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Burgemeester en wethouders van Den Haag, 
t.a.v. de heer Sakkee  
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
Teammanager Afdeling Juridische Zaken 
Gestuurd per e-mail naar: <bestemmingsplannen@denhaag.nl> 
en Hasania Ameziane <hasania.ameziane@denhaag.nl> 
en dennis.vanderlaan@denhaag.nl .  
        Den Haag, 18 april 2016 
 
 
 
Betreft:  Reactie AVN op ‘Concept van het Ontwerp Bestemmingsplan  Vogelwijk’ 
 
 
 
 
Geachte Burgemeester en Wethouders, 
 
 
De Algemene Vereniging van Natuurbescherming zet zich bijna 90 jaar in voor de bescherming van 
natuur in Den Haag. Op het ‘Concept-Ontwerp Bestemmingsplan  Vogelwijk’ dat op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. is geplaatst, kan worden gereageerd t/m 22 april 2016.  
 
Ecologische verbindingszone  ‘Haagse Beek” 
In het plan worden gebieden met ecologische waarden en of natuurlijke waarden goed beschermd 
door regels daartoe. In de toelichting over ‘Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse groen 
2005-2015’ en de ‘Nota Ecologische Verbindingszones’  staat dat het daarbij name gaat om de 
ecologische verbindingszone  ‘Haagse Beek”, gelegen langs de Segbroeklaan en de Sportlaan. Die 
heeft de bestemming ‘groen’ en de dubbelbestemming ‘waarde ecologie’ gekregen.  
 
Volgens ‘Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015’ p19-20, p100) gaat 
het hier tevens om “groen van belang voor de natuur”.  
 
In de Commissie brief van 9 november 2011 (RIS 181751) staat dat de bestemming ‘Natuur’ 
conform het SVBP wordt gebruikt voor natuurgebieden en ecologische verbindingszones: “Deze lijn 
wil ik, mede naar aanleiding van de tijdens de commissiebehandeling gestelde vragen, bij 
planherzieningen ook toepassen op overige natuurgebieden die onderdeel uitmaken van de 
(landelijke en provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. “Met ‘ecologische verbindingszone’ worden 
de landelijke en provinciale verbindingszones bedoeld die onderdeel uitmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur. In Den Haag gaat dat om de Haagsche Beek en Westlandse Zoom.”… 
 
Voor het deel van de ecologische verbindingszone Haagsche Beek dat in het plangebied ligt, langs 
de Segbroeklaan en de Sportlaan, is dat echter niet het geval. Daarom verzoeken wij u voor dat deel 
van de ecologische verbindingszone de bestemming ‘Groen’ te vervangen door de bestemming 
‘Natuur’ met de functieaanduiding ‘ecologische verbindingszone’.  
 
Groenzone langs de Kwartellaan 
In de Toelichting 3.4.2. over de ‘Nota Ecologische Verbindingszones’ staat: “De groenzone langs de 
Kwartellaan is eveneens onderdeel van dit netwerk.” Bedoeld wordt het netwerk van ecologische 
verbindingszones in Den Haag, of de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur, zie kaart op p26 (SEH) 
of p 30 (6.1) in de publicatie uit 2009. Daarom zou de groenzone langs de Kwartellaan tevens de 
dubbelbestemming ‘waarde ecologie’ moeten krijgen. 
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Voor het ontwerp bestemmingsplan vragen we dus het volgende te wijzigen: 
 
 Plankaart/verbeelding 
       
De ecologische zone ‘Haagse Beek”, gelegen langs de Segbroeklaan en de Sportlaan, zou de 
bestemming ‘natuur’ moeten krijgen. 
 
De groenzone langs de Kwartellaan tevens de dubbelbestemming ‘waarde ecologie’ moeten krijgen. 
 
 
Regels 
 
Voor de bestemming ‘natuur’ met functie aanduiding ‘ecologische verbindingszone’  kunnen de 
regels worden overgenomen uit de bestemmingen ’waarde natuur’ en waarde ‘ecologie’. 
 
Toelichting 
 
De AVN verzoekt u toe te voegen aan “3.4.1 Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse 
groen 2005-2015”: 
 
Volgens ‘Groen kleurt de stad, Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015’ p19-20, p100) is de 
ecologische zone ‘Haagse Beek”, gelegen langs de Segbroeklaan en de Sportlaan tevens “groen 
van belang voor de natuur”. 
 
Volgens de Commissie brief van 9 november 2011 (RIS 181751) wordt de bestemming ‘Natuur’ 
conform het SVBP gebruikt voor natuurgebieden en ecologische verbindingszones: “Deze lijn wil ik, 
mede naar aanleiding van de tijdens de commissiebehandeling gestelde vragen, bij 
planherzieningen ook toepassen op overige natuurgebieden die onderdeel uitmaken van de 
(landelijke en provinciale) Ecologische Hoofdstructuur.” “Met ‘ecologische verbindingszone’ worden 
de landelijke en provinciale verbindingszones bedoeld die onderdeel uitmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur. In Den Haag gaat dat om de Haagsche Beek en Westlandse Zoom.”… 
 
 
Wij verzoeken u het concept-ontwerp-bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig 
bovenstaande opmerkingen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
 
A. de Ruiter 
Secretaris AVN info@avn.nl 
C. de Jong-Boon dejongboon@gmx.net 
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