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Wij zijn 
• de Wijkvereniging Benoordenhout namens alle bewoners van Benoordenhout,  
• de Stichting Wijkbelangen Uilennest,  
• de vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan,  
• de vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg, en  
• de Tuinvereniging Clingendael.  
Wij hebben ons als belanghebbenden verenigd in het Actiecomité Herontwikkeling ANWB-
Clingendael. Wij willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en 
besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein.  
 
Wij constateren  
De gemeente Wassenaar wil op het ANWB-terrein 425 woningen bouwen met een bouwhoogte van 
50 meter. Met dit grote aantal woningen en kolossaal bouwvolume wordt de leefbaarheid van 
Benoordenhout en Clingendael onacceptabel aangetast.  
De gemeente Wassenaar wil hiermee een groot deel van haar woningbouwopgave op hun 
gemeentegrens ver buiten hun dorpskern realiseren. Daarmee wentelt zij alle lasten af op de 
bewoners van Benoordenhout.  
De gemeente Wassenaar, onder leiding van haar VVD-wethouder dhr. Wassenaar, maakt onnodig 
veel haast. In plaats van rekening te houden met en te luisteren naar de bewoners van 
Benoordenhout lijken daarnaast de commerciële belangen van de welvarende partijen ANWB en 
ontwikkelaar ABB voorop te staan.  
In alles kennen de huidige plannen alleen verliezers en dan vooral de bewoners van Den Haag, de 
gemeente Den Haag, de bewoners van het Benoordenhout en de bewoners langs alle aan- en 
afvoerwegen. Zonder zorgvuldigheid in acht te nemen schaadt de gemeente Wassenaar de zorgplicht 
van de overheid. 
 
Wij hebben een helder doel 
Ons doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken. Dit betekent een 
herontwikkeling van het ANWB-terrein met woningbouw in een volume dat inpasbaar is in de wijk en 
door de omgeving positief ontvangen wordt. Wij hanteren hierbij de volgende kernpunten: 
1. Geen hoogbouw. Maximale bouwhoogte lager dan de hoogte van het Rijksmonumentale ANWB-

kantoor 
2. Aan de kant van park Clingendael en aan de kant van de van Alkemadelaan maximaal 25 meter 

hoogte 
3. Bouwvolume kleiner dan het huidige totale volume aan bebouwing ( BVO: 51.000 m2 ) 
4. Een passend aantal woningen tussen de 200 en 300, dat aansluit op de wijk 
5. Respecteer de monumentale waarde en pas het bouwvolume en de architectuur aan bij het 

beschermd stadsgezicht Benoordenhout en uitstraling van de wijk 
 

In een recent uitgezette enquête onder bewoners van Benoordenhout wordt ons doel bevestigd: 
• 85% vindt de nabijheid van de geplande hoogbouw naast park Clingendael volstrekt ongewenst. 
• 84% vindt geplande hoogbouw van 50meter als onderdeel van de bebouwing volstrekt 

misplaatst. 
• 94% vindt dat hoogbouw direct naast historisch landgoed Clingendael niet mag worden 

toegestaan. 
• 78% vindt dat er onvoldoende inspraak is geweest voor de buurt. 
• 82% vindt dat er moet worden aangestuurd op een grenscorrectie. 
• 90% vindt dat er een bezwaarprocedure moet worden ingezet indien de gemeente Wassenaar 

vasthoudt aan de huidige plannen. 
• 95% steunt het voorstel van het actiecomité: “Stel het vaststellen van de definitieve 

kaderstellende startnotitie uit of stem in met een consulterende startnotitie. De definitieve 
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kaders worden pas vastgesteld nadat er een gedegen omgevingsanalyse is uitgevoerd en er een 
voorstel ligt dat kan rekenen op voldoende draagvlak vanuit de wijk”. 

 
Wij verzoeken de gemeente Wassenaar 
Stel het vaststellen van de definitieve kaderstellende startnotitie uit of stem in met een 
consulterende startnotitie.  
Stel eerst een Leefbaarheids Effect Rapportage op, ga daarna pas over tot besluitvorming. Accepteer 
geen verhoging van de verkeersdruk voor de wijk en de directe omgeving ten opzichte van het 
huidige gebruik. Zorg voor reële compensatie voor verhoogde gebruiksdruk op park Clingendael en 
aantasting van de ecologische waarden. 
Kies voor een herontwikkeling van het ANWB-terrein met woningbouw in een volume en aantal 
woningen dat inpasbaar is in de wijk en de omgeving respecteert.  
Betrek de omwonenden constructief bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming 
rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein. 
 
Wij verzoeken de gemeente Den Haag 
Kom actief op voor de belangen van de inwoners van Benoordenhout. Draag zorg voor het inzichtelijk 
maken van alle effecten van de herontwikkeling van het ANWB-terrein op de leefomgeving.  
 
Wij verzoeken de ANWB  
Neem uw verantwoordelijkheid en kom uw belofte na. Dit mede indachtig uw eigen slogan “Laat niet 
als dank voor het 60 jaar aangenaam verpozen, de bewoners van Benoordenhout de schillen en de 
dozen”.  
Kies voor een herontwikkeling van het ANWB-terrein met woningbouw in een volume en aantal 
woningen dat inpasbaar is in de wijk en de omgeving respecteert. Draag zorg voor een zorgvuldiger 
proces en spreek zowel de gemeente Wassenaar als ontwikkelaar ABB hierop aan. 
 
Wij verzoeken ontwikkelaar ABB 
Betrek de omwonenden constructief en transparant bij de verdere ontwikkeling van de plan- en 
besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein. 


