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Inventarisatie reacties consultatie Internationaal Park  

1. Inleiding 
 

Veel inwoners hebben gedurende de ter inzage legging een reactie gegeven op het concept-

ambitiedocument Internationaal Park. In de voorliggende rapportage is een inventarisatie 

opgenomen van deze reacties. De reacties zijn gebundeld en uitgesplitst per thema. De keuze voor 

de thema’s is gebaseerd op de ontvangen reacties. In deze rapportage worden per thema het 

vigerende beleidskader en de ambitie die is beschreven in het concept-ambitiedocument kort 

toegelicht. Dit dient als achtergrondinformatie voor het vervolgproces, zodat de inventarisatie van de 

binnengekomen reacties begrijpelijk is voor de lezer. 

 

Omdat inmiddels is besloten de uitgangspunten voor de ambitie voor de groengebieden, zoals die 

waren geformuleerd in de Gebiedsvisie voor de Internationale Zone uit maart 2014, opnieuw tegen 

het licht te houden, wordt in deze rapportage geen antwoord of reactie gegeven op de ingediende 

vragen en opmerkingen over het ambitiedocument. 

 

Als bijlage bij de rapportage zijn de geanonimiseerde reacties opgenomen. Iedereen die een reactie 

heeft ingediend, krijgt bericht over de rapportage en het vervolgtraject. 

 

 

2. Achtergrond 
De visie voor het Internationaal Park betreft een uitwerking van de Gebiedsvisie Internationale Zone 

(RIS 270672), die in 2014 is vastgesteld. In de gebiedsvisie is opgenomen dat er een Parkvisie wordt 

opgesteld voor de groengebieden in de Internationale Zone. Het Internationaal Park is eveneens 

opgenomen in het coalitieakkoord.  

In de Gebiedsvisie Internationale Zone zijn de volgende richtinggevende doelen beschreven voor de 

Parkvisie: 

1. Waarderen: cultuurhistorische en ecologische waarden benoemen en behouden.  

2. Onderscheiden: unieke kwaliteiten van de parken benutten en zo nodig versterken.  

3. Verbinden: de hiërarchie van paden verduidelijken en een verbindend pad aanleggen.  

4. Ontmoeten: meer uitnodigende entrees en ontmoetingsplekken creëren.  

Het college heeft de ambitie uitgesproken om de groengebieden Scheveningse Bosjes, Waterpartij en 

Westbroekpark in de Internationale Zone (140 hectare) beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor 

alle bewoners, werknemers en bezoekers. Een gebied dat goed toegankelijk is en fungeert als 

visitekaartje van de Internationale Zone. 

 

Omschrijving ambitiedocument 

In het ambitiedocument Internationaal Park (visie tot 2030) zijn de richtinggevende doelen uit de 

gebiedsvisie concreet uitgewerkt. Centraal in het stuk staat het verbinden van zowel mensen als 

natuur. Belangrijk is het slechten van barrières tussen de parken voor de bezoeker. Dit gebeurt door 
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het verbeteren van de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van de parken. Tevens staan ecologie en 

natuurbeleving hoog in het vaandel.  

 

In het ambitiedocument is dit uitgewerkt in de volgende 7 kernpunten: 

 Drie parken komen samen 

 Sterke verbindingen 

 Rust en Reuring 

 Universeel programma 

 Meer hoogwaardige natuur en biodiversiteit 

 Cultuurhistorie als inspiratie en magneet 

 Communicatie voor betrokkenheid 

Naast een visie tot 2030 zijn ook de eerste prioriteiten (2015-2020) aangegeven, dit betreft o.a. een 

onderdoorgang Teldersweg in de vorm van een viaduct voor langzaamverkeer, aanleg van een 

hoofdroute om de parken te verbinden, speelvoorzieningen, een impuls voor het groenbeheer en het 

toevoegen van kleinschalige horeca. 

Consultatie 

Het college heeft het concept-ambitiedocument Internationaal Park aan de stad voorgelegd om 

advies te vragen over de voorgenomen ambitie, uitgangspunten, ideeën en plannen.  

Gedurende de consultatieperiode van 18 november 2015 tot 17 januari 2016 hebben circa 3200 

Hagenaars gereageerd op het ambitiedocument. Ruim 1800 van hen hebben alleen een ansichtkaart 

ingestuurd aan de gemeenteraad, die door een actiegroep is verspreid. Naast 

de ansichtkaarten hebben circa 1400 Hagenaars reacties op het voorliggende concept-plan gegeven 

per e-mail of brief. De reacties lopen uiteen van zeer korte meningen tot uitgebreide reacties en 

alternatieve toekomstvisies voor de groengebieden. Alle reacties zijn geanonimiseerd opgenomen als 

bijlage bij deze rapportage.  

Reacties uit de consultatie 

Als afronding van het consultatieproces is  een overzicht gemaakt van de thema’s die uit de 

consultatie naar voren zijn gekomen. Hierin wordt duidelijk welke onderwerpen belangrijk worden 

gevonden. In onderstaande grafiek ziet u het aantal reacties per categorie opgenomen. 
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De volgende  onderwerpen komen meer dan  100 keer voor: 
- Groen (20%) 
- Programma (13%) 
- Paden (12%) 
- Verkeer (11%) 
- Beheer en Onderhoud ( 9%) 
- Proteststem (9%) 
- Honden (6%) 
- Verbinden Parken (4%) 

Wanneer er brieven zijn binnengekomen waarin meerdere onderwerpen worden benoemd, dan zijn 

deze reacties uitgesplitst (bijvoorbeeld de onderwerpen groen, honden en beheer). 
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De onderwerpen Groen, Programma, Paden en Verkeer nemen 56% van het aantal reacties in. De 
Proteststemmen (9%) betreffen reacties zonder onderbouwing. 
Veel reacties gaan over: 
- kap van bomen in de Scheveningse Bosjes 
- reuring en horeca  
- brede betonpaden van 23m 
- de Prof. B.M.Teldersweg  en de tunnelvarianten 
 
Spreidingsgebied reacties 
Uit de circa 1400 reacties per mail/brief is  – waar mogelijk- de spreiding en herkomst in kaart 
gebracht. Dit is alleen gebeurd voor reacties waarvan de postcode en huisnummers bekend zijn  
(circa 640 reacties).  
 
Bijgaande kaart geeft het spreidingsgebied aan. Hieruit blijkt duidelijk dat de betrokkenheid bij het 
Internationaal Park groter is naarmate het gebied dichterbij ligt. Een groot deel van de reacties is 
afkomstig uit Scheveningen en Centrum Noord. 
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Leeswijzer rapportage 
Deze rapportage behelst een inventarisatie van de reacties ter afronding van de inspraak en ten 
behoeve van het vervolgproces. Elk hoofdstuk gaat in op een apart thema. De onderverdeling in 
thema’s is gemaakt op basis van de binnengekomen reacties. In ieder hoofdstuk worden allereerst de 
huidige beleidskaders geschetst. Vervolgens wordt de ambitie uit het concept ambitiedocument 
toegelicht. De inleiding op de thema’s moet gezien worden als achtergrondinformatie. Deze dient als 
kader om de inventarisatie van de reacties beter begrijpelijk te maken.  
Om inzicht te geven in de binnengekomen reacties is een groslijst opgesteld met de vragen en 

opmerkingen per thema. Deze staan per hoofdstuk weergegeven. Tot slot zijn alle reacties 

geanonimiseerd opgenomen in een (digitale) bijlage. 

Vervolg 
Er wordt een nieuw participatieproces gestart waarin ruimte wordt gegeven aan de inbreng van 
geïnteresseerde en betrokken Hagenaars. Hiervoor zal een uitgebreide serie gesprekken met de stad 
worden opgezet, waarbij er ruimte is voor alle gebruikersgroepen van het gebied. De opzet van deze 
gesprekken wordt nader toegelicht in de commissiebrief die deze rapportage begeleidt. 

 

3. Groen/Ecologie 
 
 
Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema groen en de ambitie 
zoals die is opgenomen in het concept ambitiedocument. 
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Behoud en versterken van de natuurwaarde 
Doelstelling van het huidige beheer van de groengebieden en de beheerdoelstelling uit het concept 
ambitiedocument is het behouden en versterken van de natuurwaarde. Deze wordt bepaald door de 
soortenrijkdom en de oppervlakte waarop deze soorten voorkomen. Dit geldt voor plant- en 
diersoorten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. Daarbij is het ook belangrijk op welke 
wijze de gebieden met elkaar in verbinding staan om uitwisseling van soorten mogelijk te maken (zie 
ook RIS 159450). 
  
Het kappen van bomen kan nodig zijn in het kader van bosbeheer, bosontwikkeling en 
boomveiligheid maar bijvoorbeeld ook voor het vernieuwen van paden. Uitgangspunt is om zoveel 
mogelijk boombesparend te werken. Kap zal altijd goed gemotiveerd moeten worden.  
 
Flora en fauna 
Voor het opstellen van het concept ambitiedocument is uitgegaan van de reeds beschikbare 
informatie en onderzoeken naar flora en fauna in het gebied. Uitgangspunt was bij de verdere 
uitwerking van de plannen meer gerichte onderzoeken, alsmede natuurtoetsen conform de Flora- en 
Faunawet, te doen. 
 
In de meest recente rapportage met betrekking tot de Haagse bossen (Haagse Bossen - handleiding 
bosbeheer, gemeente Den Haag, d.d. 20131) is ingegaan op de soortensamenstelling van de 
bosgebieden in de gebieden die behoren tot het Internationaal Park.  
Naar aanleiding van reacties tijdens de participatie is een nadere flora inventarisatie gedaan door de 
Bosgroep Midden Nederland (rapportnummer 15.30.10946.02, d.d. maart 20162) in onder andere de 
Scheveningse Bosjes. Het bos heeft de meeste kenmerken van een bos dat rijk is aan iepen, beuken 
en eiken, en in de struiklaag meidoorn, Spaanse aak, kardinaalsmuts en vlier. Knelpunten zijn dat de 
zomereik niet verjongt, de verruiging met grote brandnetel, gewone braam (dit wijst op een 
verstoorde en verrijkte bodem) en opslag van esdoorn.  
Tezamen geven de beide rapportages een goed en actueel beeld van de flora in het gebied. 
  
Tijdens de zoogdiereninventarisatie in 2013 door bureau Ecologisch (rapportnummer DENA 1301, 
d.d. december 20133) zijn in de Scheveningse Bosjes de volgende soorten waargenomen: bosmuis, 
rosse woelmuis, eekhoorn, mol en vos. Omdat dit onderzoek stadsbreed is uitgevoerd, verdient het 
aanbeveling in een apart faunaonderzoek gerichter op de zoogdieren in het Internationaal Park in te 
gaan. Dit faunaonderzoek zal in 2016 worden opgestart, waarbij ook wordt ingegaan op nut en 
noodzaak van een ecologische verbinding onder of over de Prof. B.M. Teldersweg vanuit ecologisch 
perspectief. De huidige faunapassage zal in dit onderzoek worden meegenomen, waarbij ook de 
ligging en werking van deze passage worden beoordeeld.  
 
Voor vleermuizen is een separaat onderzoek uitgevoerd door de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 
(Vleermuizen in Den Haag en omgeving 2009-2011, Mostert, K., d.d. 20124), waaruit is gebleken dat 
er op dat moment geen kolonies voorkwamen in de gebieden in het Internationaal Park. Voor de 
(ruige) dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis is het Internationaal Park (en 
omgeving) belangrijk foerageergebied. 
 
Over vogels in het Internationaal Park is nog onvoldoende bekend. In 2016 zal de Haagse 
Vogelbescherming een broedvogelinventarisatie uitvoeren in de groengebieden van het 
Internationaal Park (nulmeting).  

                                                           
1
 Deze handleiding wordt digitaal beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website. 

2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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Na uitvoering van de genoemde faunaonderzoeken zijn voldoende gegevens beschikbaar voor een 
goed en actueel beeld van de fauna in het gebied. 
 
Reacties uit de consultatie: 

 
 
 
 

Hoofdopmerkingen: 
 >250x: Tegen kap van bomen. 

 >125x: Tegen verdwijnen natuur en toevoegen van reuring/paden. 

 >125x: Tegen aantasting van het natuurlijke/oorspronkelijke karakter van het gebied. 

 100x: Overig (flora en fauna e.d.)  
 
 
Vragen en opmerkingen: 
Formulering van ambitie voor het hele groengebied? 

Wat is de typering van de 3 gebieden in groen en gebruikskwaliteit? 

Wat zijn de uitgangspunten voor bosontwikkeling Scheveningse Bos? 

Wat gebeurt er als er niets wordt gedaan en er geen wordt beheer gepleegd? 

Is een ecoduct noodzakelijk vanuit ecologisch perspectief? 

Hoe ziet de gemeente het rust- en kerngebied? Wat betekent dit voor honden, planten. etc. 

Paden; worden de paden verlicht? 

Hoeveel bomen worden er gekapt ( nav getal 4000)? Hoe gaat de gemeente om met bomenkap? 

Gebied is een groene long, hoe wordt omgegaan met hitte-eilanden en CO2-reductie? 

Wat is de huidige natuurwaarde van het gebied? Is hier onderzoek naar gedaan? 

Kinderen en natuur/ Biedt het bos ruimte voor natuureducatie? 

Graag karakter van Scheveningse Bos als bebost duingebied in stand houden; geen "net" park, niet teveel 

horeca en parkeerplaatsen.  

Scheveningse Bos is geen slecht onderhouden park, 't is n zich ontwikkelend bos, dat is een groot verschil. Laat 

het dan ook zo gaan en houdt het bij. 

Het gaat om hoofdzakelijk een uniek duingebied dat historisch in een grote stad is ingebed. Laat dit gebied duin 

blijven en uitzonderlijk. Kap alleen wat voor de natuur noodzakelijk is en herplant hier en daar en laat de natuur 
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zijn gang gaan.  

Het plan laat niet zien hoe het schaarse grote groengebied behouden wordt, noch vanuit welke visie het dit zal 

beheren. 

Scheveningse bosjes houden als zij zijn, heerlijk verdwalen op kronkelweggetjes. 

Positief, meer gevarieerd en ouder bos. 

Is er een nulmeting gedaan t.a.v. ecologie en cultuurhistorie? 

Positief, bloeiende parkachtige beplanting waterpartij. 

Tegen bomenkap algemeen; m.n. vanuit de padenaanleg ( 4000 bomen ). 

Tegen het kappen van bomen langs de Scheveningseweg. 

Om het plan uit te voeren zullen er ingrijpende en natuur verstorende ingrepen plaats vinden. Oude bomen zijn 

belangrijk voor het leefklimaat in de stad. Biodiversiteit en hoogwaardige natuur hebben ruimte nodig. 

Een onafhankelijk milieu effect rapportage ontbreekt (die potentiële ecologische schade belicht), terwijl dit 

essentieel is voor de beoordeling.  

Kunnen de omringende groengebieden zoals de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Hubertusduin ook worden 

betrokken bij de visie? 

Onduidelijkheid over de ingrepen in de bestaande natuurwaarde. Hoeveel bomen worden er gekapt en geplant 

en hoe zit het met diversiteit. 

Behoud natuur en biodiversiteit moet prioriteit krijgen 

Behoud van de parken, natuur in de stad is bijzonder en moet behouden blijven 

De ambitie om groen te behouden wordt niet waargemaakt in de plannen.  

Het karakter van de verschillende gebieden zal aangetast worden, waardoor er een eenheidsworst ontstaat.  

Behoud de unieke karakters van de afzonderlijke gebieden.  

Zorg voor goede habitat voor flora en fauna. 

Brede paden en lantarenpalen zullen de dieren in gevaar brengen en hun dag- en nachtritme verstoren. 

Alles graag behouden zoals het nu is, verbetering en onderhoud is wel altijd goed. 

Vraag me af of aangrenzend groen, zorgvliet, de nieuwe Scheveningse bosjes erbij horen. 

Bomen zijn belangrijke longen van de  stad; behoud respect voor de natuur, ook dat is in vrede leven; denk aan 

fijnstof en milieu…..etc.. 

Kunt u mij vertellen hoe de plannen te combineren zijn met de CO2 neutraal plannen voor 2040? 

Uitleg over procedures: flora en fauna onderzoek, meer ecologie onderzoeken. 

Besteed het geld aan onderhoud van bos, groen en huidige faciliteiten (incl. reparatie paden) en spaar net zo 

lang tot het mogelijk is om een verlengde Hubertustunnel aan te leggen.  

Geld kan beter gebruikt worden voor het groen maken van het centrum. 

Hoe groot zijn de nieuwe zandvlaktes voor spelen en honden? Is dit duinzand natuurlijk? Hoe goed is dit voor de 

natuur? 

Hoe breed blijft de bosrand tussen de hondenuitlaatplaats en de Kerkhoflaan ter hoogte van Kerkhoflaan 1-9? 

Waarom zouden we een ambitie hebben die niet binnen onze stadsgrenzen past? Moet een stad niet vooral 

leefbaar zijn om een fijne stad te zijn? Wilt u dat alle Hagenaars hun portie groen buiten de stad moet halen? 

Wilt u dat op weg naar die plekken problemen door extra verkeersstromen ontstaan? 

Voor wie wilt u dit doen? Gelooft u dat er een hele nieuwe groep gebruikers komt die niet al bediend worden 

met bv het Westbroekpark? Waarom zouden de rechten van deze hypothetische groep boven de mening van de 

huidige gebruikers gaan? 

In de nieuwe plannen verdwijnt een groot deel van het natuurlijke karakter van de Scheveningse bosjes en 

verliest dit deel van Den Haag een grote bron van diversiteit. Waarvoor? Zijn de bosjes niet populair genoeg? 

Trekken ze te weinig bezoekers? 

Graag het plan vanuit groener perspectief en i.s.m. natuurorganisaties volledig herzien. Luisteren naar de 

inwoners, zodat de crowdfundingsactie van de grond zou kunnen komen. 

De gemeente moet zich eerst bezinnen over de visie van noodzakelijk en duurzaam bosbehoud en -beheer. 

Voer de plannen m.b.t. kap en snoei gefaseerd uit (en liefst zo min mogelijk) i.v.m. meerjarig riet. 
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Start participatie met bewoners- en belangenorganisatie over behoud en verbetering van de groengebieden en 

maak samen een groen beheerplan. 

Volg de plannen van AVN en andere expert-instanties. 

Scheveningse bosjes en naastgelegen groen zijn prachtig zoals ze zijn. Bomen kappen om het park beter te 

maken lijkt me op zijn minst vreemd. 

Scheveningse bosjes zijn mooi en authentiek. Wel opknapbeurt van paden, maar verder behouden. 

Het plan laat niet zien hoe het schaarse grote groengebied behouden wordt, noch vanuit welke visie het dit zal 

beheren. 

 

4. Programma  

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema toerisme en recreatie 
en de ambitie ten aanzien van programmering zoals deze is opgenomen in het concept 
ambitiedocument. 
 
Zonering: rust en reuring 
Een goede zonering draagt bij aan het behouden en versterken van rustige plekken en het clusteren 
van plekken die geschikt zijn voor meer activiteiten. Het groengebied in de Internationale Zone ligt 
tussen Den Haag Centrum en Scheveningen in. Het grote groengebied vormt een rustige buffer 
tussen deze twee drukke kerngebieden. Vlakbij zijn enkele grote toeristische trekpleisters zoals 
Madurodam, het Gemeentemuseum en het Vredespaleis. Vanuit het toeristisch beleid sluit mogelijk 
nieuw programma dat is beoogd is het concept ambitiedocument aan bij het groene karakter van het 
gebied, namelijk; kleinschalig, kwalitatief hoogwaardig, ondersteunend programma dat het park 
aantrekkelijker maakt voor zowel bewoners als bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn een theehuisje 
en  een speeltuin. Ook De Parade en een food festival passen daar bij. Wat betreft sport kan gedacht 
worden aan een buitenles van de lokale yogaschool, de hardlopers die zich nu al door het park 
begeven of een nordic walking tour. Al deze activiteiten vallen onder de term ‘reuring’. Onder 
recreatie wordt verstaan: alle vrijetijdsactiviteiten die buiten (in het park) worden uitgevoerd, dus 
een wandeling maken, picknicken en hardlopen.  
 
Als het gaat om grootschalige toeristische voorzieningen staat in de leisurenota  (RIS127847) en in de 
Kanskaart Toerisme  (RIS266027) beschreven dat deze zich concentreren in het centrum en aan de 
kust (Scheveningen en Kijkduin). Dit zijn de gebieden waar al een clustering van voorzieningen 
aanwezig is en die geschikt zijn om grote bezoekersaantallen te realiseren. 
 
Reacties uit de consultatie: 
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Hoofdopmerkingen: 
 >160x: Tegen extra horecagelegenheden (genoeg horeca in de buurt). 

 >125x: Tegen reuring/entertainment ten koste van rust (reuring is er al genoeg). 

 >80x: Overig (1000m bank, zwanenbootjes, positief t.o.v. speeltuin toevoegen horeca etc). 

 

Vragen en opmerkingen: 
Hoe ziet het gemeentelijk beleid eruit ten aanzien van evenementen en toeristische trekpleisters? 

Wat is de verhouding Scheveningen – Centrum – Internationaal Park? 

Wat is reuring?   

Bang dat het park te commercieel wordt 

Hoe worden rust en reuring gebieden getypeerd? 

Waarom is gekozen voor een uitspanning aan de Waterpartij?  

Hoeveel vaste horeca komt er? 

Wat is mobiele horeca? Hoe vaak komt er mobiele horeca? 

Aan welk type sport en evenementen wordt gedacht, en waar?  

Bestaande programma’s/ initiatieven opnemen in kaart  

Geen grote en niet veel evenementen laten plaatsvinden 

Wat is recreatie; wel picknick, bootje varen, voetbalveldjes, wandelen, ( geen bbq) 

Een speeltuin is een leuk idee, liever een kleine waterspeeltuin dan een vijver 

Goed plan maar, oppassen er geen pretpark van te maken, rust en stilte worden steeds belangrijker en 

schaarser (kans).  

Het gevoel dat er een pretpark van gemaakt wordt en dat gaat ten koste van de natuur en de rust.  

Niet meer dan 1x p.j. grote attractie, wel golfbaan en grotere speeltuin, verder rust. 

Muziekpaviljoen is leuk maar past niet bij het rustige boskarakter. Westbroekpark zeer geschikt voor reuring. 

Een goed idee. Plek voor food festival met kleinschalig muziekprogramma en een restaurant. Er zijn al te veel 

overlast gevende en te veel grote evenementen in Westbroekpark. 

Het gebied is er voor rust en natuur er zijn al voldoende recreatieve mogelijkheden. Het mag geen stadspark 

worden zoals het Zuiderpark. 

Behoud de natuur, geen ruimte aan reuring, sport.  

Alleen activiteiten die verenigbaar zijn met de natuur. 

Bezwaar tegen uitbreiding aantal evenementen, met name i.v.m. (geluids)overlast.  

Te veel geluidsoverlast, wanneer evenementen plaats vinden na zonsondergang. 

Entertainment en horeca is er al voldoende in de stad.  

Heel goed idee om meer plaats te maken voor kinderen, gezinnen en hardlopers. We kijken erg uit naar de 

upgrade van een mooi Internationale Park. 

Wel een plek voor kinderen, maar tegen grote gekunstelde 'natuurspeeltuinen'. Speeltuin Ary van der Spuyweg 

en Westbroekpark zijn al fantastisch.   

Kan de bunker onder het belvedère duin worden uitgegraven. 

Uitbreiding speelplaats is nodig, maar dan ook gelijk toiletten die onderhouden en schoongemaakt worden. 

Hoe groot wordt de nieuwe kinder/bosspeeltuin? 

Commerciële functies wel uitbreiden, maar mogen geen stempel zetten op het gebied.  

Voorstander van gezellige evenementen. 

Het gebied wordt al gebruik voor bootcamps, voetbal en picknicken  

Speeltuinen zijn leuk (meer speeltuinen toestaan). 

Geen waterspeelplaats voor kinderen ten koste van natuur. Gaat veel geld kosten en wie houdt dat schoon? 

Huidige speelplaats is ook al vaak vies en weinig onderhouden. 

Bezwaar tegen Biertent. 

Geen biertuinen en geen foodtrucks. 

In openbaar geen alcohol en nu bier in bos naast speeltuin en vijver? 
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Geen vercommercialisering van onze buitenruimte. 

1000m lange bank is onzin, zeker als hiervoor bomen gekapt moeten worden.  

Geen tenders uitschrijven zoals is gedaan voor de oude midgetgolfbaan. 

Midgetgolf is opgeheven. Is het mogelijk om jeu de boulesbaan en vaste pingpongtafels in het Westbroekpark 

te plaatsen? 

Neem voorbeeld aan Hyde Park (Londen), Botanische tuinen (Brisbane en Sydney), Central Park (New York). 

Zwanenbootjes zijn te kermisachtig en overbodig. Geen parkuitbaters. 

Meer rustpunten en meer bankjes. 
Maak er geen tweede Zuiderpark van. 
Negatief over jukebox. Past niet op deze locatie. 
 
Horeca 
Hoeveel horeca-vergunningen worden verwacht te zullen worden verleend? 
Waarom zou er in het Scheveningse bos horeca moeten komen? Hooguit ijs, koffie, limonadekraam bij de 
speeltuin.  
Geen biertuin, daarmee verdwijnt de rust en stilte. 
Is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan horeca? 
Waarom om de paar meter een consumptiemogelijkheid. Internationale bezoekers worden er al mee 
doodgegooid. "Koffie met een koekje erbij". 
Het unieke aan dit gebied is dat GEEN horeca , georganiseerd vertier, lawaai, hordes mensen, nachtverlichting 
en rechtlijnige paden te vinden is. 
Horeca is overbodig, is er al genoeg in de omgelegen gebieden. 
Tegen Biertuin of ander eet/drinkcomplex. 
Bezwaar om vanuit economisch/commercieel oogpunt horeca toe te voegen. 
Een theehuis is mooi in een park, maar niet op iedere hoek een friettent of broodjesverkoop. 
Biertuin en kinderspeelplaats gaan niet samen, voedseltrucks geven rijen. 
Er is al genoeg horeca in het gebied. 
Koop wokrestaurant uit, de plek voor koffie en versnaperingen, nu mag je niet eens naar toilet. 
Eigenaar van het wokrestaurant verplichten om terras en wc open te stellen. 
Horeca is hier totaal niet nodig, we hebben al zat plekken hier voor. 
Horeca is een aanwinst voor het gebied. 
 
 

5. Doelgroep 
 

Onderstaand volgt een beschrijving van de beoogde doelgroepen van het Internationaal Park uit het 
concept ambitiedocument. 
 

Doelgroep groengebied 
Het groen in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Op dit moment wordt 
het groengebied met name gebruikt door de direct omwonenden (uit de omliggende wijken), die 
daar bijvoorbeeld hardlopen, de hond uitlaten of met de kinderen spelen. In het concept 
ambitiedocument is beoogd het groengebied aantrekkelijker te maken voor alle Hagenaars en 
bezoekers aan Den Haag. Hierbij is extra aandacht voor het aantrekken van nieuwe groepen, zoals 
bewoners (incl. expats) uit andere wijken, mensen die werken in de directe omgeving, bezoekers van 
instellingen en toeristen die de stad bezoeken.  
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 

Wie zijn de doelgroepen van de parken? 

Hoe wordt het park nu gebruikt? 

Vraag me af of er veel bezoekers komen buiten omwonenden? 

Verdwalen met je (klein)kinderen om ze te laten ervaren hoe belangrijk groen is in onze overvolle stad. 
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Het park wordt gebruikt door bewoners, verliefde stelletjes, kinderen, voor picknicken, door wandelaars, 

hondenbezitters, die willen kleine slingerpaadjes. 

Klassen met kinderen kunnen nu begeleid scharrelen en in contact komen met de natuur en leren.  

Expats vragen niet om internationaal park. 

Kinderen moeten kunnen blijven genieten en leren van de natuur. 

Voor wie zijn de plannen bedoeld?  

Naast de huidige gebruikers vinden ook juist de expats de huidige situatie van het bos en de parken geweldig. 

Welke nieuwe doelgroep hoopt/denkt de gemeente aan te trekken (en waarom)? En waarom zou deze nieuwe 

doelgroep voorrang krijgen ten opzichte van de huidige gebruikers van het park? 

Expats worden gebruikt om Ambitieplan door te zetten. Het Ambitieplan is niet in het Engels te lezen waardoor 

de expats niet exact weten wat de plannen van de Gemeente zijn.  

Bewoners (incl. expats) zijn blij met huidige situatie en karakters van de gebieden en hebben niet gevraagd om 

een Internationaal Park.   

 

 

6. Paden 

 

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema (verbindings)routes 
en padenstructuur en de ambitie zoals deze is opgenomen in het concept ambitiedocument.  
 

Fiets en ruiterverbindingen 
Den Haag kent een uitgebreid fietsroutenetwerk (zie daarvoor ook het “Meerjarenprogramma Fiets 
2015-2018”, RIS 283370). Rondom het parkengebied zijn er 2 comfortabele lange afstandsfietspaden 
gepland, de zogenaamde sterfietsroutes. Eén vanuit het centrum langs de Scheveningseweg naar 
Scheveningen Dorp en de andere langs de Bankastraat, via de Dr. Aletta Jacobsweg en de Nieuwe 
Parklaan naar Scheveningen Bad. Naast de genoemde sterfietsroutes is er door de parken een 
hoofdfietsroute gelegen langs de Prof. B.M. Teldersweg. 
Eén van de voorstellen in het concept ambitiedocument is om – parallel aan de sterroute naar 
Scheveningen Bad – een meer recreatieve groene fietsroute door het park te situeren tussen de 
Bankastraat via de Ver Huellweg richting de Cremerweg. Deze route wordt dan via een 
onderdoorgang (viaduct) onder de Prof. B.M. Teldersweg door geleid. 
Het concept ambitiedocument voorziet geen wijzigingen aan de huidige ruiterpaden. 
 

Oversteekbaarheid Prof. B.M. Teldersweg 
De Prof. B.M. Teldersweg vormt een barrière tussen de verschillende parkdelen. Als fietser of 
wandelaar kan men de drukke verkeersweg oversteken ter hoogte van het Indisch Monument. Dit is 
een oversteek zonder verkeersregelinstallatie waarbij je twee maal twee rijstroken moet passeren. 
Deze oversteek maakt geen onderdeel uit van een stedelijke fietsroute. Ter hoogte van de Ver 
Huellweg /De Bataaf is in de middenberm een hekwerk aangebracht om oversteken tegen te gaan. In 
de praktijk zijn er toch fietsers en voetgangers die op deze locatie oversteken.  
Het is een langgekoesterde wens van de buurt om de oversteek voor fietsers en wandelaars op de 
Prof. B.M. Teldersweg te verbeteren. Naast diverse tunnelvarianten (zie hoofdstuk 7) wordt in de 
consultatie ook gevraagd om het plaatsen van een verkeerslicht om de oversteek voor 
langzaamverkeer te verbeteren. Het plaatsen van een verkeerslicht leidt echter tot een 
verslechtering in de doorstroming van het wegverkeer op één van de belangrijkste hoofdroutes van 
de stad.  
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Bestaande padenstructuur(links) en een voorbeeld van een mogelijke nieuwe structuur (rechts) 
Bron: gemeente Den Haag 

 
Padenstructuur 
De uitgangspunten voor de verschillende mogelijke profielen die in het concept ambitiedocument 
staan weergegeven, zijn indicatief en op schetsmatig niveau. Daarbij staat het verbinden voorop, met 
behoud van de karakters van de diverse parkdelen. Voor het maken van een verbindingsrondje wordt 
het boskarakter van de Scheveningse Bosjes niet aangetast. De exacte routing van de paden moet in 
de uitwerking van de plannen worden bepaald. Dit geldt ook voor het eventueel verwijderen van 
asfaltpaden ten behoeve van bosontwikkeling.  
 
Op basis van de wensen en suggesties uit de binnengekomen reacties is in bijgaande figuur 
(padenstructuur rechts) een voorbeeld uitgewerkt van hoe een mogelijke nieuwe structuur er uit zou 
kunnen zien. Deze mogelijke uitwerking kan dienen als gespreksonderwerp voor het vervolgtraject. 
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Reacties uit de consultatie: 

  

 

Hoofdopmerkingen: 

 248x: Tegen aanleg brede betonnen paden. 

 47x: Behoud ruiterroute. 

 31x: Tegen aanleg (onnodige) bruggen. 

 26x: Overig (o.a. vragen/opmerkingen over rolstoelvriendelijkheid paden, skeeleren op pad, 

scheiding voet- en fietspad etc.) 

 

Vragen en opmerkingen: 
Hoe gaat de padenstructuur eruit zien? 

Worden de paden echt 23m breed? Zo niet, wat is dan de breedte? 

Hoe wordt omgegaan met de afstand tot het bos/bomen? 

Kan de bestaande padenstructuur worden gebruikt voor het rondje? 

Kunnen er ook minder asfaltpaden komen? Welk materiaal wordt er gebruikt ? 

Worden er ook paden uit het Scheveningsebos verwijderd? 

Hoe zien de doorgaande fietspaden eruit? 

Worden de paden verlicht? 

Kloppen de bruggen wel met de paden? Met name bij Belvedereduin is een hoogteverschil? 

Blijven er wel ruiterpaden? 

Het nieuwe fietspad bij de Gerbrandyweg/Belvedereweg veroorzaakt overlast voor de bewoners  (bezwaar). 

23m is te breed en multipurpose-paden voor verschillende gebruikers zijn ongeluksgevoelig. 
Graag fiets- en wandelpaden strikt scheiden (veiligheid en rust voor wandelaars). 
Graag fietsen/scooteren in Westbroekpark verbieden i.v.m. veiligheid voetgangers. 
23m brede paden en 7 entreepleinen kost te veel bomen en natuur. 
6 m brede betonpaden zijn een gruwel. 
Kronkelweggetjes behouden. 
Bezwaar tegen brede verbindingsweg. Wil kleinschalige wandel- en fietsverbinding tussen Waterpartij en 
Scheveningse bosjes. 
Brug over vijver tast karakter aan. 
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Tegen metersbrede paden en nieuw te creëren hoofdroute.  
Ernstig bezwaar tegen de aanleg van het betonnen pad incl. verlichting over het Belvedereduin en het veld langs 
de Prof. Gerbrandyweg. Tast de rust en natuurwaarde aan. Op enkele tientallen meters zijn bestaande rustige 
wegen (net zo geschikt als fietsroute). Risico dat paden ook door scooters gebruikt gaat worden. Bewoners 
worden geconfronteerd met uitzicht op verlichte weg i.p.v. rust en groen (=waardevermindering huis).  
Pleit voor meer faciliteiten voor skaters in het park (veilige route, goed onderhouden asfalt, brede paden, 
regelgeving die veilig skaten faciliteert).   
Bredere paden van beton zijn lelijk en onnodig. O.a. verlichting is de dood in de pot voor de dieren die er nu nog 
huizen. 
Geen pad rondom de Waterpartij. Oever ongemoeid laten. 
Racefiets / Mountainbiken is niet in het plan terug te vinden. 
Ruiters moeten gewoon door de bosjes kunnen blijven rijden. 
Langs de paden fitness attributen plaatsen (om te rekken en strekken en optrekken). 
Bruggen 3 en 6 vind ik logisch, 4 en 5 niet het komt de rust van de rozentuin niet ten goede. 
Alles is niet goed via paden bereikbaar en logisch verbonden, alleen al de paden herindelen zou al veel schelen. 
En onder paden versta ik een verhard schelpenpad. 
Brug voor een makkelijkere doorgang naar de waterpartij. 
De paden zijn niet te smal en de bebossing zo dicht, dat je je niet veilig voelt. 
Hoe hoog wordt de onderdoor vaarroute van de bruggen (i.v.m. Ooievaart)? 
Wordt met de brug over de Willemsvaart het water van de Haringkade bedoeld? 
 
 
 

7. Verkeer  
 
Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema verkeer en de ambitie 
zoals deze is opgenomen in het concept ambitiedocument.  
 

Scheveningseweg 

De vernieuwing van de tramsporen voor lijn 1 op de Scheveningseweg volgt een eigen traject in 

ontwerp en participatie. Dit traject is in mei 2016 van start gegaan. 

 

Prof. B.M. Teldersweg 

De Prof. B.M Teldersweg vormt voor mensen en natuur een barrière tussen de verschillende delen 
van de groene zone. Het verbeteren van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers (en flora 
en fauna) is een wens die in het verleden vaak is uitgesproken en onderzocht. Omdat de wens om de 
barrièrewerking van de Teldersweg op te heffen nu weer veel is geuit in de reacties, zijn diverse 
voorgestelde scenario’s in dit hoofdstuk beknopt in beeld gebracht. 

Verkeersstudies “Internationale Ring”  
De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag – mede in samenspraak met diverse organisaties – 
gestudeerd op de verkeersafwikkeling op de toenmalige “Internationale Ring”. Tijdens de studies zijn 
verschillende tunnelvarianten bezien, waaronder ook een tunnelvariant onder de kruising met de 
Scheveningseweg. In september 2013 heeft de gemeenteraad afscheid genomen van deze 
tunnelvarianten en de Internationale Ring. Dit markeert het einde van een aantal verkeersstudies in 
dit gebied. Als vervolg heeft de raad besloten de knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute 
(NWHR) tussen Kijkduin en Scheveningen op kruispuntniveau op te lossen (RIS 260892).  

Tunnel langer dan 250m 
In het geval een autotunnel langer is dan 250 meter, dient het ontwerp te voldoen aan de Wet 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en de Regeling aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels (Rarvw). Deze wet en regeling stellen onder andere eisen aan de maatvoering van de 
tunnel, hetgeen aanzienlijke consequenties zal hebben voor het ruimtebeslag van de tunnel. Daarbij 
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zijn de kosten voor aanleg van een tunnel aanzienlijk. Overkluizingen of bruggen die korter zijn dan 
250 meter hoeven niet aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Hiervoor gelden wel de 
ontwerpuitgangspunten die in het Handboek Openbare Ruimte zijn opgenomen. 
 
Uit eerdere studies voor de Internationale Ring is gebleken dat in het geval de tunnel voorbij de 
kruising met de Scheveningseweg op maaiveld komt, dit zal dat leiden tot een verslechtering van de 
verkeersafwikkeling op de kruisingen in het World Forumgebied. Omdat veel verkeer wordt 
aangetrokken neemt de congestie en milieuhinder en barrièrewerking op bovengrondse delen, 
vooral de kruispunten toe ( RIS260892). Daarbij zal in dat geval ook autoinfrastructuur op 
maaiveld/bovenop de tunnel noodzakelijk blijven ten behoeve van het wijkverkeer met 
mogelijkheden om af te slaan op de Scheveningseweg en de Ver Huellweg. 

Verdiepen Prof. B.M. Teldersweg met daarover heen brug/ecoduct 
Bij een verdiepte ligging van de Teldersweg met daarover heen bruggen en/of een ecoduct voor 
langzaam verkeer tussen de parkdelen, is het noodzakelijk dat de weg voor de kruising 
Scheveningseweg weer op maaiveld niveau terug komt. Dit is nodig in verband met de 
verkeersafwikkeling op het kruispunt. Ook het ruimtebeslag van een dergelijke open tunnelbak vergt 
de nodige maatregelen, dit hangt bijvoorbeeld af van de tunnelwand of taluds ( betonnen wand of 
meer glooiend talud). 

Brug of ecoduct met Prof. B.M. Teldersweg op huidig maaiveld 
Voor het realiseren van een brug of ecoduct over de Teldersweg – waarbij de Teldersweg op het 
huidige maaiveld ligt – dient er rekening te worden gehouden met het ruimtebeslag van de 
hellingbanen om op de brug of het ecoduct te komen. 

Fietsviaduct onder de Teldersweg door 
Een andere variant waarbij de Teldersweg op maaiveld blijft liggen is het realiseren van een 
fietsviaduct onder de Teldersweg door, zoals is gepresenteerd in het ambitiedocument. 

Voorbeelden van diverse brug en tunnelvarianten in schema uitgewerkt: 
Op de volgende pagina’s zijn diverse brug en tunnelvarianten in beeld gebracht naar aanleiding van 
de reacties die zijn ingestuurd en om één en ander uit bovenstaande tekst te verduidelijken. 
Bijgaande schema’s zijn nadrukkelijk geen ontwerp. Op basis van deze schema’s kunnen dan ook 
geen financiële consequenties worden geschat. Ook kunnen de ruimtelijke consequenties van de 
verschillende mogelijke inpassingen van de constructies in het groengebied niet worden afgeleid.  
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Verdiepte Teldersweg met er overheen een ecoduct inclusief fietsverbindingen. Bron Gemeente Den Haag 

Fietsviaduct onder de Teldersweg, zoals in het ambitiedocument. Bron: Gemeente Den Haag 

  



 
 

18 
 

Teldersweg verdiept met fietsbruggen op maaiveld.  

Bron: Gemeente Den Haag 

 

Fietsbruggen over de huidige Teldersweg. Bron: gemeente Den Haag 
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Doorsnedes van de diverse varianten. Bron: Gemeente Den Haag  
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Reacties uit de consultatie: 

 

 

 

Hoofdopmerkingen: 
 168x: Voorstel om Teldersweg verdiept (als tunnel) aan te leggen.  

 64x: Negatief over de voorgestelde onderdoorgang/viaduct van de Teldersweg. 

 41x: Zorgen om verhoogde parkeerdruk (auto’s en fietsen). 

 36x: Positief over de voorgestelde onderdoorgang/viaduct van de Teldersweg. 

 14x: Opmerkingen over OV en overig omgelegen verkeersituaties.  

 

 

Vragen en opmerkingen: 

Kan de Teldersweg in zijn geheel worden ondertunneld?  
Hoe verhouden de diverse tunnel varianten zich in ruimtegebruik en financiën? 
Wat is hier eerder over besloten? 
Is een eco-duct over de Telderweg mogelijk? Een eco-duct is NIET voor mensen 
Waarom is een viaduct/ langzaamverkeersroute onder de Teldersweg een goede oplossing? 
Kan er een langzaamverkeersbrug over de Teldersweg komen? 
Kan er een langzaamverkeersoversteek met zebra en verkeerslicht worden geplaatst op de Teldersweg? 
Scheveningseweg; wat betekent de vernieuwing van de tramsporen voor de bomen en het groen?  
Kunnen de huidige sporen niet blijven liggen? 
Kan de HTM niet met minder breed materieel blijven rijden zodat de vernieuwing van sporen niet nodig is? 
Visie Scheveningseweg; wat is de betekenis van het historische beeld? Moet dit worden hersteld? 
Welke noodzaak is er tot het verbinden van de 3  parkdelen? 
Parkeren zowel voor auto’s als fietsen. 
OV- verbindingen aangeven. 
Graag aangeven hoe de fietspaden zijn opgenomen in de stedelijke structuur, verbinding met de stad en de 
ander groen gebieden. 
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Teldersweg ondertunnelen voor auto's. Niet voor fietsers. 
Wil fietsparkings bij ingangen van het park. 
Betaald parkeren alleen op verzoek van bewoners invoeren bij hinder van parkeerdruk.  
Maak parken ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Veel paden onbegaanbaar. 
Teldersweg ondertunnelen (betere doorstroming verkeer en natuurbehoud). 
Ondertunneling of boventunneling d.m.v. ecoducten om gebieden te verbinden en natuur te beschermen, 
Geen tunnel i.v.m. achtergebleven vuil, angst ouderen, en criminaliteit. Liever stoplicht, is gelijk gerace voorbij. 

Huidig plan geeft overnachtingsplaats voor daklozen, drugsgebruikers of afwerkingsplek voor Homo's. 

Is positief over geluidswal langs en onderdoorgang onder Teldersweg en groenbeheerplan. 

Buurt kan extra parkeerdruk van bezoekers aan het park maar beperkt verwerken. 

Viaduct goed, maar laat andere oversteken niet vervallen. 

Zou wel akkoord gaan met de aanleg van een wandelbrug over Teldersweg.  

Het maken van een onderdoorgang is een heel goed idee. Als er een doorgaande wandel- en fietsroute ontstaat 

die tevens als wildcorridor functioneert wordt er echt wat verbeterd aan de groene structuur in Den Haag. 

I.p.v. tunnel stoplicht met zebrapad. 

Aandachtspunt: herkenningspunten in het park, zodat je duidelijk aan kan geven waar je je bevindt als de 

politie/brandweer/ambulance ter plaatse moet komen. 

Tram 10 doortrekken naar Madurodam. 

 

8. Verbinden 

 
Onderstaand volgt een beschrijving van het thema verbinden en de ambitie zoals deze is opgenomen 
in het concept ambitiedocument.  
 
Het groen verbinden 
Het slechten van de barrières tussen de parkdelen is een wens die ook tijdens de consultatie 
gebiedsvisie Internationale Zone (2014) vaak is genoemd. De afzonderlijke parken en bossen zijn 
doorsneden door infrastructuur en liggen daardoor als eilanden in het gebied. De belevingswaarde 
en de mogelijkheden voor gebruik nemen toe als de parken met elkaar worden verbonden, zodat het 
groen wordt ervaren als een samenhangend geheel maar met behoud van het eigen karakter van elk 
deelgebied. Biodiversiteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
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Reacties uit de consultatie: 

 
 
 

Hoofdopmerkingen: 
 120x: Reacties op het voorstel om de parken te verbinden (65% voor en 35% tegen).  

 Verbinden, maar met behoud van het unieke karakter van de gebieden. 

 
 
Vragen en opmerkingen: 
Waarom worden de drie parken met elkaar verbonden? 
Wat betekent verbinden voor de identiteit van de parken? 
Maken de verbindingen deel uit van grotere verbindingen op stedelijk niveau? 
Is verbinden ook goed voor de flora en fauna? 
Verbinden is een goed idee, let ook op de doorgaande routes in de stad en de plek van de bruggen. 
Geen noodzaak parken te verbinden, alles is goed zoals het is voor kind en plant en dier. 
Positief en het geven van één overkoepelende identiteit zal het geheel sterker maken, zonder dat dit ten koste 
hoeft te gaan van de verschillen tussen de deelgebieden.  
Een heel goed idee om de parken met elkaar te verbinden. De recreatieve functie wordt substantieel verbeterd.  
Verbinden parken is geen goed idee, verschil in gebruik en diversiteit dient behouden blijven. 
De verbindingen zouden onzes inziens ook onderdeel moeten zijn van een groter geheel, bijvoorbeeld van een 
aantrekkelijke route tussen stad, strand en andere groengebieden. 
Goede verbinding kan gerealiseerd worden door aanleg van een zgn. ecoduct. 
Het verbeteren en verbinden van de drie groene gebieden heeft een aantal pluspunten. Het lang achterstallig 
onderhoud van met name Scheveningse Bosjes wordt aangepakt en- hopelijk- op peil gehouden. Het unieke 
karakter van elk van de drie gebieden kan worden versterkt, incl. bijbehorende activiteiten. Verbinding van de 
gebieden is goed voor de flora en fauna en bevordert de soortenrijkdom. 
Het zou goed zijn om ook aangrenzend gebied (Zorgvliet/Nieuwe Scheveningse Bosjes) mee te nemen in de 
plannen. 
Verzoek om park Zorghvliet mee te nemen in de plannen. 
Vraag om uitleg waarom aangrenzende gebieden (zoals Zorgvliet, Nieuwe Scheveningese Bosjes) niet zijn 
meegenomen in de plannen? 
Ondersteunt de wens om drie parken beter met elkaar te verbinden.  
De ambitie om de drie parken te verbinden ondersteun ik van harte. 
Groot voorstander van het creëren van een Internationaal park. Met name het verbeteren van de verbindingen, 
padenstructuur en het toegankelijk maken van het bos voor sporten na zonsondergang (d.m.v. verlichting) 
spreekt aan. 
Verbinding van de drie parken met water, onderdoorgang en bruggen is positief. 
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9. Beheer en Onderhoud 
 

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema beheer en onderhoud 
en de ambitie zoals deze is opgenomen in het concept ambitiedocument.  
 
Groenbeheer 
Zoals in BON ( Beheren op Niveau, RIS 2650999) wordt gesignaleerd, is het huidige budget niet 
toereikend om het gewenste kwaliteitsniveau voor groenbeheer te realiseren (residentiekwaliteit).  
Met de huidige middelen is het bos duurzaam in stand te houden, maar het kwaliteitsbeeld kan 
beter. De ‘zandkamers’ groeien langzaam dicht(er) en bepaalde soorten woekeren. 
Bij nietsdoen in de Scheveningse Bosjes zijn er twee boomsoorten die profiteren: esdoorn en beuk. 
Om het bos gevarieerd en ecologisch waardevol te houden is het belangrijk deze soorten te 
beperken. Dit is als uitgangspunt gesteld in het concept ambitiedocument. Esdoorn wordt op 
sommige plekken bestreden, op andere plekken ontwikkelt het zich met het bos mee. De 
verspreiding van de beuk verloopt veel meer geleidelijk. Daarom kan deze voldoende worden 
ingeperkt door dunning ten gunste van andere boomsoorten. 
Nietsdoen in de boom- en struiklaag betekent vermindering van de kruidlaag. Bepaalde soorten zoals 
sneeuwbes, japanse duizendknoop en braam kunnen lokaal gaan woekeren. Hierdoor verarmt de 
variatie in de struik- en kruidlaag, waarmee de aantrekkelijkheid als geschikt habitat voor dieren 
minder wordt. 
 
De doelstellingen van het bosbeheer zijn: 

1. Het bosbeheer is gericht op duurzame instandhouding van de bosgebieden, waarbij 
recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie tot hun recht komen.  

2. De beheermaatregelen sluiten zoveel mogelijk aan op spontane processen en zijn bedoeld 
om de functies van het bos te verbeteren of daarin een beter evenwicht te brengen.  

3. Door een actief beheer ontstaat een aantrekkelijk en naar soorten en leeftijden gemengd bos 
(hierdoor worden recreatieve en ecologische waarden versterkt). 

4. Het bos heeft een aanzienlijk deel inheemse boomsoorten, dikke stammen, dood hout en 
een gevarieerde bosstructuur. 

 
 

Onderhoudsniveau paden en meubilair   
Het beheerniveau van het groengebied valt onder de noemer residentiekwaliteit. In de Scheveningse 
Bosjes wordt dit niveau niet gehaald (Beheren op Niveau, RIS 265099). De padenstructuur heeft 
groot onderhoud nodig en de vervanging van parkmeubilair blijft achter. De prioriteit van beheer in 
de openbare ruimte ligt conform het Meerjarenprogramma wegonderhoud (RIS265100 ) bij de 
hoofdwegen, hoofdfietspaden en druk belopen routes in de woonwijken. Het onderhoudsniveau van 
de parken is derhalve op dit moment sober en doelmatig. Op basis van klachten en een 
veiligheidsinspectie wordt de situatie van de paden en het meubilair beoordeeld en waar nodig 
wordt plaatselijk gerepareerd. 
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Reacties uit de consultatie: 

 

 
 

Hoofdopmerkingen: 
 >175x: Voor verbetering van Groenbeheer. 

 >50x: Voor verbetering van paden en meubilair (banken, prullenbakken, toiletten etc.). 

 >40x: Overig (homo ontmoetingsplek, drugsoverlast, overige vragen/opmerkingen). 

 
Vragen en opmerkingen: 

Welke prioriteiten stelt de gemeente ten aanzien van onderhoud van wegen in en rondom het park? 
Waarom worden er bomen gekapt ( in kader beheer)? 
Is er achterstallig onderhoud? Is het mogelijk het onderhoud te typeren in onderdelen over  zowel grijs als 
groen? 
Zijn er voldoende middelen om de beheerambitie waar te maken? 
Scheveningse Bosjes, wat betekent bosopbouw/ bosomvorming voor groenonderhoud? 
Eenvormigheid in onderhoud , hoe te veranderen?  
Wat is de beleving van de parken?  
Waterpartij , hoe te beheren?  
Het 1 x per 5 jaar uitdunnen van bos in heel Den Haag, past dit bij de gestelde ambitie? 
Wat is regulier onderhoud en hoe verhoudt zich dit tot het ambitiedocument?  
Komt er meer geld beschikbaar voor onderhoud van straatmeubilair? 
Komen er meer handhavers? 
Is het mogelijk een publiek toilet te plaatsen in de Scheveningse Bosjes? 
Overlast homo ontmoetingsplek  
Onderhoud vloeit voort uit de beheerstrategie, kan dus meer of minder intensief zijn 
Ervaring heeft geleerd dat onderhoud niet langdurig is, zie Carnegielaan, hoe ziet het onderhoudsplan 
eruit en worden daar kinderen van basisschool bij ingezet? 
Hoe verhoudt groot onderhoud van afgelopen twee jaar zich tot achterstallig onderhoud wat nu 
genoemd wordt. Is gemeente in staat om onderhoud bij te houden? 
Doe wat aan de brandnetels. 
Goed idee, verjonging, meer lucht en ruimte voor de onder- en middenlaag van het bos, vergroting van 
de variëteit in bomen, struiken en planten, restauratie van de verharde paden, nieuwe banken die 
passen in de bosachtige omgeving. 
Is voorstander van beter onderhoud/beheer natuur, duidelijker parktoegangen, veiliger oversteken 
Teldersweg, met aandacht voor gebiedshistorie. 
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Groot onderhoud van de Scheveningse Bosjes is nodig, maar wel met behoud van de huidige staat.  
Beter onderhoud, meer zorg, ook i.v.m. het gebied als hondenuitlaatgebied. 
Verbetering d.m.v. onderhoud is altijd goed. 
Het is de taak van de gemeente het gebied eindelijk eens goed te onderhouden en niet te laten 
verpauperen en versnipperen, zoals tientallen jaren is gedaan. De oplossing ligt niet in het 
Internationaal Park, maar in goed bestuur. 
Prima idee, herkent wat er omschreven wordt in het plan 

Intensief gebruik van recreanten moet gecompenseerd worden door beter onderhoud en toezicht. 
Meer prullenbakken voor hondenpoep en afval. 
Door BBQ-en gaat het gras dood en blijft er een zandkuil achter waarover sporters vallen. Suggestie om 
een kleiner gebied te maken om te BBQ-en en eventueel vaste betonnen BBQ's te maken . 
Alle parken moeten blijven zoals ze zijn maar onderhoud is altijd goed. 
Tegen bomenkap Scheveningseweg en vrijmaken van beplanting van de oude stuifdijk. 
Onderhoud aan de bomen, wandel en fietspaden, speeltuin, maak zitbankjes en plaats meer 
prullenbakken. 
De paden kunnen een beurt gebruiken en er mogen een paar bankjes erbij, een paar extra lichtpunten 
en wat makkelijker oversteken. 
Onderhoud; kapotte banken en afval. 
Geen witte bankjes omdat onderhoud duur is. 
Kappen en snoeien gefaseerd (en liefst zo min mogelijk) uitvoeren i.v.m. meerjarig riet.  
Onderhoud van Park liever dan de gepresenteerde plannen alternatief: om de 3 parken te verenigen 
maak boulevard aan Ver Heullweg. 
Bos heeft beheer nodig 

Vernieuwing van de wegen. 

Onderhoud, toezicht en handhaving, volgens conceptreactie AVN. 

Graag meer prullenbakken. Zitten nu vol en 's zomers maken de vogels er een troep mee. 

Graag automatische toiletten. 

Controle en handhaving drugsoverlast? 

 
 
 

10. Verlichting 
 
Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema verlichting.  
 
LichtvisieDonkere gebieden zijn vrij zeldzaam in onze stad. De laatste jaren is duidelijk 
geworden dat verlichting gevolgen heeft voor natuur. Zo kan kunstlicht het bioritme van 
vogels verstoren. Een soortgroep die zeer gevoelig is voor verlichting zijn vleermuizen. De 
groengebieden die behoren tot het Internationaal Park worden beschouwd als belangrijk 
foerageergebied voor deze dieren. 
De gemeente De Haag heeft (nog) geen specifiek lichtbeleid. Op dit moment wordt gewerkt 
aan het opstellen van een lichtvisie voor de gehele stad. Een onderdeel van deze visie zal zijn 
het effect van openbare verlichting op natuur. In de lichtvisie worden kaarten opgenomen 
van gebieden die voor onze stadsnatuur belangrijk zijn. In deze gebieden moet met (extra) 
zorgvuldigheid moet worden omgegaan met het toepassen van verlichting.  
 
Het is bekend dat verlichting van paden in donkere gebieden een averechts effect kan hebben 
op de veiligheid van mensen. Een verlichte corridor zorgt ervoor dat het donkere omliggende 
gebied slechter zichtbaar is. Mensen kunnen dan juist niet zien wat er in de omgeving om hen 
heen gebeurt. 
 

Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
Verlichting op paden is verstorend voor de fauna. 
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11.  Honden 
 

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema honden en de 
ambitie zoals deze is opgenomen in het concept ambitiedocument. 
 
Hondenbeleid en losloopgebieden 
Uitgangspunt met betrekking tot het hondenbeleid en losloopgebieden is dat de buitenruimte 
multifunctioneel gebruikt kan worden waarbij één functie niet dominant is ten opzichte van andere 
functies.  
In de huidige situatie zijn de gehele Scheveningse Bosjes, exclusief speeltuin, aangemerkt als 
losloopgebied. De Waterpartij is ook losloopgebied, exclusief ligweides. Het Westbroekpark is 
verboden voor honden. Waar honden mogen lopen, los dan wel aangelijnd, geldt overal een 
opruimplicht voor de uitwerpselen. 
In het concept ambitiedocument wordt weinig geschreven over honden. Honden zijn nog steeds 
welkom in de Scheveningse Bosjes. De diverse gebruikersgroepen van de Bosjes dienen wel rekening 
met elkaar te houden. Ook kunnen andere belangen zoals natuur van invloed zijn op de te maken 
keuzes. Dit vraagt nadere uitwerking. 
 
Uitkomsten Stadspanel 2015 ( digitale enquête ingevuld door Hagenaars) 
10% van de ondervraagden in het stadspanel 2015 heeft een hond; voor Scheveningen is dat 13%. 
33% van de respondenten ervaart overlast van loslopende honden; in Scheveningen is dat 35%. 
 
  

Graag de paden verlichten, nu zijn de bosjes onveilig ’s avonds. 

Afstellen op de dieren, dus groen of slechts naar beneden schijnende lamp, verwerkt in de paden. 

Lantaarnpalen die 's nachts de rust van de vogels, eekhoorns verstoren. 

Het is slecht voor milieu, mens en natuur. Mensen kunnen een hoofd of armlamp gebruiken. 

Jaagt resterende vogels en zoogdieren weg. 

De 24-uurs verlichting kan nadelige effecten op de dieren hebben. Joggen over een verlicht paadje door 

een verder donker bos is waarschijnlijk voor veel joggers nog steeds niet heel aantrekkelijk. 

Niet goed in de Scheveningse Bosjes in de andere parken kan het wel. 

Milieu en Energie bewust zijn, de verlichting rond de park weglaten en genieten van de natuurlijke 

schemering en duister van de dag en nacht ervaren. 

Bij plannen veel ongewenste bezoekers 's avonds, dus verlichting nodig en meer handhaving. Het is nu 

donker, dat geeft rust voor buizerd e.a. vogels. 

Graag op de paden, vanwege hardlopen in de avond, durft nu niet. 

Zicht/situatie verslechterd voor omwonenden. 

 



 
 

27 
 

Reacties uit de consultatie: 
 

 
 

Hoofdopmerkingen: 
 114x: Voor behoud van losloopgebieden. 

 34x: Tegen hondenspeeltuin. 

 23x: Tegen behoud van losloopgebieden. 

 17x: Overige specifieke opmerkingen / vragen. 
 
 
 
Vragen en opmerkingen: 
Mag een losloopgebied zomaar worden ingeperkt? 
Kan het losloopgebied gehandhaafd blijven? 
Wat is de procedure voor aanpassing losloopgebied? Procedure is uitvoeringsbesluit/ aanhangsel APV. 
Wat is er in 2008 toegezegd over honden in het Scheveningse bos? RIS-besluit toewijzing losloopgebieden 
in/rond Scheveningse Bosjes: RIS161577 
Hoe groot is de hondenspeelplaats in de plannen? 
Voldoen regels hondenbeleid?  
Specifiek inrichten hondenveld(en)? Betekenis hondenwelzijn? Rest van de stad? 
Bewustzijn hondenbezitters: vernieling natuur door grote hoeveelheid honden. 
Bewustzijn hondenbezitters: loslopende honden worden als overlast gevend ervaren door andere recreanten. 
Problematiek uitlaatservices? 
Graag losloopgebieden voor honden handhaven. 
Hondenbezitters moeten welkom zijn en ook loslopende spelende honden. 

Bezwaar tegen verkleinen/verdwijnen losloopgebieden voor honden. 

Graag aparte uitlaatgebieden voor honden, om overlast van honden(-poep) te voorkomen. 

Graag een losloopgebied voor de hond in het park (dat ruim genoeg is). 

Graag regelen dat buiten losloopgebieden geen overlast van honden ontstaat. 
Hoe groot is de zandvlakte voor de speeltuin en het hondenuitrengebied? 
Hondenspeeltuin te ver weg, ongeschikt voor gemiddelde hond.  
Hondenlosloopgebied verdwijnt en slechts een uitrenveld. Wordt hondenbelasting nu aangepast? 

Speeltuintjes en hondenveldjes te dicht op elkaar en te grote inperking van losloopgebied. 

Mis ruiterpaden en mogelijkheid loslopen honden, s.v.p. uitlaatbeleid houden als het is. 
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Blij met inperken hondenlosloop. Ook honden hebben recht op ruimte, maar recreanten nog meer. 

Loslopen is goed in te perken, maar heeft extra handhaving nodig of ondoordringbare hagen of haagjeslangs 

het gebied. 

Scheveningse Bosjes is aan een upgrade toe, het wordt nu merendeels gebruikt als hondenuitlaat. Het is nodig 

om daar verandering in te brengen. 

Als hardloper heb ik veel last van loslopende honden, kan hier iets aan gedaan worden? 

Van de weinige losloopgebieden die Den Haag rijk is, zijn de Scheveningse bosjes er één van en dit moet zo 

blijven. Het gebied wordt voor 80% gebruikt door hondenbezitters, dus zouden die ook de meeste aanspraak op 

behoud van hun recreatiegebied moeten blijven houden.  

Honden moeten altijd welkom zijn in het bos, in 2008 is besloten dat een losloopgebied is. 

Dit gebied mag beperkt worden, strenger toezicht op hondenpoep opruimen en honden aan de riem. 

Het Scheveningse Bos is onbruikbaar voor gewone wandelaars. Als je daar een stukje gaat wandelen word je 

lastig gevallen door loslopende honden. En als je iets er van zeg wordt de eigenaar boos. Dus die zones zijn 

prima voor honden. 

 

12.  Cultuurhistorie 
 
Onderstaand volgt een beschrijving van het thema cultuurhistorie en de ambitie zoals deze is 
opgenomen in het concept ambitiedocument. 
 
Cultuurhistorisch onderzoek 
In het concept ambitiedocument is de cultuurhistorie van het groengebied een belangrijk thema. Het 
versterken van cultuurhistorische waarden is als doel aangemerkt in het concept ambitiedocument. 
Dit behoeft nadere uitwerking. Naar aanleiding van de reacties is  opdracht gegeven aan een 
onafhankelijk bureau (In Arcadië) voor het uitvoeren van een cultuurhistorisch onderzoek van het 
groengebied. Medio dit jaar zal een cultuurhistorische verkenning van het gebied worden opgeleverd 
die gebruikt kan worden bij het verdere participatie proces met de stad. 

 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
Wat gebeurt er met het Indisch Monument? 
Tolhek niet terugplaatsen, laten staan bij het kerkhof. Tolhek past niet meer op de Scheveningseweg vanwege 
de tram. 
Verzoek  om Kerkhoflaan niet door te trekken i.v.m. natuurvernietiging. 
Is het Scheveningsebos nog een dwaalbos? 
Wordt er onderzoek gedaan naar de Cultuurhistorische waarde van het bos en de historische elementen? 
Hoe wordt er omgegaan met de cultuurhistorische waarde van de Scheveningseweg? (Het aantasten van de 
Scheveningseweg, naar ontwerp van Constantijn Huijgens I is een ernstige schending van ons nationale 
cultuurgoed. De weg is een rijksmonument en dient onderhouden en in ere hersteld te worden). 
Het bijzondere karakter van het Westbroekpark en de vijver komen in nieuwe plan niet tot hun recht. 
Wordt er nog kunst toegevoegd in het park?  
Het plan wil historische functies terugbrengen (trappen, uitkijktoren etc.) en tegelijkertijd andere functies 
toevoegen. Waarom moet dat allemaal in 1 park samengebracht worden? En waarom moet wat ooit geweest is 
weer terug? 
Is er rekening gehouden met het behoud van het monument Englandspiel? 
Tegen omdat er geen rekening is gehouden met het Indisch monument. 
Verplaatsen van tolhek onzinnig, raakt anders zijn karakter kwijt. 
De huidige plannen van het ambitiedocument leiden naar mijn mening tot wezenlijke aantasting van de huidige  
parkachtige landschappen en daarmee verbonden cultuurhistorische waarden. 
Vind Scheveningse bosjes uit jaren 50 oorspronkelijk, vergelijkt ze met Duitse oerbossen, houden zo. 
Indisch monument lijkt verdwenen te zijn op kaartje, s.v.p. toevoegen. 
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Vernietiging van erfgoed; plan is mooi, maar kan overal elders zonder deze vernietiging. 
Indisch Monument. Hier moet het te allen tijde rustig zijn omdat dit een beladen plek is. 
Indisch monument en natuur laten zoals het nu is, zoek creatief naar oplossingen waarbij iedereen tevreden is. 
Tolpoort, het hier onderdoor lopen en de aan overkant van de Kerkhoflaan wandelen is belangrijk voor 
nabestaande, zie bijgevoegde foto's. 
Uniek duingebied, historisch en icoon voor stad. Geen oud cultuurbos kapot maken. 

 

 
13.  Waterstructuur 

 
Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleidskaders op het thema water in de openbare 
ruimte en de ambitie zoals deze is opgenomen in het concept ambitiedocument.  

 
Water in de openbare ruimte 
Water is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het is een levendig en tegelijk ook 
rustgevend element en het biedt een leefomgeving aan talrijke soorten planten en dieren. Water kan 
ook op een logische manier plekken verbinden. Daarnaast bieden waterstructuren in een bosrijke 
omgeving mogelijkheden voor planten en dieren om zich te vestigen, te verspreiden en te 
verplaatsen. Door water toe te voegen ontstaat er een nieuwe biotoop in het bosecosysteem 
waardoor de biodiversiteit kan worden verhoogd. Om dieren en planten een kans te geven het water 
te benutten, moeten de oeverzones op een natuurlijke wijze worden ingericht. 
  
Het toevoegen van waterelementen in de Scheveningse Bosjes, zoals beschreven in het concept 
ambitiedocument, is tweeledig.Een mogelijkheid voor het toevoegen van water is in de vorm van een 
speelelement, bedoeld voor met name de jongste bezoekers van het park. Dit kunnen enkele kleine 
speeltuigen met stromend water zijn, tot een speelvijver voor warme dagen. Uit 
gezondheidsoverwegingen en beperkingen van risico’s is het gemeentelijk beleid om bij alle nieuwe 
waterelementen in de openbare ruimte (indien direct contact met gebruikers aannemelijk is) uit te 
gaan van drinkwater als bron in combinatie met circulatie via zuiverende voorzieningen. 
  
Een andere manier om nieuw water in de Scheveningse Bosjes te brengen is het creëren van een 
waterloop of bosbeek. Een waterloop, zoals die in het ambitiedocument is opgenomen, wordt 
gevoed met water uit de omgeving via een pomp. Om het waterverbruik te beperken, is de 
aanbeveling de spreng te laten bestaan uit verschillende peilvakken die via stuwtjes in elkaar over 
stromen. Met een hoogteverschil van slechts enkele meters zal geen waterval ontstaan, maar als 
levend element kan het bijdragen aan een afwisselend natuurlijk karakter van het park. Het 
zuurstofrijke, stromende water kan een voor Den Haag unieke habitat bieden aan water- en 
oeverplanten, insecten en amfibieën. 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
Is het maken van een beek technisch mogelijk?  Hoe wordt het hoogteverschil overbrugd? 
Hoe onderhoudsgevoelig is het beheer van de beek en de cascade? 
Loopt het bos schade op door graven van een beek en wat gebeurt er met de waterstand/peil? 
Wordt er drinkwater door de beek geleid? Is dit niet heel erg duur? 
Speelvijver; is het water van zwemwaterkwaliteit?  
Is een speelvijver niet gevaarlijk i.v.m. verdrinken van kinderen? 
Kinderen kunnen ook verdrinken in 50cm diepte. Zwemwaterkwaliteit m.b.v. chemicaliën? Overbodig door zee 
en strand. 
Er zijn te veel ondiepe wateren in DH die bij mooi weer niet meer bezwembaar zijn. Dit kan voorkomen worden 
door rondpompen, maar is weer storingsgevoelig. 
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De voorgestelde aanleg van een beek die vanuit de waterpartij in de Scheveningse bosjes zou moeten 
uitmonden is een onnatuurlijke creatie van een waterstroom. Er is geen spreng of bron waaruit die beek zou 
kunnen ontstaan. 
Aanleg beekjes en vijver te duur en voegt onvoldoende toe. 
Een bosbeek is geen natuurlijk element. 
Is er rekening gehouden met rondvaartboten? 
Hoe hoog wordt de onderdoor vaarroute van de bruggen (i.v.m. met rondvaart/ooievaart)? 
Wegen de kosten op tegen het resultaat? 
 

 

14.  Entreepleinen 
  

Onderstaand volgt een beschrijving van het thema entreepleinen en de ambitie zoals deze is 

opgenomen in het concept ambitiedocument.  

 
Herkenbare entrees 
Herkenbare entrees voor het park zijn bedoeld om de bezoeker welkom te heten met bijvoorbeeld 
een informatiebord en de mogelijkheid te bieden om een fiets te stallen. Doel van het maken van 
herkenbare entrees is het uitnodigend te maken om het groengebied te betreden. Een (kleinschalig) 
entreeplein benadrukt de entree van het park en het achterliggende gebied. De entrees zijn 
eveneens een plek van ontmoeting. 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 

Hoe worden de entreepleinen vormgegeven? Is er sprake van veel verharding? Moeten hier bomen voor worden 
gekapt? 
Welk doel dienen de entreepleinen? 
Onduidelijk of er een ingang bij Hubertusviaduct komt; zou een verbetering zijn. 

Bezwaar tegen verstening en bomenkap voor een plein. 

Waken voor overdrijving en te grootstedelijke ambities. Den Haag is geen NY.  

Prima om een herkenbare entree te maken, maar maak het niet overdadig. 

Onnodig. Het gebied is het best bewaarde geheim van de stad. 

Slecht idee, toegangspleinen, dit hoort niet in een bos. 

Wat mankeert er aan de huidige vindbaarheid van de parken? Voor welk probleem is dit plan nu de oplossing? 
 
 
 

15.  Madurodam 
 
Onderstaand volgt een beschrijving ten aanzien van de uitbreidingswens van Madurodam.  
 
Uitbreidingsplannen van Madurodam 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in 2015 aangegeven een positieve grondhouding 
aan te nemen ten aanzien van de uitbreiding van Madurodam (RIS 285875). De uitbreiding van 
Madurodam betreft een particulier initiatief. Madurodam is hierover in gesprek met bewoners en 
belanghebbenden. De (eventuele) uitbreiding van Madurodam zal dan ook buiten het 
participatietraject van het Internationaal Park worden gehouden. Alle noodzakelijke wettelijke 
procedures zullen door Madurodam zelf worden doorlopen ( bestemmingsplan, flora en fauna, MER, 
e.d.). 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
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Hoe verhoudt de uitbreiding van Madurodam zich tot het ambitiedocument Internationaal Park? 
Uitbreiding van Madurodam staat haaks op plannen om het groen te verbeteren en te beschermen. 
Geen uitbreiding van Madurodam gewenst door de bewonersorganisaties. 
Uitbreiding niet richting de Waterpartij maar naast Drievliet of op de Binckhorst. 
Wat betekent de mogelijke uitbreiding van Madurodam voor het bosje? 

Kan Madurodam niet uitbreiding op het voorplein? 

 

16.  Naam Internationaal Park 

 
Onderstaand volgt een toelichting op de naam Internationaal Park.  
 
Werktitel Internationaal Park 
De naam Internationaal Park is een werktitel. De naam is afgeleid van de Internationale Zone, het 
gebied waarin de groengebieden zijn gelegen.  
De parken hebben natuurlijk al een eigen naam. Uitgangspunt in het concept ambitiedocument is dat 
ze deze blijven behouden. Voor de zichtbaarheid en communicatie (bijvoorbeeld een website) over 
het groengebied schept het meer duidelijkheid om een overkoepelende naam te hanteren. 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
Waarom de naam Internationaal Park? 
Kan er een andere naam dan Internationaal Park bedacht worden?  
Betekent de naam dat het park alleen voor expats en toeristen is? 
Waarom worden de oude namen niet gehouden? 
De term internationaal laten vallen, want dat suggereert dat Den Haag zich wil profileren met een soort Central 
Park-achtige constructie.  
Graag een andere naam bedenken 

 Haagse Park  

 Haagpark 

 Hofstad Park 

 Spinozapark 

 Vredespark 

 Eco Park Scheveningen 

 Louis Couperuspark 

 Stadspark Den Haag 

 Duinpark 

 Treaty Park 

 Een naam waarin Den Haag of The Hague in voorkomt 

 

 

17.  Financiën (categorie overig) 

 

Onderstaand volgt een beschrijving van de financiering en dekkingsmiddelen van het Internationaal 
Park zoals deze zijn opgenomen in de gebiedsvisie Internationale Zone. 

 

Financiering en dekkingsmiddelen van het Internationaal Park 
In de gebiedsvisie Internationale Zone (RIS 270672) is € 6 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpak 
van het Internationaal Park tot 2020. Hiervan is € 0,8 mln. specifiek bestemd voor 
kwaliteitsverbetering en oversteekbaarheid van de kruising Teldersweg/Scheveningseweg. Bij het 
coalitieakkoord 2014-2018 is hiernaast € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud 
in de Scheveningse Bosjes.  
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Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 

De begroting is niet op orde en draagt het risico in zich van tekorten van tientallen miljoenen euro's.  
Hoe wordt het plan gefinancierd? (inzicht in planonderdelen) Wat is de begroting? 

 Zonde van het geld. 
Besteed het geld liever aan onderhoud van bestaande gebieden en groen maken van overige gebieden in Den 
Haag. 
Spaar het geld uit totdat de Teldersweg verdiept aangelegd kan worden, bij voorkeur in de vorm van een 
volledige tunnel. 
Het geld kan beter anders besteed worden (zorg, huisvesting, opvang vluchtelingen etc.). 
Wat kosten de verbindingen? 

 

 

18.  Procedures (categorie overig) 

 

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige beleids- en wettelijke kaders die van toepassing 
zijn op het plangebied.  
 
Wet- en regelgeving die van toepassing is op het plangebied 
Zowel het gebied Westbroekpark / Belgisch Park als het gebied Van Stolkpark / Scheveningse Bosjes 
is een Rijksbeschermd Stadsgezicht. De bestaande kwaliteiten van het gebied zullen zoveel mogelijk 
in acht moeten worden genomen. De gemeente laat voor het gehele plangebied een 
Cultuurhistorische verkenning opstellen.  
Voor het internationaal Park geldt geen beheerplan, dit moet nog worden opgesteld. 
 
Het grootste deel van het gebied valt onder twee beheersverordeningen: Beheersverordening 
Wittebrug – Westbroekpark (vastgesteld door de raad op 14 april 2011) en Beheersverordening Van 
Stolkpark – Scheveningse Bosjes (vastgesteld door de raad op 25 april 2013). In de 
beheersverordeningen zijn diverse bestemmingen aan de gronden toegekend.  
Voor een groot deel van het Westbroekpark vigeert de bestemming ‘Natuur’, die gericht is op de 
volgende functies: ecologische verbindingszone en natuurgebied alsmede recreatief en educatief 
medegebruik. Voor allerhande ingrepen in de bodem of het verwijderen van beplantingen geldt een 
aanlegvergunningstelsel.  
Voor de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij vigeert de bestemming Groen-park 1 waarbij de 
functies ecologische verbindingszone, natuurgebied, wandelpark en extensief dagrecreatief 
medegebruik voorop staan. Ook hier geldt een aanlegvergunningstelsel.  
 
Bij de verdere uitwerking van plannen zal in ieder geval rekening moeten worden gehouden met de 
Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Op basis van flora- en 
faunaonderzoek dient te worden bekeken of mitigerende dan wel compenserende maatregelen 
nodig zijn. Het groengebied behoort tot de stedelijke ecologische hoofdstructuur, maar valt niet 
onder landelijke en provinciale ecologische verbindingszones.  
In het kader van de Natuurbeschermingswet zijn met name eventuele externe effecten op 
omliggende Natura 2000-gebieden van belang. Het Internationaal Park zelf is geen Natura 2000-
gebied. De groengebieden van het Internationaal Park vallen onder de Boswet. De Boswet gaat in de 
loop van 2016 op in de Nieuwe Natuurwet. 
 
In het vervolgtraject zal duidelijk moeten worden of op de uiteindelijke plannen een m.e.r.-plicht of 
een m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing zou kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de ingrepen. 
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat verbetering en onderhoud van de groengebieden van het 
Internationaal Park niet leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen en dat er geen noodzaak is om 
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voor deze activiteiten een MER op te stellen. 
 
Vragen en opmerkingen uit de consultatie: 
Wat betekent een Rijksbeschermd Stadsgezicht? 

Wat is er mogelijk volgens het huidige beheerplan? 

 Welke wet en regelgeving is van toepassing op het gebied? 

Wanneer worden natuur-procedures gevolgd? (MER, flora fauna e.d.) 

 

 

19.  Proces Consultatie 

 
Onderstaand volgt een beschrijving van het consultatieproces.  
 
Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden bij de planvorming 
Voor de totstandkoming van het ambitiedocument is een begeleidingsgroep opgericht met circa 15 
deelnemers uit diverse geledingen (bewoners, natuur, cultuur en sport) op het participatieniveau 
raadplegen. Deze groep is 3 maal bijeengekomen, waar mogelijk zijn de reacties van deze groep 
meegenomen in de visie. Ook de onderwerpen die zijn aangedragen uit de consultatie Gebiedsvisie 
Internationale Zone (2014) zijn meegenomen als input voor de visie. 
Daarnaast heeft het ambitiedocument 8 weken ter inzage gelegen ( 18 november 2015 - 17 januari 
2016) voor reactie. Naar aanleiding van de vele reacties is besloten om een nieuw proces te starten 
waarin ruimte wordt gegeven aan de inbreng van geïnteresseerde en betrokken Hagenaars. 

 
Reacties uit de consultatie: 
 

Hoofdopmerkingen: 
 >100x: Negatief over communicatie en verloop van planvorming. 

 
Vragen en opmerkingen: 
Wie zijn er betrokken geweest bij de totstandkoming van het ambitiedocument? 
Worden bewonersorganisaties en belanghebbenden betrokken bij de uitwerking? 
Is er geïnventariseerd wat de bewoners willen? 
Verzoek om een projectorganisatie op te tuigen om de plannen uit te werken. Verzoek om co-creatie met de 
wijkverenigingen. 
Verzoek van de bewonersorganisaties om het verdere traject in co-creatie uit te werken. 
Hoe wordt de inbreng van burgers en wijkverenigingen meegenomen in de plannen?  

Belanghebbenden voelen zich onvoldoende bij het proces betrokken. 

Welke belangen worden er afgewogen tussen doelgroepen? 

Is er ook een Engelstalige versie van de informatie beschikbaar? 

Verbaasd dat dergelijk ingrijpende plannen zonder bewonersparticipatie zijn ontwikkeld (en wellicht ook 
doorgevoerd worden). 
De gemeente is losgeslagen en luistert niet naar de bewoners waar ze werkzaam voor is. Verzoek om mij en alle 
bewoners uit te leggen welke stappen ondernomen zijn om burgers te betrekken en te horen en wat er met de 
geluiden gedaan is/wordt.  
Er is geen gedegen inventarisatie gedaan en geen behoeftepeiling. 
Onze inbreng zou worden meegenomen? Alles is stiekem gegaan. Houdt een referendum. 
Vindt informatievoorziening en communicatie over plan niet transparant. 
Plan lijkt geschreven om een vooringenomen stelling te bevestigen; gemeente biedt nauwelijks ruimte voor 
creëren van draagvlak bij burgers. 
Tegen extern parkbestuur en fondsenwerving. 
Nergens blijkt of wens van internationale doelgroep, omwonende of Hagenaars is onderzocht. 
Het document is te commercieel opgesteld door plaatjes en praatjes. Niet duidelijk uit het document met welke 
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organisaties of vertegenwoordigers uit de buurt de planmakers contact hebben gehad bij het ontwikkelen van 
het plan.  
Het argument dat te weinig mensen gebruik maken van het gebied. Over welke doelgroepen gaat het dan? De 
expats die rond dit gebied wonen? De mensen die van rust houden in deze hectische omgeving weten het bos te 
vinden, maar waarschijnlijk geven deze mensen te weinig geld uit. 

 

20.  Proteststemmen  
 
Reacties uit de consultatie: 
 

Hoofdopmerkingen:  
 >250x: Tegen de plannen in het algemeen zonder uitgebreide toelichting.  

 
 
Vragen en opmerkingen: 
Plan is overbodig, alles wat men wil is er al (horeca, rust, natuur, vertier). 
Graag alles zo houden zoals het nu is. 
Idioot prestigieus plan. 
Laat de natuur, pleeg onderhoud aan de paden, laat de informele infrastructuur intact, laat de bomen staan, 
laat de kinderen vrij, laat de ruiters op de paardenpaden, laat de mensen die koffie willen drinken café 
Prinsenvink aandoen of tennispark de Bataaf of zet een kiosk bij Madurodam. 
Niemand in mijn wijk (Archipel) staat achter dit plan, welke argument blijft er dan nog over? 
Geen betonnen park, wordt te veel groen gesloopt en natuurlijke habitat van vele dieren verstoord. 
Onzalig plan. Niet nodig en de stad wordt er niet mooier of leefbaarder door en het kost zoveel geld. Geld kan 
beter besteed worden aan onderhoud en evt. opschoning of verfraaiing van de huidige parken (en 
buurtinitiatieven). 
Bezwaar namens inmiddels overleden vriendin. (o.a. Scheveningseweg, -bosjes en Kerkhoflaan). 
Grootheidswaanzin, focus ligt alleen op bezoekers en niet op bewoners. 
Laat het park zoals het is, Den haag mag zijn charme niet verliezen door vernieuwingen. 
Denk aan voorgangers die halverwege gekeerd zijn bij slechte plannen (Dwarsweg, prins Bernhardviaduct, etc.) 
en luister naar uw inwoners. 
Te duur, hoogdravend, te groots, te veel gekopieerd, te veel beton. 
Algemene bezwaarschriften en felle proteststemmen.  
 
 
 
 

21.  Voorstemmen 
 

Reacties uit de consultatie: 
Steunbetuigingen (algemeen) voor het realiseren van het ambitiedocument. ( 23x) 
 
Vragen en opmerkingen: 
Ik vind het een goed idee om parken met elkaar te verbinden en zones in te richten voor verschillende 
recreatieve groepen. En het plan is mooi uitgewerkt. Ik ben heel benieuwd hoe het er in het echt uit gaat zien. 
Ik vind het een uitstekend idee. 
Ik hoop van harte dat ondanks de protest acties de ontwikkeling van het internationale park toch doorgaat. Nu 
is het de zwijgende meerderheid die nu de dupe wordt van een groep actievoerders.  
Topplan, DOORGAAN. 
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Reactie AVN: circa 100x 


