Stadsverdichting versus groene parel
In de Structuurvisie van 10 jaar geleden zette de gemeente Den Haag al in
op een stadsverdichting voor 37.500 extra inwoners in de stad. In het nieuwe
beleid ‘Ruimte voor de Stad’ wordt gekeken naar alle ongebruikte locaties.
Waar kan de stad nog bouwen ? Liever niet in groene pareltjes.
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Op een oppervlak van 60 bij 30 meter (1800 m2) schatten we mogelijkheden voor 16 verschillende broedvogelsoorten. Het bosje heeft namelijk veel dichte
onderbegroeiing en heel veel klimmende hedera in de
bomen. De kwaliteit van het gebied zit overigens in
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Voor meer informatie zie www.avn.nl

