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Den Haag, 18 juli 2019 

 

Betreft: Koekamp – bestemmingsplan  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, 

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.  

Deze uitspraak bevreemdt ons zeer, omdat er geen enkel draagvlak is voor het bestemmingsplan. Alle 

beschermingsregimes en al hun doelstellingen doen er ineens niet meer toe. Sterker nog er wordt met dit 

bestemmingsplan grote schade toegebracht. Alle betrokken bewoners- en natuur- organisaties hebben daarom 

bezwaren. We hebben alternatieven aangedragen, maar die zijn alle van tafel geveegd. De antwoorden van de 

gemeente op de zienswijzen schieten schromelijk te kort.   

Wanneer uw gemeenteraad instemt met dit bestemmingsplan gaan grote cultuurhistorische waarden verloren. 

Dan schoffeert u niet alleen de beschermingsregimes en hun doelstellingen, maar ook de bewoners- en 

natuurorganisaties, die de nodige inspanningen hebben gepleegd om alternatieven uit te werken.  
We hebben het over de Haagse Kracht. Uw kiezers.  

De nog uit te werken plannen, waarvoor de wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen in het bestemmingsplan, 

zullen alleen ter info vooraf aan de raad worden gestuurd, als ze ten koste gaan van bomen. Terwijl het college 

nog geen idee heeft wat de consequenties zijn. Niet alleen voor de bomen en het groen maar ook voor de 

natuur- en cultuurhistorische waarden. Staatsbosbeheer kan gewoon zijn gang gaan. Ook op hier staat de 

Haagse Kracht buiten spel.  

Democratie en samenspraak zouden een groot goed moeten zijn, maar hier gaat het ernstig mank. 

We doen een beroep op u om hierin verbetering aan te brengen. 

Verder zeggen Staatsbosbeheer en de gemeente dat we toch blij moeten zijn met het extra groen. Er komt  

3000 m2  groen bij. Het grind wordt namelijk vervangen door gras. Beide organisaties hebben dit meerdere 

keren herhaald. 

Ook deze uitspraak bevreemdt ons zeer. Menen beide organisaties nu serieus dat een monocultuur van gras te 

vergelijken is met eeuwenoude bomen, die ieder op zich al een ecosysteem vormen.  

We geven gewoon maar even een voorbeeld: een vogel kan in een boom een nest maken, jongen 

grootbrengen, voedsel vinden, rust en veiligheid zoeken bij gevaar. Zou die zelfde vogel dat alles ook kunnen 

doen op het grasveld?  

Ik dank u voor uw aandacht. 


