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Betreft: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Florence Nightingalepark

De gemeente stelt ons in de gelegenheid om te reageren op het concept van het ontwerp‐
bestemmingsplan Florence Nightingalepark te reageren. Dit stellen we zeer op prijs.
Het plan heeft tot doel de ruimtelijke structuur van een (nieuw) juridisch kader te voorzien . Tevens
wil het een aantal nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk te maken. Vooral op het laatste
hebben we aanmerkingen.
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o. (AVN) beoogt ….
Het Florence Nightingale Park vormt, samen met het buurtpark De Kleine Hout, een belangrijke
groene recreatieve buurtvoorziening, grenzend aan de dicht bebouwde woonwijk Leyenburg.
Daarnaast ligt het Florence Nightingale Park op de kop van een belangrijke recreatieve fietsroute
naar Loosduinen (de voormalige Houtweg) en een wandelroute die via voormalige landgoederen
Roosendaal en Meer en Bosch naar zee voert. Het zijn beide belangrijke groene aders die de stad
uitvoeren.
Nu het HAGA ziekenhuis een forse uitbreiding ondergaat, is het bij de inrichting van het Florence
Nightingalepark van belang dat het groen behouden blijft en dat ook de verbinding met de groene
aders in stand blijft.
We sluiten graag aan bij de ambities uit het 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” (geciteerd in de plantoelichting in 4.6)
Het Florence Nightingalepark is een ontmoetingsplek voor jong en oud. En dat niet alleen in de
kinderboerderij. Ook op het 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 Escamplaan (busbaan) heen. De boerderij wordt ook bezocht
door de basisschool aan de overkant van de Escamplaan. Behoud en versterking van de recreatieve
waarde, juist bij bewoningsverdichting is van het grootste belang.
Dus geen verdichting in groengebieden, eerder mogelijkheden voor hogere bebouwing erlangs (zie
4.3)
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Oude stadsrand
Bij de groene inrichting van het Florence Nightingalepark oriënteert de gemeente zich graag op de
bomenrijen langs de Dedemsvaartweg, daarbij refererend aan het Groene Assenkruis.
Veel belangrijker is, dat we ons hier bevinden aan de nog zichtbare oude stadsrand van Den Haag
met Loosduinen. De oude buitenplaats Leyenburg ligt hier vlakbij en buitenplaats Rosenburg is in de
vorm van een Engelse tuin op het huidige Parnassiaterrein terug te vinden. We bevinden ons hier dus
in een voormalige landgoederenzone. Het Florence Nightingalepark ligt samen met het Buurtpark De
Kleine Hout op de kop van de oude Houtweg, nu een fietspad door parken heen‐ wijkpark
Bokkefort, door de voormalige buitenplaats West Camp naar de abdijkerk in Loosduinen. Het oude
Leyenburg ziekenhuis oriënteert zich hier zelfs op.
Waarom niet georiënteerd op deze lijn?
De Houtweg, in het streefbeeld voor het fietsnetwerk aangeduid als hoofdfietsroute, heeft grote
recreatieve waarde. Het voert de stad uit en verbindt zo stad en land met elkaar!
Standpunt
AVN wil het Florence Nightingalepark groen houden. Dat wil zeggen, dat er in het park geen verdere

woningbouw gepleegd moet worden.
• Handhaaf en verbeter de groenstructuur, ook in het belang van de zorgfuncties. Houd de
verbinding met buurtpark De Kleine Hout in stand.
• Beperk het verkeer in de Escamplaan tussen beide buurtparken Florence Nightingale en De
Kleine Hout tot een minimum.
Ontwerp Bestemmingsplan Florence Nightingalepark
De nieuwe ontwikkelingsplannen omvatten de uitbreiding van het HAGA ziekenhuis, de realisatie
van een gezondheidsplein, het ontwikkelen van ongeveer 740 woningen en verschillende
parkeervoorzieningen met in totaal ca. 2100 plaatsen. Dat is vastgelegd in het stedenbouwkundig
plan, dat in het bestemmingsplan een juridische uitwerking krijgt.
Zoveel functies op zo’n klein lapje grond vormen een zware belasting. Het Florence Nightingalepark
biedt in onze ogen naast het ziekenhuis vooral ruimte voor groene recreatie.
Daarom verdedigen wij de volgende keuzes:
A. De ruimtelijke visie uit het stedenbouwkundig plan
Deze behelst een terrein met zorgvoorzieningen rond het HAGA ziekenhuis dat met een zeshoekige
groene ring omsloten gaat worden. Tussen de ring en de Escamplaan wordt het
woningbouwprogramma gerealiseerd van gesloten bouwblokken. (Stedenbouwkundig plan p. 14)
Tegenover deze visie stelt de AVN het idee van de stadsrand:
Realiseer bouwblokken aan de stadskant langs de Leyweg. De AVN is in principe voorstander van
verdichting in de stad, maar zeker in een klein park in een al dicht bebouwd Leyenburg sluiten we
ons aan bij het principe ‘geen verdichting in het groengebied en waar mogelijk hogere bebouwing
erlangs’. In elk geval willen we de ring graag open houden naar de Groenblauwe ader. Dat betekent,
dat het bouwblok aan de Escamplaan zou moeten worden geschrapt of versmald. (schets pag. 14)
Houd in de ring tussen ziekenhuisingang en Escamplaan een aantrekkelijke wandelroute open, zodat
bewoners van de wijk Leyenburg het park goed kunnen bereiken.
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B. Geen uitbreiding van het wonen in het park.
Concreet betekent dit, dat we bezwaar maken tegen het ‘parkblok B4’ van 12 tot 18 verdiepingen
hoog in het stedenbouwkundig plan. (kaart K 8, p.33) Houd de route naar de Kleine Hout vrij en maak
de ring rondom hier groen en breed genoeg! Voorzie, indien mogelijk, in woonruimte aan de rand,
dus aan de Leyweg. Maar het woningaantal van 740 lijkt voor dit plan toch al erg hoog, mede gelet
op de parkeerdruk.
Versmal het bouwblok B4 in ieder geval, zodat de ecologische verbinding breed genoeg is. Verbreed
de zone. Laat het bouwblok B4 niet verder lopen dan de ingang van het fietspad richting Loosduinen,
de voormalige Houtweg.
‐ Het stedenbouwkundig plan presenteert in de driehoek ten zuidwesten van het ziekenhuis aan de
Escamplaan. Het West‐erf staat er gekenschetst als: * Semi openbaar *Parkeren in groene setting,
* verharding * keermuur * Laden en lossen (verdiept laad‐ en loshof) * Toegang SEH, ambulancepost,
huisartsenpost, AHZ
Het West‐erf wordt dus een parkeerterrein annex laad‐ en losplaats. Zie kaart K 11. We willen echter
de ecologische verbinding annex de wandelroute van ZUIDERPARK naar KLEINE HOUT VRIJHOUDEN.
Dat is in het voorloggende plan niet te combineren.
In het bestemmingsplan staat het parkblok vermeld in bestemmingsregel artikel 6 :Een wooncomplex
tot maximaal 18 meter hoogte met een parkeergarage. We zien dit liever vervangen door een artikel
Tuin, tuininrichting rondom het ziekenhuis, begrensd door een dubbele bomenrij.
C. Verkeer en parkeren
Op basis van het bouwprogramma is de benodigde parkeercapaciteit van het gebied vastgesteld.
Hierbij is rekening gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen op verschillende tijdstippen.
De kaart geeft op basis van het indicatieve programma de verdeling van de capaciteit over de
geplande garages aan en de daarbij horende ontsluitingsroutes. plankaart Auto‐ontsluiting en
Parkeren (kaart pag.49)
‐

De hoofdparkeerroute van en naar het ziekenhuis is vanaf de Dedemsvaartweg over de
Escamplaan naar het ziekenhuis. Dat betekent veel verkeersdrukte dwars door het park. Dat
is een groot bezwaar!
Bijlage 6 van het ontwerp bestemmingsplan geeft aan geen definitieve oplossing te hebben. Ze
geeft drie verschillende ontsluitingsvarianten waarvan er twee een ontsluiting via de
Dedemsvaartweg voorstellen. Een daarvan in combinatie met een ontsluiting via de
Escamplaan.
‐ Het zal duidelijk zijn dat we een variant met aansluiting via de Escamplaan prefereren. De
bussluis blijft daarbij op dezelfde plek liggen.
‐ Het bezwaar daarvan is, dat de Leyweg een grote verkeersdruk te verwerken krijgt. Wij
suggereren een oplossing. Een vrije busbaan van busverkeer van het OV‐knooppunt in de
richting van de Escamplaan/ Dedemsvaartweg wordt opgeofferd. Op die plek komt een
parkeerroute ten behoeve van het parkeren aan de westzijde van het ziekenhuis.
De bussen verplaatsen hun route naar de vrije trambaan en draaien vandaar linksaf de
Escamplaan op.
Langzaam verkeer en openbaar vervoer
Met de aanleg van het OV‐overstapstation is de locatie duurzaam goed bereikbaar vanuit zowel het
Westland als de stad en de regio. De aanleg van het OV‐overstapstation maakt het ziekenhuis goed
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bereikbaar. De bussen verplaatsen hun route naar de vrije trambaan en draaien vandaar linksaf de
Escamplaan op.
‐ De inrichting ervan verdient echter zeker geen schoonheidsprijs. Fietsers en voetgangers
wordt het oversteken niet gemakkelijk gemaakt. Langzaam verkeer en openbaar vervoer
zitten elkaar in de weg en het terrein is inefficiënt ingericht.
‐ Als de Leyweg verbreed wordt, ligt herinrichting voor de hand. Door trambaan en vrije
busbaan te laten samenvallen, is veel terrein gewonnen. Deze kan worden besteed aan een
veiliger inrichting en zo nodig verdichting van de woningbouw aan de Leywegzijde.
D. Bouwhoogte
Het bouwvolume in het plangebied wordt fors; een verdichtingspolitiek. En als er niet in het park
maar aan de rand gebouwd moet worden, wordt dat nog forser. Maar hoge gebouwen werpen
schaduw af en veroorzaken windoverlast.
Leidend voor de toegestane massa (en hoogte) van het gebouw is de Haagse bezonningsrichtlijn.
Deze richtlijn houdt o.a. in dat door de komst van nieuwbouw de bezonningsduur van bestaande
bebouwing niet minder mag worden dan 2 uur. Dit geldt tevens voor het plein (hierbij is sprake van
bezonning indien meer dan 50% van het oppervlak van het plein in de zon ligt). Maatgevend bij deze
richtlijn is de situatie op 19 februari.
De bouwmassa dient getoetst te worden op de effecten van windhinder. Als ondergrens moet
minimaal een ‘matig’ windklimaat worden nagestreefd (zoals gekwalificeerd in NEN 8100). Ten
aanzien van de effecten van windhinder is nog geen onderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat op
het plein bij de hoofdingang extra maatregelen genomen zullen moeten worden om aan het
gewenste windklimaat te voldoen
‐ In het bestemmingsplan zijn slechts maximale bouwhoogten vastgelegd. Het milieutechnisch
onderzoek vraagt wel aandacht voor bezonnings‐ en windtechnisch onderzoek. Krijgen we in
de bouwfase daarvan de onderzoeksresultaten te zien?
‐ Matige windkwaliteit is waarschijnlijk te zwaar voor patiënten die slecht ter been zijn. Wordt
de norm daar nog op aangepast?
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