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Betreft:	  Zienswijze	  Ontwerp-‐Bestemmingsplan	  Leidschenveen	  

	  

Geachte	  heer,	  mevrouw,	  

De	  Algemene	  Vereniging	  van	  Natuurbescherming	  zet	  zich	  al	  90	  jaar	  in	  voor	  de	  bescherming	  van	  
natuur	  in	  Den	  Haag	  en	  omgeving.	  Het	  ontwerp-‐bestemmingsplan	  Leidschenveen	  ligt	  ter	  inzage	  t/m	  

07	  juli	  2016.	  Gedurende	  de	  inzagetermijn	  kan	  een	  zienswijze	  worden	  ingediend.	  Daarvan	  wil	  
de	  AVN	  graag	  gebruik	  maken.	  

Het	  groen	  van	  Leidschenveen	  is	  een	  belangrijk	  deel	  van	  Den	  Haag	  omdat	  het	  een	  van	  de	  schakels	  is	  
tussen	  het	  groen	  van	  de	  stad	  en	  het	  groene	  platteland.	  In	  dat	  kader	  lopen	  er	  een	  aantal	  ecologische	  

verbindingszones	  door	  de	  wijk.	  Eén	  van	  de	  belangrijkste	  ecologische	  verbindingszone	  loopt	  als	  een	  
slinger	  door	  de	  wijk	  langs	  de	  Zoetermeerse	  Rijweg.	  In	  deze	  ecologische	  verbindingszone	  is	  in	  het	  
concept-‐bestemmingsplan	  ter	  hoogte	  van	  de	  Laan	  van	  Leidschenveen	  ruimte	  gereserveerd	  voor	  

bebouwing.	  Die	  bouwbestemming	  ligt	  midden	  in	  ecologische	  verbindingszone	  en	  vormt	  daardoor	  
een	  ernstige	  barrière.	  	  	  

Nota	  Ecologische	  Verbindingszones	  2008	  –	  2018	  

In	  deze	  nota	  wordt	  de	  Stedelijke	  Groene	  Hoofdstructuur	  beschreven	  waar	  de	  ecologische	  
verbindingszones	  deel	  van	  uit	  maken.	  Verbindingszones	  zijn	  onmisbaar	  voor	  de	  natuur	  in	  het	  

stedelijk	  gebied.	  Dieren	  kunnen	  zich	  daarlangs	  verplaatsen	  naar	  andere	  gebieden.	  Voor	  diverse	  
planten	  en	  dieren	  is	  het	  ook	  een	  leefplek.	  Het	  is	  de	  ambitie	  van	  de	  Gemeente	  Den	  Haag	  om	  de	  
Stedelijke	  Groene	  Hoofdstructuur	  te	  versterken	  door	  het	  opheffen	  van	  barrières	  en	  zwakke	  schakels.	  

Deze	  knelpunten	  zijn	  soms	  op	  te	  lossen	  door	  kansrijke	  groenobjecten	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  Groene	  
Hoofdstructuur	  en	  ze	  als	  ecologische	  zone	  te	  beheren.	  

Leidschenveen	  en	  de	  Groene	  Hoofdstructuur	  

De	  zone	  Leidschenveen	  vormt	  een	  verbinding	  naar	  de	  Nieuwe	  Driemanspolder,	  het	  Westerpark	  en	  
de	  Polder	  van	  Nootdorp.	  Het	  optimaal	  functioneren	  van	  de	  zone	  is	  van	  belang	  voor	  de	  verbinding	  van	  

Den	  Haag	  met	  het	  buitengebied.	  



Onderdeel	  van	  de	  Leidschenveense	  zone	  vormt	  de	  groenstrook	  langs	  de	  Zoetermeerse	  Rijweg.	  Tot	  nu	  

toe	  was	  een	  deel	  van	  die	  verbinding	  ter	  hoogte	  van	  het	  Madeliefveld	  nog	  niet	  ingevuld.	  Wel	  werd	  er	  
steeds	  van	  uit	  gegaan	  dat	  deel	  verder	  ecologische	  zou	  worden	  ingevuld	  (zie	  o.a.	  Bijlage	  K	  punt	  N	  van	  
de	  Nota	  Ecologische	  Verbindingszones).	  

Het	  concept	  bestemmingsplan	  Leidschenveen	  en	  de	  Groene	  Hoofdstructuur	  

In	  het	  concept-‐bestemmingsplan	  wordt	  een	  heel	  andere	  invulling	  gegeven	  aan	  het	  gebied	  naast	  het	  
Madeliefveld:	  
“Er	  worden	  thans	  initiatieven	  ontwikkeld	  om	  op	  deze	  kavel	  woningbouw	  te	  realiseren	  met	  
appartementen	  en	  grondgebonden	  woningen	  aan	  de	  zijde	  van	  het	  Madeliefveld.	  De	  huidige	  
verbinding	  tussen	  de	  Veenweg	  en	  het	  Pijlkruidveld	  over	  het	  huidige	  Madeliefveld	  wordt	  in	  het	  plan	  
opgenomen.	  Het	  plan	  is	  te	  globaal	  van	  opzet	  zodat	  de	  locatie	  in	  het	  bestemmingsplan	  een	  Gemengd-‐
uit	  te	  werken	  bestemming	  zal	  krijgen.	  Het	  programma	  omvat	  ca	  250	  woningen	  met	  een	  maximale	  
bouwhoogte	  van	  35	  meter”.	  
	  
Dit	  deel	  van	  Leidschenveen	  krijgt	  dus	  geen	  Groenbestemming	  meer	  maar	  zal	  bebouwd	  worden.	  Op	  
deze	  manier	  wordt	  de	  zone	  langs	  de	  Zoetermeerse	  Rijweg	  ruw	  onderbroken.	  
	  
Den	  Haag	  heeft	  de	  naam	  een	  “groene	  stad	  aan	  zee”	  te	  zijn.	  Om	  deze	  naam	  hoog	  te	  houden	  is	  het	  van	  
belang	  de	  verwevenheid	  van	  groen	  in	  de	  structuur	  van	  de	  stad	  te	  behouden	  en	  waar	  nodig	  te	  
verbeteren	  (zie	  de	  Nota	  “Groen	  kleurt	  de	  stad”,	  doelstellingen	  en	  ambities).	  Den	  Haag	  heeft	  deze	  
verwevenheid	  onder	  andere	  vorm	  gegeven	  door	  het	  instellen	  van	  een	  Groene	  hoofdstructuur.	  Wil	  
Den	  Haag	  zijn	  geloofwaardigheid	  op	  dit	  gebied	  behouden	  dan	  moet	  zij	  deze	  Groene	  hoofdstructuur	  
onderhouden	  en	  waar	  nodig	  versterken.	  Het	  toestaan	  van	  bebouwing	  in	  deze	  zones	  ondermijnt	  dan	  
ook	  de	  geloofwaardigheid	  van	  Den	  Haag	  op	  dit	  gebied.	  
	  
De	  AVN	  vraagt	  u	  een	  groenbestemming	  voor	  het	  gebied	  naast	  het	  Madeliefveld	  als	  onderdeel	  van	  de	  
ecologische	  verbindingszone	  in	  te	  stellen	  en	  af	  te	  zien	  van	  bebouwing	  van	  dit	  gebied.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Peter	  Hegi	  
Portefeuillehouder	  Ypenburg/Leidschenveen	  
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