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Onderwerp: Zienswijze Voorlopig Ontwerp de Plaats
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Den Haag, 5 april 2018
Geacht College,
Gisteren hoorden we, dat het voorlopig Ontwerp de Plaats ter inzage is gelegd tot en met vandaag.
De AVN waardeert het zeer dat er meer bomen worden toegevoegd in het stenige centrum, langs de weg
(Buitenhof) en op de Plaats (p17). Dat is conform de Nota Ecologische Verbindingszones, waar hier
bomenrijen staan gepland.
Wij zijn echter bezorgd over de karakteristieke robinia’s, die op het Buitenhof staan.

Op de tekening p17 worden deze verwijderd. Dat zou zijn, omdat er mogelijk een ondergrondse
fietsenstalling wordt aangebracht, waarvoor de financiering nog niet rond is. Daarna zou er mogelijk een
markt komen. Wij bevelen aan te onderzoeken hoe de fietsenstalling kan worden aangelegd, opdat de
bomen worden gespaard. Een markt kan ook op halfverharding, tussen de bomen, zoals op het Voorhout.
Wij tekenen ernstig bezwaar aan tegen het verwijderen van deze groep bijzondere bomen, met hoge
esthetische waarde. Dat is volstrekt onaanvaardbaar. Zonder deze wordt het Buitenhof een stenige vlakte.
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Vergroening is cruciaal, zoals ook blijkt uit het recent uitgekomen rapport Haagse Hitte van TU Delft
http://doi.org/10.7480/BKBOOKS.602 In het ontwerp zijn echter grote tegelvlaktes gepland.
Zoals wij ook al eerder schreven in onze zienswijze voor een ander deel van “de kern bijzonder”, is niet meer
vergroening mogelijk in het voorliggend ontwerp, door het aanbrengen van perken of groen? Men kan
denken aan een perkje zoals onderstaand in het Statenkwartier. We nemen aan dat er ook bloembakken
blijven staan, zoals die er nu zijn.
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Tot slot komen we nog terug op onze op 9 januari 2018 gestuurde zienswijze. Daarin vroegen we bomen
langs de Kneuterdijk te behouden. Tijdens de bijeenkomst van de Kern Bijzonder van 4 april 2018 is
toegezegd dat dit zal gebeuren. Ook dat waarderen wij zeer.

We vragen u het ontwerp op deze bovenstaande punten aan te passen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de AVN,

A. De Ruiter
secretaris

J.C. de Jong-Boon
lid bestuur AVN
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