
 

1 
 

Datum: 30 november 2021  
Van:  Actiecomité Herontwikkeling ANWB-Clingendael 
Aan:  ANWB, ABB Bouwgroep, MLA+ Architecten, B&W van de gemeente Wassenaar, B&W van de gemeente Den Haag, 

bewoners Benoordenhout (partijen) 
Betreft: Voorstel van het Actiecomité Herontwikkeling ANWB-Clingendael aan alle partijen om te komen tot een gedragen 

oplossing voor de herontwikkeling van het ANWB terrein. 
 

 
Geachte lezer, 
 
Een groot aantal bewoners van de wijk Benoordenhout heeft zich verenigd in Het Actiecomité Herontwikkeling 
ANWB-Clingendael (HAC). HAC heeft tot doel om van de herontwikkeling van het ANWB terrein, samen met 
partijen, een gedragen succes te maken.  
 
De herontwikkeling gaat richting 400-425 woningen met hoogbouw tot 50 meter, op dezelfde plaats als waar 
nu de huidige bebouwing staat. HAC is zich bewust van de behoefte aan extra woningen, en heeft dan ook in 
principe geen bezwaren tegen woningen ter plaatse .  
 
Echter: 

• Uit een breed uitgezette enquête in de wijk is gebleken dat bewoners en omwonenden alle nieuwbouw 
ontwerpen (3 stuks) te hoog én te massaal en daardoor niet passend vinden. 

• De aangedragen ontwerpen passen niet bij de kwaliteit van de unieke omgeving, de wijk en het landgoed 
Clingendael. 

• Meerdere experts, juristen en architecten vinden het huidige plan kwaliteit missen, discutabel en 
onduidelijk tot stand gekomen. 

• De wijkvereniging Benoordenhout, bewoners en omwonenden hebben grote zorgen over de nog niet 
grondig onderzochte effecten op de leefbaarheid. Eerst duidelijkheid t.a.v. de leefbaarheidseffecten 
alvorens te besluiten wat en hoe er ontwikkeld kan worden. 

• De naastgelegen Beatrix kazerne ziet grote risico’s op haar bedrijfsvoering en veiligheid als gevolg van 
grootschalige bewoning door particulieren in de bouwhoogte direct naast de kazerne. 

• Vanuit verschillende hoeken bestaat het voornemen om (rechts)maatregelen te treffen indien de huidige 
plannen ongewijzigd in procedure worden gebracht. 

 
Ondanks de inzet van velen, is helaas derhalve de ontwikkeling van het ANWB terrein een verkeerde koers 
ingeslagen, en de reden daarvoor lijkt als volgt 
 

• De door ABB Bouwgroep ingeschakelde architect MLA+ voelt zich gebonden aan de meegegeven 
uitgangspunten. Bouwen slechts op dezelfde plaats als waar nu de bebouwing staat. Er kan daardoor met 
weinig ambitie alleen in de hoogte worden gebouwd. 

• De ontwikkelaar verwijst naar de uitganspunten die door de gemeente Wassenaar zijn gesteld. 

• De gemeente Wassenaar verwijst t.a.v. deze uitgangspunten weer door naar het stedenbouwkundige 
kader dat als bijlage bij de startnotitie is vastgesteld. De onderbouwing voor het uitgangspunt “alleen 
bouwen waar nu gebouwd is” blijkt in feite te bestaan uit een opvatting van gemeentelijke 
stedenbouwkundigen. Deze opvatting staat niet open voor nieuwe inzichten. Ook de cultuur-historische 
onderbouwing is beperkt en gaat enkel uit van de arbitraire beginsituatie uit de 60-er jaren. De 
basisstructuur is daardoor onduidelijk en biedt geen flexibiliteit. 

 

Helaas resulteert de huidige koers in een voor alle partijen niet optimaal plan. Bovendien 
verschansen alle partijen zich ook nog eens in hun eigen loopgraven  
Hierdoor is de kans groot dat zaken escaleren en we uiteindelijk alleen verliezers kennen, waarbij partijen 
jarenlange juridische strijd zullen gaan leveren. 
 

Hoe kunnen we toch de herontwikkeling van het ANWB terrein een gedragen succes te maken, 
waarbij aan de wensen van iedere partij wordt voldaan?  
Toon nu visie en de bereidheid om tot een gedragen oplossing te komen, waarbij de effecten van deze 
oplossing op de leefomgeving zijn onderzocht en aanvaardbare impact hebben.   
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Mogelijke oplossingsrichting 
Spreid het bouwvolume voor de woningen op passende wijze in een groter zoekgebied. Onderzoek of het 
aantal woningen aanvaardbaar is gelet op de vereiste voorzieningen en de acceptabele effecten voor de 
leefbaarheid. Creëer samen een aantrekkelijke leefomgeving in een hoogwaardig semi-privaat/publiek 
landschap. Alle bebouwing niet hoger dan het ANWB monument, en parkeren uit het zicht. Optimale zichtlijnen 
en natuurlijke openingen naar de omgeving. Hiermee wordt de kwaliteit van het gehele gebied maximaal 
vergroot hetgeen meerwaarde oplevert voor iedere partij.  
 
In onderstaand plaatje staat een mogelijke oplossingsrichting weergegeven. 
 

  
 

Hiermee bereiken we voor iedere partij een gedragen oplossing 
De oplossing levert snelheid op voor de verdere ontwikkeling  van het ANWB terrein. Partijen zijn in staat om 
krachtig samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen. 
 
De ANWB neemt hiermee haar verantwoordelijkheid en komt de belofte na om iets achter te laten waar alle 
omwonenden trots op kunnen zijn. Daarnaast wordt de waarde van haar terrein vergroot.  
De gemeente Wassenaar geeft volledig en passend invulling aan haar woningopgave en toont zich richting haar 
naaste buren een constructieve en respectvolle partner. 
ABB Bouwgroep creëert een aantrekkelijke en waardevolle nieuwbouwontwikkeling die kan rekenen op de 
ondersteuning van de omgeving. 
De gemeente Den Haag dient de belangen van haar inwoners, toont ambitie en verbetert de leefomgeving. 
De bewoners van Benoordenhout, omwonenden en toekomstige bewoners zijn trots op de nieuw ontstane 
leefomgeving, die mede is vormgegeven door de gezamenlijke inbreng. 
 

Bent u bereid om met elkaar deze oplossing te realiseren? 
 
Wij zijn bereid om ons best te doen voor deze gedragen oplossing en gaan hiervoor graag op korte termijn met 
elkaar het gesprek aan om vast te stellen wat er gedaan moet worden om deze oplossing te realiseren.  
 
Wij nodigen daarom ABB Bouwgroep als initiatiefnemer uit voor een constructief gesprek voor 15 december 
van dit jaar. 


