VAN DE WERKGROEPEN

VISIE DENKTANK
BOSJES EN PARK

Sneeuwpret in de Scheveningse Bosjes

Twee jaar geleden leidden de plannen van de jonge land-

De een wil meer netheid, de ander juist ruige natuur; de een

schapsarchitecten voor het Internationale Park (Scheveningse

wil overal zijn hond kunnen uitlaten, de ander is zo bang voor

bosjes en Westbroekpark) tot veel commotie. 3200 bewoners

honden dat hij het bos niet in durft. Toch hadden de reacties

schreven een reactie, 7000 ondertekenden een petitie, 1500

ook veel gemeen. Bijna iedereen sprak zich uit voor behoud

kwamen naar de demonstratie. Wethouder Revis trok daarop

van het bos en voor betere verbindingen over de Teldersweg.

de plannen in. Hij besloot een denktank in te stellen.

En tegen meer reuring, zoals het eerdere plan voorstelde.
In de visie staat het behoud van het oppervlak bos en park

De wethouder stelt een denktank in

dan ook centraal. Dat is helaas niet vanzelfsprekend: velen

Er werden acht ‘stadslabs’ in de acht stadsdelen gehouden.

willen er juist een stukje van hebben, voor een nieuw

Daar kwamen acht denktankleden uit voort. De wethouder

restaurant, een uitbreiding van Madurodam, de Bataaf, de

voegde nog vier leden toe. De denktank kreeg de opdracht een

begraafplaats, een Indisch herinneringscentrum, de tram, een

visie voor bos en park te schrijven, met ondersteuning van de

hoteltoren, een verkeersweg ... In het verleden zijn veel

gemeente en andere experts.

aanslagen op bos en park afgeslagen maar niet allemaal.

Het samenstellen van de denktank was geen democratisch

Madurodam kreeg van de gemeenteraad toestemming om

proces, waarin iedere belangstellende een gelijkwaardige

een tweede keer uit te breiden in het bos. Met 6000 m2, wel

stem kon uitbrengen op kandidaten. De opkomst in de

minder dan aanvankelijk gewild. Madurodam maakte

verschillende stadsdelen verschilde enorm, waardoor toeval

overigens geen deel uit van de opdracht van de denktank,

bij de samenstelling een grote rol speelde. Doorgaans bestaan

evenmin als de vernieuwing van het tramspoor langs de

denktanks uit vertegenwoordigers van lokale bewoners-

Scheveningseweg.

organisaties en belangenorganisaties. Zij zijn verkozen en
komen op voor de verschillende belangen, hebben veel kennis

‘Dodo’ oplossing voor de Teldersweg

in huis, zijn gewend te polderen, en houden contact met hun

De drukke Teldersweg snijdt de Bosjes doormidden en geeft

achterban door bijeenkomsten, nieuwsbrieven, bladen,

veel geluidsoverlast. Daarvoor stelt de denktank een ‘dodo’

websites enz.

oplossing voor, dicht open-dicht open. De weg wordt verdiept
aangelegd en op twee plaatsen komt er een via-/ecoduct op

4

Een visie die door velen wordt gedragen

maaiveldhoogte overheen, bij de Ver-Huëllweg en bij het

Desondanks is de visie van de denktank, door naar veel

Indisch monument. Voordeel is dat dit minder kost dan

verschillende mensen te luisteren en open te staan voor de

eerder voorgestelde tunnels. Consequentie is wel dat de

verschillende meningen en belangen in de stad, toch een

Ver Huëllweg dan voor auto’s moet worden afgesloten. Het is

mooie synthese geworden, die door velen wordt ondersteund.

belangrijk dit mee te nemen in een integraal plan voor de

Natuurlijk waren de reacties op de plannen niet eensluidend.

Teldersweg.
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grootschalige evenementen te beperken tot twee, zoals dat al
vele tientallen jaren het geval is, maar wel ruimte te bieden
aan passende kleine evenementen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat geluid wordt beperkt, ook met het oog
op de omringende woonwijken met veel jonge gezinnen.
Met dit punt hadden de raadsleden moeite. 22 raadsleden
stemden voor een voorstel meer evenementen in het
Westbroekpark te houden, maar een nipte meerderheid van
23 was daar tegen.
Raadsbesluit en uitvoeringsplan
De wethouder stelde voor de visie integraal over te nemen en
begin 2018 een uitwerkingsplan voor te leggen. In de
gemeenteraad kreeg dit voorstel eind november een grote

Kuieren in de Bosjes

meerderheid: 39 stemmen voor, 6 raadsleden waren tegen.
De leden van de denktank waren blij met de vele compli-

Beheer van het bos voor de natuur

menten voor hun uitgebalanceerde visie.

Hoe geven we meer kansen aan de natuur? De AVN gaf
opdracht voor een vogelonderzoek, twee bosecologen gaven

Meer informatie

advies. Belangrijk zijn goede verbindingen binnen en tussen

De visie van de Denktank is te vinden op

groengebieden, rustgebieden, dood hout, zoomvegetaties,

www.denktankscheveningsebosjes.nl

vrijstelling van oude bomen, het weer open maken van

Onder het kopje ’Geschiedenis’ staan ook samenvattingen

dichtgegroeide stukken grond, het gebruik van inheems

over de geschiedenis van de Scheveningse Bosjes en van

plantmateriaal uit de buurt. Ook wordt geadviseerd het

het Westbroekpark.

aantal (asfalt)paden te verminderen. De denktank adviseert
dat een beheerplatform van gebruikers, natuurorganisaties,

Namens de Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen,

omwonenden, gemeente enz. de visie meer in detail uitwerkt

Caroline de Jong-Boon, tekst en beeld

in een beheerplan. Belangrijk blijft ook het onderhoud van
paden en voorzieningen.
Evenementen
Massa-evenementen in het park beperken tot twee per jaar
Binnen de denktank was er discussie tussen degenen die
bang zijn voor Amsterdamse toestanden, waarbij het park
gaandeweg wordt vernietigd door steeds meer grootschalige
commerciële evenementen, en de vertegenwoordiger van de
jongeren, die wel meer evenementen wil, maar dan kleinschalig, cultureel en passend bij het karakter van het park.
Het gebruik voor telkens meer commerciële evenementen is
een probleem voor de gangbare parkgebruikers van alle
nationaliteiten, die er bij mooi weer graag komen om te
picknicken of een balletje te trappen. Scholen houden er aan
het eind van het schooljaar ook vaak sportdagen. Het
bezwaar van grote evenementen is dat de speelweide voor
deze gebruikers al vanaf de opbouw nauwelijks meer
toegankelijk is en dat het risico bestaat dat de grasmat
daarna vernield is. Voor de natuur is het belangrijk geen
evenementen te houden in het broedseizoen.
In de visie staat een mooi compromis, namelijk het aantal

Kanaal en Westbroekpark met zelfbedieningspontje
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