
Bericht gemeente omwonenden Schenkkade  

Start verbeterslag groengebied Schenkkade 

Met ingang van 17 januari 2023 start de gemeente Den Haag met de werkzaamheden ter 

verbetering van de ecologische verbindingszone Schenkzone. Het gaat daarbij om een 

milieuvriendelijke opknapbeurt van het groengebied langs de Schenkkade ter hoogte van 

de Laan van NOI en het Prinses Margrietplantsoen.  

 

De gemeente heeft u september 2021 via een wijkbericht over het plan geïnformeerd. Om het plan meer 

aan te laten sluiten aan de wensen vanuit de buurt, is de gemeente in gesprek gegaan met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag & omstreken (AVN) 

en een aantal betrokken omwonenden.  

 

Het plan in 't kort 

Op basis van deze gesprekken is het plan aangepast. Zo wordt  aan de noordzijde (woningzijde) van de 

Schenk alleen een gedeelte van het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Dit om tegemoet te komen aan de 

recreatieve functie die de noordoever heeft en er hoeven hierdoor minder bomen te worden gekapt. Aan 

het plan is toegevoegd dat aan de zuidoever achterstallig onderhoud van de reeds bestaande 

natuurvriendelijke oever wordt aangepakt om ook hier de ecologische kwaliteit te verbeteren. Er 

ontstaat hierdoor een stepping stone. Daarnaast worden volgens plan zeven bomen verplant naar een 

andere locatie in de stad en worden zeven bomen gekapt die slecht en of niet verplantbaar zijn. Hiervoor 

is een kapvergunning verleend. Ter compensatie worden 14 nieuwe bomen aangeplant die van nature in 

Nederland voorkomen (inheems) en die zorgen voor ecologische versterking van de zone. Ook worden 

inheemse heesters aangeplant en worden delen van het gazon omgevormd naar kruidenrijk grasland. 

De nieuwe bomen en aanplant komen in het aangepaste plan zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. 

 

Om de ecologische verbeterslag van dit deel van de Schenkzone mogelijk te maken, heeft de gemeente 

Den Haag een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door aannemersbedrijf GKB B.V.  

 

De werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit  de volgende onderdelen: 

• Aanleg natuurvriendelijke oever aan de noordzijde (woningkant); 

• Aanpak achterstallig onderhoud van de natuurvriendelijke oever aan de zuidzijde; 

• Aanplant van inheemse heesterbeplanting aan de noord- en zuidoever; 



 

 

 

• Aanplant van 14 nieuwe inheemse bomen ter compensatie van de kap en verplanting van 14 

bestaande bomen. 

 

Planning 

De werkzaamheden aan beide oevers worden tegelijkertijd uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te 

veroorzaken (zie tekening). Alle woningen en voorzieningen blijven te allen tijde bereikbaar. De 

werkzaamheden starten op 17 januari 2023 en duren ongeveer 5 weken (afhankelijk van de 

weersomstandigheden).  

 

 
 

 
 

Tekening – Ecologische verbeterslag Schenkkade Laan van NOI – Prinses Margrietplantsoen 

 

Contact  

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de directievoerder op het werk de heer 

Ronald Baijens, op telefoonnummer 14070 of met de toezichthouder de heer Joël Ngoye, op 

telefoonnummer 14070.   

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact 

 

 

http://www.denhaag.nl/contact

