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AVN reactie op het Plan van aanpak – Uitvoering visie Denktank Westbroekpark en 
Scheveningse Bosjes 
Voor de Vergadering van de Commissie Leefomgeving 17 januari 
 
Het plan van aanpak gaat over de uitvoering van de Visie Westbroekpark en Scheveningse 
Bosjes. De visie is op 23 november 2017 door de Raad vastgesteld. (Dat laatste ontbreekt 
trouwens nog aan het stuk over de aanleiding in het plan.) 
Tegelijk heeft de Raad besloten een uitvoeringsplan op te stellen. En vooruitlopend op het 
uitvoeringsplan aan de slag te gaan met quick wins. Het is ons echter niet duidelijk of er na dit 
plan van aanpak nog een uitvoeringsplan volgt, of dat dit zal gebeuren per onderdeel. 
De Visie vervangt de eerdere plannen voor het Internationaal Park, waar zoveel reacties op 
kwamen. Hopelijk heeft u de Visie nog herlezen, al zat hij niet bij de stukken voor de 
vergadering. 
 
In ieder geval is het verheugend dat het plan van aanpak er nu ligt, en dat daarmee uitvoering 
wordt gegeven aan de visie. En de uitvoering komt met een hoge mate van participatie! 
Mooi is dat er nu eindelijk een evenementenbeleid komt en een evenementenpaspoort voor 
groengebieden. Ook is goed dat al met een aantal onderzoeken is begonnen, met name de 
haalbaarheidsstudie voor de Teldersweg. Wat daarover wordt besloten heeft weer gevolgen 
voor andere wegen. Voor andere zaken ligt de uitvoering achter op het schema in het plan van 
aanpak, de data in het plan moeten worden aangepast.  
 
Voor het beheerplan wordt zonering onderzocht en worden paden geïnventariseerd. 
Onduidelijk is echter hoe het integrale beheerplan tot stand zal komen. In ieder geval staat er 
dat het beheerplan wordt opgesteld in samenspraak met geïnteresseerden en 
belanghebbenden (p15).  Dat kan door het vernieuwde beheerplatform daarbij te betrekken.  
Belangrijk zijn onderhoud en gefaseerd beheer. Vogels zijn een goede indicator voor de natuur. 
We bevelen aan gebruik te maken van het AVN vogelonderzoek. 
 
Actiepunt 10 over de boswachter is niet goed overgenomen in het plan van aanpak. (Zie ook 
visie p33.)  
Ook stellen we voor dat snel begonnen wordt met onderstaande quick wins/actiepunten uit de 
visie: 
-het aanplanten van inheemse soorten uit de omgeving, stinsenplanten en bloemenweides, 
met zorgvuldig maaibeleid (p31) 
-het verwijderen of vernieuwen van asfalt van paden die in slechte staat zijn (p33) 
-het aanbrengen van bewegwijzering naar de groengebieden (p26) 
-het maken van nieuwe (digitale) brochures voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes (p26) 
-het snel opstarten van de (vernieuwde) beheerplatforms (p34)  
-een duurzaam ingepast openbaar toilet bij de speelplaats aan de Ary van der Spuyweg (p34) 
-vergroening van de wegendriehoek Aletta Jacobsweg/Kerkhoflaan (p32) 
-maatregelen om barrièrevorming door de Scheveningseweg te verminderen, bijv. ecotunnels, 
touwbruggen (p14, 16) 
 
Al met al zijn wij tevreden met het plan, en dat de gemeente met de visie aan de slag gaat;  
en vragen wij daarbij invulling te geven aan bovengenoemde quick wins. 
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