
Bloem & Daal  ?? 





uitzicht, licht, bezonning 
De kwaliteit van de woonomgeving van het hele 
Stokroosveld wordt opgeblazen

De flat van 9 verdiepingen met een parkeergarage 
staat vlak naast het verzorgingstehuis en verdubbelt 
‘1 grote flat’ tot een enorme wand. De woningen aan 
de Stokroosstraat kijken niet meer uit op een groene 
rand met 1 lomp gebouw, maar op twee lompe ge-
bouwen en een kerk die klem zit. 

De flat komt direct tegenover de woonkamers van 
de flats aan de Ranonkelstraat, met een volume dat 
twee keer zo groot is.

De flat staat pal op de kerk en neemt het licht weg 
uit de kerk, de glas in loodramen en het kinderdag-
verblijf. En de flat staat op het speelterrein van het 
kinderdagverblijf.





schaalfout
In de presentatie van de ontwikkelaar lijken de flats 
aan de Ranonkelstraat kleine gebouwtjes naast het 
enorme blok. Toch zijn deze flats al 7 lagen hoog. 

‘Bloem & Daal’ wordt 9 lagen hoog, gemeten vanaf 
de straat, en is 1,5 keer zo dik. De groene rand van 
het Stokroosveld wordt een hoge muur van de par-
keergarage.

Het plan getuigt van een enorme en onbegrijpelijke 
schaalfout. 





verkeersdruk en verkeersveiligheid 

De Ranonkelstraat is een gewone smalle woonstaat 
van 200 meter lang. Maar er liggen 180 woningen 
aan, en het is een belangrijke fietsroute. 

Het is druk 's ochtends, maar het blijft overzichtelijk 
omdat de inritten van de parkeerterreinen aan een 
zijde van de straat liggen. 

Als de grote flat gebouwd zou worden, liggen er 240 
woningen aan een straatje van 200 meter, waardoor 
een woonstraatje opeens een buurtontsluitingsweg 
wordt, en buitengewoon onoverzichtelijk en onveilig. 
Vooral met de uitrit voor een garage van ca. 90 au-
to's die uit de diepte zo op het straatje komt. 





vastgoedwaarde en planschade

Vanwege vermindering uitzicht, minder zon, meer 
windhinder, 

wederopbouwplan Dudok
Het plan voor Bloem & Daal is een onbegrijpeljk 
lompe stedebouwkundige setting binnen het 
wederopbouwplan van Dudok. Het is een aantasting 
van het beschermd stadsgezicht.

ontbrekend woonprogramma?
De woningen in het beoogde segment zijn juist volop 
aanwezig in Den Haag. Kijk maar op Funda.
En langs de Ranonkelstraat staan al 180 apparte-
menten die uitstekend geschikt zijn voor de doel-
groep





groene schakel in de stad

Bloem & Daal verbreekt de groene schakel tussen 
Rode Kruisplantsoen, Stokroosveld en Bosjes van Pex

Bloem & Daal verbreekt de enige groene fetsroute 
tussen Monster en Meijendel

Bloem & Daal verbreekt de ecologische verbinding 
tussen Bosjes van Pex en Stokroosveld

Bloem & Daal verbreekt groenstructuur langs de Ra-
nonkelstraat

Bloem & Daal maakt van het Stokroosveld een bin-
nenterrein





voldoet niet aan bestemmingsplan 
De bestemmingen zijn groen en sportvoorzieningen,
eventuele  bebouwing moet sportgerelateerd zijn en 
mag niet hoger ziijn dan 3 meter.
NB: het bestemmingsplan voor de Bomenbuurt is een 
conserverend bestemmingsplan!



Bloem & Daal  ........   van tafel!


