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Mail gestuurd 22 juli mbt Gebiedsvisie Internationale Zone 
 
Mevrouw, mijnheer,  
  
De wijkvereniging van Stolkpark heeft de gelegenheid gekregen om een bijdrage te leveren 
bij de gedachtevorming voor het duurzame park voor de vrede/ groengebied  rond de 
internationale zone. Als vervolg daarop waren wij ook uitgenodigd voor de bijeenkomst rond 
de gebiedsvisie voor de Internationale zone, die onlangs heeft plaats gevonden. Wij zijn blij 
dat wij daartoe in de gelegenheid zijn gesteld. Naast ons eerdere schriftelijke commentaar 
op de presentaties van de drie bureaus rond het duurzame park voor de vrede, dat wij in het 
kader van dat proces aan de projectleider hebben gestuurd (de heer Weijzen) willen wij ook 
nu onze eerste opmerkingen bij de presentatie in het kader van de gebiedsvisie kenbaar 
maken. Naar wij begrijpen, vindt eerdaags een bestuurlijk behandeling plaats. Naast de 
inhoudelijk opmerkingen, die zijn bijgevoegd, is voor ons ook de procedure belangrijk.  Die 
moet (van tevoren) duidelijk zijn, zodat wij als wijkvereniging een  reactie kunnen 
voorbereiden, liefst aan de hand van een schriftelijke gebiedsvisie.  
  
Wij hopen dat wij door deze bijdrage onze betrokkenheid  bij de ontwikkelingen in en rond 
onze wijk en het omringende groengebied aan u kunnen overbrengen.  
  
  
met vriendelijke groet, Els Fischer 
  
wijkvereniging van Stolkpark, portefeuille groen (en grijs) 
 
 
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst  
 
Belangrijke punten zijn: 
• Ruimte en rust in de groengebieden. Het behouden en versterken van natuur en groen. Zowel de 

rustige delen van het parkgebied als de wat meer ontwikkelde delen van het parkgebied worden 
ook nu al intensief benut. Met name het groene karakter is bepalend voor de beleving van in 
ieder geval onze wijkbewoners en de vele honderuitlaters, maar ook voor de aanwezige flora en 
fauna.  

• Het verbinden van verschillende delen van de groengebieden (NB met name ook de twee helften 
van de Scheveningse Bosjes ter hoogte van de Teldersweg). Dat geldt zowel voor het doorlopen 
van het groen als voor het padenstelsel. 

• Zorgvliet blijft gesloten en intiem (en hondenvrij) , wel makkelijker kopen van kaartjes. 
• Om de toegankelijkheid van de groengebieden optimaal te houden is er wel  onderhoud nodig: 

nu en in de toekomst. Wij constateren nu dat er gaten in paden ontstaan, en straatmeubilair 
vervangen zou moeten worden ook aan zeekant in de Scheveningse Bosjes. Wij merken 
overigens op dat het contact hierover met de groenbeheerder van Scheveningen heel plezierig 
verloopt.  

• Op sommige kaarten in de presentatie zijn delen van het groen niet aangegeven, hoewel ze wel 
behoren tot de stedelijke ecologische hoofdstructuur en belangrijk zijn voor de ecologische 
verbindingen tussen verschillende delen van het groen. Bijvoorbeeld achter Madurodam, rond 
de Bataaf en langs het Hubertusviaduct. Dit is wel een essentieel element. 
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Zorgpunt: 
De gemeente heeft de regierol onder invloed van de financiële crisis losgelaten: hoeveel ruimte laat  
de visie aan particulier initiatief om "interessante" projecten op te zetten. Schept de visie voldoende 
kader voor toetsing van gemeentelijke of particuliere plannen? 
 
Detailpunten naar aanleiding van de presentatie. 

- Fietsroute van duin tot duin niet alleen langs kust, maar ook meer naar binnen.   
De Landelijke Fietsroute LF1 bestaat al, kan wel beter/veiliger, bijvoorbeeld bij oversteek Nieuwe  
Parklaan, Scheveningseweg, voetgangersgebied Westduinweg enz. 
 

- Formeel terrasje, ook informeel bij bankje in het park bij de uitkijktoren. 
Het ontmoeten van bezoekers daar is er al ook zonder uitkijktoren. Hondenbezitters, ook 
internationals ontmoeten elkaar daar dagelijks bij de bankjes. NB bij plannen voor een uitkijktoren: 
De vroegere uitkijktoren is afgebroken omdat hij gevaarlijk was en onderhevig aan vernielingen.  
 

- Hiërarchie van wegen: niet alles asfalt zoals nu, in de plaats daarvan bv schelpenpad. 
Traditioneel werd schelpenasfalt gebruikt, zou dat weer kunnen? Ook een zandpad maken waarop 
men kan joggen? 
 

- Belvedère: struiken wegsnoeien?  op top Belvedèreduin staan 100 jaar oude dennen, die een 
belangrijk onderdeel zijn van de vegetatie  en karakteristiek voor het Belvedereduin.  
 

- eetgelegenheden in het groen 
Het wokrestaurant in het Westbroekpark zou graag het theeterras en grasveld veranderen in een  
parkeerterrein. Dat gaat ten koste van groen en allure. Het karakter van een theetuin wordt daarmee 
ernstig geweld aan gedaan.  Op de toegangsweg naar het restaurant zijn nu parkeerplekken met 
betaald parkeren ( overeenkomstig de regeling in de hele wijk van 10 tot 24 uur). Een alternatief is 
bijvoorbeeld betaald parkeren van 10-18 uur, waardoor bezoekers van het restaurant in de 
avonduren probleemloos kunnen parkeren. 
 


