanbevelingen AVN
1.

Natuur en biodiversiteit moeten met stip op
één. Dat is nu juist wat de gejaagde stadsmens zoekt, even tot rust komen en weg uit
de drukke omgeving. Genieten van zingende
vogels en kleurige bloemen, paddenstoelen en
vlinders.

2. De consequenties van de voorstellen onderzoeken, veel niet doen, anders of beperkt.
3. Wat wel nodig is, is meer onderhoud, handhaving en toezicht.
4. Start met een inventarisatie door een ecologisch bureau van wat er al aanwezig is aan
natuur en onderzoek hoe die behouden en
versterkt kan worden.

voor natuur.
7.

De oppervlakte voor evenementen te beperken en geen extra horeca toe te voegen.
(teveel consumptiestimulans)

8. Bij zonering rekening te houden met grote
rustgebieden voor dieren. Vooral ook bij de
ecologische verbindingen naar andere groengebieden, langs de randen van de waterpartij
en Westbroekpark.
9. Respect voor natuur en historische entiteit
van het gebied voorop te zetten, versterking
van natuurwaarden en omgeving moet doorslaggevend zijn.

5. En begin dan alsnog een participatieproces
met bewonersorganisaties en belangenorganisaties en input van deskundigen (met name
in natuur en ecologie).

De AVN staat NIET positief t.o.v.:

De AVN vindt het belangrijk om:

Gaat ten koste van  bomen, is duur en gevoelig
voor vervuiling. In een droog binnenduinbos
hoort geen beek.

1.

Een verbinding van de twee helften van de
Scheveningse Bosjes te realiseren voor mens
èn dier.

2. Die voorwaarde in het raadsvoorstel mee te
nemen en de exacte uitvoering uitwerken.
3. Het onderhoud te faseren vanwege de impact
op de natuur. Het bos transparant maken
leidt tot doorzicht naar wegen en gemis aan
beschutting voor dieren.
4. Struiken en oude bomen te behouden. (Esdoorn-opschot weghalen, nieuwe aanplant
met andere soorten. Bramenwoekering weghalen uit open vlaktes.)
5. Fietsers en wandelaars gescheiden routes te
bieden. Maak gebruik van bestaande wandelpaden (zo mogelijk ook onverhard) en voor
fietsers ook over rustige wegen.
6. Zo min mogelijk verlichting in het bos is beter

De aanleg van een bosbeek

Mobiele horeca bij speelplaats

Bleek in het verleden meestal niet rendabel. Eerst
uitproberen met mobiele horeca.

Kaal zetten stuifdijk Scheveningseweg

Dit maakt barrièrewerking van de weg groter.
Oude bomen daar behouden. Ook struiken laten
staan of herplanten voor ecologische verbindingen.

1000 meter lange bank

Duur in onderhoud en niet praktisch, kost bomen

Extra bruggen

Door de aanleg van bruggen bevorder je vandalisme in het Westbroekpark (rosarium) en natuur
bij de waterpartij.

Aanleg versteende entrees

Wel vergroenen, bijvoorbeeld het parkeerterrein
Westbroekpark

