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Successen van de AVN

Succes kent vele vaders en moeders

A

fgelopen jaar heeft de AVN bij kleine en gro-

Onlangs meldde de krant ook dat de regering op zoek is

tere projecten succes geboekt met haar acties.

naar een oplossing voor het stikstofprobleem. Emiritus-

Om dit met onze leden te delen, zetten we

hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Rudy Rabbinge

korte verslagen in Haagwinde. Uiteraard zijn we trots

stelde voor om kleine Natura 2000-gebieden, die niet

op onze eigen inzet, maar er zijn ook anderen die zich

aan de habitatrichtlijn voldoen, te offeren. Rabbinge is

hard maken voor het behoud van diezelfde natuur.

lid van de commissie die de regering adviseert over de

Succes kent altijd vele vaders en moeders. Vanaf deze

stikstof-problematiek. Ook het Haagse Westduinpark

plaats willen we iedereen voor zijn/haar inzet bedan-

zou volgens hem in aanmerking komen om gedegra-

ken. Gelukkig blijft de lijst met successen groeien. Lees

deerd te worden. Vooralsnog is het een advies en lijkt

daarover meer verderop in dit blad.

de Europese regelgeving in hoge mate beschermend te

Dick Ooms
voorzitter

zijn voor de reeds aangewezen 160 (merendeels kleine)
Actieve natuurbescherming begint trouwens bij ieder-

N-2000 gebieden in Nederland. Vanuit het Haagse

een thuis aan de keukentafel. Dat realiseerde ik me

interimcollege is er gelukkig met bezorgdheid op deze

eens te meer nu afgelopen weken in de krant stond

uitspraak gereageerd, maar laten we in hemelsnaam

welke negatieve effecten anti-vlooienmiddelen voor

allemaal alert blijven en alle zeilen bijzetten om de

katten en honden in de natuur veroorzaken. Ook ik

natuur van onze duingebieden veilig te stellen.

legde, na het borstelen van de kat, de pluizige haarbol
klaar voor de mezen die er in het voorjaar hun nest

Door het aftreden van de Haagse wethouder Buiten-

mee bekleden. Leuk om te zien hoe ze daarvoor actief

ruimte liggen nu helaas een aantal pro-actieve AVN

af- en aan vliegen. Catastrofaal voor de jonge vogels

projecten stil omdat toekenning van budgetten daar-

in het nest, begrijp ik nu. De insecticiden die tegen de

van afhankelijk is. We wachten dus met smart op een

vlooien werken, doden ook jonge meesjes die met hun

nieuw college. Inmiddels hebben we voor dat nieuwe

blote gat tegen die zachte maar giftige nestbekleding

college wel groene aanbevelingen op papier gezet. Die

aanzitten. Geen haarpluizen meer aanbieden dus en

zijn meegenomen in de coalitiebesprekingen; is ons

de poes zo min mogelijk behandelen met anti-vlooi-

verzekerdu

enmiddel, want als de meesjes er dood van gaan, is het

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 overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.

natuurlijk ook niet goed voor poes die dagelijks haar
vacht schoonlikt.

Zandsuppletie trekt meeuwen aan
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Overleg alternatief fietspad Zonnegaarde
De alternatieve fietsroute die de AVN voor volkstuinvereniging Zonnegaarde
heeft ontworpen, lijkt in goede aarde te vallen. Tuinders en de gemeente gaan
nu rond de tafel om het voorstel verder uit te werken. Een omslag in denken.
Door: Aletta de Ruiter

E

Communicatiefoutje

Zonnegaarde is een van de 18 volkstuincomplexen die

wat de AVN heeft gedaan. Tegelijkertijd hebben we

moet nog een alternatief uitonderhandeld worden. De

met een ontwerp van de tekentafel dat helemaal

georganiseerd zijn onder de paraplu van de Haagse

samen met het bestuur van Zonnegaarde een alterna-

sloot waarlangs die oever zou moeten lopen is smal en

geen rekening hield met de volkstuinders en de eco-

Bond voor Amateurtuinders. Al die complexen liggen

tief uitgewerkt en op papier gezet waarbij het nieuwe

ligt het grootste deel van de dag in de schaduw van de

logische kwaliteiten van het tuincomplex zelf. Helaas

op gemeentegrond. De Haagse Bond vertegenwoor-

fietspad gebruik maakt van de bestaande padenstruc-

bomen op de terreinen van de buren. Dat trekt geen

ging dat ontwerp een eigen leven leiden en kreeg een

digt ze en regelt de huurcontracten met de gemeente.

tuur op het volkstuincomplex: “Zonnegaarde, groene

insecten aan, en dat was nu juist de basisgedachte van

projectleider opdracht om dit verder te organiseren.

Zo gebeurde het dat het tekentafelontwerp van het

parel in het ecolint Erasmuszone”.

zo’n natuurvriendelijke oever. Gelukkig heeft Zonne-

Gek genoeg is er binnen die opdracht dan geen ruimte

fietspad helemaal niet bij Zonnegaarde was langs

om het plan om te buigen naar een redelijk alterna-

geweest omdat de gemeentelijke projectleider uitslui-

tief. Zowel bestuur van Zonnegaarde als de AVN lie-

tend met het bestuur van de Haagse Bond had onder-

pen tegen een zeer starre opstelling aan toen ze ieder

en nieuw recreatief fietspad dat twee nieuw-

afzonderlijk de negatieve gevolgen voor de volkstuin-

bouwwijken langs de Erasmusweg met elkaar

ders bij de projectleider ter sprake brachten.

moet gaan verbinden dreigde een claim te

leggen op een flink stuk van volkstuinvereniging Zonnegaarde. De tuinvereniging werd geconfronteerd

4

Contact met de wethouder

slag met dit alternatief. Daarmee is het tij echter

Als een projectprocedure zo vastzit, dan is er maar één

nog niet helemaal gekeerd, want de wens van de

redmiddel: direct contact met de wethouder om een

gemeente om ook een brede natuurvriendelijke oever

nieuwe opdracht te laten organiseren. En dat is precies

aan te leggen, ligt nog steeds ter tafel. Ook daarvoor

Ecologisch puzzeltje

gaarde zelf al een insectensnelweg aangelegd die wel
volop zon krijgt. Alleen is dat geen natte oever. Binnen

Inmiddels is de communicatie met de Haagse Bond

de beperkte ruimte moet er dus nog een ecologisch

handeld. Communicatiefoutje met pijnlijke gevolgen.

hersteld en is de gemeentelijke projectleider aan de

puzzeltje gelegd wordenu

Het gehele alternatieve voorstel vindt u op www.avn.nl
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Project Hitte-eiland vordert gestaag

u
s
d

vergroening van dit deel van de Rivierenbuurt is nog niet robuust genoeg om grote
invloed uit te oefenen op de zomertemperaturen van 2020. Toch zijn we gestaag
op weg en zijn drie deelprojecten al bijna gereed. We geven u een kijkje achter de
Door: Otto Thors en Aletta de Ruiter

schermen.

D

e plannen die de AVN samen met

der nodig en juist op het moment dat we zover

van de twee ligt op het dak van een parkeer-

landschapsarchitect J’ørn Copijn en de

waren, viel het college en zaten we zonder wet-

garage en om dat om te vormen tot plantsoen

bewoners van Haegsch Hof maakten,

houder Buitenruimte. We wachten geduldig op

kost flink wat rekenwerk en opnieuw een

het nieuwe college.

financiële investering. Vanuit het ingenieurs-

werden in eerste instantie door het college met
veel enthousiasme tegemoet getreden. Vooral
het feit dat dit projectidee uit de samenleving kwam en aansloot bij het coalitieakkoord

bureau Den Haag kwam reeds de vraag om
een externe groene vormgever met ervaring

Gelukkig was het wel mogelijk om te onder-

in daktuinen. Die is gevonden en geïntrodu-

maakte het plan kansrijk. Maar tussen enthou-

handelen met de twee woningcorporaties die

ceerd. Ook hier is het wachten op het nieuwe

siasme en uitvoering zit een lange weg van

eigenaar zijn van twee enorme blinde muren.

college en bestuurlijke daadkracht.

projectvoorbereiding. En er moet voldoende

Verticaal groen is de oplossing om deze stenen

budget worden gevonden voor die uitvoering.

wanden in de zomer te verkoelen en daarmee

Goodwill bij stadsdeel

de hittebuffer te vermijden die de muren afge-

Buurtcoöperatie

De bewoners van het Haegsch Hof hebben

E

ens in de vijf jaar wordt het strand van

De strandmanager van de gemeente Den Haag

Scheveningen opgespoten met zand. Dit

en de gebiedsmanager van Rijkswaterstaat rea-

zand wordt een eind uit de kust gewon-

geerden heel positief op ons voorstel om goede

nen, waardoor het vol dierlijk voedsel zit. Er

plekken vrij te houden voor de vogelkijkers en

komen dan ook altijd duizenden meeuwen

Tekst: Reinder de Boer
Foto: Wim van Yperen

lopen zomernachten tot gevelkachels maakten.

zich inmiddels verenigd in een buurtcoöpe-

Bij het stadsdeel vonden we meteen goodwill.

Groene gevels zijn niet alleen goed voor verkoe-

ratie om straks gezamenlijk één rechtsper-

De groenbeheerder had vier grote bomen klaar

ling, ze geven ook een verrijking aan de natuur

soon te vormen als officiële spreekbuis naar

te voorkomen dat honden de vogels konden

leden werd dit snel opgeruimd, maar nu is met

staan om twee pleintjes te vergroenen voor

in dit versteende wijkje. De blinde muur aan de

gemeente en externe partijen. Dat functi-

en steltlopers op af, op zoek naar voedsel. Dit

wegjagen. Toen er door de fotograaf van onze

de gemeente Den Haag afgesproken dat het

meer schaduw. Daarmee waren de eerste twee

Christoffel Plantijnstraat is inmiddels beplant

oneert als een Groene Vereniging van Eige-

najaar was het weer zo ver. Een feest voor de

voorpagina-foto ook nog een speciale facebook-

-buiten het strandseizoen- pas wordt opge-

deelprojecten binnen zes weken uitgevoerd.

en de aanbesteding voor de hoge gevel van het

naren waarmee gezamenlijk onderhoud kan

vogels én vogelkijkers. En ook nog eens goed

pagina werd ingericht waarop te zien is hoe laat

ruimd als de stank te veel overlast geeft. Spec-

Voor deelproject nummer drie, de brede gevel-

AZIVO-gebouw is rond en wordt nog dit jaar

worden afgestemd, maar ook méér duurzame

voor de wetenschap omdat de ringen door de

er opgespoten werd, verliep het vogelkijkfeest

taculair was het aanspoelen van veel voedsel

plantsoenen die voor ontstening van de hof

uitgevoerd.

initiatieven in de buurt kunnen worden ont-

telescoop kunnen worden bekeken. Meer dan

helemaal op rolletjes.

in de winter van 2016-2017. In januari waren

wikkeld. Zodra het bestuur van de coöperatie

vierhonderd werden er dit najaar afgelezen,

Soms spoelen er op andere momenten ook

er toen maar liefst zes Kleine en twaalf Grote

moeten zorgen, ligt een ontwerp klaar, maar
de uitvoering loopt tegen de bestaande regel-

Wachten op nieuw college

uit de startblokken is, kan de AVN zich terug-

waaronder vier van de bijzondere Pontische

veel schelpen en zeedieren op het strand aan.

Burgemeesters op het Haagse strand. Een

De grootste uitdaging zit echter in de omvor-

trekken en is onze voortrekkersrol voorbij.

meeuw. Binnen de schijnbare chaos van de

Meestal na een storm waarbij voedselrijke

uniek hoog aantal van deze zeldzame meeu-

daard niet breder dan 45 cm mogen zijn. Voor

ming van de twee ondiepe vijvers die nu voor

Uiteraard blijven we om de hoek meekijken

meeuwen heerst wel een zekere orde. De vogels

zandbanken los slaan. Ook dit trekt veel vogels

wensoorten waar vogelaars uit het hele land

uitzonderingen is een uitspraak van de wethou-

grote overlast en vervuiling zorgen. De grootste

hoe één en ander vordertu

lijken mini-voedselterritoriumpjes te hebben.

aan, soms zelfs vanuit ver in Europa. In het ver-

op afkwamenu

geving op: Daarin staat dat geveltuinen stan-

6

Verticaal groen

Za
n

De zomerhitte kan nog wel flink oplopen in Het Haegsch Hof. De noodzakelijke
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Populieren met problemen
De populier is een boom die in Den Haag veelvuldig is toegepast. Door zijn snelle, forse groei

In overleg met de gemeente heb ik toen voorgesteld
om deze bomen te kappen in verband met het grote

is hij doorgaans een blikvanger, zowel solitair als ook in een rijbeplanting of groepsverband.

risico. Men besloot toen om de bomen nog te laten

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd hij massaal aangeplant om de stad weer zo snel

staan en een snoeibeurt toe te passen. Bij de volgende
storm echter weer hetzelfde resultaat van massa’s

mogelijk te vergroenen. In de hongerwinter waren de Haagse bomen immers massaal in
de kachel opgestookt. Die generatie populieren is echter alweer vrijwel verdwenen, op een
klein aantal na. De oudste populieren die we nu aantreffen zijn tussen de 50 en 70 jaar oud.

H

Tekst en foto’s: Bas Steenks
Boomdeskundige bij de AVN

populieren toch maar te kappen. Het begrip ‘kroonverval’ bestond toen nog niet. Interessant detail bij deze
populieren bleek toen de leeftijd. Deze werd geschat
op ruim 60 jaar maar bleek na het tellen van de jaarringen slechts 42/45 jaar te zijn. Dus de leeftijd zegt niet

et is bekend dat een aantal populie-

risico opleveren, wordt vooral gelet op de struc-

altijd iets over boomgrootte, stamdoorsnee, vitaliteit

rensoorten gevoelig is voor takbreuk.

tuur van de kroon. Wanneer bepaalde armen

en gevoeligheid voor takbreuk.

Dit betreft met name de Canadapo-

naar beneden gaan hangen of uitbuigen dan is er

pulier (Populus canadensis) in meerdere varië-

sprake van het zogenaamde kroonverval en dit is,

teiten. Hiervan is de variëteit ‘Robusta’ wel de

volgens de beoordelingsmethode, een teken dat

meest toegepaste populier. Bij andere soorten

deze arm verhoogd risico van breuk heeft. In de

nog vele andere soorten en cultivars in het populie-

ligt die gevoeligheid genuanceerder. Afgelopen

meeste gevallen kiest de gemeente zelf voor kap

renassortiment. En er zijn wel degelijk verschillen in

jaren zijn enkele passanten ernstig gewond

van de bomen. In sommige gevallen is hierover

de breukgevoeligheid per soort. Zo is van de Zwarte

geraakt door uitbrekende takken van een

ook overleg geweest met bewoners. Inmiddels

populier (Populus nigra) bekend dat deze enkele hon-

Canadapopulier. Het veiligheidsrisico dat deze

is duidelijk dat dit jaar binnen de gemeente Den

derden jaren oud kan worden. De bekendste variëteit

bomen momenteel vormen is voor gemeentes

Haag ruim 2000 populieren gekapt worden.

in Nederland is wel de Italiaanse populier (Populus

leg met de projectleider en deze heeft al bij meerdere

nigra ‘Italica’). Er staan twee exemplaren van 100 jaar

gemerkte bomen de kap tegengehouden. Hierbij moet

een groot probleem. Daarom heeft het bomenonderzoeksbedrijf ‘De Bomenwacht Nederland’

Noodzaak kap populier is niet nieuw

Breukgevoeligheid gerelateerd aan soort

Behalve de hierboven genoemde ‘Canadensis’ zijn er

naast het Rijksmuseum in Amsterdam. Een snelle

wel gezegd worden, dat deze kap het resultaat is van

Sinds ik actief ben bij de AVN heeft takbreuk

groeier met een karakteristieke en goed herkenbare

het toegekende puntensysteem van de schouw van

Studiegroep Bomen (ISB) om een keuringsme-

bij populieren steeds mijn aandacht getrokken.

zuilvorm. Deze komt pas goed tot zijn recht wanneer

De Bomenwacht Nederland. Het handelen van dit

thode te ontwikkelen voor deze boomsoort.

Zoals bij de 42 Canadapopulieren die aan de

hij solitair is geplant en veel minder als deel van een

bedrijf roept bij de AVN vaker vragen op. Als voorbeeld

Die methode geeft aan wanneer het tijd wordt

Soestdijksekade stonden langs het Zuiderpark.

bomenrij. Deze soort is begin jaren vijftig vrij veel

kan worden genoemd de vijf gemerkte exemplaren

om maatregelen te treffen. Dat kan zijn: kap-

Deze populieren stonden in de verharding tus-

aangeplant in Moerwijk en deze bomen zijn inmid-

in de Raaphorstlaan. Deze bomen zijn door de AVN

pen van de boom of zwaar insnoeien. Snoeien is

sen fietspad en rijbaan, hadden een stamdoor-

dels ruim 65 jaar oud. De rijbeplantingen zijn vrijwel

geschouwd op gebreken maar die zijn niet aangetrof-

doorgaans een prijzige oplossing gezien het feit

snee van ca 140 cm, waren vitaal en vertoonden

allemaal verdwenen, maar de meeste solitaire bomen

fen. We erkennen het grote risico van een bepaald deel

dat die snoei elke 5 jaar herhaald moet worden.

geen gebreken. In 2008 was na een flinke storm

staan er nog in volle glorie. Bij deze soort is het begrip

van het populierenbestand, maar hebben wel vraag-

Dus de kosten bepalen mede de keuze van de te

een grote hoeveelheid zware takken uitgebro-

kroonverval niet of nauwelijks aan de orde. Daarom

tekens over de manier hoe hiermee wordt omgegaan.

nemen maatregel.

ken: enkele vrachtwagens vol. Na twee jaar was

verbaast het mij dat er toch regelmatig exemplaren

We blijven daarom in discussie met de gemeentelijke

Bij het bepalen van de keuze welke bomen een

er een vergelijkbare situatie na een flinke storm.

gemerkt worden om te kappen. Hierover heb ik over-

beleidsambtenarenu

opdracht gekregen van de Intergemeentelijke

8

afgebroken takken. Uiteindelijk werd besloten om de
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Foto boven:
Canadapopulier is altijd herkenbaar aan zijn brede kroon

Foto links:
Twee solitaire Italiaanse populieren aan de Raaphorstlaan
in Den Haag Moerwijk
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Bosmieren in Ockenrode
Wie wel eens in de duinbossen tussen Loosduinen en Monster wandelt, zal het
direct opvallen. Het wemelt in deze bossen van de rode bosmier, nog specifieker: de
harige rode bosmier (Formica rufa). Dit kolonie-insect heeft zich aan deze kant van

Door: Aletta de Ruiter en
Bram Mabelis (WUR Wageningen)
Foto en tekeningen: Bram Mabelis

de duinen sinds de jaren zestig explosief vermeerderd.

H

men als voedsel blijft de plant langer gezond. In dit

sel weer door aan koningin en larven. Het dagelijks

geval is er dus sprake van een symbiotische samen-

aantal oorlogsslachtoffers per mierennest kan oplo-

werking. Maar het is wel een vorm van wrede slaver-

pen van 5.000 tot 25.000. Op warme dagen wordt er

nij, want zodra de luis geen honingdauw produceert,

meer gestreden dan op koude. De mieren herkennen

neemt de mier een hap en doodt de luis.

de eigen nestgenoten aan de geur. Slechts in het geval
dat er kort tevoren een dochternest naast het hoofdnest is gevestigd, kan er een harmonieuze samenwer-

Leeftijd

Bosmieren leven betrekkelijk lang, maar lang niet

alverwege november gaan rode bos-

temperatuur in het nest is opgelopen tot 27 à

nog een strijdkreet bij: “Gij zult oorlog voe-

king met uitwisseling van werksters ontstaan. Maar

allemaal even lang. Als de werksters niet sneuvelen in

mieren echter ondergronds en in win-

30 graden. Het mechanisme van het gehele volk

ren”. Die strijd wordt gevoerd met de legers

zodra de inwoners van de verschillende nesten van

de strijd met de buurmieren dan kunnen ze twee tot

terrust. Tot de eerste weken van maart

draait nu weer soepel en de zomertaak van

van buurnesten. Allereerst is de oorlog een

elkaar vervreemden, breekt de strijd weer los.

vier jaar oud worden. Koninginnen kunnen een leeftijd

voedsel halen en voortplanting kan van start.

concurrentiestrijd om extern voedsel, maar de

blijven hun nesten er verlaten bijliggen. De
overwinteraars zitten op ca 1 tot 2 meter diepte
en zijn door de koude volledig verstard. In die
hoedanigheid zijn ze een makkelijke prooi voor
de groene specht die met zijn puntige, sterke

Oorlog voeren

oorlogen dienen ook puur als kannibalisme. De
gedode soortgenoot uit een ander nest wordt

Voedsel

van 15 jaar bereiken, maar dat geldt dan alleen voor de
moederkoningin. De jonge koninginnen die uitvliegen

Eten vergaren is de belangrijkste activiteit in een mie-

om een eigen volk te starten, lopen grote risico’s om

Is het credo in de gehele natuur al: “Eten en

als voedselbuit het eigen nest binnengesleept

renleven. Het zijn deels echte carnivoren die eiwitaf-

tijdens hun bruidsvlucht door vogels opgegeten te

gegeten worden”, bij de bosmieren komt daar

en daar door gespecialiseerde werksters leeg-

hankelijk zijn. Tijdens de dagelijkse strooptochten van

worden. Hebben ze het geluk om, bevrucht en al, weer

snavel zo’n nest makkelijk tot een meter diep

de volken wordt de gehele bosbodem afgestruind op

op de grond te landen om een nieuw nest te stich-

omspit en met zijn lange tong de mieren haas-

de aanwezigheid van andere bodemdieren. Wormen,

ten, dan vallen ze vaak ten prooi aan predatie door de

tig oplikt. In de bossen van Ockenrode en omge-

torren, spinnen, haften, luizen, alles is eetbaar. Met de

eigen soort. De behaarde rode bosmier duldt maar één

ving treffen we in de winter dan ook vaak een

hoeveelheid mierenvolken die in Ockenrode aanwezig

koningin in het nest, bij andere rode bosmiersoorten

flinke chaos aan bij de grote mierenhopen. Met

is, mag het een wonder heten dat de bosbodem niet

treffen we vaak wel meerdere koninginnen per nest.

vijf territoria op 30 ha bos is de groene specht

helemaal is ontdaan van bodeminsecten. Maar als we

Mannetjes leven het kortst van allemaal. Ze zijn alleen

er zeer goed vertegenwoordigd.

een schep bladstrooisel onderzoeken, komen we alle

geschikt voor de bevruchting en worden na de bruids-

soorten insecten toch wel tegen, zij het in magere

vlucht nutteloos. Ze leven hooguit enkele weken.

Opwarmen

aantallen. De mieren hebben zeker grote invloed op

Toch komt er elk voorjaar weer leven in de brou-

de kwantiteit van het totale insectenleven.

werij bij de mieren. De overlevers benutten de

Maar los van de eiwitprooien boren de mieren nog een

eerste zonnestralen om energie op te doen en
zodra de zon enige kracht krijgt, zie je de dorre
hopen veranderen in een glanzende, krioelende
massa. Het zijn de werksters die boven komen
om warmte op te nemen en eenmaal opgewarmd het nest weer ingaan om de warmte
af te geven aan koningin en broed. Die warmtewisselaar kan dagen aanhouden totdat de
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gegeten. Op hun beurt geven die het eiwitrijke voed-

Rode bosmieren
kunnen prooien
van wel tien
keer hun eigen
lichaamsgrootte
doden en vervoeren. Eenmaal in
het nest wordt het
karkas uitgevreten.
De resten worden
weer afgevoerd.

Picknick

“Vroeger picknickten we op de hei”, weet de kleinzoon

andere bron van voedsel aan waarbij minder agres-

van de voormalig bewoonster van Ockenrode zich nog

siviteit nodig is. Ze melken bladluizen. Door met voel-

te herinneren. Daar kunnen we nu alleen nog maar van

sprieten en voorpoten het achterlijf van bladluizen te

dromen. Zodra je op een warme dag een poosje stil-

kietelen, scheiden deze een kleverige substantie uit die

staat in bos of hei, dan kruipen legers bosmieren je bij

honingdauw wordt genoemd. Dat doen de luizen (in

de benen omhoog. “Altijd je broekspijpen in de sokken

mindere mate) ook zonder de stimulans van de mieren

stoppen” is zomerdag het devies, om te voorkomen dat

en dan zorgt die honingdauw voor verwelking van de

de mieren tot aan je liezen omhoog kruipen en daar

plant. Nu mieren dit koolhydraatrijke vocht meene-

flink om zich heen gaan bijtenu
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Dode mieren met ingetrokken pootjes
en gestrekte pootjes.
De bovenste is gedood en
wordt met ingetrokken pootjes naar het nest versleept.
De onderste is leeggevreten, het
lege karkas wordt met gestrekte
pootjes weer afgevoerd naar een
vaste afvalplaats buiten het nest.
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Kwetterplekken voor huismussen
De Passer domesticus heeft het zwaar in stedelijk gebied. Waar we vroeger
op ieder terras werden vermaakt door snoepende huismussen, horen we nu
geen getjilp meer in Den Haag. Behalve in Kijkduin Bad en aan de grenzen

senkolonies. Toch heeft hij het project helemaal zelf

van Duindorp. Daar vliegen nog grote groepen mussen af en aan. Stadsvogel-

begeleid om er zeker van te zijn dat er geen vogels over

deskundige Martin van de Reep zorgt in Kijkduin dat ze extra zorg krijgen.

het hoofd worden gezien. Hij schreef twee uitvoerige

Door: Annemarie Pannekoek

ties en één met aanbevelingen voor compensatie van

H

rapporten, één over zijn inventarisatie van de populanestel- en schuilplekken. “Ik telde afgelopen voorjaar

uismussen zijn kolonievogels. Ze onderhou-

uit te voeren. Een hele stap in de goede richting in

28 territoria met nestplekken. Die moeten allemaal

den binnen de groep sterke sociale contac-

vergelijking met tien jaar geleden toen zo’n quickscan

vervangen worden door nieuwe kunstmatige behui-

ten. Een groepsgrootte van 20 exemplaren,

niet tot de standaard behoorde.

zingen. Daarvoor gebruiken we neststenen die in de

volwassenen en jongen door elkaar heen, geldt als
minimale maat om te kunnen overleven. Alleen in
de broedtijd worden de mannetjes wat individueler.

Afstappen op aannemers

Martin van de Reep, vrijwilliger bij de Haagse Vogelbe-

ding van de huismussen tijdens de bouw. Hoe verlei-

ale contacten onderhouden, eten, drinken, badderen en

scherming, heeft zich gespecialiseerd in stadsvogels.

den we de vogels om naar hun nieuwe behuizing te

nestelen. Die nieuwe nesten moeten dus ook binnen die

doen ze graag uit het zicht van een concurrent. Maar

Sinds zijn pensionering houdt hij zich bijna dagelijks

gaan? Dat moeten ze wel op tijd ontdekken, anders is

afstand bereikbaar zijn”. Martin heeft inmiddels ook

als die op enkele decimeters afstand om de hoek van

bezig met de bescherming van specifiek stedelijke

het broedseizoen van 2020 verloren”.

een ontwerp voor mobiele kwetterplekken gemaakt:

zijn zangpost zit, is dat al voldoende.

vogelsoorten zoals de huismus en gierzwaluw. “Er

Nieuwe kwetterplekken

leefomstandigheden voor de mussenkolonies te vin-

dat deze vogelsoorten sluipenderwijs van hun broed-

sen rond het bouwterrein nieuwe natuurlijke kwet-

den. Binnen een kleine straal van enkele tientallen

plekken afgeholpen worden”, legt Martin uit. Hij stapt

terplekken werden gemaakt. “Voedsel wordt heel

meters vinden de vogels er voedsel, water, schuilplek-

daarom op aannemers en projectontwikkelaars af om

snel gevonden door de vogels, dus hebben we voe-

ken en een zandbad. Vooral de combinatie van veel

vervangende kunstmatige broedgelegenheid te orga-

dersilo’s opgesteld naast bosjes met hoog struweel.

netjesmussen al nieuwsgierig zijn naar de nieuwe

dicht struweel om snel in te schuilen naast het losse

niseren als kieren en spleten van huizen bij renovatie

Huismussen staan zelf op het menu van de sperwer,

nestlocaties. Martin ziet er regelmatig één bij de

zand voor een zandbad tegen de luizen is aantrekkelijk.

worden dichtgezet. “Ik ben zelf bouwkundige, dus

dus is het heel belangrijk dat ze snel kunnen schui-

ingang van de neststenen zitten. Maar het eerste suc-

Maar op beide locaties wordt momenteel intensief

dat praat makkelijk. En vrijwel alle aannemers willen

len als die roofvogel in de buurt is. Een voersilo die in

ces is afgelopen voorjaar geboekt met het speciale

gebouwd. De rommelplekjes, waar de mussen zo van

direct meewerken, maar je moet er wel op tijd bij zijn.”

het vrije veld staat, dient niet alleen als tafeltje dekje

vogelhotel dat hij ontworpen heeft. Het staat in het

voor de mussen, maar helpt ook de sperwer makkelijk

duin voor de oude boulevard. Het hotel telt 18 mus-

Begeleiding tijdens de bouw

kunnen worden verplaatst.

Mus is nieuwsgierig naar nieuw huis

Uit tussentijdse observaties blijkt dat vooral de man-

aan prooi”, legt Martin uit. “Om dezelfde reden is het

senappartementjes met zitstok en erfschutting. Die

Voor Kijkduin heeft Martin al ver voor de bouw contact

belangrijk dat er struweel langs de vaste aanvliegroutes

mannetjes willen elkaar namelijk niet zien als ze hun

dig verplicht om voor de start van bouwwerkzaamhe-

gezocht met gemeente en bouwers. Daarom is er al

van de mussen staan. De mussen hebben een actiera-

vrouwtjes verleiden. De kamers zijn nog niet allemaal

den een inventarisatie op aanwezige natuurwaarden

in het voortraject rekening gehouden met de mus-

dius van maximaal 500 meter waarbinnen ze alle soci-

bezet, maar het hotel is wel in trek bij de mussenu

hier verdreven te worden. Gelukkig is het tegenwoor-
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Foto boven:
Martin wijst op de artist impression de
plekken van de nieuwe nestkasten aan.
Om succesvol te zijn moet het
groen op de voorgrond wel huismusproef worden gemaakt.

water makkelijk van de ene bouwplek naar de andere

en omgeving en vrijwel niemand heeft in de gaten

en aan. Als we niet oppassen dreigen de mussen ook

Allereerst heeft hij ervoor gezorgd dat op drie plaat-

grote bakken op wieltjes waarin struiken, voedsel en

Zowel in Kijkduin als in Duindorp zijn nog uitstekende

houden, worden opgeruimd. De aannemers rijden af
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realiseren”. “De grootste uitdaging zit in de begelei-

Hun verleidingskunsten om een vrouwtje te versieren

wordt zoveel gebouwd en gerenoveerd in Den Haag

Elke vijf dagen vult buurtbewoonster
Pieternel Kranendonk de voersilo’s bij. De
vier liter zaden per silo voer gaan schoon
op. Per week is er één voerloze dag om de
mussen niet te afhankelijk te maken.

gebouwen worden ingemetseld. Dat is eenvoudig te

Foto linksboven:
Het mussenhotel, ontworpen door
Martin en in productie genomen
bij Vivara.
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Natuur, nitraat en klimaat
Raad kiest voor extra natuur naast

Door: Caroline de Jong

Meijendel!

meer er wordt
fietsstrategie voor Den Haag. Hoe
De AVN steunt van harte de nieuwe
ur. Want dat
natu
de
voor
is
het
r
bete
hoe
,
de auto
ing!
gefietst in plaats van gereden met
vuil
tver
luch
en
minder stikstofbelasting
betekent minder broeikasgassen,

ingesproken over de
aan de gemeente en een aantal keer
natuurgebied in
De AVN heeft voorstellen gestuurd
stuk
Daarbij ging het met name over een
ft de Haagse
Gebiedsvisie Internationale Zone.
hee
gde
vreu
onze
Tot
ft.
ra 2000-status hee
de Oostduinen dat nog geen Natu
en uitbreiding van deze natuur!
gemeenteraad gekozen voor behoud
nale instelling te vestigen. Boustel om hier een nieuwe internatio
n de gebiedsvisie stond een voor
naastgelegen natuurgebied.
n tot extra stikstofdepositie in het
wen op die locatie zou echter leide
en! In Nederland wordt immers
om op deze plek natuur toe te voeg
We vinden dat hier een kans ligt
ald. Gelukkig is de gemeenteraad
Natura 2000-status nog niet geha
de afgesproken oppervlakte met
voor een motie om daar niet te
t de hele raad unaniem gestemd
hierop ingegaan. Niet alleen heef
ervoor gestemd om die plek aan
meerderheid (slechts twee tegen)
bouwen, ook heeft een zeer grote
ud en uitbreiding van onze meest
voegen! Een mooi succes voor beho
het Natura 2000-oppervlak toe te
waardevolle natuuru
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Verbetering leefbaarheid in Centrum

t gewenst

Nieuw fietspad eind Zwarte Pad nie

Schematisch de plekken langs de Oude
Waalsdorperweg tussen het ICC en TNO

Noord

Het college vroeg bewonersorgan
isaties, ondernemers en belangenorg
anisaties als AVN om advies
over kwaliteitsverbetering in Cen
trum Noord. Het gaat om verbeter
ing van leefbaarheid door onder
meer vergroening, maar vooral ook
om vermindering van luchtvervuil
ing van doorgaand verkeer over
Mauritskade, Javastraat en Laan Cop
es van Cattenburgh.

mee eens zijn. Het gaat om een
in de strategie waar we het niet
Echter, er is een korte paragraaf
endel. Zo’n verbinding zou de
Zwartepad en het kustpad in Meij
nieuw recreatief fietspad tussen het
kwetsbare stiltegebieden van
direct toegang verschaffen tot de
drukke recreatie van Scheveningen
lang loopt de landelijke fietsweg. Dat is niet gewenst. Al 30 jaar
Meijendel. De afscherming valt dan
delen van Den Haag en over
Den Helder, door prachtige groene
route nummer 1 van Frankrijk naar
en de LF4 richting Rusland en
l. Sindsdien zijn daar nog bijgekom
de Pompstationsweg naar Meijende
endel in. Dus vroegen we
te gaat over de Harstenhoekweg Meij
het knooppuntennetwerk. Deze laats
n. Namens de wethoue netwerk te omarmen en te verbetere
de gemeente dit bestaande recreatiev
i. Er zal rekening worden
eteringen aan te brengen. Dat is moo
der is toegezegd om in overleg verb
ten behoeve van
t worden gehouden met zonering
betekent dat er ook rekening moe
gehouden met de Natura 2000. Dat
en niet er dwars
kwetsbare gebieden aan te leggen
om fietspaden langs de randen van
daar
t
seer
advi
AVN
.
De
ur.
natu
de
ij langer van het landschap genieten
atieve fietser niet erg, dan kan hij/z
recre
een
voor
is
jden
omri
je
beet
n
doorheen! Een
ad klemrijde
n niet aan het eind van het Zwartep
te bewegwijzeren, zodat recreante
Het is wel belangrijk om de route goed
op een doodlopende wegu

Recreatie langs oevers Verversingska

D

naal

e participanten hebben suggestie
s gedaan voor het omleiden van
verkeer over de Teldersweg, aanb
rengen 30
km zones, elektrisch pendelbusje
van/naar parkeergarage Malieveld
, de inrichting van stadslanen, veilig
er oversteken enzovoort. De ondernemers
vinden bereikbaarheid belangrijk.
Andere organisaties willen vooral
het autoverkeer verminderen. Dat
stoot enerzijds het broeikasgas CO2
en anderzijds vervuilende stikstofoxiden NOx en fijnstof uit. De
laatste twee zijn slecht voor onze
gezondheid. Broeikasgassen veroorza
ken klimaatverandering. Stikstof
zorgt voor afname van de florabiod
iversiteit. Zo verarmt ook de insectenfauna die daarvan afhankelijk is.
Op initiatief van de ‘Vrienden van
Den Haag’ is een rapport opgesteld
: “Meer lucht, minder auto’s” dat
beoogt luchtvervuiling meer struc
tureel terug te dringen, ook in een
breder gebied dan alleen Centrum
Noord. u
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Het knooppuntennetwerk van fietspaden
door Scheveningen

Met de Nota Haagse icoonproject
en wil het college vergroenen in een
verdichtende stad. Maar daarbij ligt
de nadruk teveel op recreatie.
Het is echter belangrijk om die nota
Haagse Icoonprojecten naast de nieu
we nota
Stadsnatuur te leggen. Vergroenen
en ecologische verbindingen zijn guns
tige maatregelen maar ‘verbeteren routing’,
lees ‘aanleg van (fiets)paden’ kan nega
tief uitpakken voor de natuur. Dan gaat het
met name om de aanleg van pade
n langs beide
oevers van het Verversingskanaal,
tezamen met het stimuleren van hore
ca. De AVN
stelt voor -waar dat kan- te kiezen
voor een gebruiks- en belevingsoever
aan de ene
kant met uitzicht op een natuuroe
ver aan overzijde. Zoveel mogelijk
respect voor de
beplanting, bomen, heesters en rietk
ragen is van belang. We stuurden
daarover ook
een brief met aanbevelingen aan de
gemeenteu

Haagwinde | december 2019

15

Buurtinitiatieven

Natuur Buytenpark kan dynamischer

Overal in Den Haag zien we groene ideeën ontstaan.
Sinds de gemeente de inbreng van particuliere initiatie-

Aan de rand van de Zoetermeerse-

ven in de openbare ruimte toestaat, kunnen Hagenaars

polder ligt een natuurgebied dat nogal

hun groene vingers niet meer bedwingen. Maar hoe maak

on-Nederlands aandoet. Met rondom

je een idee tot een succes? De Haagse Tuinbank helpt.

een polderlandschap dat onder zeeHet Welpje
voor, tijdens en na
de groenrenovatie

Haagse Tuinbank helpt
uw groeninitiatief starten

H

vraagt subsidie aan, maakt een ontwerp en helpt

moestuinbakken waar de omwonenden zelf

met beplanten. Uiteraard samen met de omwo-

groenten, bloemen en kruiden kunnen kweken.

groeninitiatieven die door heel Den

nenden, die worden uitgedaagd om zoveel moge-

“Het is vooral een plek waar mensen samen-

lijk zelf de handen uit de mouwen te steken.

komen en hun ervaringen uitwisselen”, vertelt

kleurrijk succes. De groenbeheerders sprongen
erop in door vaste planten aan te bieden aan

Groene vingers en goed netwerk

geheel uit ruigte bestaat. Inheemse vaste plan-

tigste eeuw is in Den Haag gestart met een

groep ongeruste natuurliefhebbers in 2012 het

ten die min of meer spontaan zijn aangewaaid

grondige stadsvernieuwing. Vooral de huizen

‘Kwaliteitsteam Buytenpark’ op. Een stichting

en sinds hun vestiging nauwelijks beheerd wor-

van de negentiende-eeuwse volkswijken waren

die zich in de afgelopen 7 jaar vooral heeft inge-

den. Er grazen wel runderen, paarden en scha-

er slecht aan toe en werden voor een groot deel

zet tegen de dominante uitbreiding van Snow-

pen maar die leveren geen extra biodiversiteit

gesloopt. Waar laat je zoveel sloopafval? Beslo-

world. De AVN heeft de vele juridische proce-

op. Wel is dit ruige habitat met veel zaadvorming

ten werd dat de groeigemeente Zoetermeer

dures die daarvoor gevoerd werden regelmatig

een prima fourageergebied voor vogels die tij-

Inmiddels hebben ook de Tuinbank en de AVN

wel een recreatieterrein kon gebruiken en aan

ondersteund. Helaas heeft dat niet verhinderd

dens de trek langskomen. Als broedgebied is

Marinus trots. Want de aanleg van buurtgroen
heeft als basis dat bewoners er samen aan en in

bewoners die een andersoortig tuintje rond hun

een particulier initiatief van vier mensen. Vanuit

we allemaal beter van worden.

straatbomen wilden maken.

de gemeente wordt de stichting echter finanker. Marinus van der Valk heeft groene vingers

I

Illustratie: Google Earth
toenemende sportieve activiteiten, richtte een

werken. Dat geeft sociale cohesie. En dat is waar

cieel ondersteund met een fulltime medewer-

Door: Frederike Bloemers

n de jaren tachtig en negentig van de twin-

De Stichting Haagse Tuinbank is in oorsprong

Hulp bij project-ideeën
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Door: Aletta de Ruiter

was één van de eerste particuliere

ning. Vooral de stokrozen werden een groot en

waar die heuvels van 20 meter hoogte
vandaan komen.

et beplanten van een boomspiegel

Haag furore maakte. Een soort guerilla-garde-

spiegelniveau ligt, vraag je je al snel af

Voor heel Den Haag

Inmiddels zijn er steeds meer ideeën voor ver-

en een goed netwerk voor dit soort kleine pro-

elkaar gevonden om samen te werken. De AVN

de rand werd een stuk polder aangewezen als

dat Snowworld toch de uitbreiding van de ski-

dit habitat echter minder geschikt vanwege de

groening van de buurt. Vooral vergeten binnen-

jecten: “de aanleiding voor dit initiatief was een

had er bij de gemeente al langer op aangedron-

stortplaats. Na 10 jaar van af- en aanrijdende

baan heeft gekregen, een baan die nu als een

dichte zodevorming en de vrijwel afwezigheid

plaatsen vragen om verbetering van de ruimte.

oude speeltuin in de straat, die er slecht bij lag.

gen om professionele groenambassadeurs in de

vrachtwagens werd de puinberg afgedekt met

enorm staketsel hoog boven het natuurgebied

van lage struiken.

Vergroenen is dan de snelst haalbare oplossing.

Veel stenen en onkruid. Het had geen enkele

wijken aan te stellen. Daar is nu een eerste start

folie en verder afgewerkt met een laag grond.

uitsteekt en de horizon van kilometers omtrek

De gemeente Zoetermeer heeft in 2010 voor het

Soms is dit een tijdelijke, maar steeds vaker een

aantrekkelijkheid meer. De buurt wilde graag

mee gemaakt. We bevelen de diensten van Mari-

Aan de randen van het terrein kwam ruimte voor

vervuilt.

laatst een visie gemaakt voor de natuur van het

permanente ommezwaai. Sinds vorig jaar is

een buurtmoestuin en toen zijn we samen gaan

nus en zijn bestuur dan ook van harte bij u aan

sportieve attracties zoals Snowworld en de rest

De AVN blijft het Kwaliteitsteam graag onder-

Buytenpark. Daarin lezen we veel statische fei-

er de Haagse Tuinbank om groene ideeën van

ontwerpen”. Het resultaat ligt er verbluffend

als u plannen heeft voor het vergoenen van uw

van de heuvels kreeg de bestemming natuur.

steunen, maar wil zich daarbij meer richten op

ten. De AVN is van mening dat het nu tijd wordt

bewoners te helpen opstarten. De Tuinbank

simpel bij. Het Welpje, zoals de tuin inmiddels

woonomgeving. En dat geldt voor heel Den Haag.

Omdat de natuurkwaliteit van het Buytenpark

de feitelijke natuur van het park. Wat opvalt

voor wat meer ecologische dynamiek. Daar gaan

helpt met het schrijven van een projectplan,

is gedoopt, bestaat uit verschillende vierkante

Voor meer informatie: haagsetuinbank.nlu

nogal eens te lijden had onder de steeds maar

is dat de begroeiing van de puinheuvels bijna

we aankomend jaar een aanzet voor gevenu
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Een Haagse Veteraan
Dankzij contacten met David Lonsdale, de Britse topdeskundige van Ancient
and Veteran Trees, kreeg ik een goed beeld van de eigenschappen waaraan
een veterane boom moet voldoen. Het lag voor de hand om te onderzoeken
of er in Den Haag bomen zijn die aan die criteria voldoen. In Clingendael vond
ik een uniek exemplaar.
Tekst en foto’s: Joost S.H. Gieskes

Met enig feestgedruis vond

E

en welomschreven definitie van een Veteraan

lende vormen. Het staat met grote waarschijnlijkheid

boom is niet mogelijk. Dat heeft verschillende

vast dat de boom omtrent 1733 is geplant.

redenen: de grote gevarieerdheid aan boom-

In die tijd werd de formele classicistische tuin ver-

soorten, de vormen en structuren, het leeftijdverloop,

regaand vereenvoudigd. Langs de nieuw aangelegde

de zeldzaamheid, de relatie tot de omgeving en vele

slangenmuur werd een rij leilinden aangeplant. Daar is

andere factoren spelen allemaal een rol bij de beoor-

er nog één van over. De oude linde op de Schapenwei is

deling. Het belangrijkste criterium is dat een boom

ook een leilinde geweest. Vrijwel zeker heeft ook daar

oud en over de top van het volgroeide stadium heen

een rij linden gestaan als afsluiting van het landgoed.

is. Maar oud is een betrekkelijk begrip en verschilt per

Geraadpleegde deskundigen oordelen dat deze boom

boomsoort. Een veteraan moet daarbij ook aanzienlijk

aan alle criteria voldoet om tot veteraan te worden

ouder zijn dan zijn soortgenoten. En ook de omgeving

benoemd.

is bepalend. Meestal zullen het bomen met een forse
omvang zijn: een dikke boom dus. Kortom de boom

op 4 oktober de

moet van waarde worden geacht wegens zijn hoge

aanwijzing ter
plekke plaats

Eerste veteraan boom van Nederland

In het jaar 2015 maakte de Adviesraad Monumentale

leeftijd, biologische waarde, als individu esthetische-

Bomen een voorstel tot aanwijzing van deze Hollandse

waardevol zijn alsook in relatie tot zijn omgeving.

linde als ‘veteraan’. De boom is wel al zeer oud maar

Verder spelen belevingswaarde, cultuurhistorische

vitaal genoeg om nog veel ouder te worden mits de

waarden, bijzondere karakteristieken en zeldzaamheid

omstandigheden optimaal zijn. Daarvoor wordt hij

een rol. En los daarvan kan de ontstaansgeschiedenis

extra vertroeteld.

meetellen, bijvoorbeeld als de boom gekoppeld is aan
een persoon of gebeurtenis.

Overgebleven leilinde
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Op 4 oktober 2019 was het zo ver. De gemeente Den
Haag gaf het formele akkoord om de boom tot ‘Veteraan Boom’ te verklaren. Met enig feestgedruis vond

Op de Schapenwei van Clingendael bevindt zich een

de aanwijzing ter plekke plaats. Het siert de gemeente

bijzondere Hollandse linde. Niet alleen bijzonder door

Den Haag om tot deze actie over te gaan; het is de

zijn aanzienlijke ouderdom maar ook door zijn opval-

eerste veteraan boom van Nederlandu
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De sneeuwbes (Symphoricarpos albus)
Vele decennia lang stond de sneeuwbes in vrijwel elk park en plantsoen. Hij hoorde erbij en bepaalde
de sfeer van het groene stadsbeeld. Vooral de kinderen waren blij met de struik want de witte bessen kon je met een buisje leuk wegblazen. Ze werden ook wel klapbessen genoemd want als je er
op trapt geeft het een knalletje. De sneeuwbes is niet inheems. Hij is ingevoerd uit Noord-Amerika.

kleiner en niet gelobd. De twijgen zijn rood. Overigens

zijn.

is de groeivorm hetzelfde wat herkenning van de soort
gemakkelijker maakt. Deze vruchtjes zitten soms in

De sneeuwbes heeft roodbruine twijgen met overstaande blaadjes. Bijzonder is wel dat die blaadjes

een cluster bijeen maar staan vaak ook solitair.

Cultivering

Vanwege zijn eenvoudige onderhoud heeft Simon Doorenbos, de toenmalige chef van de Haagse

verschillend van vorm en grootte zijn. Meestal ovaal

Plantsoenendienst, de soort al voor de Tweede Wereldoorlog op veel plekken in de stad geïntrodu-

vier lobjes. Dit maakt de struik overigens wel aantrek-

de kwekers zeer gewaardeerd en ook steeds verder

kelijk in aanzien.

gecultiveerd. Wie op zoek gaat in het assortiment

ceerd. Er is zelfs een cultivar die de naam Symphoricarpos doorenbossii draagt.
Auteur: Jaap van Loenen

E

nige jaren geleden kwam er een ander beleid
bij het groenbeheer. De enthousiast groei-

Herkomst en eigenschappen

maar soms ook gelobd met één, twee, drie en ook wel

Bloei

Het assortiment Symphoricarpos wordt overigens bij

komt meerdere cultivars tegen. Kruisingen tussen
sneeuwbes en radijsboompje uiteenlopend van witte

Vanaf juni tot ver in september verschijnen over de

tot oranjerode bessen en alle tinten daar tussenin.

De sneeuwbes is inheems in Noord-Amerika. Hij stelt

gehele struik kleine roze bloemetjes die druk door

Mogelijkheden te over dus om weer een divers assor-

ende sneeuwbes viel als exoot in ongenade

weinig eisen aan de grond, kan volle zon en ook scha-

insecten worden bezocht. Het betreft hommels, bijen,

timent in onze plantsoenen te planten. De struiken

en moest plaats maken voor struiken die in het

duw verdragen en is bijzonder sterk. Alleen, evenals

zweefvliegen en ook wespen die voor bestuiving zor-

zijn makkelijk te snoeien met een elektrische heggen-

ecosysteem van deze streek thuishoren. In de prak-

de Amerikaanse vogelkers, heeft hij neiging tot woe-

gen als dank voor de nectar die de bloemen afgeven.

schaar en zijn verder onderhoudsvrij.

tijk betekent het dat de struiklaag van het formaat

keren en kan hij de oorspronkelijke begroeiing goed

Eenmaal bevrucht komen de witte bessen, waaraan

Momenteel zijn veel voormalige struikborders met

sneeuwbes langzaam uit het stadsbeeld verdwijnt,

in de weg zitten. Uitdijen doet hij zowel middels zaad

de struik zijn Nederlandse naam ontleent. Die bessen

sneeuwbes vervangen door rozenperkjes en bloem-

want inheems plantmateriaal groeit zonder snoeien

(generatief) als via worteluitlopers (vegetatief). Die

blijven tot het eind van het jaar aan de struik zitten.

bollen. Ook mooi, maar kwetsbaarder en net zo exo-

makkelijk uit tot een kleine boom.

dominantie is lastig wanneer je als groenbeheerder uit

Ze groeien vaak in een soort clustertje van drie, vier

tisch als de Symphoricarposu

oogpunt van biodiversiteit ook inheemse planten een

of meer dicht tegen elkaar aan. Dit verwijst naar de

Toch is inmiddels wel duidelijk dat ook exoten in de

kans wilt geven. Uitroeien blijkt echter moeilijk want

wetenschappelijke naam Symphoricarpos (soms ook

stad hun plaats hebben bewezen. Dat zijn dan vooral

je ziet hem overal stiekem weer opduiken. En dat is

carpus) ‘dicht bijeen zittende vruchten’. En Albus bete-

boomsoorten die goed beheersbaar zijn zoals de moe-

maar goed ook want de sneeuwbes produceert goede

kent wit. In het sponsachtige vruchtvlees bevinden

rascipres, de ginkgo en de Turkse boomhazelaar. Die

nectar in veel bloemen die lang bloeien en daarmee is

zich twee kleine pitjes die voor de genetische voort-

exoten blijken uitstekend te functioneren en er komen

hij dus ook belangrijk voor het insectenbestand en de

planting zorgen.

steeds meer soorten bij. De Nederlandse Dendrologen

biodiversiteit.

Vereniging publiceerde daar enige tijd geleden een
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geiten staan erom bekend dat ze niet erg kieskeurig

Boven: bloemtros sneeuwbes
Midden: bloemkelk sneeuwbes
Links: bessen radijsboompje
Onder: Bessen sneeuwbes

Radijsboompje

boekje over: ‘Stilte voor de storm’, waarin dit onder-

De plant is ingedeeld bij de familie Caprifoliaceae.

Van de nogal weinig soortgenoten komt in ons land

werp uitgebreid aan de orde komt. Hun conclusie is:

Hiertoe behoort ook de kamperfoelie die er zelfs haar

ook de Symphoricarpos orbiculatus voor, bij velen

“Geef de exoten een plaats in ons bestel en maak

naam aan te danken heeft. De vertaling is ‘geitenblad-

bekend als radijsboompje. De rode bessen daarvan lij-

gebruik van hun goede eigenschappen”. Dit zou ook

achtigen’, planten waarvan de bladeren door geiten

ken veel op radijsjes omdat er ook wat wit in zit. Ze zijn

voor de sneeuwbes kunnen gelden.

worden gegeten. Een beetje selectief benoemd, want

kleiner dan die van de witte soort. De blaadjes zijn ook
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Contactgegevens

Successen

Portefeuillehouders AVN

Paleisplein behoudt zijn lindes

de AVN achter de schermen protest aantekende bij de
behouden. Naar het idee van de AVN een vreemde
beslissing. Toen de kapvergunningen voor de vier overige bomen waren aangevraagd en verleend, werd
het tijd voor een officieel bezwaar. Tegelijkertijd vroegen we een voorlopige voorziening (VoVo) aan bij de
bestuursrechter om te voorkomen dat de bomen tussentijds toch zouden sneuvelen. Voor het bezwaarschrift aan bezwaarcommissie en rechtbank moest het
gehele samenspraakproces tussen gemeente en participanten nageplozen worden. Daaruit bleek dat de kap
van de lindebomen in geen enkel overleg ter sprake

Ledenwerving

D

was gekomen. Er was ook geen dringende noodzaak
e lindes van het Paleisplein worden niet gekapt.

voor kap, behalve dat de ontwerpers van de herinrich-

Dat is te danken aan een breed maatschappelijk

ting van het plein vonden dat er teveel bomen ston-

protest èn de juridische procedure die de AVN tegen

den. Alle vijf de lindebomen zijn gezond en kunnen op

de kapvergunningen had aangespannen. Voor dit suc-

deze standplaats nog tientallen jaren ouder worden.

ces hebben meerdere groepen zich onafhankelijk van

Daags na het indienen van het bezwaar ging de wet-

elkaar voor hetzelfde doel ingezet.

houder overstag en trok de kapvergunningen in. De

De groep “Laat de Lindes Leven” stond elke week met

gang naar de rechtbank bleef hem daarmee bespaard.

protestborden een uurtje op het Paleisplein om aan-

De AVN dankt iedereen die zich heeft ingespannen om

dacht te vragen bij het langslopende publiek, terwijl

dit succes te behalenu

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?
O heer O mevr.

Adres
Postcode/plaats

22

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

Duinoord

Caroline de Jong-Boon

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes

Joost Gieskes

Benoordenhout

Jos Verhoeff

Kijkduin, Scheveningen haven, Meijendel

Frederike Bloemers

Projectondersteuning

André Smit

Westduinpark, Meer en Bos e.o.
Zoetermeer, Buytenpark

Leon van den Berg
Marian Langeveld

Loosduinen

Peter Hegi

Laak en Rijswijk

Jeannine Engels

Kustgebied Zuid Den Haag

Adri Remeeus

Wassenaar, Mariahoeve

Bas Steenks

Coördinator Bomen

Cor van Gaans

Uithof

Reinder de Boer

Verversingskanaal e.o.

Tim den Outer

Scheveningen Noord

Bestuur AVN
Voorzitter:

Dick Ooms

Vicevoorzitter:
Els Fischer
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Caroline Boonstra
Lid:
Caroline de Jong-Boon
Adri Remeeus

Hans van Proosdij

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

Bewonersprojecten

Jaap van Loenen
wethouder. Die zegde eerst toe om één Krimlinde te

De demonstratie van de groep “Laat
de Lindes Leven” was goed en met
veel overtuiging georganiseerd.
Foto: Wybe van der Kuinder

Aletta de Ruiter

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

Jos Verhoeff

Tim den Outer
Ledenadministratie
Peter Huisman
Kantoor:

070 - 33 88 100

Badhuisstraat 175, 2584 HH D-H

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
Haagwinde | december 2019
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Boeken te koop
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.
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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.

n
Da

a
gr

ag

00
4,

o?

gi
re en.
l
ta
aa ijbe
H
b
de ten
n
te kos
i
o
bu
u port
t
n
r
o
o
Fraaie schepsels, de grote stern in Nederland
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Ed Buijsman schreef het en Uitgeverij Matrijs gaf het in 2017 uit: een prachtig boek over de grote stern
en
rz

pe

In dit bijzondere boek van uitgeverij
Natuurmedia krijgt de lezer een intiem
kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen. Hoe
gespecialiseerde insecten verleid worden, 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.
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Niet zonder elkaar,
bloemen en insecten
Winnaar Jan Wolkersprijs 2015

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.

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 monografie 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.

