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inspreektekst raadsvergadering 23 november Visie Scheveningse Bosjes en Westbroekpark 
 
 
Voorzitter, leden van de gemeenteraad, 
 
De wijkvereniging van Stolkpark  wil graag samen met de Bewonersorganisatie Noordelijk 
Scheveningen en de wijkvereniging Wittebrug en Duttendel stilstaan bij het voorstel voor 
evenementenbeleid in de Visie voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark.  
 
Waar is het Westbroekpark voor bedoeld en wat is de huidige praktijk? Winter, voorjaar, zomer en 
herfst wordt het park intensief gebruikt. Gewone wandelaars, spelende kinderen, oefenende 
sporters waaronder de brandweer, sportdagen van scholen, en natuurlijk allerlei informele picknicks 
en barbecues. Heeft u wel eens iemand op het Malieveld zien barbecueën? Het Westbroekpark is 
juist door zijn schaal en inrichting een prachtige setting voor dit soort ongedwongen recreatie en 
ontspanning door heel veel verschillende gewone Hagenaars; alle nationaliteiten en alle leeftijden 
maken veelvuldig gebruik van het park1.  Er zijn eerdaags twee uitspanningen, de al bestaande 
Waterkant en het toekomstige Greens, en er is het Wokrestaurant. Voldoende plekken voor een 
kopje koffie of thee en wat te eten. 
 
De beplanting rondom het park heeft natuurwaarden, zodat er ook kan worden genoten van vogels 
en planten, het rosarium is internationaal gerenommeerd. De gemeente organiseert er jaarlijks een 
rozenfestival met deelnemers uit de hele wereld. Het park loopt nu al tegen de grenzen aan van zijn 
capaciteit. Dat leidt tot ongewenste neveneffecten, namelijk verplaatsing van activiteiten als 
barbecueën  en balspelen naar het rosarium dat daardoor vertrapt wordt en ongeschikt voor is.  
 
Het park wordt twee maal per jaar benut voor een festival, waarbij een groot deel van het park niet 
toegankelijk is voor het gewone publiek. Opbouw  en herstel leggen bovendien nog langer beslag op 
het park.  Herstel van de grasmat heeft voldoende tijd nodig en avondevenementen zijn door licht en 
geluid verstorend voor het dierenleven, zeker in het broedseizoen.  
Als de ruimte op nog meer dagen  zou worden beperkt dan nu door meer evenementen zal het 
misbruik van het rosarium nog erger worden. Het  levert  meer overlast voor het park zelf en 
natuurlijk ook voor de omwonenden.  Vergeet ook niet dat het Westbroekpark in een kom ligt en 
geluid tegen de hellingen en over het water van de Haringkade vèr draagt.  
 
Op welke wijze kan je een dergelijke parel koesteren en behouden? Door er goed onderhoud te laten 
plaatsvinden, door het open gedeelte te benutten voor sport en spel, door het rosarium en de vaste 
plantentuin zijn unieke karakter te laten behouden voor rustige recreatie èn daarop te handhaven en 
door het aantal evenementen te beperken. Het voorstel van de Denktank sluit daar goed bij aan.  
 
Tot slot: Waarom moet  het gebruik voor dagelijkse recreatie en sport en spel wijken voor 
evenementen? Waarom zijn de gewone  gebruikers van het park minder belangrijk dan de bezoekers 
van commerciële foodmarkten? Het gaat om flinke aantallen gewone bezoekers en afkomstig uit de 
hele stad ! Het is een van de weinige plekken in Den Haag waar zo’n grote diversiteit aan groepen uit 
de samenleving vertegenwoordigd is. Dat is iets om te koesteren. Er is maar een beperkt aantal 
plaatsen in de stad waar dát kan.  

                                                      
1 Een fotocollage is bij de tekst gevoegd. 


