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Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Actieprogramma
Inhoud geven aan de ambities en aanbevelingen uit het
nieuwe beleidsplan zal in de komende jaren leiden tot
concrete acties. In de nota is daarvoor een planning
opgenomen. Meer informatie over het actieprogramma
en de uitwerking van het actieprogramma is beschikbaar
op de hieronder genoemde website.

Groen kleurt de stad
Beleidsplan voor het Haagse groen 2005 - 2015

Meer informatie
De volledige tekst van het Beleidsplan voor het Haagse
groen “Groen kleurt de stad” 2005 - 2015 is beschikbaar op
www.denhaag.nl/beleidsplangroen.
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Ambities:

Den Haag is door haar omvangrijke groen
voor veel Hagenaars en bezoekers een aantrekkelijke stad. Niet voor niets heet de
hofstad: ”Den Haag, groene stad aan zee”.
Maar hoe belangrijk is dit groen? Welk groen
moet extra beschermd worden en wat moet
verbeterd worden? Wat is haar waarde voor de
stad? Om de kwaliteit vast te houden, heeft
de gemeente Den Haag een nieuw beleidsplan
voor het Haagse groen opgesteld: “Groen
kleurt de stad”. Het plan heeft ruimschoots
aandacht voor het gebruik en de beleving van
het groen, het beheer en onderhoud én de

Ruimte voor groen in en om de stad
Den Haag is volop in beweging. Veranderingen bieden mogelijkheden voor aanleg van nieuw groen of een betere verdeling ervan.
Nieuw groen in oude wijken is hiervan een mooi voorbeeld. Door
het instellen van een Stedelijke Groene Hoofdstructuur krijgt het
beeldbepalende en meest belangrijke groen extra bescherming.
Aangegeven wordt ook waar de groene en recreatieve voorzieningen moeten worden verbeterd, zwakke schakels versterkt en
barrières moeten worden opgeheven. De nadruk ligt vooral op
doorgaande verbindingen als Kijkduin-Midden Delfland, de Vlieten Zwethzone, de relatie tussen de Oost- en Westduinen en de
verbindingen met het Groene Hart van de provincie Zuid-Holland.

verdeling van het groen over de stad.

Toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen

Haags groen
In grote lijnen bestaat het Haagse groen uit stadsparken, duinen, bossen, landgoederen, recreatiegebieden, amateurtuincomplexen, wijk- en buurtgroen, straatbomen, monumentale bomen, sportvelden en heel veel particuliere tuinen. Alles bij elkaar
maakt dit Den Haag tot een groene stad, van belang
voor de mens en de natuur. In het nieuwe beleidsplan:
“Groen kleurt de stad” presenteert de gemeente haar
groene doelstellingen voor de periode 2005 - 2015.
Ook wordt de Stedelijke Groene Hoofdstructuur gedefinieerd en een viertal concrete ambities benoemd.

“Groen kleurt de stad”
Het beleidsplan is een leidraad voor inrichting, beheer
en gebruik van het groen. De nadruk ligt vooral op
gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel bij de
beheerder als bij de gebruiker van het groen.
Daarnaast geeft het beleidsplan een indicatie hoe het
groen over de stad verdeeld kan worden.

De toegankelijkheid, het gebruik en de beleving van het groen
worden zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen van de
gebruiker. Aandacht is er voor nieuwe manieren van groengebruik
en groenbeleving als gevolg van maatschappelijke veranderingen
en wijzigingen in de bevolkingssamenstelling. Voorbeelden zijn
de wijkparken De Verademing, de Hof van Heden, De Punt en het
vernieuwde Melis Stokepark.
Inrichting, beheer en onderhoud
Inrichting, beheer en onderhoud van het groen bepalen in belangrijke mate het gebruik en de beleving ervan. In de nota wordt,
afgestemd op de specifieke groensoorten, aangegeven hoe de
gemeente in de komende jaren de kwaliteit van het groen op het
voorgeschreven niveau wil houden. Voor de uitwerking hiervan
worden beheervisies en beheerplannen voor straatbomen, monumentale bomen, delen van het wijk- en buurtgroen en de grote
groengebieden opgesteld.
Samen het groen beheren
Door intensivering van de samenwerking tussen de gemeente en
burgers, o.a. door begeleidingsgroepen en beheerplatforms in te
stellen, zullen inrichting en beheer en onderhoud van het groen
meer en meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.
Informatie-uitwisseling via publieksbrochures, websites en informatiepanelen zal leiden tot meer kennis over en betrokkenheid
bij het groen. Ook publiek-private samenwerking biedt nieuwe
mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten en de kwaliteit
van het groen te verbeteren.

