Den Haag, 28 oktober 2020
Betreft: Bomenstichting Den Haag over de Nota Stadsnatuur

Geachte leden van de Commissie Leefomgeving en wethouder,
De Bomenstichting Den Haag heeft u vorige week een brief geschreven met haar rectie op de Nota
Stadsnatuur.
De kern van onze reactie is de ernst en urgentie van achteruitgang van de biodiversiteit.
Gezaghebbende deskundigen – nationaal en internationaal - luidden de noodklok: het gaat heel
slecht met de natuur. Het tempo van uitsterven van soorten neemt met schrikbarende snelheid
toe. Zij waarschuwen dat dat óók ernstige gevolgen heeft voor mensen. Want u weet, de mens
kán niet zonder natuur.
Zij allen benadrukken daarom dat we gezamenlijk de schouders eronder zetten om maatregelen te
nemen om de achteruitgang om te buigen richting herstel. Dat is nodig omdat tot nu toe alle
inspanningen onvoldoende zijn gebleken.
De achteruitgang van de biodiversiteit wordt veroorzaakt door een reeks van factoren: doden,
habitatvernietiging, verstoring, versnippering, vervuiling, verlichting, verzuring, vermesting,
verstikstoffing, bodemverdichting, recreatiedruk. Al deze factoren spelen een rol in Den Haag.
De gemeente Den Haag kan als groot grondgebruiker een crúciale rol spelen. Den Haag kan hierin
het goede voorbeeld geven.
De Nota Stadsnatuur zou het verschil kunnen en moeten maken omdat de stad plannen maakt
voor extreme verdichting en daarmee weinig ruimte overlaat aan de natuur en biodiversiteit.
We geven een voorbeeld. De Binckhorst.
In de nu nog vigerende Nota Ecologische Verbindingszones staat een “kerngebied in ontwikkeling”
ingetekend: een stadspark in de Binckhorst. Gelegen aan de zee zijde van de begraafplaats St
Barbara tot aan de Trekvaart. Dit stadspark staat niet in de Nota Stadsnatuur en ook niet in de
recente tekeningen van de Binckhorst. Het stadspark is dus verdwenen. Andere wethouders
hebben de ruimte gewoon ingepikt.
We geven nog een voorbeeld. De Haagse beekzone. Een wat raadselachtige passage! De
groenstrook tussen de Houtrustweg en Kranenburgerweg is "gereserveerd" voor een trambaan in
de toekomst, de Houtrustweg wordt verbreed én de strook is "onderdeel van de Nota Haagse
Iconen waarbij in de toekomst functies zoals recreatie in de vorm van wandelpaden en
verblijfsplekken worden toegevoegd". Dat is wel knap, een trambaan én wandelpaden én
verblijfplaatsen in zo'n smalle strook, die ook nog eens hoort tot de Ecologische Hoofdstructuur
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waarvan het college zich verplicht heeft om hem duurzaam in stand te houden en te versterken!
Ook hier: een strook groen wordt gewoon afgepakt door een andere wethouder. Het is een
minachting van natuur en biodiversiteit.
Een nadere toelichting is hier zeker op z’n plaats.
De Nota Stadsnatuur zou met het formuleren van een taskforce een keerpunt moeten zijn in het
beleid en beheer. De Nota Stadsnatuur zou ook aanleiding moeten zijn om de verdeling van het
ruimtegebruik in de stad onder de loep te nemen. Het is daarom dat we onze brief ook aan de 5
betrokken wethouders hebben gestuurd omdat zij allen beslag leggen op de openbare ruimte.
Als taskforce verzoeken we dringend het oppervlak van infrastructuur te verminderen van 20%
naar 15% en het vrijgekomen oppervlak te vergroenen.
Om de taskforce in goede banen te leiden zou de wethouder buitenruimte de leiding moeten
krijgen. De andere wethouders dragen vanuit ieders verantwoordelijkheid bij aan het herstel van
de biodiversiteit.
Over financiën. De wethouder schrijft binnen het budget te kunnen werken. Dat is vreemd want er
is al jaren veel meer geld nodig voor beheer en onderhoud van groen. Je ziet het overal in de stad.
En de groenbeheerders klagen er al jaren over dat ze niet kunnen doen wat ze graag zouden willen
vanwege het gebrek aan geld.
We bevelen daarom aan om een deel van de ENECO-gelden te besteden aan uitbreiding van het
areaal natuur, omdat natuur bij uitstek een grote bijdrage levert aan duurzaamheid; denk maar
aan de rol van bomen bij het verminderen van wateroverlast en hittestress.
Wij vragen het stadspark in de Binckhorst weer terug te brengen in de plannen. Natuur en
biodiversiteit moeten het juist van deze gebieden hebben.
We verwachten dat de wethouder zich houdt aan de verplichting om de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur in stand te houden met als doel de natuur en biodiversiteit te herstellen. En dat hij
dit vast laat leggen in bestemmingsplannen.
Wij verwachten van deze wethouder bovenal dat hij ervoor knokt om veel meer ruimte aan natuur
en biodiversiteit te geven.
We verwijzen verder naar onze brief met aanbevelingen.
Dank u wel.
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