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Van de voorzitter

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

Beter voorkomen dan bestrijden

Dick Ooms
voorzitter

In de paar maanden dat ik nu meedraai in het AVN-
bestuur heb ik een aardig beeld kunnen krijgen van 
wat er allemaal achter de schermen speelt in onze 

vereniging. Dagelijks zie ik een  stroom e-mails  voor-
bijkomen tussen portefeuillehouders en bestuursle-
den waarin gediscussieerd wordt over allerlei onder-
werpen waar de AVN mee bezig is. En dat zijn er nogal 
wat! Op onze Algemene Ledenvergadering in april 
presenteerden we een uitgebreid overzicht van alle 
lopende ontwikkelingen met betrekking tot natuur 
en landschap in en rond Den Haag waar de AVN actief 
bij betrokken is. Wie daar niet bij was, verwijs ik graag 
naar onze website www.avn.nl/jaarverslagen waar 
ons jaarverslag van de afgelopen jaren te lezen is, met 
updates van actuele ontwikkelingen en natuurlijk naar 
onze Haagwinde. Maar wat u leest in Haagwinde en 
op de website is het topje van de spreekwoordelijke 
ijsberg. Nu ik een paar maanden ‘onder water’ heb 
kunnen kijken, ben ik eerlijk gezegd behoorlijk onder 
de indruk geraakt van de kennis en ervaring van onze 
portefeuillehouders en bestuursleden. 
Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat de AVN over 
alle aspecten van natuur, landschap en ecologie alle 
kennis in huis heeft. Er zijn andere ‘groene verenigin-
gen’ actief in Den Haag die op specifieke gebieden 
gespecialiseerd zijn en daarbij meer de diepte in gaan. 
Ik noem bijvoorbeeld de Haagse Vogelbescherming en 

de lokale afdelingen van KNNV en IVN. We wisselen 
daarmee graag kennis en ervaring uit. Wel consta-
teer ik dat de AVN bij ontwikkelingen die het groen 
bedreigen soms een ander standpunt inneemt dan 
onze ‘groene zusterverenigingen’. Erg is dat natuurlijk 
niet: elke vereniging maakt haar eigen afwegingen 
hoe ze haar doelstellingen kan bereiken. Maar in de 
afgelopen maanden heb ik daarover van verschillende 
betrokken leden vragen gekregen. Moet de AVN zich 
harder opstellen, meer haar tanden laten zien? Ik heb 
beloofd daar in mijn voorwoord op te reageren. De 
AVN heeft gedurende vele jaren een ruime ervaring 
opgebouwd in haar relaties met de overheid: politiek, 
bestuurders en ambtenaren van gemeente en provin-
cie.  Het blijkt bij nieuwe ontwikkelingen dat betrok-
kenheid en meedenken in een vroeg stadium voor het 
publiek minder zichtbaar is maar voor het beleid veel 
meer effect sorteert. We leveren dan vanuit onze ken-
nis een inhoudelijke bijdrage door onderzoek te doen 
en alternatieven aan te dragen. We merken dat zo’n 
opstelling zeer effectief is. Voorbeelden daarvan zijn 
er genoeg. Bovendien huldigen we graag het spreek-
woord: “Beter voorkomen dan bestrijden”
Desondanks treft u in deze Haagwinde toch nog aar-
dig wat  onderwerpen die om actie vragenu

Dick Ooms
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Bezwaar tegen kap lindes Paleisplein

4 5

De gemeente wil het Paleisplein aantrekkelijker maken door vier lindebomen weg 

te halen.  Veel Hagenaars zijn het daar niet mee eens. De AVN heeft als belangenor-

ganisatie officieel bezwaar aangetekend tegen de kap. Om te voorkomen dat van de 

afgegeven vergunning tijdens de bezwaarprocedure toch gebruik wordt gemaakt, is 

er ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd.

Het hele proces van herinrichting van de 
omgeving Paleisplein, Noordeinde en Hoog-
straat loopt al vanaf 2016. Vooral de onder-

nemers uit dat buurtje vonden dat de winkelstraten 
in de loop der jaren een rommelige inrichting hadden 
gekregen. Het is niet ongebruikelijk om er dan weer 
eens met frisse ogen naar te kijken om de inrichting 
homogener te maken. Er werd een participatietra-
ject opgezet waarin naast ondernemers ook de Raad 
van State, het Rijksvastgoedbedrijf en omwonenden 
waren betrokken. In een later stadium schoven daarbij 
ook belangengroepen als Fietsersbond, Vrienden van 

Den Haag en de Erven van de ontwerpers van het Wil-
helminamonument aan. De AVN was vreemd genoeg  
niet uitgenodigd.  Via één van de participanten kregen 
we onlangs wel inzage in alle stukken en konden we 
op die manier herleiden hoe de ontwerpers van de 
nieuwe inrichting op het idee zijn gekomen om het 
Paleisplein te ‘verlossen’ van twee Krimlindes en drie 
Hollandse lindes.

Oplossen van de verrommeling
Uitgangspunt van de ontwerpers was om meer 
samenhang in de omgeving te creëren. Oplossen van 

parkeerproblemen, looproutes, verrommeling en ver-
lichting etc. De focus was gericht op verbetering en 
verruiming van de openbare ruimte. Het was vooral 
de ondernemersvereniging Biz die klaagde over een 
donker Paleisplein. Frappant genoeg zien we in de 
verslagen van de participatiegroep nergens genoemd 
dat er over de kap van de lindes gesproken is.  Tijdens 
de discussies zijn die buiten beeld gebleven. De reden 
is waarschijnlijk dat het ontwerp van het Paleisplein 
in de procedure werd losgekoppeld van de inrichting 
van de winkelstraten. De locatie is namelijk maar voor 
een deel eigendom van de gemeente Den Haag. Het 
pleinontwerp kreeg daardoor een aparte status en is 
met andere partners besproken. 

Geen aandacht voor historie huidige bomen
Waar in de ontwerpdocumenten breed aandacht 
wordt besteed aan de ontstaansgeschiedenis van 
gebouwen, infrastructuur en toebehoren, is het zoe-
ken naar de geschiedenis van de bomen die op het 
Paleisplein staan. Er is alleen aandacht voor de monu-
mentale Postzegelboom uit 1883 en de Wilhelmina 
beuk achter het monument die volgens de ontwer-

pers geplant zou zijn in het geboortejaar 
van Wilhelmina, 1880. De tussen deze twee 
bomen staande Krimlindes worden afge-
daan als “drie grotere lindes zonder dui-
delijke opstelling”. Over de drie Hollandse 
lindes geen woord.

Op een luchtfoto uit 1946 is te zien dat de 
Paleisstraat aan weerszijden wordt geflan-
keerd door zeven halfwas bomen. Dat zijn 
Krimlindes waarvan er nu nog drie over 

Door: Aletta de Ruiter

zijn. Deze bomen hebben de oorlog over-
leefd. Dezelfde foto laat zien dat er in 1946 
geen boom staat op de plek van de huidige 
Wilhelminaboom. Er staat in 1946 wel een 
grote beuk aan de andere kant van de Goti-
sche Zaal. De foto uit 1987 toont de onthul-
ling van het monument. Naast de Gotische 
Zaal pronken drie jonge Hollandse lindes. 
Samen met de Krimlindes vormen ze het 

1946: KLM luchtfoto. De Paleisstraat 
wordt geflankeerd door Krimlindes. Tus-
sen Gotische Zaal en Postzegelboom 
is de tuin van de Raad van State

1987: Onthulling Wilhelminamonument met 3 
jonge Hollandse lindes langs de Gotische Zaal

2018 Google Earth geeft de huidige situatie 
 van het Paleisplein. De grote esdoorn van 
het Noordeinde is inmiddels gekapt.

 Dit is het beeld dat de gemeente 
in het ontwerp heeft staan.

Vervolg op pagina 6
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Klein nieuws portefeuillehouders
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groene decor waarin het monument centraal staat.  De 
lindeboom staat symbool voor liefde en vrede. Wilhel-
mina hield van bomen. Dus ter ere van haar persoon 
en nagedachtenis aan haar regeerperiode is het heel 
toepasselijk dat die bomen daar staan. 

Waarde bomen voor klimaat en ecologie
Wat ons ernstig tegenvalt van de gemeente is dat er bij 
het maken van de nieuwe plannen voor het Paleisplein 
helemaal geen aandacht is gegeven aan de waarde 
van het bestaande bomenbestand. Er is wel een rap-
port gemaakt door een boomdeskundige, maar daar is 
vervolgens niets mee gedaan. Uit dat rapport blijkt dat 
alle vijf de lindes kerngezond zijn, maar niet verplant 
kunnen worden wegens vergroeiing van de wortel-
kluit met kabels en leidingen. Omdat ze gezond zijn, 
hebben de bomen een aantoonbare waarde voor het 
klimaat en de ecologie van de stad. Die waarde kan 
bepaald worden met het programma i-Tree, waarbij 
aan de hand van kroonvolume, standplaats en andere 
factoren wordt uitgerekend hoeveel waarde de bomen 
hebben voor economie en klimaat. Dat is, voor zover 
wij kunnen nagaan, niet gebeurd.

Collegeakkoord
Waar ook geen rekening mee is gehouden, is het Col-
legeakkoord dat sinds de verkiezingen van kracht 
is. Het geeft aan dat bomen worden gezien als het 
Groene Kapitaal van de stad. Het voornemen is dat er 
zeer terughoudend wordt omgesprongen met het afge-
ven van kapvergunningen en dat bomen alleen gekapt 
worden als het aantoonbaar niet anders kan. Dat is een 
belangrijke belofte aan de burgers van Den Haag. In 
het voorlopig ontwerp van het Paleisplein wordt hier 

met geen woord over gerept en gaan de ontwerpers er 
gewoon vanuit dat deze bomen in de weg staan.

Eerder protest AVN
Pas op het moment dat het ontwerp in de Adviesraad 
Monumentale Bomen werd behandeld, kwamen de 
boomdeskundigen van de AVN tot de ontdekking dat 
er kapplannen waren voor de vijf lindebomen. Omdat 
de Krimlindes sinds 2013 op de zoeklijst voor monu-
mentale bomen staan (elke vijf jaar worden er nieuwe 
bomen voorgedragen als boommonument) ging er 
direct een alarmbelletje af. De AVN protesteerde offi-
cieel bij de wethouder. Het plan voor herinrichting van 
het plein kwam een halfjaar stil te liggen. Vervolgens 
deed de projectleider een voorstel om één Krimlinde 
te behouden. Later bleek dat dit betekende dat men 
opnieuw wilde onderzoeken of die boom alsnog ver-
plaatst kan worden. Daarom ligt er nu een kapvergun-
ning voor maar één Krimlinde.

Protestbrief uit 1987
Het blijkt dat de lindes eerder op de nominatie voor 
kap hebben gestaan.  Bij de totstandkoming van het 
monument wilde de kunstenaar een totaal ander 
pleinontwerp introduceren en vroeg een kapver-
gunning aan. De toenmalige directeur Plantsoenen-
dienst weigerde deze echter. Hij meende dat hij het 
niet aan de Haagse bevolking zou kunnen uitleggen 
om gezonde volwassen bomen te laten kappen ten 
behoeve van een ontwerp waarbij weer ander groen 
en bomen zouden worden neergezet. Hij vond dat 
ook kapitaalvernietiging. Derhalve zijn de bestaande 
bomen toen ingepast in het decor van het monument.
Dat kan heel goed zo blijvenu 

Steunt u ook het AVN bezwaar ? 

Kijk dan op: 

https://www.avn.nl/bezwaar-

tegen-kap-linden-paleisplein/

U vindt daar de bezwaren en ook 

een protestformulier dat u zelf 

kunt insturen.

Even uitprinten, invullen en op de 

post doen. Een postzegel is niet 

nodig.

Protestbrief uit 1987 van directeur Plantsoenendienst Harry Wals

Scheveningen 
“Natuurrijk Zeedorp”Het AVN-onderzoek naar kleine natuurplekjes in en rondom de Scheveningse haven heeft geleid tot een beknopte nota waarin een inventarisatie en aan-bevelingen voor beheer, behoud en verbeteringen staan aangegeven. Het gaat om 20 kleine natuur-plekken waar specifieke kustnatuur voorkomt, maar die momenteel geen aandacht krijgen en waarvan sommige ook bedreigd worden door recreatie of havenontwikkelingen. De nota wordt binnenkort gepresenteerd en aangeboden aan het collegeu 

Vuurwerk in groengebied

baart zorgen
De AVN heeft het college een brief geschreven over het vele 

vuurwerk dat tegenwoordig wordt toegepast na afloop van 

evenementen. Vuurwerk is een enorme verstorende en ook 

vervuilende factor voor de stad. Aangezien veel evenemen-

ten plaatsvinden in het groen, komt de vervuiling ook op 

die plekken weer uit de lucht vallen. “De AVN signaleert 

een trend van toenemend vuurwerk bij evenementen. En 

hoewel beperkter in omvang dan bij oudjaar, is dit vuur-

werk van zwaarder kaliber dan consumentenvuurwerk. 

Zware metalen komen vooral uit siervuurwerk. Ze dragen 

ook bij aan bodem- en watervervuiling. Koper is bijv. scha-

delijk voor dieren en planten in het water, 18% komt uit 

vuurwerk”. 

De brief is op 1 juli verzonden, we wachten nog op een reactie 

van de gemeente. Binnenkort zullen we voor dit onderwerp  

ook bij de raadsfracties om aandacht vragenu 

Anti-maaibordjes in Rijswijk
Als liefhebber van de stadsflora moet je tegen een stootje kunnen. Zó vind je ergens een stel bijzondere planten en zó zijn ze weer weg als de mannen van de gemeente met hun bosmaaiers zijn langs geweest. Dit probleem heb ik eens voorgelegd aan de Rijswijkse groenbeheerder. Van de maaiploeg kun je niet verwachten dat ze de diverse planten kunnen herkennen en ook nog laten staan. Samen kwamen we daarom op het idee bordjes te laten maken met de tekst: “Niet maaien i.v.m. bijzondere vegetatie”. En zo geschiedde. De groenbeheerder liet een aantal bordjes maken die ik vervolgens mee naar huis nam om ze, indien nodig, te gebruiken. En zo zijn dit jaar deze mooie Akkerklokjes blijven staanu
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Tijdens de realisatie van de 
Sytwendetunnel in 2001, 
kwam er een voedselrijk 
(zandige klei) grondover-
schot vrij. Een goedkope 
oplossing was om deze 
schone grond te transpor-
teren naar een plek in de 
directe omgeving. Ophogen 
van de natte veenweide ach-
ter het huidige automobiel-
museum in Reigersbergen 
leek een goede mogelijk-
heid.  Daarmee werd de 
agrarische kwaliteit van 
het weiland sterk verbe-
terd. Jammer was wel dat 
de ecologische waarde van 
het weiland degradeerde 
omdat de originele venige 
bodemstructuur aan de 
oppervlakte verdween. En 
er werd een doodlopende 
dwarssloot met goede 
waterkwaliteit gedempt.

Het Litoraal, 
Haags natuurreservaat

Een ecoloog en inwoner uit de wijk Maria-
hoeve waarschuwde de gemeente dat 
deze sloot vanwege bijzondere kenmer-

ken als kraamkamer functioneerde voor het  
groenekikkercomplex. Hij protesteerde tegen 
de demping. Ook het Hoogheemraadschap 
van Delfland had bezwaren. Het is verboden 
om zomaar een watergang te dempen. De 
beheerders van stadsdeel Haagse Hout moes-
ten zorgen voor compensatie. In de winter van 
2005/2006 werd dan ook een deel van de aan-
grenzende paardenwei vergraven en ontstond 
er een nieuw nat natuurgebiedje.
 
Compensatie
De opzet van deze compensatie was allereerst 

om het groenekikkercomplex een nieuwe kans 
te geven. Omdat er ook extra waterberging 
nodig was, werd de plas flink groter gemaakt 
dan de oorspronkelijke sloot. In een strook van 
3000 m2 werd een derde uitgegraven tot vijver 
waarin aan de rand zes eilandjes werden uitge-
spaard. De rest bleef weiland met enkele zwarte 
elzen en ruwe berken. Als kraamkamer voor 
amfibieën werden korte doodlopende oeverin-
snijdingen gegraven. De vijver werd aangelegd 
met een langzaam aflopende oever en in het 
midden een kom van twee meter diepte. Er had 
zich een groep vrijwilligers gemeld die dit land-
schap wilden gaan beheren en inventariseren. 
In de wandeling werd het gebiedje ‘Het Litoraal’ 
genoemd.

Beheerstrijd tegen de successie
Het in aanvang kale terrein kwam echter al snel vol 
pioniervegetatie te staan. In de volgende jaren gevolgd 
door opslag van els, berk en wilg. Met deze snelgroei-
ende bomen kwam de natuurlijke successie naar een 
boslandschap op gang. Om een bepaald gewenst 
landschap in stand te houden moet er gesnoeid en 
gemaaid worden. Dit beheer bleek te zwaar voor de 
toenmalige vrijwilligers en binnen enkele jaren ont-
stond er toch een jong elzenbos langs de randen van 
de nieuwe vijver.  De inventarisatie uit 2007 van het 
toen nog open landschap met pioniervegetatie leverde 
400 indicatiesoorten op. Toen er in de daaropvolgende 
jaren niet meer beheerd werd, rukte het elzenbos op 
en vulden de slootjes zich met blad. Bovendien werd 
het opgehoogde weiland vaker bemest hetgeen de 
waterkwaliteit niet ten goede kwam. De variatie aan 
flora en fauna kelderde enorm. Er moest dringend iets 
gebeuren.
In 2016 zag de Haagse Vogelbescherming (HVB) poten-
tie om het bosje in te richten als vogelrustgebied. 
Het toenmalig bestuur wist de Dienst Stadsbeheer 
te overtuigen van de win-win situatie als de HVB dit 
gebied zou gaan beheren. Maar er moest wel eerst een 
grote onderhoudsbeurt plaatsvinden. Winter 2016/’17 
voerde de gemeente een flinke dunning uit. Van de 
gekapte elzenstammetjes en takken werd een ril aan-
gelegd met een totale lengte van 115 meter. Voor het 
bruggetje werd een toegangshek geplaatst. De aan-
gestelde beheerders van de Haagse vogelbescherming 
plantten nieuwe lage struiken en snoeiden een deel 
van het bos uit. Het beheer is er voorlopig op gericht 
om het landschapstype half bos/ half open in stand 
te houden. 

Een faunareservaat
Na uitbaggeren van de sloten stroomt het water nu 
weer door en de dunning van elzen geeft meer licht op 
de bosbodem. Stinzenplanten bloeien er in het voor-
jaar. Oude en nieuwe heesters worden gesnoeid om 
vogels een goede broedplaats te bieden. De overdadig 
bloeiende reuzenbalsemien dient in de zomer als nec-
tarbron voor wilde bijen, zweefvliegen en hommels 
en ook vlinders weten de vele bloemen te waarderen.
De bruine kikker is door het hele gebied in allerlei 
stadia en kleuren te zien. Maar de groene kikker blijkt 
helaas verdwenen. Daarvoor is de waterkwaliteit nog 
te onstabiel. Maar andere amfibieën als rugstreep-
pad, gewone pad en watersalamander worden af en 
toe wel waargenomen. Bij zonnig weer gonzen er zes 
verschillende soorten waterjuffers en acht echte libel-
len langs de oevers. Ook voor vogels is het paradijs 
bijna compleet met de achttien soorten die er succes-
vol broeden op een oppervlakte van slechts 3000 m2 
waarvan een derde water is. Jaarrond werden in 2017 
in totaal 54 vogelsoorten waargenomen. Ook maken 
acht verschillende zoogdieren gebruik van het gebied, 
uiteenlopend van vos tot dwergmuis. 

Toekomst
Maar er moet nog meer licht in het bos komen. Aanko-
mende winter worden nog een aantal grote elzen ver-
wijderd. Op de eilandjes worden ze ‘op stobbe gezet’. 
Het beheerplan heeft als uitgangspunt om een zo groot 
mogelijke biodiversiteit te bereiken met speciale aan-
dacht voor amfibieën. Maar omdat het een vogelrustge-
bied is, worden de vogels bevoordeeld door het creëren 
van broedgelegenheid en extra foerageerfaciliteiten. 
Dat geeft levendige taferelen bij de voedersilou 

Vrijwilligerswerk in beeld

Foto boven:
Dankzij jaarrond bijvoeren krijgt het 
hele gezin koolmees voldoende voed-
sel om allemaal te overleven

foto onder:
De dwergmuis is het kleinste 
zoogdier van Europa. De soort 
leeft in rietoevers en bouwt een 
nest tussen de riethalmen.
Nest en (dode) muis werden apart van 
elkaar gevonden in het reservaat 

Tekst en foto’s: Frederik Hoogerhoud
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Zonnegaarde op zoek naar alternatief
Het bestuur van amateurtuindersvereniging Zonnegaarde aan de Erasmusweg zit met de han-

den in het haar. Het recreatieve fietspad met ecolint, dat de gemeente afgelopen voorjaar pre-

senteerde, zal het achterste deel van hun tuincomplex gaan afsnijden. Men vreest voor verlies 

van 4 tot 11 tuinen plus brede ecologische bosranden. Dat levert veel stress op bij de leden die 

hier vaak al tientallen jaren in alle rust tuinieren en hun vrije tijd doorbrengen. De groene ver-

enigingen AVN en KNNV ondersteunen de tuinders met raad en daad.

Het bestuur van Zonnegaarde heeft de afge-
lopen maanden niet lijdzaam afgewacht. 
Direct toen het plan voor het fietspad ‘ach-

terlangs’ bekend werd, heeft men aan de bel getrok-
ken. Eerst bij de groene verenigingen AVN, KNNV en 
IVN. Veel tuinleden zijn immers ook lid van één van 
deze Haagse natuurverenigingen.

Na een eerste overleg werd een plan de campagne 
opgesteld om aandacht te vragen in de pers en de 
politiek. Het eerste ingezonden stuk naar Den Haag 
Centraal, dat de AVN instuurde, werd door de redactie 
zo serieus genomen dat er een groot inhoudelijk arti-
kel op pagina 3 kwam te staan. In de daaropvolgende 
weken volgden meer schrijvende pers, radio en televi-
sie en werden alle fracties van de Haagse gemeente-
raad uitgenodigd voor een rondleiding met uitleg op 
het complex. Daar hebben vijf fracties op gereageerd 
en hebben verschillende politieke partijen schriftelijke 
vragen gesteld. Ook wethouder De Mos heeft het ter-
rein bezocht en was onder de indruk van natuur en 
saamhorigheid. Helaas voor de tuinders is er nog geen 

antwoord op hun vragen gekomen. Er zoemen geruch-
ten over aanpassingen, maar daarvan is niets officieel. 
Tijdens het zomerreces ligt de gemeentelijke molen 
vrijwel stil en worden er geen besluiten genomen.

Nagelbijten
Voor de tuinders van de volkstuinvereniging is het 
dus de gehele zomer nagelbijten geweest. Dit soort 
bedreigingen zet een enorme psychologische druk. 
Vooral bij de mensen om wier tuin het gaat. Een aan-
tal van hen loopt zelfs met depressieve klachten rond.
Om de tuinders te odersteunen heeft de afdeling Den 
Haag van de KNNV een weekend lang alle flora en 
fauna op het tuincomplex geïnventariseerd. Daaruit 
kwam een lijst met meer dan 350 soorten. Een bewijs 
dat het complex in principe al een zeer waardevolle 
ecologische steppingstone in het beoogde ecolint is.

Alternatieve route  i.p.v. afgraven
Vanuit de AVN is een alternatieve route voor de recre-
atieve verbinding bedacht over het terrein heen. Van-
uit de gedachte dat Haagse volkstuincomplexen over-

dag altijd al openbaar toegankelijk zijn voor publiek, 
zou het nieuwe recreatieve verbindingspad via twee 
nieuwe ontsluitingen (met afsluitbaar hek) ook over 
bestaande paden van het terrein van Zonnegaarde 
kunnen lopen. De AVN heeft het plan in concept aan-
geboden aan het bestuur van de tuinvereniging en 
daar wordt nu over nagedacht. Zonnegaarde zou op 
die manier een ecologische parel op de route van het 
ecolint kunnen zijn in plaats van gedeeltelijk te wor-
den afgegraven voor een extra fietspad achterlangs.

Terughoudendheid
In een eerste reactie gaf het bestuur aan blij te zijn 
met deze hulp, maar men ziet ook veel nadelen in twee 
extra ontsluitingen van het terrein. Dat geeft bij veel 
tuinders terughoudendheid om het plan officieel naar 
buiten te brengen. Vooral de veiligheid is een groot 
punt van zorg. Wie houdt controle op publiek dat zich 
niet netjes aan de regels houdt ? Wie neemt de ver-
antwoording voor openen en sluiten van de hekken ? 
Wat te doen met hondenbezitters die het terrein als 
uitlaatplek gaan gebruiken ? Hoe houden we hang-
jeugd tegen ?  Het zijn serieuze vragen die tijdens de 
bestuursvergadering werden gesteld.

Goede uitslag herkeuring ‘Natuurlijk tuinieren’
Intussen was er ook een klein feestje te vieren op Zon-
negaarde. De herkeuring voor het keurmerk ‘Natuur-
lijk tuinieren’ leverde een goede uitslag op met een 
hogere scorelijst dan vorige jaren. De tuinders die met 
hart en ziel gewerkt hebben om hun complex deze 
status te bezorgen, hopen dat ze dit tot in lengte van 
jaren kunnen blijven doenu

Door: Aletta de Ruiter
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Overkluizing Utrechtsebaan

Binckhorstpark en Trekvlietzone

Haagse iconen, 
kansen voor groenblauwe structuur van de stad
De gemeente wil meer woningen in de stad. Maar “als je verdicht, moet je ook vergroenen” vindt het 

college. Een verkenning naar kansen om groen en water te ontwikkelen heeft een groslijst van bijna 100 

ideeën voor verbetering opgeleverd. Een selectie van veelbelovende ideeën is geclusterd tot een zevental 

icoonprojecten. Het rapport ‘Haagse iconen’ van ontwerpbureau Must staat op internet *. 

Volgens het rapport kan er veel worden gedaan 
voor de verbetering van water en groen. De 
gemeente had al een lijst van kansrijke plek-

ken voor ontstening. Natuurinclusief bouwen staat 
op het programma en een aantrekkelijke robuuste 
groenblauwe buitenruimte. Al met kwam er in het rap-
port een lijst van wel 96 mogelijke ideeën voor groen-
blauw in Den Haag en 19 aanbevelingen. Bijvoorbeeld 
om de vernieuwing van ondergrondse infrastructuur 
samen te laten gaan met vergroening. Om alle ideeën 
te ordenen noemt het ontwerpbureau  vijf proposities 
voor de toekomst van Den Haag, waarvan drie groen 
en volgens ons aantrekkelijk:
• Nadruk op de ligging van de stad aan zee, met meer 
groen op de Noordelijke boulevard en lange lijnen om 
de kust te bereiken
• Stad van lanen en vaarten, met een structuur van 
lange lijnen evenwijdig aan en haaks op de kust die het 
groen door de stad verbinden
• Pleinen en plantsoenen, nu vaak versteend, meer 
vergroenen. Ze vormen met groene straten een net-
werk

Toch zorgen over voorstellen ontwerpbureau 
Toch hebben we ook zorgen over de voorstellen van dit 

Amsterdamse ontwerpbureau. De ecologische verbin-
dingszones krijgen een andere naam, ‘lineaire parken’. 
De Haagse groene hoofdstructuur wordt opgedeeld, 
in bijv. ‘stadsparken’ (Scheveningse Bosjes), ‘buurt-
groen’ (Meer en Bos) en ‘stadslandzones’ (Madestein). 
Waarom ? Om daar verschillende dingen mee te doen? 
We willen geen Amsterdamse toestanden in onze 
Haagse groengebieden. De afspraak van de gemeente 
is juist de hele Stedelijke Groene Hoofdstructuur als 
een geheel te behouden en te versterken. Deze groen-
gebieden zijn namelijk allemaal belangrijk als ecologi-
sche verbindingen, tussen de Oost- en Westduinen en 
tussen zee en binnenland.

Over de ‘stadsparken’ schrijft Must: “Den Haag heeft 
een aantal prachtige stadsparken zoals het Zuiderpark 
of het Haagse Bos. Deze propositie zet hierop in. Er wor-
den een aantal parken aangewezen die verspreid door 
de stad liggen en potentie hebben. Hier wordt flink in 
geïnvesteerd. Het programma wordt geïntensiveerd, 
denk hierbij aan meer en beter afgestemde voorzie-
ningen en meer evenementen. Tegelijkertijd worden 
de randen van deze parken verdicht, zodat ze een meer 
stedelijk karakter krijgen.” 
Een laatste ‘propositie’ vormt een alternatief voor 

bovenstaand schrikbeeld: Must schrijft dat er ruimte is 
bij de randen van de stad en het omliggend landschap 
voor extra groen dat intensief gebruikt kan worden. 
Daarheen zou dan het programma van de bestaande 
‘stadsparken’ verplaatst kunnen worden. Is dat goed 
voor natuur en omwonenden, van bijv. Madestein? De 
AVN blijft een tegenstander van meer evenementen in 
groengebieden ten koste van natuur.

Ideeën ‘stadsparken’ niet overgenomen 
Als we lezen dat de gemeente meer wil doen met 
groen en dat in de ‘stadsparken’ ruimte moet zijn voor 
evenementen, doemt het beeld van het eerder verwor-
pen ‘internationale park’ van bureau Lola weer op. Lola 
ontwierp overal reuring, horeca, markten, foodtrucks 
en brede betonnen paden. Terwijl de vele bezoekers 
die er nu al zijn gewoon rustig willen wandelen en 
genieten van natuur en rust. Om die reden heeft het 
Haagse gemeentebestuur juist het alternatief: ‘Visie 
op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes’ omarmd.
Gelukkig wordt het idee voor de ‘stadsparken’ niet 
overgenomen in de brief van de wethouder. Laten we 
hopen dat hij het laat bij de zeven gekozen projecten, 
die ook het versteende deel van onze prachtige stad 
groen zullen kleuren. En dat hij de rest van de Haagse 
Groene Hoofdstructuur blijft koesteren.

Zeven groenblauwe projecten voor de stad
Op de bijna 100 ideeën zijn tien selectiecriteria losge-
laten. Biodiversiteit was er daar maar één van. Het eco-
logisch verbinden van groengebieden of het planten 
van bomen stond niet apart vermeld. Op het kaartje 

‘versterking van de groenblauwe structuur’ staat vaak 
‘verbetering routing’, lees aanleg van (fiets)paden. 
Puur voor de natuur was de keuze dus misschien 
anders uitgevallen. Maar hier heeft men voorrang 
gegeven aan extra groen in transitiegebieden waar 
veel gebouwd gaat worden en aan versteende delen 
van de stad waar weinig groen is. 
We zijn uiteraard heel blij dat er zeven nieuwe pro-
jecten zijn gekozen voor meer groen in de stad. Vijf 
in intensiveringsgebieden, zoals het Binckhorstpark. 
En twee langs lange lijnen van het hart van de stad 
naar buiten, met andere woorden de ecologische ver-
bindingszones Schenkstrook en Verversingskanaal. 
Belangrijk is om bij de uitwerking aandacht te blijven 
besteden aan de natuur. Voor de vele mensen in de 
stad die daarvan komen genietenu

Door: Caroline de Jong
Illustraties: rapport bureau Must

kansen voor groenblauwe structuur van de stad

*   Meer info op:  https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7765131/1/RIS302827_Bijlage

7  icoonprojecten

1. CID/ Utrechtsebaan; 
2. Schenkzone; 
3. Binckhorstpark en Trekvlietzone; 
4. Stadsboulevard Laak; 
5. Knoop Moerwijk; 
6. Zuidwest; 
7. Verversingskanaal; 



14 15Haagwinde | september 2019

De diepte in voor gezonder water

Het recreatiegebied Madestein kent 
twee zandwinplassen: de grote 
recreatieplas, officieel Oostmadeplas 

geheten en de kleine recreatieplas, de Made-
steinplas.
De Madesteinplas ligt tussen Madesteinweg 
en Lozerlaan tegenover de Witte Vlek, één van 
de laatste ruige natuurterreintjes in Den Haag. 
Het is een prachtige plas, nooit echt troebel. 
Op voorjaars- en zomeravonden is er vaak veel 
jagende vis in het water te zien. Tevens is er een 
klein strandje waar geregeld pootjebaders en 
zwemmers aanwezig zijn. Al met al lijkt er dus 
niets aan de hand met dit water. Onderzoek 
door vrijwilligers van hengelsportvereniging 
GHV/Groene Hart heeft echter aangetoond dat 
het milieu ver beneden de waterspiegel toch 
wel aan verbetering toe is. De leefomstandig-
heden van vissen en andere waterorganismen 
kunnen daar veel beter.

Stratificatie
Met iets meer dan acht meter diepte is de 
Madesteinplas de diepste plas van Den Haag. 
Bij plassen dieper dan 6 meter kan een tem-
peratuursgelaagdheid (stratificatie) optreden. 
Van het late najaar tot het vroege voorjaar is 
de watertemperatuur in dit soort diepe plas-
sen meestal op elke diepte van wateroppervlak 
tot waterbodem hetzelfde. Door opwarming 
van het water aan de oppervlakte in het voor-
jaar ontstaat een warme (lichte) bovenlaag die 
‘drijft’ op een koude (zware) onderlaag. Tussen 
deze beide lagen vinden we een zogenaamde 
spronglaag; vanaf deze grens neemt de water-
temperatuur bij toenemende diepte snel af (ca. 
1°C per meter). Naarmate de opwarming van 
het water in de loop van de zomermaanden 
toeneemt, neem de bovenlaag in omvang toe 
en komt de spronglaag dieper te liggen.
In de beschut gelegen Madesteinplas ligt de 

van de zomer een zuurstofrijke bovenlaag met veel 
waterleven en een zuurstofarme onderlaag. Behalve 
bacteriën, schimmels en muggenlarven treffen we in 
die onderlaag geen vis of ander waterleven aan. 

Visstand
Ook in de Madesteinplas is dat het geval. In de zomer 
is het zuurstofgehalte tot een waterdiepte van 2,5 
meter redelijk tot goed. Beneden die diepte slecht tot 
zeer slecht. Vis zit dan alleen in de bovenste waterlaag. 
In het najaar begint dat te veranderen. De bovenste 
waterlagen koelen af en wanneer de temperatuur 
van de bovenste en de onderste waterlagen elkaar 
beginnen te naderen, gaat het water, door de volle-
dige waterkolom van wateroppervlak tot waterbodem 
circuleren. In alle waterlagen is dan weer zuurstof 
genoeg en tot op de waterbodem zwemmen weer 
grote hoeveelheden vis. We kunnen dus concluderen 
dat de hoeveelheid vis en ander waterleven het in de 
zomermaanden met de helft van hun leefomgeving 

moet doen en dat is geen optimale omstandigheid 
voor een evenwichtig aquatisch milieu. 

Airlift als oplossing
Het waterleven in de Madesteinplas kan een enorme 
positieve impuls krijgen als tijdens de zomer de stra-
tificatie voorkomen kan worden. Indien er voldoende 
zuurstof in alle waterlagen aanwezig zou zijn is dat 
een verrijking voor een ecologisch gezonde levensge-
meenschap. Momenteel wordt door de Haagse hen-
gelsportvereniging, de gemeente Den Haag en het 
hoogheemraadschap van Delfland de inzet van een 
airlift onderzocht. Een waterpomp die luchtbelletjes 
door het water blaast en een lange stijgbuis die vanaf 
de diepere waterlagen turbulentie in het water brengt 
waardoor de waterlagen zich gaan mengen. Op die 
manier wordt stratificatie van waterlagen in de loop 
van de zomer voorkomen. Bijkomend voordeel is dat 
ook ontwikkeling van blauwalg bestreden kan worden. 
Alle voor- en nadelen van zo’n airlift in de Madestein-
plas en de gevolgen voor de waterkwaliteit worden 
momenteel bekeken.

Politieke ambities
Ook de Haagse gemeentepolitiek is met de verbete-
ring van de Madesteinplas bezig. Na vragen van raads-
lid René Oudshoorn heeft wethouder Richard De Mos 
afgelopen najaar tijdens de behandeling van de begro-
ting van de commissie Leefomgeving toegezegd om in 
2019 te gaan bekijken hoe de Madesteinplas kan wor-
den verbeterd en schoongemaakt. Behalve de slechte 
waterkwaliteit in de diepere gedeelten van de plas is 
er namelijk ook sprake van veel plasticvervuiling rond 
en in de plas. Daar zou met inzet van vrijwilligers en 
voorlichtingsborden gedragsverbetering kunnen wor-
den bereiktu 

spronglaag vrij hoog als gevolg van weinig 
windwerking en daardoor minder watercircu-
latie. In de zomer ligt die scheiding tussen warm 
en koud water vaak op een diepte van 2,5 – 3,0 
meter, terwijl in grotere en diepere plassen 6 tot 
8 meter normaal is.

Zuurstofhuishouding
Zuurstof in water wordt voor het grootste deel 
geproduceerd door waterplanten en algen 
onder invloed van zonlicht. Dat vindt vooral 
plaats in de bovenste waterlagen, die dus zuur-
stofrijk zijn en volop waterleven bevatten.
Omdat in de waterlagen onder de spronglaag 
nauwelijks zonlicht doordringt, vindt daar ook 
geen zuurstofproductie door algen plaats. Wel 
wordt in die onderste waterlagen veel zuurstof 
verbruikt door de afbraak van dood plankton en 
blad dat uit de bovenste waterlagen neerdaalt. 
Zo ontstaat in veel diepere wateren in de loop 

Tekst en foto’s: Ton van der Spiegel
aquatisch ecoloog
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De verdichtingsopgave en de energietransitie nopen tot een stadsbrede visie op stadsnatuur. 

In Den Haag beschikten wij al over de Nota Ecologische Verbindingszones 2008 – 2018. Deze 

nota is breed geëvalueerd met enkele groene organisaties waaronder de AVN. Uiteindelijk 

moet dit naar verwachting eind dit jaar resulteren in de nieuwe Nota Stadsnatuur. De voor-

lopige tekst hiervoor wordt nu door de AVN en andere organisaties bestudeerd.

Nieuwe normen voor stadsnatuur

Door: Adri Remeeus
Tekeningen: Jaap Lemstra Stadsecologie is een nog jonge wetenschap. 

Gerichte monitoring bracht aan het licht dat 
parken, bosjes, wegen en sloten meer natuur 

bevatten dan men ooit besefte. Inmiddels doen som-
mige vlindersoorten het in de stad zelfs beter dan in 
het agrarische landschap. Aan kademuren groeien 
bijzondere varens als schubvaren en tongvaren. Alle 
reden dus om deze groene kwaliteit te borgen en waar 
mogelijk te versterken.

Versterking stadsnatuur
Het streven is gericht op een basiskwaliteit stadsna-
tuur. Dat is een breed begrip. Om dit handen en voeten 
te geven, wordt in de nota een onderscheid gemaakt in 
zeven deelbiotopen: bosjes, struweel, ruigte en zoom, 
fauna grasland, flora grasland, poel en water. Voor elk 
van deze biotopen is in kaart gebracht wat er nu van 
aanwezig is en welke mogelijkheden tot versterking 
en verbinding er zijn. Het voert nu nog te ver hier 
in detail op in te gaan, maar over de grote lijn en de 
higlights willen wij u alvast informeren.

Ecologisch beheer
Het nieuwe beleid ziet stadsnatuur als een kernkwali-
teit in de stad. Een ander begrip dat regelmatig wordt 

genoemd is ecologisch onderhoud en beheer van het 
groen-blauwe netwerk. Dat zijn gevleugelde woorden. 
Terecht wordt de conclusie getrokken dat traditioneel 
beheer achterhaald is. Door wekelijks te maaien ver-
anderen grasvelden en bermen in eenvormige gazons 
waar bloemen geen kans krijgen. Slecht leefgebied dus 
voor insecten waarmee het, zoals inmiddels duidelijk 
geworden is, heel erg slecht gaat.

Ecologisch beheer daarentegen stimuleert een 
begroeiing met veel bloemrijke kruiden en voldoende 
voedsel en schuilgelegenheid. Bedenk dat voor wilde 
bijen het voedsel binnen een straal van 200 meter 
beschikbaar moet zijn. Natuurrijke grasvelden en 
bermen kunnen hun waarde alleen bereiken als het 
traditionele wekelijkse maaien wordt vervangen door 
incidenteler en in fases maaien en daarna het maai-
sel afvoeren. Helemaal niet maaien is geen oplos-
sing want dan ontstaat er een verruigde situatie. Om 
kruidenrijke bloeiende grasvelden te krijgen moet er 
dus een uitgekiend programma worden ontwikkeld 
waarbij rekening wordt gehouden met de bloeidata 
van soorten en de ontwikkelstadia van insecten. Om 
insecten te laten ontsnappen, moet maaisel minimaal 
een dag blijven liggen voor het wordt verwijderd.

Bosranden en -zomen 
Een goede opbouw van een bosrand bestaat uit gelei-
delijke overgangen van lage kruiden, hogere kruiden, 
struweel en struiken naar bomen, met hier en daar een 
windluwe en zonbeschenen open ruimte. We spreken 
dan van een boszoom. Zulke ecologisch waardevolle 
gebieden treffen we eigenlijk niet in de stad aan. Het 
zal een hele uitdaging worden om die diversiteit in het 
beheer op te nemen. Deze ambitie wordt in de nota 
echter wel als kernwaarde omschreven. Immers, qua 
biodiversiteit hebben een goed ontwikkelde boszoom 
en struikzone meer waarde dan een collectie bomen 
zonder onderbegroeiing. Vlinders en bijen vinden hun 
voedsel in de aanwezige nectar, terwijl de meeste van 
onze zangvogels zich vooral ophouden in dicht stru-
weel. Daarin kunnen zij schuilen, broeden en ruien. 
Diverse zangvogels broeden vlak boven of zelfs in een 
kuiltje in de grond. Alleen in het vroege voorjaar zoe-
ken ze het hogerop om met hun zang een partner te 
lokken of hun territorium te verdedigen.  
Als AVN juichen we het toe dat in de nieuwe nota ook 
te lezen is dat er best sprake mag zijn van (gezonde) 
rommeligheid. Denk aan overhoekjes waar egels 
insecten zoeken bij dood hout. Staand dood hout is 
belangrijk voor spechten en vleermuizen, maar insec-
ten gedijen goed in zacht dood hout dat reeds op de 
grond aan het verrotten is. Takkenrillen zijn nuttig 
voor broedvogels en vormen schuilplekken voor kleine 
zoogdieren. Beleefbare natuur hoeft dus niet per defi-
nitie aangeharkt te zijn!

Natuur op en onder water
Veel watergangen zijn nu vertroebeld door een teveel 
aan voedingsstoffen. Daarom is er in de nota aandacht 
voor waterkwaliteit in het algemeen. Zoals dieren op 
het land moeten kunnen opgaan in een landschap, 
moeten ook de in het water levende dieren zich kun-
nen terugtrekken in een gevarieerde waterbegroeiing 
of kunnen vluchten naar weelderig begroeide natuur-
vriendelijke oevers. Dit vormt een belangrijke doelstel-
ling in de nota.

Lastige natuur hoort er ook bij
Ratten, stadsduiven en meeuwen worden vaak ervaren 
als lastige natuur. Maar ook deze diersoorten horen in 
de stad. Hun overlast wordt gevormd door de aantrek-
kingskracht van voedsel dat de mens achterlaat. Alle 
inheemse vogels zijn wettelijk beschermd en mogen 
niet worden verdelgd. Dat is anders bij ratten die wel 
actief bestreden worden. Maar intensief ingrijpen 
wordt pas overwogen bij bedreiging van de volksge-
zondheid.

In de nieuwe nota wordt aangegeven dat ecologisch 
beheer per deelbiotoop verankerd moet worden in de 
beheer- en inrichtingsplannen. Blijvende aandacht 
voor doelstelling, passend beheer, uitvoering, monito-
ring, evaluatie en bijsturing is belangrijk om de nieuwe 
standaard en systematiek actueel te houden.
De AVN heeft in het algemeen een goed gevoel bij deze 
nieuwe (concept)notau 
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De hoornaar, 
een grote wesp

De Europese hoornaar duikt steeds vaker op 

in Den Haag.  Na tientallen jaren alleen in het 

oosten van het land gesignaleerd te zijn, wordt 

deze imposante verschijning nu ook vaak in 

onze kuststreek waargenomen.

De Europese hoornaar (Vespa crabro) is de grote 
zus of broer van de gewone wesp. De honing-
bij is een verre nicht. Werksters bereiken een 

lengte tot 2,5 cm, de koningin haalt bijna 4 cm. Ze zijn 
behalve aan hun formaat te herkennen aan de opval-
lend bruinrode tekening bij kop en borstschild. De Azi-
atische hoornaar (Vespa velutina), die momenteel in 

het nieuws opduikt, is donkerder met gele tekening. 
Er is nog een familielid, de middelste wesp, die kleiner 
is dan de hoornaar, maar groter dan de gewone wesp. 
De hoornaar volken bestaan uit honderden tot enkele 
duizenden exemplaren. In Duitsland zijn hoornaars 
beschermd: alleen als aanwezigheid van een nest echt 
problemen geeft, mag het worden verwijderd.

Geweldige bouwmeesters
Wespen zijn de bouwmeesters onder de insecten, zo 
ook de hoornaars. Zij maken prachtige bouwsels van 
houtpulp, met in het midden honingraatstructuren. 
Het is vederlicht en sterk tegelijkertijd. Zij kiezen hier-
voor vaak vogelhuisjes en holle bomen uit, maar ook 
weinig gebruikte ruimten in tuinhuisjes, kasten, toilet-
ten en andere holle ruimtes in gebouwen zijn favoriet.

Toppredator die voor de biefstuk gaat
Zoals veel wespen zijn hoornaars vleeseters. Zij jagen 
rusteloos op andere insecten, overdag en -ongebrui-
kelijk voor wespen- ook ‘s-nachts. Ze vliegen laag 
over bloemen, om zich op een foeragerend insect te 
storten, een jachttechniek die vergelijkbaar is met die 
van de kiekendief. Honingbijen zijn dikwijls de klos, 
maar andere insecten staan ook op het menu. Een 
gevangen prooi wordt eerst van vleugels en poten 
ontdaan. Ook het achterlichaam en de kop worden 

weggegooid. Alleen het middenstuk, de bief-
stuk, waar de vliegspieren zitten, wordt naar 
het nest gebracht: de jongen hebben proteïnen 
nodig voor de groei. Hoornaars kauwen hun 
prooi vaak tot een handzaam balletje om het 
makkelijk te kunnen vervoeren.
Deze wespen zien er geen been in om grote 
libellen als de blauwe keizerslibel of de blauwe 
glazenmaker te pakken. Deze worden op de 
vangplek eerst vakkundig gesloopt waarna de 
biefstuk naar het nest wordt gebracht. Deze 
actie maakt nieuwsgierig. Hoe doen die hoor-
naars dat? Libellen zijn namelijk ook rovers, zien 
goed en zijn uitstekende vliegers. Mogelijk zien 
de veel grotere libellen de kleinere hoornaars 
niet als gevaar. De wesp kan dan makkelijk tot 
dichtbij vliegen en zijn prooi bij verrassing in de 
nek vallen. Al vliegend bijt hij eerst een vleu-
gel van het libellenlijf waarna de aanval op de 
grond verder gaat. Het vereist inzicht om zo’n 
actie uit te voeren.

Koningin wordt uitgehongerd
Net als bij bijen en andere wespensoorten 
begint de koningin van de hoornaar in het 
voorjaar een volk op te bouwen. Zij zoekt een 
geschikte plek, meestal een holle boom of een 
verlaten vogelnest en begint van houtpulp de 
eerste cellen te bouwen en eieren te leggen. 
Zodra de eerste werksters ter wereld zijn geko-
men, nemen deze het bouwen en voeden van de 
jongen en koningin over. De koningin concen-
treert zich op het leggen van de eieren.
De jongen hebben voor de groei vooral eiwit 
nodig. Volwassen insecten groeien niet meer, 
zij gebruiken in principe alleen energie voor 
het vliegen. Die energie komt van nectar, sap 

van bomen en overrijp fruit. Een koningin heeft 
echter wel proteïnen nodig om eieren te kun-
nen aanmaken. De jongen geven de koolhydra-
ten, vooral suikers, weer terug aan de werksters. 
Hoornaars zijn verzot op het sap van bomen, 
vooral berk. Als de boom niet vanzelf ergens 
bloedt, knagen zij een gat in een tak om het sap 
te kunnen drinken.
Tegen het eind van het seizoen wordt het voor 
de werksters steeds moeilijker om een prooi te 
bemachtigen. Dan zitten ze er niet op te wachten 
om extra jongen te voeden. De werksters stop-
pen dan met het voeden van de koningin zodat 
zij ophoudt met eieren leggen. Zij wordt uitge-
hongerd en haar kadaver uit het nest geworpen. 
De jonge koninginnen zijn dan inmiddels uit-
gevlogen. Als het koud wordt zoeken zij een 
beschut plekje om te overwinteren -dit kan ook 
uw woning zijn- en beginnen in het late voor-
jaar een nieuw nest.

Niet agressief
Ondanks het imposante uiterlijk is de hoornaar 
niet agressief voor mensen. De kans dat een 
hoornaar steekt is veel kleiner dan bij de driftig 
aangelegde gewone wespen en honingbijen. Zij 
gaan ook niet snel van een appeltaart of vlaai 
snoepen. Alleen als zij het gevoel hebben dat 
het nest wordt bedreigd gaan ze over tot de 
aanval. Als ze met rust worden gelaten, laten 
ze jou ook met rust. Alle energie wordt gestoken 
in het grootbrengen van de jongen. 
De hoornaar is een prachtig dier dat ons van een 
hoop lastige beestjes verlost. Duitsers hebben 
gelijk dat ze dit dier beschermen. Raak dus niet 
in paniek van deze grote wesp en sla hem vooral 
niet doodu

tekst en foto’s: Hans van Helden

Foto’s van boven naar beneden:

1. Hoornaar sloopt keizerlibel
2. Dronken hoornaar op fles honingwijn
3. Hoornaarnest in vogelhuis

Hoornaars hebben geen zuigsnuit maar een korte tong waarmee zij zoetigheid oplikken
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In ons woordenboek der Nederlandse taal “De dikke Van Dale” staat de boom vermeld als gewone 

notenboom. Je zou daarom denken dat hij inheems is, maar dat blijkt niet waar. De notenboom heeft 

meerdere volksnamen. Eén daarvan is walnoot en dat ‘wal’ is afgeleid van het woord ‘volcae’. Dit bete-

kent ‘vreemd’ of ’niet bij ons horend’. De Romeinen hebben de boom destijds ingevoerd en overal in 

Europa aangeplant. Daarvoor was hij, evenals de appel, uit Centraal Azië meegebracht door Alexander 

de Grote tijdens zijn veroveringstochten.

Al spoedig stond de boom vanwege zijn vruch-
ten in hoog aanzien. De noten werden zelfs 
beschouwd als koninklijk voedsel (regia bete-

kent koninklijk). De naam okker is te herleiden van 
het Germaanse nokker dat op zijn beurt weer een oor-
sprong heeft in het Latijnse woord nucarius, hetgeen 
ook noot betekent.

Herkomst en verspreiding
De oorspronkelijke groeiplaats van de boomsoort is 
moeilijk na te gaan. Vooral omdat de mens er al sinds 
de prehistorie invloed op heeft gehad. Zo is er bij-
voorbeeld in Spanje fossiel stuifmeel gevonden uit de 
laatste ijstijd. Opmerkelijk is verder dat de verspreiding 
vooral plaats vond in de landen langs de zijderoute. 
Aangenomen wordt dat hij oorspronkelijk thuis hoort 
tussen Oost Turkije en Centraal Azië. Hij groeit daar het 
best op warme berghellingen. Merkwaardig genoeg 
komt de notenboom ook voor in zowel Noord- als Zuid-
Amerika.

Kenmerken
De notenboom wordt niet hoog. Wel heeft hij een 
brede kroon die 10 meter in doorsnee kan worden. 
Bij solitaire bomen geeft dat wel eens problemen. De 
zijtakken groeien soms zo ver uit dat het gewicht te 
groot wordt. Om breuk te voorkomen moet er dan 
gestut worden. Maar notenbomen doen het beter als 
ze samen met soortgenoten in een bos groeien. Dat 
heeft invloed op de groeiwijze. Oorspronkelijk groeit 
hij ook in bossen. Het grootst bekende notenboombos 
bevindt zich in Kirgizië op een berghelling tussen de 
1000 en 2000 meter hoogte.

Herkenning
Voor herkenning zijn vooral de bladeren van belang. 
Die zijn heel groot en veervormig samengesteld. Aan 
de top zitten 3 grote bladen van 10 tot 18 cm lengte 
en 6 tot 8 cm breed. De zijblaadjes zijn wat kleiner. 
Het grote en dichte bladerdak van de boom geeft veel 
schaduw. Dit is een reden dat hij vaak op boerener-

ven wordt aangeplant. Ook de aromatische geur van 
de bladeren die lastige insecten op afstand houdt, 
maakt hem zeer bruikbaar bij boerderijen. De grijze 
stam krijgt bij het ouder worden een diep gegroefde 
schors. Jonge twijgen zijn olijfbruin en bevatten lad-
dervormig merg.
Notenbomen zijn éénhuizig en hebben dus zowel 
mannelijke als vrouwelijke bloeiwijzen aan de zelfde 
boom. Om zelfbestuiving te voorkomen rijpen die op 
verschillende tijden. De mannelijke bloemen vormen 
hangende katjes aan het eind van de twijgen. Ze pro-
duceren heel veel stuifmeel dat over grote afstanden 
door de wind wordt meegevoerd. De vrouwelijke bloe-
men zitten bijeen in clusters van 2 of 3. De licht gerib-
belde noten worden omgeven door een gladde groene 
bolster. Van de onrijpe nog zachte vruchten wordt wel 
notenlikeur gemaakt.

Het hout
De boom levert zeer waardevol hout. Het is duurzaam, 
hard en toch gemakkelijk te bewerken. Bovendien 
heeft het mooie kleurschakeringen en een prachtige 
tekening. Het vindt toepassing in de klassieke meubel-
industrie. Van het onderste gedeelte van de stam kan 
mooi fineer worden gemaakt dat bekend staat onder 
de naam ‘wortelnoten’. Dit vind je bijvoorbeeld  terug 
op het dashboard van dure automerken. Ook wordt er 
bij exclusieve meubels mooi inlegwerk van gemaakt.
Tijdens de twee wereldoorlogen werd veel notenhout 
gebruikt voor het maken van geweerkolven. Dat hout 
kreeg heel wat te verduren. Niet in de laatste plaats 
bij exercities. Op het commando: “ZET AF …GEWEER!“ 

werd de kolf van het wapen met een forse klap op de 
straatstenen gebonkt en notenhout kon daar tegen. 
Geweren werden in zeer grote aantallen gemaakt en 
dat heeft heel veel bomen gekost.
Ook tijdens de watersnoodramp van 1953 zijn in Zee-
land veel notenbomen gesneuveld. Zij groeiden goed 
op dijken van kleigrond maar tegen zo’n enorme storm 
waren ze niet bestand. Door dit alles is de notenboom 
in Nederland nogal zeldzaam geworden.                                                               

Soorten en namen
In de handel worden notenhoutsoorten onder-
scheiden door het land van herkomst en daar naar 
genoemd. Er is nogal wat verschil in kleur, structuur 
en tekening. Het mooiste is het Turkse en Perzische 
noten. Hier wordt dat vaak ‘Italisch’ genoemd omdat 
het daar wordt doorgevoerd. Frans en Duits noten is 
meestal grijsbruin waarin chocoladekleurige strepen 
te zien zijn. Inlands noten is ook grijsbruin met een 
donkere tekening. Amerikaans noten is paarsachtig, 
soms overgaand naar bruin. De structuur is wat losser 
dan de Europese- en Aziatische soorten.
Er bestaan 15 soorten notenbomen. Naast de Regia 
kennen wij hier de zwarte walnoot (Juglans nigra). 
Deze Amerikaanse soort groeit snel en vormt een 
langere en rechte stam. Goed voor houtproductie. De 
noten daarvan zijn lekker maar heel moeilijk uit de dop 
te krijgen. 
 
Zo heeft dus ook de notenboom een indrukwekkende 
geschiedenis waarover wellicht nog wel eens een 
nootje kan worden gekraaktu

De notenboom, 
  okkernoot of walnoot (Juglans regia)

Door: Jaap van Loenen
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ContactgegevensSuccessen van de AVN

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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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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Behoud bos Park Bloemendaal

Vorig jaar presenteerde de projectontwikkelaar van 
Parnassia een nieuwbouwproject van ca 300 wonin-
gen in het Park Bloemendaal aan de Monsterseweg. 
Deze ontwikkeling was voor een deel gepland in de 
boskavels op de grens met Vroondaal. In totaal dreigde  
daarvoor een oppervlakte van 4 ha bos te worden 
gekapt. De AVN is gaan overleggen met de ontwik-
kelaar en de gemeente. Immers, dit bos is onderdeel 
van de Groene Hoofstructuur van Den Haag. De plan-
nen hebben een jaar stilgelegen maar werden onlangs 
opnieuw gepresenteerd en zijn aangepast met behoud 
van het bos. We hebben Parnassia laten weten blij te 
zijn met deze ommezwaaiu

Behoud boom binnenterrein Weimarstraat

Bewoners uit de Weimarstraat tekenden bezwaar aan 
tegen de kap van twee grote esdoorns in de achtertui-
nen van hun bouwblok. De kapaanvraag was gedaan 
op verzoek van overburen die last van schaduw zouden 
hebben. De AVN heeft geadviseerd bij het bezwaar en 
legde de nadruk op de positieve invloed die de bomen 

hebben op de hittestress die zomers in deze ver-
steende omgeving heerst. De schaduwwerking bleek 
overigens mee te vallen. De Adviescommissie Bezwa-
ren oordeelde vervolgens dat een van de bomen kon 
blijven staan. De ander zou te dicht op de erfscheiding 
staan. De bewoners overwegen daartegen in beroep te 
gaan bij de rechtbank. Ook dat beroep willen we graag 
ondersteunenu

Behoud meerstammige esdoorn Hoefkade

Ook aan de Hoefkade werd door de buren geklaagd 
over mogelijke overlast van een boom, een meerstam-
mige esdoorn. In dit geval liet de woningcorporatie de 
boom nakijken door een boomdeskundige die voor-
stelde om deze gezonde boom te snoeien. Bewoonster 
vreesde  dat die snoei de vorm zou aantasten en bena-
derde de AVN voor advies. De boomdeskundige van de 
AVN heeft contact opgenomen met zowel verhuurder 
als beoogd snoeier om de nadelen van sterke snoei te 
bespreken. Inmiddels is duidelijk dat er niet te rigou-
reus wordt ingegrepen. Soms is één telefoontje met 
aandacht genoeg om schade te voorkomenu

Esdoorns achter Weimarstraat

Meerstammige esdoorn Hoefkade



De wederopbouw van de jaren vijftig en zestig stond in het 

teken van licht, lucht en ruimte en heel veel nieuw groen. Het 

zijn vooral die snel groeiende boomsoorten die Den Haag nu 

volumineus in de boomkruinen zetten. Veel bomen van toen zijn 

inmiddels vervangen voor nieuwe, dat is nu eenmaal een door-

lopend proces in het groenbeheer.

Ook nieuwe beheerinzichten spelen een rol in de verschillen in 

aanblik tussen oud en nieuw. In het Westduinpark vereist het 

Natura 2000-programma dat de parkvegetatie werd omgeruild 

voor dynamisch kaal duinzand terwijl in de Waterpartij enkele 

oevers juist van kaal naar rietbegroeiing zijn omgetoverd ten 

behoeve van de ecologie.

Het was niet altijd makkelijk om de zichtpunten van de oude 

ansichten opnieuw te vinden. Voor sommige kiekjes leek een 

vliegbrevet nodig. Toch zijn ze (op één na) allemaal vanaf een 

vast punt genomen. Fotograaf Jaap Lemstra regelde toegang 

tot het dak van de Eerste Kamer, de toren van het Vredespaleis, 

de bovenste verdieping van De Sierkan en wist een beklimming 

van de Watertoren te organiseren. Het zijn die plekken die u, 

en dat geldt eveneens voor de Eendenkooi, niet direct zelf kunt 

bezoeken.  Voor de rest is alles vrij toegankelijk en kunt u met dit 

boekje in de hand een mooie tocht door groen Den Haag maken. 

U kunt de verschillende punten vinden op de kaart achterin.

Haags Groen
  Nu en Toen

AVN 90 jaar
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage 

en omstreken is opgericht op 23 september 1926. Het is een goede tradi-

tie om elk lustrum iets ‘groots’ te organiseren om de natuur breder onder 

de publieke aandacht te brengen. Bij die traditie hoort vaak een boek over 

de natuur in onze lokale omgeving.

Ter gelegenheid van dit 90-jarig jubileum is gekozen voor een vergelij-

king van Groen uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de stand 

van zaken in de huidige tijd. In 25 artikelen beschrijft historisch-geograaf 

Frans Beekman - aan de hand van oude ansichtkaarten -  wat er op die 

plek te zien is en wat er heeft plaatsgevonden.  Ze werden eerder tussen 

2007 en 2013 gepubliceerd in Haagwinde, het kwartaalblad van de AVN.

  

Het is opvallend hoeveel groene plekken er nog in goede conditie bewaard 

zijn gebleven. Vaak zelfs verbeterd qua natuurkwaliteit. Daarbij constate-

ren we een trend die loopt van ‘keurig recht aangelegd’ tot ‘ruimte voor 

de natuur met meer biodiversiteit’. De stadsnatuur is in de afgelopen 

eeuw weelderiger geworden. De bomen zijn hoger, de onderbegroeiing 

krijgt ruimte en het gras hoeft niet meer perse elke week gemaaid. 

 

Maar sommige plekken hebben de tijd niet overleefd. Vooral tij-

dens de Tweede Wereldoorlog is er grote schade aangericht. Heel 

veel bomen zijn in de kachel verdwenen of moesten plaatsmaken

voor schootsveld. Rond de Haagse Beek veranderde de stad in

een anti-tankgracht, ook ten koste van het groen.    (zie achterfl ap)         
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Boeken te koop

Niet zonder elkaar, 
bloemen en insecten
Winnaar Jan Wolkersprijs 2015

In dit bijzondere boek van uitgeverij 
Natuurmedia krijgt de lezer een intiem 
kijkje in het unieke bevruchtings-
mechanisme van vele bloemen. Hoe 
gespecialiseerde insecten verleid wor-
den, welke keuzes ze maken en vooral 
waarom ze die speciale voorkeur voor 
een bepaalde plantensoort hebben.

Een bijzonder toegankelijk boek voor 
wie iets meer wil weten over belang en 
samenspel tussen dieren en planten.

Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van
19,50 euro (ledenprijs) op IBAN:  
NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ 
en uw naam en adresgegevens.

Fraaie schepsels, de grote stern in Nederland

Ed Buijsman schreef het en Uitgeverij Matrijs gaf het in 2017 uit:  een prachtig boek over de grote stern
De grote stern is een iconische vogel. Nederland is altijd belangrijk geweest voor dit fraaie schepsel, maar 

de mens en  het landschap, met zijn vele veranderingen, was niet altijd even gastvrij voor de vogels. Het gaat 
nu weer goed met deze soort. Ed Buijsman heeft in ruim 200 pagina’s een zeer leesbare wetenschappelijke monogra-

fie van deze vogelsoort geboekstaaft. Prachtige foto’s maken het boek voor alle natuurliefhebbers interessant en toegankelijk. 

Te bestellen bij AVN voor 29,95 euro  op IBAN:  NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN, Den Haag o.v.v. ‘Grote stern’  
Vergeet niet  uw naam en adresgegevens bij de overschrijving te vermelden. 

Haags Groen, Nu en Toen,    90 jaar Natuurbescherming in Den Haag e.o.
    Het jubileumboek van de AVN ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan.

25 historische verhalen over Haagse groene plekken aan de hand van oude ansichtkaarten vergeleken met de huidige situatie.  
Zo is een boekje ontstaan waarin we precies kunnen zien hoe hoog de bomen gegroeid zijn in al die jaren. Dat het 

groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was, bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met een 
prachtige historie.  Het boekje is van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede 

presentatie krijgt. Deze fraaie uitgave in hardcover leent zich ook uitstekend om aan iemand 
cadeau te doen  

Te bestellen  door overmaking van 14,95 euro op IBAN:  NL06 INGB 
0000738858   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen, nu 

en toen’ en uw naam en adresgegevens.

Langs Bomen en Struiken

Jaap van Loenen schreef 10 jaar  
lang zijn bijzondere boomverha-
len in Haagwinde. Die verhalen 
zijn gebundeld en speciaal voor 
Jaap en door de AVN in een 
mooi boekje vormgegeven.
U kunt het nog steeds bestellen.

Te bestellen door overmaking 
van 12,50 euro op IBAN:  NL06 
INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Bomenboek’  en 
uw naam en adresgegevens.
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