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Van de voorzitters

Doelstellingen
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en 
omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering 
van natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek enpolitiek over 
de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de over-
heden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van 
beheers- en beleidsplannen.

ISSN: 1879-7490

Jos Verhoeff
Scheidend voorzitter AVN  

Wisseling van de wacht

Nu de wisseling van bestuur een feit is, is het 
tijd voor de oude voorzitter om op de afgelo-
pen periode terug te kijken. Mijn voornaam-

ste speerpunt was, gesteund door de rest van het 
bestuur, de vereniging verder te begeleiden op de weg 
naar meer proactiviteit. De AVN neemt deel aan een 
behoorlijk aantal denktanks, overleggen en  schroomt 
niet om met ideeën te komen die soms op het moment 
dat ze geopperd worden weggelachen worden en later 
toch uitgevoerd. Zo is mijn idee om de parkeergarage 
in Kijkduin een ondergrondse ingang te geven (zodat 
boven de grond toch met ‘stepping stones’ een verbin-
ding ontstaat tussen de twee duingebieden) na vele 
jaren weerstand toch in uitvoering genomen.
Helaas heeft proactief meedenken ook een keerzijde, 
omdat het vaak gezien wordt als meewerken met de 
overheid. Zoals bij de uitbreiding van Madurodam 
toen onze pogingen om de plannen te minimaliseren  
slaagden, maar door een deel van de achterban wordt 
gezien als ‘het weggeven van een stuk bos’. 
Met die kritiek moeten we leren omgaan. Als je je nek 
uitsteekt en oplossingen zoekt, ben je nu eenmaal 
kwetsbaarder dan als je alleen maar ‘tegen’ bent. Opi-
nies zijn echter complex en bij andere projecten wer-
ken we vaak weer gemoedelijk samen met de mensen 
die eerder kritiek leverden.

Tot mijn genoegen kan ik constateren dat het aantal 
actieve vrijwilligers en bestuursleden momenteel veel 
groter is dan bij mijn aantreden in 2015. Gewoon leden 

werven blijft echter lastig in deze tijd. Daar moeten 
we nog meer energie aan gaan besteden.  Daarom 
doe ik vanaf deze plaats een beroep op u als Haag-
windelezer. Helpt u ons aan een nieuw lid ?  Samen 
kunnen we ons dan sterk blijven maken voor verbe-
tering van de natuur in de stad en wijde omgevingu

Jos Verhoeff, 
scheidend voorzitter

Op onze ALV in april nam ik het voorzitter-
schap over van Jos Verhoeff. Ik heb  me toen 
voorgesteld aan de aanwezige leden maar 

omdat u daar niet allemaal bij aanwezig was, doe 
ik dat hierbij graag nogmaals voor alle Haagwinde 
lezers. Ik ben geen nieuwkomer binnen de AVN want 
tussen 1998 en 2012 was ik reeds actief als portefeuil-
lehouder en later vice-voorzitter in het bestuur. Van 
professie ben ik specialist bij Defensie maar in mijn 
vrije tijd groot natuurliefhebber en vogelspotter. Die 
vrije tijd heb ik vanaf 2012 tevens benut om een stu-
die af te ronden. Nu het einde daarvan in zicht is, heb 
ik me weer beschikbaar gesteld voor de AVN. Ik vind 
het een geweldige eer om voorzitter te mogen zijn 
van deze springlevende en actieve vereniging. En ik 
help graag mee aan nog meer inzet voor het groen 
van onze leefomgevingu

Dick Ooms, 
aantredend voorzitter 

Dick Ooms
Aantredend voorzitter
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Kaartje boven:
Het nieuwe fietspad loopt 
volgens het voorlopig ontwerp 
dwars over het achterste deel van 
het volkstuincomplex. De kruising 
met de Laan van Wateringseveld 
is zelfs  gevaarlijk omdat auto’s 
en tram hier heel hard rijden.
Bron: gemeente Den Haag

Volkstuinen opnieuw de dupe van 
ontwikkeling Erasmuszone?

De projectontwikkeling langs de Erasmusweg heeft al heel wat offers gekost 

van de volkstuinders die daar jarenlang “hun stekkie” hadden. Inmiddels is 

de grond van alle particuliere tuintjes (en het waren er veel) overgegaan in 

eigendom van de projectontwikkelaars. Er moet gebouwd worden! Er heerst 

immers woningnood.

Na lang onderhandelen over het masterplan 
Erasmuszone konden in 2008 drie volkstuin-
complexen het hoofd boven water houden. 

Zonnegaarde, Nooitgedacht en Johannapark werden 
als ecologische buffer ingepast tussen de bouwkavels. 
De eerste twee tuincomplexen zijn onderdeel van de 
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, 
Johannapark is particulier bezit. Het park ontsprong 
de dans omdat het net gunstig in de lengte langs de 
Laan van Wateringseveld is gelegen.

Nu de rust lijkt weergekeerd en de overgebleven 
tuinders hun kavel zo natuurvriendelijk mogelijk wil-
len beheren, is er een nieuwe dreiging. Dit keer geen 
bouwplannen, maar een eco-lint met fietspad dat het 
masterplan een extra groen imago moet geven. Op de 
kaart wurmt het pad zich eerst langs de nieuwbouw-
kavels en neemt vervolgens een grote hap uit de ach-
terkant van volkstuincomplex Zonnegaarde. Daarna 
steekt het de Laan van Wateringseveld over, belandt 
in de ecostrook van Nooitgedacht en verdwijnt ver-

volgens tussen de nieuwbouw van de projectontwik-
keling, passeert het Carry van Bruggenhof rechtsom 
en loopt door naar de Noordweg. Een recreatieve ver-
binding van 1125 meter.  Een traject dat, met dezelfde 
lengte, ook via andere, reeds bestaande fietspaden kan 
worden gereden. 

We zouden blij moeten zijn met een extra ecologische 
verbinding tussen al die nieuwe stenen bebouwing, 
ware het niet dat dit openbare fietspad, inclusief eco-
logische oever, 16 meter breed wordt. Als het wordt 
aangelegd, gaat dat op Zonnegaarde ten koste van 
de bijenweide, een vogelrustgebied, een kruidentuin 
en zes volkstuinen. Bij elkaar een natuurgebied met 
hoge biodiversiteit naast een sloot waarin nu snoek 
en watersalamanders floreren. Daar gaat dan straks de 
dragline doorheen om nieuwe natuur in te richten. Het 
zijn uitgerekend die groene elementen waar de tuin-
vereniging in 2015 het hoogst haalbare kwaliteitsbeeld 
van het internationale certificaat ‘Natuurlijk Tuinieren’ 
mee haalde. 

De plannen voor een  ecolint stammen uit 2008 toen 
het Masterplan Erasmusveld-Leijwegzone door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd. Maar toen  waren 
de nieuwe ecologische woonwijken nog ingebed in 
een waterrijke omgeving. Tijdens de recessie verdwe-
nen de plannen in de ijskast en toen ze daar in 2018 
weer uitkwamen, bleek de woningopgaaf nog veel 
groter en werd de waterrijke omgeving ingeruild 
voor meer nieuwbouw. Het ecolint werd aangepast  
en kreeg een fietspad. Waar het oorspronkelijk buiten 
de volkstuinen omliep, is het nu op het terrein van 
Zonnegaarde en Nooitgedacht getekend. Daar heeft 
de gemeenteraad in 2008 niet voor gekozen.

Niet alleen de tuinders maken zich zorgen om hun 
complex, ook de Haagse groene verenigingen AVN, 
IVN en KNNV vinden dit verspilling van natuur. De 
volkstuincomplexen zijn traditioneel het kind van de 
rekening. In de jaren negentig werden er ten behoeve 
van kantoorbouw langs de Schenk drie volkstuin-
complexen met één streep van de kaart geveegd. 

In 2006 bij de eerste schetsen voor het Masterplan 
Erasmusveld leek het ook de eerste ruimtewinst om 
alle complexen te verwijderen. In beide gevallen is 
er een breed burgerprotest geweest en konden uit-
eindelijk veel tuinen behouden blijven. Maar het is 
schrijnend dat de gemeente zo weinig waarde hecht 
aan de ecologische en maatschappelijke waarde van 
volkstuincomplexen. 

Des te schrijnender is het dat de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling ook nu weer kiest voor een route over 
de volkstuincomplexen terwijl er langs de Erasmus-
weg een rommelig autobedrijf is gevestigd dat uit-
geplaatst zou kunnen worden. Als je de Erasmus-
zone echt wilt vergroenen dan moet je dat bedrijf 
durven verplaatsen en op die plek een ecologische 
strook aanleggen. Nu zoekt de gemeente de weg van 
de minste weerstand. Daarbij verliest de omgeving 
natuurwaarde in plaats van een vergroting ervan.  
Het landschap raakt op die manier steeds verder ver-
snipperdu

Tekst: Aletta de Ruiter
Foto: ATV Zonnegaarde

De bijenweide met veel nektarbloemen

Op moment van schrijven 

voert de AVN actie voor 

behoud van de volkstuinen.

Dat houdt in:

- Aandacht in de media

- Contacten met raadsleden

- Overleg gemeente

- Ondersteuning ATV’s
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Gele bermen
Regelmatig krijgen we vragen van onze leden over natuurzaken die opvallen. Dit keer een vraag 

over het vele koolzaad dat momenteel alle bermen geel kleurt.  “Opvallend veel”, zoals onze 

vraagstelster schreef. “Gaat dat niet ten koste van de biodiversiteit ?”

Het was mijzelf nog niet zo opgevallen 
maar inderdaad, er staat dit jaar heel 
veel geel in de bermen en iets min-

der anders gekleurde wilde planten. Een kleine 
brainstorm over het hoe en waarom brengt me 
direct terug bij de lange hete droge zomer die 
we in 2018 hebben gehad. Heel veel meerjarige 
bermplanten zullen die uitputtingsslag niet 
hebben overleefd. Zelfs planten met penwor-
tels verdroogden. Zeker als ze in zandige taluds 
stonden. Het is dan logisch dat de zaadplanten 
het daarop volgende jaar de overhand nemen 
en koolzaad is nu eenmaal een pionierplant die 
makkelijk aanslaat. Een gevaar voor de biodiver-
siteit is hij zeker niet. De groei en hoeveelheid 
van deze bermsoorten is altijd afhankelijk van 
externe factoren als bijvoorbeeld het weer. En 

dat ontwikkelt zich elk jaar anders. In de stad 
wordt overigens bijgezaaid om de bermen elk 
jaar weer een meerkleurig aanzien te geven.

Koolzaad of raapzaad ?
Maar even terug naar die gele kruisbloemigen. 
Bij nadere beschouwing blijkt dat niet allemaal 
koolzaad te zijn. Zijn  nauw verwante broertje 
heet raapzaad en ze lijken sprekend op elkaar. 
Hoe kunnen we die planten dan toch uit elkaar 
houden?  Er zijn een paar simpele kenmerken 
die zelfs voor een leek goed herkenbaar zijn. 
Maar het was u vast nog nooit opgevallen.
Allereerst: raapzaad bloeit bijna een maand 
eerder dan koolzaad. Maar eind mei staan ze 
samen en naast elkaar met dezelfde gele kleur 
te bloeien. Raapzaad heeft dan al een bloem-

stengel vol vruchtjes terwijl bij koolzaad net de 
eerste bloemen ontluiken. Op dat moment valt 
het ook op dat koolzaad veel hoger groeit dan 
raapzaad. Toch zijn die kenmerken alleen zicht-
baar als de twee planten naast elkaar groeien. 
Bij een berm vol van dezelfde soort is er geen 
vergelijk en een determinatie met de flora in de 
hand is voor de meeste mensen een stap te ver. 
Het enige zeer duidelijke kenmerk waar ieder-
een mee uit de voeten kan, is de bloemvorm. 
Bij koolzaad steken de jonge bloemknoppen in 
een puntje boven de open bloemen uit. Bij raap-
zaad bloeit de bloemtros met een ronde top en 
staan de knoppen tussen de geopende bloemen 
in. Toen ik het eenmaal had ontdekt, was ver-
gissen niet meer mogelijk. Ga maar kijken, ze 
staan overalu

Door: Annemarie Pannekoek

Links: Koolzaad
Rechts: Raapzaad

Ledenvraag

Project Hitte-eiland Haegsch Hof
     Eerste quick-wins gerealiseerd
In 2018 bleek het buurtje Haegsch Hof in de Rivierenwijk tijdens de droge hete zomer een 

echt hitte-eiland te zijn. Met meer dan 50 graden Celsius op de gevels  werd de buitenruimte 

onleefbaar. Samen met de bewoners en landschapsarchitect J’ørn Copijn ontwikkelde de AVN 

een plan om het buurtje duurzaam te verkoelen. Dat kan alleen met groen. Een kansenkaart 

met negen deelprojecten werd aangeboden aan wethouder De Mos. 

Dat de oplossingen ook  bij het college 
in goede aarde vallen, blijkt uit de 
eerste reacties van vier wethouders. 

Niet alleen De Mos (buitenruimte) reageerde 
enthousiast, ook zijn collega’s Revis (stedelijke 
ontwikkeling),  Van Alphen (stadsdeel) en Van 
Tongeren (duurzaamheid) vinden dat we hier 
een pilot kunnen maken die als voorbeeld voor 
de stad kan dienen. Voor de eerste deelprojecten 
is al budget beschikbaar.  Sterker nog, de eerste 
twee quick-wins zijn reeds uitgevoerd.

De kansenkaart geeft negen deelprojecten die 
uiteenlopen van nieuwe grote bomen tot gevel-
tuinen en het ombouwen van de vijverpartij tot 
plantsoen.  Het gehele plan is opgesplitst in 
onafhankelijke deelprojecten en dat maakt de 
slagingskans groter. Iedere uitvoering krijgt nu 
een eigen budget en planning. 

Tot onze grote vreugde zette het stadsdeel me-
teen vaart achter de eerste quick-wins. Voor de 
pleintjes Adriaan Vlackstraat en Servaas van 
Rooyenhof stonden direct vier grote bomen 

klaar, drie mooie lindes en een rode esdoorn.  
Ze zijn inmiddels geplant en geven nu al veel 
meer schaduw dan de kleine berk die er eerst 
stond. Vooral voor de lindes moest veel grond-
werk worden verzet.

Het volgende project betreft de aanleg van brede 
geveltuinen rond het Hillebrant Jacobsplein. 
Daarvoor zijn nu de voorbereidingen gaande.  
Voorwaarde is wel dat de bewoners hier eigen 
medewerking aan verlenen, zowel bij de uitvoe-
ring als bij het onderhoud. 
Een vierde uitvoerbare kans is de aanleg van 
verticaal groen langs grote blinde muren. Daar-
voor moest eerst overleg met twee woningcor-
poraties plaatsvinden. Deze geven ook blijk van 
goede wil tot samenwerking. Zoals de ontwik-
kelingen er nu uitzien is de kans groot dat in 
2019 vier van de negen projecten kunnen wor-
den uitgevoerd.  Er wordt nu budget gezocht 
om in 2020 de vervuilde vijvers om te vormen 
tot plantsoen. In verband met de onderliggende 
parkeergarage is dat wel een technische uitda-
ging. We houden u op de hoogteu

Door: Aletta de Ruiter

In de Adriaan Vlackstraat werd de kleine berk omge-
ruild voor drie grote lindebomen. Het is nog even 
wachten op een nieuw hekje en bodembeplanting.

De kansenkaart is te vinden op www.avn.nl/kansenkaart-hitte-eiland
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De stad natuurlijk
Hoe brengen we extra natuur in een verdichtende stad ?

De AVN heeft afgelopen jaar actief meegedacht en meegewerkt om het nieuwe groen-

beleid voor “Natuurinclusief bouwen” vorm te geven. Hoe maken we de bebouwde 

omgeving groener en ook beter geschikt als verblijfplaats voor stedelijke fauna. Is de 

natuur in de stad maakbaar en hoe hou je dat duurzaam in stand? Door: Aletta de Ruiter

Den Haag heeft nieuw beleid ontwikkeld 
met een puntensysteem dat als leidraad 
dient voor projectontwikkelaars om nieuwe 

gebouwen in de stad te vergroenen. Er is namelijk op 
en tussen bebouwing nogal wat oppervlakte beschik-
baar dat met groen kan worden ingericht. De zwarte 
daken uit het verleden zijn niet meer vanzelfsprekend. 
Groene daken zijn beter voor isolatie, opvang van fijn-
stof, retentie van water en kunnen dienen als verblijf-
plaats voor dieren. Den Haag kan in de toekomst nog 
veel groener worden. De gemeente heeft nu beleid 
ontwikkeld met een puntensysteem. Projectontwik-
kelaars van de nieuwe verdichting krijgen de opdracht 
mee om die puntenlijst te gebruiken als handleiding 
voor een ‘natuurlijke stad’. 
Den Haag is hiermee koploper in Nederland en sinds 
de beleidsnota “Natuurinclusief bouwen” door de 
gemeenteraad is goedgekeurd, hebben ook andere 
grote steden interesse getoond in het puntensysteem.

Duurzaam in stand houden
Maar hoe zorg je ervoor dat groen in een versteende 
omgeving ook duurzaam in stand wordt gehouden? 
Architecten hebben gewoonlijk geen verstand van 
groenaanleg.  En de meeste landschapsarchitecten zijn 

vormgevers die het uitoefenen van het beheer graag 
aan hovenierbedrijven overlaten. En uitgerekend dat 
noodzakelijke beheer is niet opgenomen in het pun-
tensysteem. Dat gaat uitsluitend over de aanleg.

Kritiek
Dat laatste is daarom nog een puntje van kritiek dat 
we als AVN onder de aandacht van de gemeente heb-
ben gebracht. Want niemand wil een groene omge-
ving aanleggen die binnen een aantal jaren weer 
verpietert.  Groen op daken, balkons en langs gevels 
vraagt om meer zorg en meer voorzieningen dan 
groen in de volle grond. Bovendien moeten we door 
het veranderende klimaat rekening gaan houden met 
lange droge periodes. Er moet dus ook een bevloeiings-
systeem worden aangelegd.
Die kritiek heeft de gemeente wel ter harte genomen. 
De AVN is gevraagd om een interview met daktuinen-
specialist J’ørn Copijn aan te leveren voor het voorbeel-
denboek dat architecten en ontwikkelaars meekrijgen. 
Daarin vertelt Copijn over zijn ervaringen bij de aanleg 
en het onderhoud van de vele grote daktuinen die zijn 
bedrijf heeft gemaakt. En hij geeft daar ook de recep-
tuur bij. Het wiel hoeft immers niet altijd opnieuw te 
worden uitgevondenu 

Voor meer info over De Stad Natuurlijk:  http://magazine.delynx.nl/natuur-in-de-gemeente-1-2019/cover/

Het voorbeeldenboek over natuur-
inclusief bouwen kunt u inzien via 
www.AVN.nl/destadnatuurlijk

Varkens vreten bos kaal
In het bos naast het Parnassiawijkje op de grens van Monster en Den Haag wor-

den varkens geweid. Het zijn Hongaarse wolvarkens die door hun gekrulde vacht 

op afstand ook wel op schapen lijken. De varkens zouden moeten bijdragen aan 

ecologisch bosbeheer, maar in het Parnassiabos zien we alleen vraatschade. Tekst en foto: Marian Langeveld

Hongaarse wolvarkens behoren tot een vrij 
zeldzaam Europees varkensras en worden 
ook wel Mangalica genoemd. De soort is 

nauw verwant aan het Europese wilde zwijn, maar 
veel vriendelijker van karakter. Die verwantschap is 
duidelijk te zien aan de pasgeboren biggetjes die net 
als bij wilde zwijnen met een gestreepte pyjama ter 
wereld komen. De volwassen dieren zijn roodbruin of 
geel van vacht. 

Eigenaar van de varkens is Piet Dekker, Westlandse 
boer die dit varkensras kleinschalig en extensief 
exploiteert. Hij laat ze op verschillende plekken in het 
Westland en Den Haag op particuliere grond binnen 
een raster vrij rondlopen. Zo ook in het Parnassiabos 
dat eigendom is van de psychiatrische zorginstelling.  
De dieren lopen er nu voor het vierde jaar. Ze hebben 
veel ruimte en kunnen vrijelijk wroeten, maar worden 
wel dagelijks bijgevoerd. Na anderhalf jaar zijn ze vol-
doende gemest om geslacht te worden. Het vlees is 
van zeer goede (scharrel)kwaliteit. Tot zover het goede 
nieuws over deze varkens.

Minder leuk is dat de dieren in een bos van de Haagse 
groene hoofdstructuur rondlopen en daar de gehele 
onderbegroeiing kaalvreten. Soms worden deze bos-
varkens ook wel als bosbeheerders ingezet om een 
overdaad aan exoten of bramen te bestrijden en de 

biodiversiteit weer een kans te geven. In dat geval moe-
ten ze wel regelmatig verplaatst worden om overbe-
grazing te voorkomen. Ook in het Parnassiabos kregen 
de dieren oorspronkelijk elke drie maanden een nieuwe 
plek en kon de bosvegetatie zich daarna weer herstel-
len van het gewroet. Sinds twee jaar staan ze echter in 
hetzelfde kavel en zien we door een toenemend aantal 
dieren steeds meer vraatschade optreden. 
De vraag is dan ook of er hier geen oneigenlijke vermen-
ging optreedt van ecologisch bosbeheer en het exten-
sief houden van vleesvarkens ten kosten van de ecologie 
van een bos. Dat gaan we binnenkort uitzoekenu



10 11Haagwinde | juni 201910 11

Reigersbergen
De charme van een klein stadslandgoed

Ingeklemd tussen Bezuidenhoutseweg, Leidsestraatweg en de parken van Marlot en 

Huis ten Bosch ligt een oude buitenplaats die eigenlijk de status van mini-landgoed 

verdient. Daar waar een buitenplaats alleen als zomers lustoord diende, behield Rei-

gersbergen zijn agrarische functie met weilanden en warmoezerijen. En dat landschap 

is nog steeds terug te vinden.

In de drassige weilanden staren koeien loom voor 
zich uit. Het zijn vleesrunderen van boer Kleijweg 
die zelf op de boerderij in Clingendael woont. Zijn 

landerijen liggen verspreid over het stadsdeel en zelfs 
tot over de gemeentegrens van Wassenaar. De wei-
landen worden afwisselend gebruikt als hooiland en 
begrazingsweide. ‘s Winters staan hier schapen.
De geschiedenis van Reigersbergen begint aan het 

eind van de Middeleeuwen rond 1462 als boeren pacht-
hoeve. Pas in 1584 krijgt het zijn naam wanneer Maar-
ten Maertensz. van Reygersbergh het land in gebruik 
neemt.

Boerderij wordt landhuis
Tot 1820 verandert er weinig aan het landelijk bezit.  
Er is een boerderij, er zijn weilanden en verschillende 
warmoezerijen. Dat zijn grote moestuinen waarvan er 
vroeger aan de rand van de stad heel veel te vinden 
waren. In dat jaar koopt Joachim Jochems de boe-
renhoeve en laat er een groot landhuis bouwen. Hij 
moderniseert de tuinderijen, plant een klein wandel-
bos achter het huis maar laat het achterliggende land 
aan de boeren en tuinders. Er komt geen landschapsar-
chitect aan te pas om Reigersbergen ‘groots’ te maken. 
Zodoende kunnen we het oude Middeleeuwse sloten-
patroon nu nog steeds terugvinden.
Op de kaart uit 1911 krijgen we een gedetailleerd 
beeld van de inrichting van het grondbezit. Er was 
een duidelijke scheiding tussen chique en boers. De 
stadsbewoners kwamen per koets over de bestrate 
Leidsestraatweg. De agrarische ingang lag aan de 
Bezuidenhoutseweg die voorbij Huis ten Bosch nog 
lang onverhard is gebleven. Alhoewel het weidepad 

tegenwoordig niet meer doorloopt, is het nog steeds 
herkenbaar tussen de sloten. Het is een duidelijke kade 
die wordt geflankeerd door sloten aan weerszijden. 
Pas onlangs is het oude smeedijzeren toegangshek 
vervangen door een houten boerenhek. Het negen-
tiende-eeuwse smeedwerk was totaal versleten. Ook  
niet meer aanwezig is de oude ijzeren mobiele melk-
stal die daar om de hoek stond. In de glorietijd van 
het melkvee dagelijks gebruikt door Aad Kleijweg, de 
vader van de huidige boer Marcel Kleijweg. Niet alleen 
de melkstal was toen mobiel, de boer zelf was dat ook. 
De aanleg van de nieuwbouwwijk Mariahoeve had tot 
gevolg dat alle boerderijen waren verdwenen. Ook op 
Reigersbergen zelf was geen hoeve meer beschikbaar. 
Bovendien had de bezetter in 1942 het grote landhuis 
en de bijbehorende opstallen afgebroken. Kleijweg 
woonde met zijn gezin op een flat. Pas in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw kwam de boerderij op 
Clingendael voor deze boer beschikbaar. 

Landgoedstatus
Reigersbergen verdiende de status landgoed omdat 
het een economische eenheid vormde. De eigenaar 
woonde in het landhuis en verpachtte een deel van 
zijn bezit aan boeren en tuinders die er hun inkomen 

verdienden. Dat in tegenstelling tot een buitenplaats 
waar alleen een landhuis staat temidden van een aan-
gelegd wandelpark.

Warmoezerijen
Opmerkelijk is dat Reigersbergen drie zelfstandige war-
moezerijen bezat waar groenten en fruit geteeld wer-
den. Iedere tuinder had een eigen huis, waarvan er  nu 
nog twee aanwezig en bewoond zijn. De tuinderij langs 
de Leidsestraatweg is het langst in bedrijf geweest als 
planten- en boomkwekerij. In 2005 werd dat stuk grond 
gekocht door Louwman om er het automobielmuseum 
te vestigen. De tuinderij naast uitspanning Het Room-
huis is waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog verla-
ten evenals het tuinderskavel bij de Bezuidenhoutseweg. 
Op twee plaatsen zijn echter de originele en inmiddels 
gerestaureerde tuinderswoningen nog aanwezig.

Rijksbeschermd stadsgezicht
Het is redelijk uniek dat een dergelijk agrarisch 
landschap nog midden in de stad aanwezig is. Oudere 
bewoners van Mariahoeve herinneren zich nog de 
bouwplannen voor de Amerikaanse school die zich op 
Reigersbergen wilde vestigen. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is daar met succes tegen geprotesteerd. 
Die school staat nu in Wassenaar langs de A44.
Om te voorkomen dat een dergelijke dreiging opnieuw 
optreedt, is het landschap van Reigersbergen in 1996 
tot Rijksbeschermd stadsgezicht benoemd. Of dat in 
een verdichtende stad eeuwigheidswaarde heeft, is op 
dit moment koffiedik kijken. Belangrijk is wel dat de 
landschappelijke waarde ook door de overheid wordt 
erkend en is vastgelegdu

Door: Aletta de Ruiter

Reigersbergen rond 1911

Het toegangshek aan de Leidsestraatweg. ca 1900 Het boerentoegangshek aan de Bezuidenhoutseweg ca 2012

Deze originele warmoeziershuisjes 
staan nog altijd in Reigersbergen.
Ze zijn prachtig gerestaureerd.

Boven: Het huisje bij het automobiel-
museum aan de Leidsestraatweg. Op 
een kaart uit 1850 staat het reeds 
ingetekend. Hoofdhuis met ach-
terbouw en dubbel zadeldak.

Onder: het huisje aan de Bezuidenhoutse-
weg. Dit huisje is jonger en dateert van  
ca. 1911 . Het heeft een mansardedak
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Massaal ontslag in de bomenwereld
Ruim vijf jaar geleden trof ik in Rijswijk tijdens de herfst een straat met zomereik als laanbe-

planting, waar de weg bezaaid was met eikentwijgen. Misschien afgebeten door de halsband-

parkiet? Dat is altijd goed te zien aan een rafelig breukvlak, maar hier kwam een heel ander 

beeld naar voren. Het breukvlak van alle twijgen was vrij glad en regelmatig van structuur. Er 

had zich een soort kurklaagje gevormd. Dus geen halsbandparkiet als oorzaak. Maar wat was 

hier dan wel de oorzaak?

De eerste indruk van dit verschijnsel was dat 
hier toch sprake is van een natuurlijk proces. 
Tot mijn verrassing kwam ik die dag nog veel 

meer eiken op andere locaties tegen, met dezelfde 
verschijnselen. Maar daar bleef het niet bij. Ook bij 
populieren lagen er massaal twijgen onder de kroon 
met een opvallend natuurlijk breukvlak, net zoals bij 
de eiken. Aan vrijwel alle twijgen zat nog blad, dat wel 
aan het verdrogen was.  Na deze ervaring was mijn 
aandacht de afgelopen vijf jaar gericht op afgevallen 
twijgen en takjes bij eiken en populieren. Het leek toen 
een regulier effect bij deze boomsoorten, dat zich voor-
doet vanaf het najaar tot het voorjaar. Ondanks mijn 
ervaring met bomen, was dit bijzondere effect mij niet 
bekend; het was me nog nooit eerder opgevallen. Maar 
toch bleek, na enig speurwerk van medeboomdeskun-
dige Joost Gieskes, dat er een naam is voor dit proces, 
te weten cladoptosis. Ook werd duidelijk, dat cladop-
tosis bij de meeste vakmensen uit de boomverzorging 
niet of nauwelijks bekend is.  

Oorzaak van cladoptosis
Het proces van cladoptosis bestaat dus uit het regel-

matig afstoten van twijgen, hetgeen vergelijkbaar 
is met de reguliere bladval in het najaar. Het is wel 
bijzonder dat deze afstoot alleen plaatsvindt bij 
eiken en populieren. Bij andere boomsoorten heb 
ik dit tot nu toe niet aangetroffen. Als oorzaak van 
deze ‘zelfsnoei ’ wordt aangegeven dat de boom 
op deze manier de nodige energie bespaart. Ook 
wordt aangenomen dat het een effect van droogte 
is. Alleen klopt die laatste aanname niet echt met 
mijn waarnemingen uit de afgelopen vier jaar. 
Mogelijk is het een combinatie van meerdere fac-
toren, die dit gecompliceerde proces veroorzaakt. 
Dit voorjaar bleek de mogelijke oorzaak van cladop-
tosis nog gecompliceerder, omdat na de afstoot in 
de winterperiode, in mei opnieuw volop twijgen en 
takjes werden afgestoten. Deze hadden wel vers 
blad en in sommige gevallen ook zaadpluis.

Gevoelige soorten 
De boomsoorten waarbij de meeste “zelfsnoei” is 
aangetroffen zijn de zomereik (Quercus robur),  de 
moeraseik (Quercus palustris), de moseik (Quercus 
cerris) en de Hongaarse eik (Quercus frainetto). 

Bij de populieren zijn het voornamelijk de Canada 
populier (Populus canadensis), de Italiaanse popu-
lier ( Populus nigra ‘Italica’) en de Berlijn populier 
(Populus berolinensis). Behalve de hier genoemde 
soorten zijn er mogelijk nog meer boomsoorten 
gevoelig voor deze  vorm van zelfsnoei.

Leeftijd van afgestoten twijgen 
Opvallend is de variatie in leeftijd van de afgesto-
ten twijgen. Zowel bij de populier als bij de eik is 
deze exact te tellen via de internodiën. Dit is een 
aantal ringen om de bast van de twijg, die ieder 
jaar gevormd worden. Het is dus de overgang van 
het ene jaar naar het volgende. Veel twijgen zijn 
slechts enkele jaren oud en hebben een diameter 
van ca 5 mm. Maar er worden ook takken aange-
troffen van wel 16 jaar oud, welke dan een diameter 
van 22 mm en een lengte van 150 cm kunnen heb-
ben. Mogelijk is de boom al jaren bezig om zo’n tak 
af te stoten. Zelfs als boomdeskundige ontdek ik 
steeds weer nieuwe bijzonderheden. Bomen blijven 
me altijd verrassenu

tekst en foto’s: Bas Steenks

Foto links:
breukvlak eikentwijg met kurkvorming

Foto onder:
populierentwijg met zaadpluis

populierentak met 22 mm diameter en 150 cm lengte populierentwijg met 3 x internodiën (streepjes geven het groeijaar aan)
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Het best bewaarde geheim 
van Scheveningen

Ooit was de verkoop van duinzand een goede 

handel. Via vaarten werd het afgegraven 

zand afgevoerd. Den Haag is die mooie stad 

achter de duinen die nog overgebleven zijn.  

Oplettende Hagenaars en Hagenezen kunnen 

overal in die stad kleine en grotere overblijf-

selen terugvinden van de duinnatuur  die zich 

hier uitstrekte.

Op Scheveningen ontbreken die duinen. Toch 
herbergt het versteende landschap hier zilte 
geheimen. Je zou kunnen denken dat daar 

de rol van de kustnatuur is uitgespeeld. Maar niets is 
minder waar. Op Scheveningen komen dieren en plan-
ten voor die je nergens anders in ons land tegenkomt. 

Van zeewolfsmelk tot bultrug
Planten die bestand zijn tegen de invloed van zout tref 
je aan op de basalten waterkeringen. Ze hebben zich 
aangepast aan de extreme omstandigheden. Op de 
strandjes bij de grote havenhoofden en in de draaikom 
aan de Hellingweg voert de vloed kalkrijk zand aan 
waarop ze groeien. Voor een deel gaat het om soorten 
die floristen kennen van het zogenoemde zeedorpen-
landschap dat tussen Scheveningen en Bergen aan 

Zee langs de Nederlandse kust voorkomt. Het is een 
floristisch habitat dat zich laat voeden door zand, kalk 
en een klein beetje (vis)afval. Soorten als kegelsilene, 
zeepostelein, smal fakkelgras en zeewolfsmelk doen 
het hier prima dankzij de voedselarme zandgrond. 

Vanaf de havenhoofden kijk je je ogen uit. Bijzondere, 
kustgebonden water- en waadvogels, zeehonden en 
zelfs bruinvissen en onlangs een heuse bultrug! Ieder-
een die wel eens in het havengebied rondloopt, kent 
de groepjes steenlopers, prachtige bonte vogels die 
koddig dribbelen over de stenen op zoek naar voed-
sel. In de haven zelf vind je op stenige dijkhellingen 
bijzondere planten die de hitte en droogte verdragen 
en groeien op zand. Denk aan wondklaver en kande-
laartje. Al die plekjes bij elkaar vormen ecologische 

steppingstones waar insecten leven en vogels voedsel 
kunnen vinden.

Vogels bij duizenden
Maar het zijn niet eens de specifieke dieren van de 
kust die Scheveningen aantrekkelijk vinden. Treffen 
we in de binnenstad steeds minder huismussen, in 
Scheveningen zijn nog volop grote kolonies aanwe-
zig. En ook gierzwaluwen houden van dit kleinscha-
lige stenige stadslandschap. En dat allemaal dankzij 
voldoende aanwezigheid van voedsel en specifieke 
nestgelegenheid. De huismus floreert op ruige zan-
dige plekken met zaadplanten terwijl de gierzwaluw 
thermiek nodig heeft waar veel insecten in ronddan-
sen. Beiden soorten broeden graag onder de dakrand 
van oude huizen.

Daarnaast vliegen honderdduizenden trekvogels langs 
onze kust die ook willen rusten en eten. Scheveningen 
is een schakel in deze wereld van organismen, waar wij 
als mensen van mogen genieten. Extra habitat vormt 
het Verversingskanaal die als ‘groene zoete natte ader’ 
vanuit de stad in zee uitmondt. Ook dat geeft specifiek 
leefgebied voor planten en dieren waar we zuinig op 
moeten zijn. 

Samen natuurwaarden versterken
Niet iedereen is zich hiervan bewust. Het voormalige 
vissersdorp gaat hier en daar stevig op de schop en 

nadat er is vernieuwd wordt alles ‘netjes’ achtergela-
ten. Het gevaar bestaat dat hiermee het leefgebied 
van deze waardevolle, zeldzame kustplanten en -die-
ren wordt aangetast of zelfs verdwijnt.

Om dat te voorkomen is er een projectgroep opgericht 
van bevlogen ‘coastwatchers’. De AVN en Stichting 
Duinbehoud werken hierin samen. Doel is om deze 
kustnatuur te beschermen, versterken en beleefbaar 
te maken en houden voor iedereen. Bedreigingen en 
kansen worden in kaart gebracht en gebundeld in 
een advies aan de gemeente Den Haag. In het volste 
vertrouwen dat dit binnen de hectiek van het ‘upgra-
den’ van de badplaats de plek krijgt die het verdient. 
Suggesties rond ‘natuurinclusief bouwen’ zijn er bij-

voorbeeld op gericht dat ook de nieuwbouw op de 
zeedijk aan de boulevard onderdeel uit kan maken 
van de groene connectie tussen de omliggende duin-
gebieden. In grote lijnen worden in het advies hand-
reikingen gedaan op ecologisch gebied, die later verder 
uitgewerkt kunnen worden. Want laten we niet ver-
geten: nergens is de natuur, de biodiversiteit, rijker en 
bruisender dan aan onze prachtige kustu

De honderdduizenden trekvogels langs 
onze kust willen ook rusten en eten

Tekst: Eric Wisse
Foto’s: Eric Wisse, 
             Bert Hoogerhoud

Foto: Bert Hoogerhoud

Foto’s boven v.l.n.r.:

• Zeevenkel
• Kegelsilene
• Zeepostelein
• Zeewolfsmelk

Foto linker pagina:
• Steenloper
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Zeezoogdieren voor de kust
Het aantal waarnemingen van zeezoogdieren langs de Noordzeekust neemt toe. Welke 

soorten zijn het en is er een oorzaak voor deze toename? In totaal gaat het bij Scheve-

ningen om tien soorten waarvan de meeste maar heel zelden worden waargenomen: 

gewone dolfijn, witsnuitdolfijn, griend, tuimelaar, dwergvinvis, potvis en (heel spectacu-

lair, in de herfst van 2018) de bultrug. De twee algemeenste, de gewone zeehond en de 

bruinvis licht ik hieronder uitgebreider toe.

We treffen twee soorten zeehonden in het 
Noordzeegebied: de gewone zeehond en 
de grijze zeehond. Daarvan is de eerste 

het meest algemeen, maar dat is niet altijd zo geweest. 
Met name in de jaren 60 en 70 waren de aantallen in 
de Noordzee door vervuiling met pesticiden (die ook 
sommige vogelsoorten op het randje van uitsterven 
bracht) erg laag en veel dieren waren zwak en ziek. 
Het opvangcentrum in Pieterburen draaide toen over-
uren. Aan het eind van de vorige eeuw kwam er een 
kentering in de waargenomen aantallen. Het eerst in 
het Waddengebied en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
delta. Langs de gesloten kust van Holland zagen we 
toen echter nauwelijks een zeehond. Vogelaars, die 
bijna dagelijkse trekvogels tellen, zagen tot 1994 maar 
incidenteel een zeehond. Pas vanaf 1997 worden gro-
tere aantallen geturfd, meestal één tot tien per jaar, 
met een maximum van 23 in 2012.

Gewone zeehond
Inmiddels is de gewone zeehond een permanente 
gast langs ons strand en haalt hij  zelfs de pers. In het 
afgelopen mooie Paasweekend zocht een groepje van 

drie exemplaren domicilie op het strandje tussen de 
haveningang en het zuiderhavenhoofd. Recreatie-
drukte alom, maar toch lieten die zeehonden zich niet 
wegjagen. De recreanten hielden gepast afstand en 
maakten vele foto’s van deze maritieme roofdieren 
(want dat zijn ze wel!) De toename zal ongetwijfeld 
het gevolg zijn van schoner zeewater, een ontwik-
keling die ook zeevogels weer doet toenemen. In de 
Nederlandse kustwateren bestaat het voedsel van de 
gewone zeehond vooral uit bot, wijting, zeedonderpad 
en haring, die hij zich in een actieve jacht toe-eigent. 
Dat onderwatergedrag staat haaks op datgene wat 
men meestal ziet, namelijk een lieftallig kopje dat af 
en toe boven het wateroppervlak komt of een rustend 
dier op het strand.

Beste waarnemingspunten
Als u naar de kust gaat, heeft u het hele jaar door een 
goede kans om zeehonden te zien. De havenhoofden 
bieden goede mogelijkheden en dan vooral de strand-
jes die tussen de havenhoofden en de haveningang 
liggen. Ook kruipen zij wel eens op de laag liggende 
basaltblokken of zwemmen zij rond tussen de haven-

hoofden. Geeft u rustig een knipoog als u zijn aaibare 
kopje boven het zeewater ziet komen, maar blijf wel 
uit zijn buurt, want ze kunnen stevig van zich afbijten. 
Het is ook mogelijk dat u een zeehond op het strand 
ziet liggen. Vroeger was zoiets alarmfase één voor 
allerlei hulptroepen omdat het dier mogelijk gewond 
was aangespoeld.  Nu gaan we ervan uit dat de zee-
hond gewoon komt rusten. Mocht hij toch gewond 
blijken en vreemd gedrag vertonen dan kunt u altijd 
nog hulp inroepen door politie of dierenambulance te 
bellen. 

Grijze zeehond
De grijze zeehond wordt veel minder waargenomen 
langs ons strand.  Ook na 1995 betreft het slechts 
kleine aantallen. In 2007 acht stuks als maximum, 
maar er zijn ook jaren zonder waarnemingen. Toch is 
het goed even het verschil met de gewone zeehond uit 
te leggen. Beide soorten zijn goed uit elkaar te hou-
den door hun specifieke kopvorm. Bij de grijze zeehond 
gaat de snuit in een rechte neuslijn over in het voor-
hoofd, in tegenstelling tot de rondere kopvorm van de 
gewone zeehond.

Bruinvis
De bruinvis is een kleine onopvallende dolfijn met een 
bolle kop zonder uitstekende snuit. In tegenstelling 
tot wat zijn naam beweert is het geen vis maar een 
zeezoogdier. Wie ooit een bruinvis heeft aangeraakt 
zal zich altijd de verbazing herinneren bij het voelen 
van zijn warme lijf. 
In de eerste helft van de vorige eeuw was de bruinvis 
een normale verschijning in de Nederlandse kustwa-
teren. Maar rond 1950 begon een afname. Voor de kust 
van Den Haag werden in de zomer van 1958 nog enkele 
exemplaren gezien. Daarna werd het stil. De soort ver-

dween uit het collectieve geheugen tot in 1985 een 
bruinvis in de haven van Harlingen verscheen en er 
zelfs een reddingsactie op touw werd gezet.
Vogeltrektellers langs de Haagse kust kregen daarna 
ook vaker bruinvissen in het vizier, tot 1994 nog inci-
denteel. Het jaar 1997 markeert het kantelpunt en 
vanaf dan worden ze jaarlijks opgemerkt. In de meeste 
jaren schommelen de aantallen tussen de 50 en 100, 
met als absoluut recordjaar 2005 (705 bruinvissen 
in totaal). Deze snelle toename is lastig te verklaren, 
maar vloeit waarschijnlijk voort uit een verschuiving 
vanuit andere delen van de Noordzee. Zo is de popu-
latie bij de Shetland-eilanden in dezelfde periode qua 
omvang afgenomen terwijl het aantal in de zuidelijke 
Noordzee is toegenomen.

De uiteinden van de Scheveningse havenhoofden bie-
den de beste mogelijkheden om bruinvissen te zien. 
Let dan vooral op de driehoekige rugvin want veel 
meer zult u niet te zien krijgen. Soms trekken zij door 
en af en toe blijven zij hangen, op zoek naar kabeljauw-
achtigen en puitalenu

Tekst: Adri Remeeus
Tekeningen: Frederik Hoogerhoud
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De gemeente heeft weer nieuwe grote ambities voor het gebied. Internationale instellingen moeten kunnen 

uitbreiden, er moeten nieuwe bijkomen, woningen, hotels en andere voorzieningen. Dat blijft verrassend. Omdat 

het gebied zo groen was, wilde de internationale gemeenschap zich hier juist vestigen. Dan moet je het kind toch 

niet met het badwater weggooien?

Opnieuw plannen voor 
de Internationale Zone

Goed in het plan is dat de gemeente wil 
vergroenen. Parken worden ecologisch 
verbonden, er wordt natuurinclusief en 

duurzaam gebouwd. Openbaar vervoer en fiet-
sen worden bevorderd. De meeste ontwikkelin-
gen zijn gepland in de al bebouwde omgeving. 
Toch zijn wij bezorgd.  In het kort, onze voorstel-
len voor natuur, groen en bomen in de zone:

1. Voeg de vrijkomende terreinen van 
Defensie aan de rand van het Natura 2000 
gebied Meijendel daaraan toe! Bouw 
juist daar geen nieuwe internationale 
instellingen 
Recent kwam een VN-rapport uit over de terug-
gang van de biodiversiteit.  In Nederland wordt 
het afgesproken minimale streefcijfer voor 
beschermd landoppervlak met Natura 2000 
status niet gehaald. Professor Frank Berendse 
zegt in NRC dat het reserveren van voldoende 
oppervlak cruciaal is voor de natuur. De hoe-
veelheid soorten neemt namelijk toe met 
het oppervlak. Het is dus een unieke kans dat 
Defensie minder terrein nodig heeft!

2. Verenig de twee helften van het 
groengebied Scheveningse Bosjes door 
de Teldersweg en de nieuwe metro allebei 

onder de grond te brengen
De Teldersweg is een heel drukke weg die de 
Bosjes doorklieft. In de Visie voor de Scheve-
ningse Bosjes wordt voorgesteld de weg deels 
onder de grond te brengen. Zo wordt hij over-
steekbaar voor mens en dier, en is er bovendien 
minder geluidsoverlast. In de nieuwe plannen 
komt daar nog lightrail naast. Dat is alleen 
acceptabel als weg en spoor beide onder de 
grond worden aangelegd!

3. Beperk de toegang van Sorghvliet tot 
de bestaande goed controleerbare ingang
Sorghvliet is een uniek natuurgebied, met 
fraaie stinsenplanten en veel soorten vogels. Er 
is maar één manier om binnen te komen, dat 
maakt het goed te controleren. Bezoekers zijn 
meest natuurliefhebbers, rustzoekers en ook 
vrouwen, die zich er veilig voelen.

4. Leg parkeerhubs aan in de stadsrand 
of onder het Malieveld, maar niet in de 
Scheveningse Bosjes 
In de gebiedsvisie staat een ontwikkelgebied 
voor een hub met autoparkeren in de Scheve-
ningse Bosjes. Het lijkt ons beter die elders aan 
te leggen, dat scheelt luchtvervuiling langs de 
Koningskade/Raamweg. Tegen meer fietspar-

keerplekken geen bezwaar, de fiets neemt min-
der ruimte in en vervuilt niet.

5. Zorg bij oplossingen voor het OV naar 
Scheveningen dat de bomenrijen blijven 
staan
Bij de recente vernieuwing van spoor 9 zijn de 
monumentale kastanjes behouden maar veel 
andere bomen gekapt en inmiddels vervangen. 
Zorg bij de aanleg van een metro dat die bomen 
worden behouden. Onderzoek ook wat de beste 
OV-oplossing is voor kantoorgangers en bewo-
ners langs de lijn, omdat bij een metro het aan-
tal haltes beperkt is.

6. Benut kansen voor vergroening door 
overbodige verharding te verwijderen, en 
voeg geen onnodige fietspaden toe door 
de natuur
Er zijn kansen om stenen pleinen te vergroenen, 
bijvoorbeeld bij het Vredespaleis en Maduro-
dam. Ook kan het aantal te brede stoepen of 
overbodige asfaltpaden worden verminderd. Op 
de tekeningen staan nieuwe fietspaden dwars 
door de natuur, waar de huidige paden langs de 
rand voldoenu

Lees meer in de zienswijze op www.AVN.nl

Door: Caroline de Jong-Boon
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Tekst en foto’s:
Jaap van Loenen

Rhododendron en azalea
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd aan ons kinderen op de lagere school ver-

teld over een prachtig bloeiende struik uit de Himalaya  die recent in onze parken was 

geplant: de rhododendron. Wij waren daar erg trots op en er was alle lof voor de impor-

teurs en de plantsoenendienst. Het was zeker een aanwinst in de Haagse plantsoenen 

en als ik mij goed herinner stonden ze ook in de Scheveningse Bosjes. Na de oorlog heb 

ik ze daar niet meer teruggezien.

Het lijkt er dus op dat de import van de plant 
vrij recent is. De eerste zaden werden echter 
al veel eerder naar Nederland gebracht. Dit 

gebeurde door handelsschepen die omstreeks 1680 
Japan bezochten. Hoe dat verder is gegaan is niet 
helemaal duidelijk maar in onze arboreta is de plant 
al heel lang bekend. Hij staat o.a. in het pinetum Blij-
denstein, het Von Gimborn boommuseum, de Trom-
penburg en de botanische tuin in Leiden.  

Naam en voorkomen
Rhododendron betekent eigenlijk rozenboom naar 
het Grieks rhodon = roos en dendron = boom. Behalve 
die naam heeft hij niets met de rozenfamilie. In de 
geschiedenis van de naamgeving kom je ook de aza-
lea tegen. Ze behoren beide tot de Ericaceae  (heide-
kruidachtigen), een enorm groot geslacht. Daarom is 
er gekozen voor een aparte geslachtsnaam: Rhodo-
dendron. Hiertoe wordt bijvorbeeld ook het Alpen-
roosje gerekend. Wie zich in de soorten gaat verdie-
pen komt in een waar doolhof terecht. Er zijn wel zo’n 

duizend verschillende die een eigen naam hebben 
en overal op de wereld voorkomen, in diverse landen 
inheems zijn en allemaal tot dit geslacht worden 
gerekend. De belangrijkste concentratie bevindt zich 
overigens in het Chinese deel van de Himalaya. Ook 
is bekend dat 2000 jaar geleden de plant in China al 
in potten werd gekweekt. Er bestaat ook een Noord- 
Europese versie: Rhododendron ponticum die op 
diverse plaatsen verwilderd voorkomt.

Groeiwijze
In het algemeen vormt de rhododendron een bolvor-
mige koepel van dicht opeenzittende kransen van 
bladeren. Afgezien van de naakte vertakking is die 
van binnen vrijwel leeg. Het dichte bladerdak laat 
maar weinig licht door. Dat verklaart ook het totaal 
ontbreken van ondergroei. Bij een bezoek aan West- 
Ierland bleek mij dat men daar helemaal niet blij 
was met de plant omdat hij alleen met grote moeite 
onder controle was te houden. De snel oprukkende 
en gemakkelijk uitzaaiende struik verdringt de oor-
spronkelijke begroeiing waardoor deze onder druk 
komt te staan. Een vergelijkbare situatie kennen wij 
in ons land met de Amerikaanse vogelkers nadat die 
in de jaren twintig van de vorige eeuw op grote schaal 

was aangeplant. De rhododendron maakt het pro-
bleem echter nog groter omdat ook in de winter de 
bladeren alles overschaduwen en daardoor elke vorm 
van ondergroei verhinderen.

Bloei
Al vanaf de eerste kennismaking was men natuur-
lijk onder de indruk van de mooie en rijke bloei-
wijze. Reden waarom hij in onze tuinen en parken 
zeer gewild is. Daar komt nog bij dat al die soorten 
en hybriden een grote verscheidenheid aan kleuren 
en vormen te zien geven. Reeds in december begin-
nen de bloemknoppen zich duidelijk af te tekenen. 
Ze zijn dan omgeven door een krans van bladeren. In 
het voorjaar komen daar clusters van bloemkelken 
uit tevoorschijn die dan vrijwel de gehele struik gaan 
overdekken. In de Himalaya  is deze prachtige plant zo 
gewoon, dat hij als brandhout wordt gebruikt. Door 
zijn lage groei is hij gemakkelijk te kappen en het 
gemak dient ook daar de mens. Voordeel is dat de 
slapende knoppen op de kale stammen weer mak-
kelijk uitlopen.

De azalea
Naast de rhododendron komen we in onze par-

ken vaak de azalea tegen. In eerste instantie en op 
afstand zien we niet veel verschil. De azalea heeft 
echter meer variatie in lichtere kleuren en er zijn nog 
meer verschillen in groei en bladvorm. De plant laat 
zich erg gemakkelijk manipuleren en dat heeft geleid 
tot zo’n 10 000 cultivars.  Waar de rhododendron zich 
meestal beperkt tot paarse, paarsblauwe, donkerrode 
kleuren of helemaal wit, zien we bij de azalea helder 
gele, oranje, blauwe, licht rode en tal van variaties 
daartussenin. In Engeland noemt men de planten 
zelfs ‘The royalty of the gardens’. In tegenstelling 
tot de rhododendron is de azalea nergens in Europa 
inheems. In het wild komt hij alleen voor in Noord- 
Amerika en Oost-Azië. De Amerikaanse soorten zijn  
bladverliezend. Die uit Oost-Azië blijven meestal het 
gehele jaar groen.

Tegenwoordig zijn vooral in landgoed Clingendael 
veel rhododendrons te vinden. In het bosgedeelte 
is er nogal wat wildgroei maar in het parkdeel is er 
een mooie begroeiing langs de paden die zorgvuldig 
wordt onderhouden. Samen met de azalea’s vormt 
hij in het voorjaar prachtige kleurrijke borders langs 
de paden. Daar is dan een wandeling zeker de moeite 
waardu
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De verpakking
Plastic of composteerbaar ?
Natuurlijk wil de AVN graag meedoen met de ver-
duurzaming van de maatschappij. De vorige Haag-
winde hebben we dan ook aan u gezonden in een 
composteerbare verpakking. Toch waren we daar-
mee niet tevreden. Die verpakking scheurt makke-
lijk, werd niet herkend als duurzaam en belandde 
bij veel leden alsnog bij het plasticafval. Dat vin-
den we de paarden achter de wagen spannen. Daar 
komt bij dat deze verpakking heel veel duurder is. 
Deze keer vallen we dus weer even terug op de oude 
verpakking die gewoon bij het plastic kan worden 
recycled. We gaan op zoek naar andere mogelijkhe-
den die echt duurzaam werkenu

Met meer leden staan we nog sterker in onze strijd voor behoud van het Groen

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor € 10,00 per jaar lid van de AVN

Naam  O heer O mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)

Of opgeven via www.avn.nl/ondersteuning    U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie
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Moerascipressen

In Haagwinde treft u een afspiegeling van de activiteiten 
die de AVN door het jaar heen verricht.  We zijn geen club van 

harde acties, dat past niet bij de strategie waarvan we denken 
dat die resultaat boekt. Daarom treft u ons niet zo vaak in de krant 

en zal de AVN ook niet snel gaan demonstreren. Liever polderen we 
ons door overleggen met de overheid heen. Met kennis van zaken, dat 
wel. Je kunt tegenwoordig niet meer alleen met emoties ten strijde 
trekken. Dus we verdiepen ons in de problematiek, we overleggen met 
de betrokken ambtenaren, zoeken naar alternatieven, inventariseren 
natuurwaarden en onderzoeken de historie van het gebied. Uiter-
aard hoort daarbij ook het bijwonen van legio informatiebijeen-
komsten, het schrijven van zienswijzen en dienen we af en toe 

toch een bezwaar in en vragen - een heel enkele keer - een 
voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Afgelopen half 

jaar was dat het geval bij de veertien moerascipressen 
achter Buitenlandse Zaken. Dankzij veel inspan-

ningen hebben we die kunnen behouden en 
laten verplanten. Gezien de foto’s was 

dat best een spectaculaire 
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Boeken te koop
‘Bloeiende duinen’: 
een liefdesverklaring

Meer dan twee jaar is er gewerkt aan 
de 21e-eeuwse opvolger van ‘Blonde 

duinen’ van Jac. P. Thijsse: een wervend over-
zichtswerk over de duinen,  maar met een 
compleet andere benadering (bijvoorbeeld 
met online wandelingen) en inhoud (met een 
ecologische barcode).  Van alle duingebieden 
langs de kust wordt het specifieke karakter 
beschreven en de sfeer met schitterende 
foto’s en tekeningen in beeld gebracht. 
In ‘Bloeiende duinen’ zetten meer dan 100 auteurs, tekenaars en fotografen het 
duinlandschap van nu opnieuw in de verf. Het is een vitaal en zeer soortenrijk land-
schap, waarin echter vijf grote ‘revoluties’ de laatste 150 jaar diepe sporen achterlieten.

Initiatiefnemer  (en oud-Hagenaar) Rolf Roos (van o.a. de boekenreeks ‘Duinen en Men-
sen’) startte samen met fotograaf en webbouwer Ronald van Wijk de website (www.

bloeiendeduinen.nl). Ook de AVN en de gemeente Den Haag werkten mee aan dit boek wat  
         leidde tot veel extra verhalen over de duinen van Den Haag. 

Hoewel overal wel helm groeit, zijn de duinen van de wadden, het vasteland en de zuidelijke 
delta zeer verschillend. Van het Zwin in het zuiden via de Hollandse duinen tot de Wadden-

eilanden inclusief Rottumeroog ontmoeten we steeds een andere duinnatuur. Fascinerend is te 
zien dat de duinflora (vooral die van vochtige duinen) zich zeer duidelijk herstelt. Er zijn verrassend 
genoeg ook grote (positieve) gevolgen van de vele zandsuppleties voor de kust voor paddenstoelen 
van de witte duinen. Zeer grote en razendsnelle vooruitgang zien we bij mossen en korstmossen 
(soms tot 1000 procent).  Struweelsoorten doen het goed, soorten van het open duin vaak niet. Bij 
de dieren van de duinen is er geen eenduidig beeld .Verrassend genoeg gaan veel slakkensoorten 
snel vooruit, net als de vliegensvlugge sprinkhanen. Kernzin van het boek is: leer 100 duinplanten 
en begrijp het duin. Om die 100 soorten ook echt te zien, zijn 50 wandelingen uitgezet.

‘Bloeiende duinen’ 
(240 pag, groot formaat, gebonden)  . 
Nog enkele exemplaren speciale prijs

voor AVN-leden via:  info@avn.nl

 € 29,50 
Voor niet leden en buiten de regio  € 39,50

via: www.natuurmedia.nl


