Inspraak voor de Commissie Ruimte, 5 september 2018, over een verklaring van geen bedenkingen
voor de openstelling van nog drie meer bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes
Geachte Raadsleden, geachte Wethouder, geachte aanwezigen,
Het verrast ons telkens weer hoe lichtvaardig wordt omgesprongen met het Haagse groen. Het lijkt wel
of eenieder die een activiteit wil ontplooien ten koste van een groengebied wordt aangemoedigd dit
toch vooral te doen. Bij een tram 1 of Madurodam vindt de gemeente dat zwaarwegende belangen in
het spel zijn, maar hier? Er zijn immers al drie bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes geopend.
En nog meer in andere steden in de buurt. Dat is voldoende. De spoeling wordt dun. Als men kinderen
wil leren over de gevolgen van oorlog, kan men dit beter doen in het vlakbij gelegen, binnenkort te
openen herinneringscentrum ‘Oranjehotel’. De Scheveningse gevangenis, waar veel jonge
verzetshelden verbleven.
Al zijn er vanuit de natuurwet geen formele belemmeringen, er zijn geen zwaar beschermde soorten
aangetroffen, is dat nog geen reden af te wijken van het Haagse groenbeleid. Voor de biodiversiteit
zijn van belang zo groot mogelijke aaneengesloten groengebieden en goede ecologische verbindingen
daartussen. Daarom is het beleid van de gemeente de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in stand te
houden en te versterken. Om die reden wordt de omvang van groengebieden vastgelegd in
bestemmingsplannen. Maar in de voorliggende Ruimtelijke Onderbouwing wordt de Stedelijke
Groene Hoofdstructuur zelfs niet genoemd. Terwijl instandhouding ervan gemeentebeleid is, en
strijdig met een verklaring van geen bedenkingen om nog meer bunkers te openen in het groen.
In een zienswijze en tijdens de hoorzitting voor het bestemmingsplan hebben wij gewezen op het
belang van de strook waar de bunkers in liggen voor de ecologische verbindingen naar andere
groengebieden. Verstoring moet dus zo veel mogelijk worden voorkomen. Door nagenoeg de hele rij
bunkers te openen wordt een veel groter gebied bestreken. Er is ook geen enkele begrenzing aan de
hoeveelheid en het tijdstip van het bezoek, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen.
Het bestemmingsplan voor de Nieuwe Scheveningse Bosjes is niet lang geleden vastgesteld. Het is een
conserverend plan. Het gebied heeft de dubbel bestemming waarde ‘cultuurhistorie’. Als men de
begrippen erop naleest, slaat dat op het Rijksbeschermd Stadsgezicht. In de aanwijzing worden
groengebieden als de Nieuwe Scheveningse Bosjes als karakteristiek gewaardeerd. De bunkers worden
niet genoemd. De aanleg daarvan is juist ten koste gegaan van het bos. Niet voor niets zijn ze na de
oorlog onder de grond verborgen. Het zien van bunkers schaadt de beleving van bos en natuur. De
gejaagde stadsmens wil er even uit, zoekt er rust en vrede. En wil niet geconfronteerd worden met
beton en oorlog. Daarom staan deze bunkers zelfs niet op de plankaart. Laten we ze vooral onder de
grond houden, overeenkomstig de huidige bestemmingen.
De verklaring van geen bedenkingen wordt dus niet gesteund door een goede ruimtelijke
onderbouwing. Weigert u deze. Bedenkingen genoeg!

