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Inhoudsopgave

Van de voorzitter

Nieuwe wegen

H

et zal even wennen zijn. Een nieuw blad van

worden. Voor de uitgebreide versies kunt u terecht op

de AVN met een nieuwe naam en vernieuwde

onze nieuwe website www.AVN.nl

inhoud. Was dat nou echt nodig zult u zich wellicht

Haagwinde krijgt meer een voorlichtingsfunctie over

afvragen?

het groen in Den Haag met uitleg over kennis en fei-

Om ons als AVN in deze tijd beter, meer inhoudelijk

ten. En verhalen over de historie van groengebieden en

en ook uitdagender naar buiten te presenteren, vond

de beleving van natuur in en om de stad. Het streven

het bestuur het inderdaad nodig om de uitgave van

is om een prettig leesbaar en inhoudelijk aantrekkelijk

ons blad professioneler aan te pakken. Ook onze oude

blad over groen, landschap en openluchtrecreatie uit

manier van werken liep teveel achter de feiten aan.

te geven.

Juridische procedures leverden voornamelijk teleurstellingen op. Kijk naar het Automobielmuseum in Rei-

Afscheid nemen van onze oude Ratelaar-partners doet

gersbergen, de uitbreiding van golf op de Amonsvlakte

ons wel een beetje zeer. Het samenwerkingsverband

en in feite ook de bouw van de Internationale school in

dateerde uit 1991 en we zijn vooral eindredacteur Rob

de Westlandse Zoom. Allemaal verloren.

Meijer veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet.

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten (inmiddels

IVN en KNNV zetten De Ratelaar voort als puur ver-

goedgekeurd door de ALV van onze vereniging) het

enigingsblad. AVN kiest voor een breder publiek. Die

roer om te gooien. Het besef dat de tijd daarvoor rijp

keuze is gemaakt, maar de samenwerking ten behoeve

is, werd vooral manifest toen de enorme omvang van

van natuurbescherming blijven we natuurlijk graag

de veranderingen die de stad de komende 15 jaar te

voortzetten. Net zoals we dat graag doen met andere

wachten staan, goed tot ons doordrong.

groene verenigingen en bovendien steeds vaker ook

We gaan het nu proberen met het bieden van alter-

met bewoners- en wijkverenigingen.

natieven op basis van inhoudelijke verkenningen. Op
die manier hopen we wel een stem in het kapittel te

Van harte hoop ik dat Haagwinde snel went; dat het

krijgen. Vooralsnog lijkt de gemeente aangenaam ver-

nieuwe zonnige logo u goed bevalt en dat u onze ver-

rast door onze nieuwe inbreng en wordt er tijdens de

nieuwde website weet te vinden. Al slaan we nu, na

vooroverleggen goed geluisterd (zie de Landgoedvisie

meer dan 80 jaar, nieuwe wegen in, weet wel dat het

Kijkduin).

doel dat AVN zich zo lang geleden stelde onveranderd
zal blijven.

Ook naar onze leden gaan we anders communiceren.
In Haagwinde zullen in de toekomst de commentaren
op nota’s van de gemeente slechts beknopt behandeld
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Hartelijke groet, Frits Prillevitz u
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Rommelig ‘plantsoen’
blijkt historisch erfgoed
Het Wijndaelerplantsoen dreigt te verdwijnen. Een kapvergunning voor 297

Door: Aletta de Ruiter

bomen is verleend om ruimte te maken voor een serviceflat. De gemeente

D

voert al zes jaar lang onderhandelingen met de buurt en de Haagse natuur
organisaties. Veel omwonenden willen geen 14 verdiepingen als uitzicht,
anderen geen verlies van bomen. Maar weinigen beseffen, dat hier een
historisch erfgoed op de schop dreigt te gaan.

e naam Wijndaelerplantsoen doet vermoeden
dat we hier te maken hebben met een aange-

legd stadslandschap. Het tegenovergestelde is waar.
Het Wijndaelerplantsoen is een puur natuur bos. Een
overblijfsel van het bosgebied dat de strandwallen in
de Middeleeuwen bedekte. Later onderdeel van het
Sterrenbos van het landgoed Meer en Bos. Volgens de
folder ‘Welkom op het landgoed Meer en Bos’ van de
gemeente Den Haag is het zuidelijk deel van het landgoed “een overblijfsel van een oud loofbos, ontstaan
uit duin-eikenbos”. De folder steekt de loftrompet over
de kwaliteit van het bos, waarin de zeldzame vogelsoorten groene specht en steenuil zouden verblijven.
In 1930 is de Laan van Meerdervoort dwars door
dit Sterrenbos gekapt. Aan de zuidzijde bleef een
smalle strook bos over dat Wijndaelerplantsoen werd
genoemd.

Eikenstoven

De duineiken, waaruit deze bosstrook voor 60 %
bestaat, vertonen voor een groot gedeelte de kenmerkende stoof-vorm, die wijst op een eeuwenlang
gebruik als hakhout. Meerdere stammen behoren bij
een zelfde wortelgestel en hebben dus hetzelfde genetische materiaal. De grootste stoof van dit bos heeft
een diameter van 8 meter en heeft zeven verschillende
stammen. De duineiken groeien krom door de moeilijke standplaatsfactoren:
De kalk- en mineraalarme bodem geeft een trage groei
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en de zuid-westen wind zorgt voor kromgegroeide

stelling, waarin niet alleen eiken een kans krijgen,

stammen. De bewoners van de strandwallen gebruik-

maar ook andere soorten bomen en struiken kunnen

ten deze bomen als brandhout. Eeuwenlang, jaar in

groeien. In zulk bos gaat het niet om de vitaliteit van

jaar uit zijn de stammen afgezet tot op de stobbe. Een

de individuele boom, maar om de samenhang van de

eikenstobbe groeide in 12 tot 15 jaar weer uit, waarna

natuurlijke kwaliteit. Er staan bijvoorbeeld veel dode

er opnieuw gekapt kon worden. Een gebruik dat tot ver

stammen die huisvesting bieden aan insecten, holen-

in de 19e eeuw werd gehanteerd.

broeders en vleermuizen.

Het bos werd duurzaam gebruikt. Dat wil zeggen
dat het niet in een keer werd omgezaagd, maar naar
behoefte werden her en der stammen uitgehaald. Op

Bodem

Het Wijndaelerplantsoen staat op de laatste strandwal

de open plekken die ontstonden, groeiden struiken

voor de kust die bestaat uit schraal kalkarm zand. Dit

als vlier, lijsterbes en braam, die eveneens werden

is onderdeel van de oude duinen of klingen. De bodem

gebruikt (bloesem, vruchten, buigzaam hout e.d.). Dit

van het overgebleven bos is nog ongeroerd, hetgeen

duurzame gebruik leverde een gevarieerd en soorten-

betekent dat hier nog een ongeschonden bodem-

rijk bos op.

profiel ligt. In dit profiel ligt een zoetwaterbel van
grondwater, gevoed door gezuiverde kwel die uit de

Sinds begin twintigste eeuw wordt het bos niet meer

jonge duinen wegzakt. Hetzelfde kwelwater voedt De

geëxploiteerd en is het uitgegroeid tot een climaxbos

Haagse Beek en het Segmeertje in Meer en Bos. Samen

van eikenstoven. De stammen van die stoven zijn ver-

met het landgoed van Meer en Bos vormt het hier nog

schillend van leeftijd, maar allemaal van hoge leeftijd.

een brede strook kustbodem die gegarandeerd onge-

Veel stammen zijn bedekt met mossen en korstmos-

roerd is. Dat mag binnen een stedelijk gebied best bij-

sen en begroeid met klimop. Dat zijn kenmerken die

zonder genoemd worden.

de natuurlijke kwaliteit van het bos garanderen. De

Het bodemprofiel bij de afgravingen aan de zuidkant

schrale, voedsel- en kalkarme zandgrond heeft gezorgd

laat zien dat de bodem door humusvorming in de loop

voor een trage groei. De stammen zijn daardoor min-

der eeuwen is gestegen. Het bos liep vroeger iets ver-

der dik dan van oude eiken op rijkere bodem.

der door dan de huidige grens. De strandwal is aan de

Samenhang van natuurlijke kwaliteit

zuidzijde afgegraven ten behoeve van stadsontwikkeling. Die afgravingen brachten archeologische vond-

Doordat er weinig beheer heeft plaatsgevonden (er is

sten aan het licht. Hierbij werden drie bewoningslagen

alleen af en toe gedund), bleef het bos in natuurlijke

in stratigrafisch verband van midden bronstijd, late

staat. Het is nu in een stabiele eindfase van de ontwik-

bronstijd/vroege ijzertijd en late ijzertijd aangetrof-

keling, waarbij oude bomen doodgaan, omvallen en op

fen. Verder op de strandwal zijn ook vondsten uit de

de opengevallen plekken weer spontane verjonging

Romeinse tijd opgegraven.

plaatsvindt. Dit geeft een gevarieerde soortensamen-
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Spechtengaten komen uitsluitend
voor in oude bomen

Wijndaelerplantsoen ligt aan
de Laan van Meerdervoort
tegenover Landgoed Meer en Bos
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Schaduw is doodsteek voor bos

“Oerduinbos” is onvervangbaar

van 297 bomen aangevraagd. Dat blijkt een globale

kapverordening hier niet de gewenste kwaliteit zal

schatting, want telling op de kapkaart geeft een aantal

kunnen terugbrengen. Bomen uit een “oerduinbos”

van 361 bomen. Dat is bijna de helft van het bosop-

zoals dit oude gebruiksbos wel genoemd mag wor-

pervlak.

den, kunnen niet worden vervangen door nieuwe

De huidige breedte van de bosstrook is 50 meter. Dit

cultuurbomen die geplant worden op een binnen-

geldt al als minimale maat voor een ecologische zone.

terrein van de serviceflat. De kwaliteit van het bos is

Indien die strook smaller wordt, zullen de natuurlijke

immers afhankelijk van de samenhang van de natuur-

processen zichzelf niet meer stabiel in stand kunnen

elementen in dat bos. Het is een integraal samenspel

houden.

van natuurfactoren, waarin alle elementen tot aan de

De serviceflat staat gepland over de hele lengte van

standplaatsfactoren als bodemsamenstelling, wind-

het plantsoen en ten zuid-oosten van het bos. Het zal

richting en grondwaterstand een rol spelen. Voor de

daardoor de overgebleven bomen voor het grootste

factor grondwaterstand geldt nog eens een extra

gedeelte van de dag in de schaduw zetten. Voor een

dreiging. Tijdens de bouw zal die door bronbemaling

natuurlijk bos dat afhankelijk is van standplaatsfac-

gaan fluctueren, zodat het bodemleven ernstig ver-

toren die door de eeuwen heen zijn ontstaan, is dit de

stoord wordt en de wortels van de bomen worden

doodsteek. Er ontstaat plaatselijk een ander klimaat,

aangetast.

Voor de bouw van de serviceflat is een kapvergunning

waar dit bos niet tegen bestand is. De resterende
bomen zullen dan ook binnen enkele jaren wegkwijnen. Wegens lichtconcurrentie (de flat steekt ver boven

Houtstapels geven beschutting en v oedsel
aan insecten, vogels en zoogdieren

Het spreekt vanzelf dat de compensatieregel uit de

AVN pleit voor herziening bouwplan

De AVN vindt de nieuw verworven kennis over de

het bos uit) en wegens een temperatuurs-wijziging

natuurwaarde van de bosstrook bepalend voor de

door de windtrek die in de corridor langs de flat zal

herziening van het bouwplan. Op een kleiner opper-

ontstaan, vindt er ook geen spontane verjonging meer

vlak en meer richting sportterrein. “Toen we zes jaar

plaats.

geleden met elkaar rond de tafel gingen zitten was er
nog weinig bekend over de cultuurhistorische waarde
van deze eikenstoven. Of liever gezegd, wij stedelingen

In zulk bos gaat het niet om de vitaliteit
van de individuele boom, maar om de
samenhang van de natuurlijke kwaliteit
6

waren vergeten welke kwaliteit dit bos heeft. De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek naar
landschappelijke historie gedaan. Dan besef je opeens
weer dat je heel zuinig met die erfenis moet zijn”.
Voor meer informatie zie
www.avn.nl/wijndaelerplantsoen u

Bijzondere bomen

De Metasequoia glyptostroboides

D

e indrukwekkende naam betekent zo veel als een

universiteiten groeiden al kort daarna de eerste

‘soort Sequoia’, U weet wel die enorm grote en

exemplaren. Toen zich inteeltproblemen voor deden,

oude bomen in Californië en ‘lijkt op de moerascypres,

werd een nieuwe expeditie georganiseerd. Deze

maar is het niet’. De verwarring hierover leidde tot de

vond op een andere plaats, de provincie Hubei

Amerikaanse naam ‘Dawn Redwood’. ‘Dawn’ om de

(ook in China) een fors aantal grote exemplaren.

fossiele herkomst te benadrukken. Zo’n boom vind je

Daarmee konden de problemen worden opgelost.

dan ineens vlak bij je in de buurt! Er staan twee prachtige exemplaren naast elkaar aan het water tegenover

Sindsdien is de boomsoort over de hele wereld

de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg in

verspreid en ook hier verzeild geraakt. Leuk,

Duinoord. Het meest bijzondere is misschien wel dat

om bomen in de buurt te hebben, die een zo

ze nu, eind februari, in bloei staan. Volgens de boeken

lange geschiedenis in zich dragen. Toch?

komt dat zelden of niet voor in onze streken. Verder
zijn ze nog kaal. In het voorjaar komen de als veertjes

Jaap van Loenen

samengestelde naalden te voorschijn. Die hebben dan

Portefeuillehouder Duinoord u

een prachtige licht/helder groene kleur. Ze behoren tot
de coniferen, (naaktzadigen) bevruchting geschiedt
door windbestuiving. Het Amerikaanse Boy Scout
Fieldbook beschrijft dat erg leuk: “They (die bomen)
had to solve that problem long before the first insect
took wing.” Dus nog geen bloemetjes en bijtjes.
De boomsoort werd ontdekt in 1941 als fossiel
van zo’n 5 miljoen jaar oud. De Japanse paleobotanist Shigeru Miki trof hem in Szechwan
(China) tijdens wetenschappelijk onderzoek.
In dat zelfde jaar vond een Chinese houtvester echter ook levende exemplaren.
De oorlogsomstandigheden maakten, dat de vondsten pas in 1946 meer bekendheid kregen. Maar
toen werd er ook meteen werk van gemaakt. Een
Amerikaanse expeditie werd uitgerust. Er werd
zaad verzameld en in bomentuinen bij Amerikaanse

Haagwinde | maart 2008
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Het Wapendal
Zonder de AVN zou Den Haag een natuurgebied armer zijn geweest. Tussen

Pex, dan de Daal en Bergselaan met de karakteristieke

de bebouwing bleef een oud binnenduin in originele staat bewaard. Maar om

door Berlage ontworpen lantarenpaal en rechts een

die natuur zo te behouden moet er toch beheerd worden.

het Wapendal. Op de achtergrond staan de huizen aan

heideveldje en een klein bos van ongeveer 4 ha groot:
de Pioenweg met de Bethlehemkerk in de verte. Zelfs
de typische ijzeren hekpalen zijn herkenbaar.
Het natuurmonument Wapendal is een uniek restant
van het strandwallenlandschap, waarop ooit het dorp
Die Haghe begon. Op de strandwal ontstonden lage
binnenduinen, die men ‘klingen’ noemde. Wat betreft
hoogte, reliëf, bodem en vegetatie waren de klingen
of Oude Duinen geheel anders dan de kustduinen of
Jonge Duinen.
Er wordt beweerd dat het Wapendal eruit ziet als bij het
begin van de jaartelling. Hierop is wel wat af te dingen.
Het voorkomen van heide toont aan dat het oorspronkelijke eikenbos zo intensief benut werd, dat er een half
natuurlandschap ontstond. De vondst van diverse middeleeuwse scherven in stuifkuilen bewijst dat hier ooit
sprake was van landbouw. Deze scherven kwamen met
de stalmest op de bouwlandjes die later weer onder

Het Wapendal met de Pioenweg in 1942. In de loop van de jaren is de duinhei steeds meer met
bos begroeid geraakt. Kort geleden is dit terreingedeelte flink gekapt en ook gemaaid

stoven. Dergelijke akkers werden ‘geesten’ genoemd.

Foto’s: gemeente archief

nog regelmatig schapen en geiten graasden. Op een
Door: Frans Beekman

L
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Het is bekend dat hier in het begin van de 20ste eeuw
luchtfoto uit 1929 zijn vele stuifplekken te zien.

opend of fietsend door de straten van Den Haag valt

Onder deze bijzondere omstandigheden van kalkarm

er veel te zien van het aangrenzend groen. Ditmaal

zand op een hoogte van 3 à 4 meter boven NAP ontwik-

bekijken we het Wapendal, dat sinds 1927 – op voorstel

kelde zich een flora met soorten als Gaspeldoorn, Ste-

van de AVN – een natuurmonument is. De foto’s uit

kelbrem, Struikheide, Brem, Zandblauwtje, Hazenpootje

1938 en 1942 sluiten op elkaar aan en vandaag de dag is

en de zeldzame Zwolse anjer en Knautia. De aanplant

de situatie nog goed te herkennen. Links de Bosjes van

van Jeneverbes omstreeks 1938 was goed bedoeld, maar

die struik was op de binnenduinen al 1000 jaar uitge-

verhout de struik en sterft dan af. Daarna verjongt de

storven. Ook de Gaspeldoorn is er niet geheel natuurlijk

plant zich. Ook de Brem sterft na ruim tien jaar af.

gekomen. Het reliëf van de binnenduinen bestaat nog

Dankzij de foto’s van ca. 65 jaar geleden weten we

steeds. Uitgebreide inventarisaties, zoals door Jan Mol,

dat het heideveld toen groter was. Ook is goed te zien

maken melding van ruim 200 plantensoorten. Ook veel

dat de huizen langs de Pioenweg gebouwd zijn op

soorten korstmos komen hier voor.

afgegraven binnenduinen. De bewoners hadden een

Tussen het Wapendal en de Laan van Meerdervoort

bijzonder uitzicht. Na de oorlog raakte het Wapendal

lag ooit een smalle venige laagte. Een dergelijk moe-

wel wat ingeklemd tussen de huizen en flats van de

ras heette in het middelnederlands een ‘wapel’. Toen

Ereprijsweg en de Ridderspoorweg. Vervuiling aan de

dat woord niet meer werd begrepen, veranderde het

straatkant en opslag van struiken en bomen zijn altijd

in ‘wapen’. Het huidige Wapendal lag zo gezien aan de

een bedreiging geweest van het duingrasland en de

rand van een laagte die mogelijk het Wapeldal heette.

duinheide. Vele vrijwilligers hebben jarenlang de heide

Eenvoudiger is de verklaring van een kleine poel in een

gekoesterd door gras en boomopslag te verwijderen.

duindal. De omgeving van het Wapendal heette ook

Dit werk wordt sinds 21 november 2007 in de winter

’t Heitje.

overgenomen door een vijftal Shetlandse pony’s. Toen
Stadsbeheer de pony’s introduceerde bleek hoeveel

In 1926 werd de Algemene Vereniging voor Natuur-

omwonenden ‘hun’ Wapendal waarderen en koeste-

bescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN)

ren. De publieke belangstelling was zeer groot.

Bocht van de Daal en Bergselaan in
1938. Tussen de huizen aan de Pioenweg is in de verte de Bethlehemkerk te
zien. Door de dichte begroeiing is dat
tegenwoordig niet meer mogelijk

opgericht. Het bestuur schreef een adres aan B & W
om het Wapendal niet tot plantsoen te maken, maar

Het Wapendal is vanaf de straat goed te zien. Op vier

in de oorspronkelijke staat te behouden. Het inrichten

forse informatieborden staat met grote letters: houd

tot plantsoen kostte toen één gulden per vierkante

afstand, aai en voer de dieren niet. Wie er gaat kijken,

meter. Het voorstel van de AVN betekende een bespa-

zal zien dat deze drie aanbevelingen slecht worden

ring van 40.000 gulden en dat sprak het stadsbestuur

nageleefd. Gedoe met dieren zit kennelijk in de men-

wel aan! Op 31 oktober 1927 werd het Wapendal het

selijke natuur. Desondanks doen de pony’s hun werk

eerste ‘gemeentelijke natuurreservaat’. Een plan in

naar behoren. Vooral het gras tussen de bremstruiken

1934 om de bestemming te wijzigen voor woning-

wordt goed aangepakt. Hopelijk leidt het meerjarige

bouw werd door de AVN verijdeld. Het idee uit 1970

begrazingsplan tot het gewenste resultaat.

om hier wandelpaden aan te leggen ging gelukkig ook

Het meest verrassende blijft dat het Wapendal groten-

* Bij het info-centrum van het stad-

niet door.

deels hetzelfde is gebleven als 80 jaar geleden, toen

huis ligt het (gratis) boekje ‘Welkom in

de AVN met haar actie tot behoud echt geschiedenis

Wapendal. Duingebied in de stad’.

Het bijzondere van duinheide is dat het, anders dan op

schreef u

de Veluwe, in grote pollen groeit. Na tientallen jaren
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Kijkduin is mooi, maar kan zoveel beter!
De AVN maakt zich grote zorgen om de effecten van de verdichting die de

• een ruimtebeslag van 25 tot 28 hectare voor een

gemeente Den Haag voor Kijkduin op het programma heeft staan. Er dreigt

‘exclusiever’ woonmilieu waarbij ook de golfbaan,

een ruimtelijke versnippering die grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van

luchtrecreatie waardevolle gebieden worden aan-

het landschap. Om in beeld te brengen wat het gebied wel en niet verdraagt,
heeft Hanneke Kloosterman in opdracht van AVN de Landgoedvisie Kijkduin

puinduinen en resterende groene en voor opengesproken.
In beide gevallen verandert het gebied totaal van
karakter en is de impact op de beleving en andere
waarden van het gebied onomkeerbaar groot. Bij rea-

ontwikkeld.

lisatie van een exclusief woonmilieu met laagbouw
overschrijdt de bouwopgave het laadvermogen met

Door: Hanneke Kloosterman

een factor twee of meer. Alle open ruimte verdwijnt of

K

wordt geprivatiseerd (en is niet meer toegankelijk).

binnenduingebied bestaat uit een bijzonder stedelijk

van Kijkduin. Dit is ook in overeenstemming met het

groen- en natuurgebied. Jaarlijks bezoeken zo’n 2,8

raadsbesluit van 17 november 2005: “Bij de ontwik-

miljoen bezoekers de badplaats. Voor bewoners van

kelingen aan de kust en Kijkduin is grootstedelijke

de uitbreidingsgebieden in de regio is Kijkduin een

ontwikkeling niet aan de orde. Het aantal woningen

aantrekkelijk openlucht- en recreatiegebied. De mix,

is niet leidend”.

ijkduin is een populaire familiebadplaats gelegen

De AVN vindt dat de bouwopgave daarom niet lei-

in het duinlandschap aan de rand van de stad. Het

dend kan zijn in de besluitvorming over de toekomst

nabijheid en kwaliteit van strand, groene ruimte, recreatie, sport en een divers aanbod aan voorzieningen en

De primaire focus op het realiseren van de bouwop-

evenementen zijn belangrijke pull-factoren. De eco-

gave biedt onvoldoende garanties voor de ruimtelijke,

logische gevoeligheid van het gebied enerzijds en de

landschappelijke, groene en recreatieve kwaliteiten

toenemende (recreatie)druk anderzijds brengen grote

van de identiteit van Kijkduin. Het ‘laadvermogen’ van

risico’s met zich mee. Er is nu een sluipend proces van

het gebied zal snel en in toenemende mate worden

verstening, versnippering en verloedering gaande.

overschreden. Zeker wanneer autonome ontwikkelin-

De bouwopgave

punten (parkeren, aanwezigheid van niet passende

Het toevoegen van 900 tot 1000 woningen in dit

bestemmingen) niet worden opgelost. Dit brengt

kwetsbare gebied betekent concreet:

grote risico’s met zich mee voor het goed functioneren

• een ruimtebeslag van 12,5 hectare met uitsluitend

en de kwaliteit van het gebied in zijn totaliteit.

of
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gen niet worden meegewogen en planologische knel-

hoogbouw in grote dichtheden (dit is de maximaal

De effecten van de ingrepen op bestaande en poten-

beschikbare open ruimte die er nu in het gebied is),

tiële natuur- en recreatiewaarden en behoeften in
Kijkduin zijn tot nu toe niet onderzocht. Ook de maat-

Dit is een uittreksel uit de samenvatting van de Landgoedvisie Kijkduin. Het gehele document vindt u op www.avn.nl

schappelijke behoeften, kosten en baten voor de langere termijn (2020 - 2050) zijn onvoldoende bekend.
Natuur, landschap en recreatie (inclusief verkeer- en
parkeermanagement) dienen dan ook leidend te zijn
bij de uitwerking van de plannen voor Kijkduin. Het
landgoed-concept van de AVN biedt daartoe een handreiking. Het biedt de mogelijkheid te kiezen voor een
ontwikkelingsrichting die past bij de identiteit van het
gebied. En het sluit aan bij de groene beleidsambities
van rijk, regio en de stad. Uniek en verantwoord.

Landgoedvisie past bij Den Haag

Landgoederen horen bij Den Haag en een stad die
streeft naar Hofstadkwaliteit. Landgoed Kijkduin
transformeert de huidige versnipperde stadsrand tot
een samenhangend en goed functionerend geheel.

De stichting van een ‘Woongoed’ kan, maar niet op de

Het kwaliteitsbeeld bestaat uit een doorlopend en

schaal en omvang van 900 tot 1000 woningen.

afwisselend landschap dat is opgebouwd uit verschil-

De ontwikkelschets verbeeldt hoe Landgoed Kijkduin

lende ‘kamers’ met verschillende typen gebruik en de

er uit kan komen te zien.

som der delen wordt een elkaar versterkend veelvoud
aan waarde, kwaliteit en slagkracht. Hierdoor komt
er ook (financiële) ruimte en draagvlak voor samen-

Ontwikkelschets Landgoed Kijkduin:
een kwaliteitsbeeld voor integrale
ontwikkeling

Samenwerking en financiering

Landgoed Kijkduin zou moeten worden gerealiseerd

werking op het gebied van ontwikkeling, beheer en

door creatieve allianties die nieuwe vormen van finan-

onderhoud van het gebied voor de lange termijn. Om

ciering en publiek-private samenwerking doorzetten.

een optimale belevingswaarde met allure te creëren

Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van verschil-

gaat het om de juiste schaal- en maatvoering, goede

lende financieringsbronnen. Zo ontstaat een recreatief

doorgankelijk- en toegankelijkheid van het gebied en

hoogtepunt aan het einde van de Westlandse Zoom.

een samenhangend beeld qua vormgeving, architec-

Groenblauwe omgevingskwaliteit voor bewoners uit

tuur en inrichting.

de stad en regio wordt duurzaam gegarandeerd. Landgoed Kijkduin biedt internationale allure, passend bij

De AVN pleit dus voor een meervoudig programma dat

deze wereldse plek aan de kust!u

een vliegwiel is voor het gebied in zijn geheel. Landschappelijke, culturele en recreatieve waarden (inclu-

Hanneke Kloosterman is landschapsarchitect bnt en

sief parkeren) hebben voorrang boven een ‘Woongoed’.

projectchoreograaf, “ i3m2r formule voor leefruimte"
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Kijkduin kleurt rood:
De bouwopgaaf van de structuurvisie
geeft versnippering van het landschap
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‘Zand, Wind en Water’ en het herstel van de
Vierhonderd dagen in weer en wind voor alwéér een natuurfilm en dat als
je de tachtig al ruim gepasseerd bent. Cineast en AVN’er Jan van den Ende is

“Ik was zelf ook een uitgesproken tegenstander van

still going strong. Samen met partner Monique van den Broek en in opdracht

dat was puur natuur. Het heeft even geduurd voor

van het Duinwaterbedrijf Zuid Holland maakte hij de afgelopen twee jaar de
natuurdocumentaire ‘Zand, Wind en Water’. Een beeldverhaal over herstel

die aanpak. De duinen, daar moesten ze vanaf blijven,
ik mijn standpunt wijzigde, maar tijdens het filmen
zagen we de zeldzame flora van de natte duinvalleien
voor onze ogen uit de grond groeien. De bodem van
de valleien was door het inlaten van rivierwater van

van natte duinvalleien.

de laatste vijftig jaar enorm verrijkt. Nadat de voedDoor: Aletta de Ruiter

Waarom zijn jullie er zo lang mee bezig
geweest?

selrijke toplaag was afgegraven en het grondwater
weer aan de oppervlakte kwam, ontstond een schrale
bodemsamenstelling waar de oude duinplanten vanzelf weer wortel schoten. In plaats van wilgenroosje en

“Het maken van een goede film kost tijd. Voor het

brandnetel, groeien er nu slanke gentiaan, parnassia

maken van een natuurfilm heb je alle seizoenen nodig.

en stijve ogentroost. De valleien vullen zich met een

Dus kost een film minstens een jaar. Maar je moet reke-

enorme diversiteit aan kieskeurige flora, planten die

ning houden met slechte weersomstandigheden. In het

van natte voeten en een voedselarme bodem houden.

eerste opnamejaar hadden we een zeer nat voorjaar en

De zaadbank van die vegetatie was nog gewoon in de

een snikhete augustusmaand. Dan loop je belangrijke

grond aanwezig”.

opnames mis. Die moeten dan het volgend jaar worden
overgedaan. De DZH moest geduld hebben, maar binnenkort hebben ze een beeldverhaal waar ze geschiedenis mee kunnen schrijven. Dat is de moeite waard”.

Wat is de boodschap van de film?
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Hoe stond Jan van den Ende er zelf tegenover?

Hoe besteedden jullie je dagen in de duinen?

“We hebben de meeste tijd doorgebracht met het zoeken naar dieren. Dagen wachten in een schuilhutje bij
een buizerdnest of een reeënpassage totdat we net dat
ene bijzondere shot konden opnemen. De werknemers

“Het Duinwaterbedrijf gaf ons opdracht om het hoe en

van de DZH hebben ons daarbij geweldig geholpen. Ze

waarom van de herstelwerkzaamheden voor de natte

wisten ons de plekken wel aan te wijzen. Uiteindelijk

duinvalleien in beeld te brengen. De plannen voor de

waren we behoorlijk succesvol: slangenarend, reeën,

natuuringreep hadden nogal wat stof doen opwaaien.

vossen, parelmoervlinders, zandhagedis, kolibrievlin-

Vooral in Wassenaar was de halve bevolking in het

der en geoorde futen met jongen, het staat er alle-

geweer gekomen, toen DZH de oude duinvegetatie

maal op. Verder wilde de opdrachtgever ook graag de

van Berkheide wilde rooien en de bovenste bodemlaag

mening van de bezoeker in beeld hebben. Het is voor

ging afgraven. Bijna niemand kon geloven dat die kaal-

het eerst dat we mensen in een natuurdocumentaire

slag nodig was om de oorspronkelijke duinvegetatie te

een rol geven en dat was niet eens makkelijk. Recre-

laten terugkeren”.

anten zijn niet vanzelfsprekend acteurs. Om ze hun

natte duinvallei
zegje te laten doen, moesten we creatieve oplossingen
verzinnen”.

En dat allemaal voor een half uurtje film?

“Die vierhonderd draaidagen hebben kilometers filmmateriaal opgeleverd, maar daar is uiteindelijk maar

Nog verrassingen meegemaakt?

een half uurtje uit geselecteerd. In een half uur kun

“De grootste verrassing was telkens weer dat bezoe-

je de interesse van mensen vasthouden, maak je het

kers zich niks aantrekken van het bordje verboden

langer, dan verslapt de aandacht. Dat is een vuistregel.

toegang. Om voldoende rust te hebben tijdens het

Die regel geldt ook voor het gebruik van film. Wat op

filmen, zaten we uitsluitend in de afgesloten delen

celluloid staat is voor de eeuwigheid, in tegenstelling

van de waterleidingduinen. Bijna dagelijks werden we

tot digitaal materiaal, dat soms al na vijf jaar niet meer

echter gestoord door joggers die de weg kwijt waren,

leesbaar is. Het uiteindelijke resultaat zal straks wel op

gezinnen die de hond achterna liepen of wandelaars

DVD te koop zijn. Het laboratorium maakt gewoon een

die bewust het verboden gebied bezochten. Als je dan

vertaling van analoog naar digitaal”.

al uren geconcentreerd zit te wachten en te filmen, is
dat meteen verstoord en kun je wel inpakken. Op een
keer stond een familie zelfs onze materiaalrugzak op

Wanneer gaan we hem zien?

“De film gaat zondag 22 juni in het Museon in première.

te laden toen wij de spullen aan het verslepen waren.

De toegang is gratis. Let op mededelingen in de pers of

Ze dachten aan gevonden voorwerpen en wilden het

kijk op www.natuurfilm.com of www.dzh.nl” u

naar de politie brengen. Het was niet in ze opgekomen
dat de eigenaars vlak om de hoek bezig waren”.

Jan van den Ende filmt uitsluitend op
16 mm-film. “Celluloid is voor de eeuwig
heid, digitale opnames zijn soms al
na 5 jaar niet meer uit te lezen”.
Foto: Van den Ende Natuurfilm

Op pad met Duinwaterbedrijf Zuid-Holland / Excursieprogramma
Dag:
zaterdag
zaterdag
donderdag
woensdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
Zondag
vrijdag

Datum:
12 april 2008
19 april 2008
1 mei 2008
7 mei 2008
9 mei 2008
16 mei 2008
23 mei 2008
31 mei 2008
6 juni 2008
13 juni 2008
22 juni 2008
27 juni 2008
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Tijd:
10:00 uur
14:00 uur
5:00 uur
20:30 uur
20:30 uur
22:00 uur
22:00 uur
10:00 uur
22:30 uur
22:30 uur
open dag
22:30 uur

Thema
Ree speuren
Hyacinten in bloei
Nachtegalenzang
Nachtegalenzang
Nachtegalenzang
Op pad naar de padden
Op pad naar de padden
Op zoek naar orchideeen
Vleermuizen en ander nachtleven
Vleermuizen en ander nachtleven
Kikkervalleien
Nachtdieren in Meijendel

duingebied
Meijendel
Solleveld
Meijendel
Solleveld
Berkheide
Meijendel
Solleveld
Meijendel
Meijendel
Meijendel
Meijendel
Meijendel

Kijk op www.duinwaterbedrijf.nl
Aanmelden per e-mail bezoekerscentrum
@dzh.nl of telefonische 070 - 511 72 76.
Deelname 2,50, kinderen tot 12 jaar 1,50.
Meldt u zich op tijd aan, want vol is vol!
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‘Adieu Amonsvlakte’
De strijd om de Amonsvlakte lijkt beslist. De uitspraak van de Raad van State

karakter van dit kleine binnenduinterrein, waar

stelde de gemeente Wassenaar in het gelijk en wees het natuurterrein toe

beschermde soorten als zandhagedis en rugstreep-

aan Golf Duinzigt ter uitbreiding van hun sportterrein. Op de Amonsvlakte

te garanderen blijft de AVN actief onderhandelen

zullen nu tussen de bosschages twee golfholes worden aangelegd.

pad hun biotoop hebben. Om die natuurwaarde
met zowel Wassenaar als de golfvereniging.

Media-aandacht voor kapaanvraag

Voor de inrichting van de twee holes zal Golf Duinzigt ruimte moeten maken in het terrein. Daarvoor
is een kapvergunning voor 639 bomen aangevraagd.
Om de vinger aan de pols te houden heeft de AVN
een zienswijze ingediend. De natuurbeschermingsorganisatie wil kritisch blijven volgen of deze grote
hoeveelheid bomen ook echt noodzakelijk gekapt
moet worden. De buurtcomités gaven aan hun waarschuwing een mediakarakter en nodigden kranten en
een aantal regionale en landelijke TV-programma’s
uit om de kap in de publiciteit te brengen. Zo maakten cameraploegen van de programma’s ‘Man bijt
Hond’ en ‘Landroof’ de afgelopen weken opnames in
de Amonsvlakte. Ook werd de kapaanvraag gemeld
bij de net opgerichte database van ‘Kappen met
Kappen’ van het VARA-programma Vroege Vogels.
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Buurtbewoners en groendeskundigen
geven op zondag 24 februari uitleg
aan het VPRO programma ‘Landroof’
over de voorgenomen boomkap

Door: Aletta de Ruiter

Foto: Joost Gieskes

Historie van een natuurterrein

D

Kijken we terug in de geschiedenis van de Amons-

tegen de bestemmingsplanwijziging van ‘natuur’

de Tweede Wereldoorlog behoorde het tot het

naar ‘natuur en recreatie’. De partners stonden

beukenbos van Clingendael, dat toen doorliep tot

op het standpunt dat dit ruige natuurterrein

de Waalsdorperlaan. Op oude kaarten vinden we

vrij toegankelijk voor publiek moet blijven en

het terug als Amonshoogte. Het waren immers de

niet alleen voor een klein groep bevoorrechten

oude duinen (klingen) van de strandwal. De Amons-

gereserveerd mag zijn. Maar hoofdpunt van het

vlakte lag ernaast op het zandige veen tussen de

bezwaar was het behoud van het unieke natuur-

strandwallen van Haagse Bos en Clingendael.

e AVN heeft samen met andere natuurver-

vlakte, dan zien we dat deze postzegel groen ook

enigingen en buurtcomités jaren gestreden

in het verleden veel te verduren heeft gehad. Voor

Toen de bezetter in de oorlog schootsveld nodig

eiersnoeren af te zetten. Beide diersoorten houden

had achter zijn verdedigingslinie (de tankgracht)

van pioniersituaties met veel mul zand en zon. Zodra

werden alle bomen van de Amonshoogte gekapt.

het bos dan ook bezit zou nemen van deze plekken

Het bovenste deel van de klingen werd afgegraven

is er voor deze reptielen- en amfibieënsoorten geen

en gebruikt als bouwmateriaal voor de bunkers.

plaats meer. Verder moet rekening worden gehou-

Op de strook zandige veengrond tot aan de Waals-

den met de vleermuispopulatie die hier fourageert.

dorperlaan werden na de oorlog sportvelden aange-

Daarom moet, alvorens ingrepen in het landschap

legd. Het puntje afgegraven binnenduin kreeg nog

plaatsvinden, eerst ontheffing van de Flora- en fau-

geen bestemming en bleef braak liggen. Het was

nawet worden verkregen. In die vergunning worden

een grote zandverstuiving waar Duindigt zolang

duidelijke voorwaarden aan de herinrichting gesteld.

gebruik van maakte om paarden uit te laten binnen
afrasteringen van oud ijzer. Pas begin jaren tachtig

De AVN zal er bij Golf Duinzigt dan ook op aandrin-

De geplande fairways voor de
golf op de Amonsvlakte

was er bij de toenmalige plantsoenendienst budget

gen om de specifieke biotoopplekken in stand te

Bron: Golf Duinzigt

beschikbaar om het terrein te beplanten. De afras-

houden. Voor de vogelstand blijft het belangrijk dat

teringen werden opgeruimd en jong bosplantsoen

de zoomstructuren van de bosranden behouden

aangeplant, nadat eerst bladafval en baggerslib uit

blijven. En er zal af en toe gedund moeten wor-

de sloten van Clingendael waren uitgereden om de

den om licht en lucht in het bos te krijgen zodat

voedselarme grond van een eerste humuslaag te

ook de struiklagen voldoende licht ontvangen.

voorzien. Een paar schelpenpaden kriskras door het

Vanaf aankomend najaar zal er een groot hek om de

terrein zorgden voor een toegankelijke recreatieplek.

Amonsvlakte staan. Uitsluitend toegankelijk voor

Paardencirkels en natuurdynamiek

leden. Den Haag is een leuke struinplek armer u

In de volksmond wordt het nu Amonsvlakte
genoemd. Vanaf de aanplant is de plek aan de natuur
overgelaten. Het bos groeit naar volwassenheid
en zal, als er niet wordt beheerd, binnen tien jaar
alle open plekken van het terrein overgroeien. De
huidige Amonsvlakte heeft bij toeval enkele plekken die kunstmatig worden opengehouden. En dat
gebeurt in de zandcirkels waar nog steeds paarden
worden uitgelaten. Daar ontstaat een natuurdynamiek die ruimte geeft aan het biotoop van de
rode lijst-soorten zandhagedis en rugstreeppad.
Midden in een van de uitgesleten cirkels is een poel
ontstaan, waar regenwater en grondwater elkaar
raken. Mooie plek voor de rugstreeppad om zijn
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Voor de Tweedewereldoorlog behoorde de
huidige Amonsvlakte tot het beukenbos
van Clingendael en heette Amonshoogte
Bron: Historische atlas Zuid Holland
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Plaats honden-uitrengebied
niet in natuurterrein
Den Haag wil het aantal uitrengebieden voor honden uitbreiden van 128 naar

De natuurwaarden van de Bosjes van Poot staan onder

170. Het gemeentebestuur wil hiermee zo veel mogelijk tegemoet komen in

grote druk. Overal zijn de sporen van intensieve recre-

de behoefte van hondenbezitters aan meer uitrengebieden. Maar AVN zet

voeten van de stammen van de bomen zijn aange-

vraagtekens bij loslopende honden in natuurterreinen.

atie en uitrennende honden zichtbaar en ruikbaar. De
tast door hondenpis en verrotten, waardoor de weg
vrijkomt voor ziekteverwekkers. Ook de opruimplicht
van hondenpoep wordt slecht nageleefd, waardoor

Door: Hans Schmit

de bodem wordt bemest en de vegetatie verarmt. De

I

AVN wijst het gemeentebestuur erop dat de Europese

n een reactie op het ontwerpbesluit ‘Gebiedsaanwij-

Habitatrichtlijn voorschrijft passende maatregelen te

zingen in verband met honden’, waarop tot begin

treffen tot herstel en behoud van de natuurwaarden.

maart kon worden ingesproken, zegt de AVN het te

De AVN pleit daarom voor beëindiging van de Bosjes

waarderen dat de gemeente aan de wensen van

van Poot als uitrengebied.

hondenbezitters tegemoet wenst te komen. Daarbij zijn echter de effecten van loslopende honden

De AVN bestrijdt de stelling van de gemeente dat er

op de natuurwaarden van de gebieden die Europese

geen alternatief uitrengebied voor de Bosjes van Poot

bescherming genieten (Natura 2000-gebieden) en de

is. Er is bijvoorbeeld niet nagegaan of bepaalde delen

stedelijke ecologische verbindingszones onvoldoende

van het Zuiderpark als extra uitrengebied kunnen

onderzocht.

worden aangewezen. Omdat de Bosjes van Poot veel
door hondenuitlaatcentrales uit de hele stad worden

De AVN wijst erop dat uitsluitend onderzoek is

bezocht, ligt het voor de hand juist een centraler gele-

ingesteld naar de effecten op de natuurwaar-

gen en minder kwetsbaar gebied zoals het Zuiderpark

den in Ockenburgh. Uit het rapport blijkt dat het

aan te wijzen.

opjagen van beschermde diersoorten, waaronder

De voeten van de stammen van
de bomen zijn aangetast door
hondenpis en verrotten.
Foto: Clara Visser
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vogels en kleine zoogdieren, door loslopende

Een belangrijke aanpassing in het ontwerpbesluit is

honden groot is. Onderzoek naar de invloed van

de uitbreiding van de uitrengebieden op zowel het

honden op de stand van vogels, de vegetatie en het

Noorder- als Zuiderstrand van 1 mei tot 15 oktober. De

grondwater in de Bosjes van Poot, dat vorig jaar

AVN wijst erop dat veel mensen die met hun hond

is gehouden, is nog niet afgerond. De AVN vindt

door het Westduinpark (een Natura 2000-gebied)

het daarom niet van zorgvuldig bestuur getuigen

naar het Zuiderstrand lopen, de hond niet aanlijnen.

dat de Bosjes van Poot, een Natura 2000-gebied,

De handhaving is zo minimaal dat overtredingen niet

in het ontwerpbesluit een uitrengebied blijft.

worden bestraft. Hoe meer mensen hun hond op het

Uit de papieren
De AVN heeft een lange traditie in het uitgeven van boeken en brochures voor
haar leden. Dat begon al in 1933 met de - nu zeldzame - langwerpige blauwe
gids van 30 bij 12 cm ‘Wandeltochten in en om ‘s-Gravenhage’. Vorig jaar in 2007
kwam de ‘Historische Atlas van het Haagse Groen’ uit, opnieuw in een bijzonder
(oblong) formaat van 13 bij 23.5 cm. In de 75 jaar tussen 1933 en 2008 werden
door de AVN meer dan dertig uitgaven verspreid.

Overal zijn de sporen van
intensieve recreatie en
uitrennende honden

Voor het archief beschikken we graag over een volledige verzameling van deze
boeken en brochures. Ook op het bureau behoort een complete set aanwezig
te zijn. Op dit moment ontbreken de veertien uitgaven tussen 1936 en 1953, We
vragen de leden van de AVN ons te helpen. Indien u een van onderstaande titels
aan ons wilt afstaan, houden we ons van harte aanbevolen.
1936

Groen en bloemen in Den Haag

1937

Kalender (i.s.m. KNNV)

1938

Onze duinen

Zuiderstrand uitlaten, des te meer loslopende honden

1939

De Haagse Vogeltuin

het Westduinpark te verwerken krijgt. De AVN vraagt

1940

Nederlandse vogelen; Sepp en Nozeman

daarom het Zuiderstrand langs het Westduinpark niet

1941	Wandelen in en om Den Haag (uitgegeven door VVV)

toegankelijk te maken voor loslopende honden.

1942

Cruydtboek; R. Dodoens

1943

Vier Seizoenen in het Zuiderpark

De AVN pleit er verder voor met voorrang braaklig-

1944

Schouwburg der dieren

gende terreinen in de stad te benutten als uitrenge-

1946

Den Haag 1945

bied, zoals ook de gemeenteraad heeft gevraagd. Het

1947	De honingbij van de steentijd tot heden; dr A. Schierbeek

Houtrustterrein bijvoorbeeld heeft acht jaar braak

1949

Verjaarskalender

gelegen; ook in Duindorp liggen al twee jaar terrei-

1953

Fietstochten van Hoek tot Haarlem (uitg. Alg. Haags Comité)

zichtbaar en ruikbaar.

nen braak. Met eenvoudige middelen en tegen lage
kosten kunnen braakliggende terreinen aantrekkelijk

Namens de archiefcommissie,

worden gemaakt voor hond en baas. Daardoor kunnen parken, plantsoenen en groenstrookjes, die vaak

Frans Beekman 070 - 35 48 006

onderdeel zijn van de stedelijke ecologische groenstructuur, duurzaam in stand worden gehouden. En
dat wil de gemeente, zo blijkt uit het Groenbeleidsplan, zelf ook u
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Actualiteiten van de portefeuillehouders
In deze eerste Haagwinde vindt u onder deze kop, evenals vroeger in De Ratelaar, een overzicht van de belangrijkste zaken waar de portefeuillehouders
(PHs) op het gebied van ruimtelijke ordening (RO) mee bezig zijn. We noemen
hierbij niet de vele kapvergunningen waar de AVN voortdurend bij betrokken
is. Vaak weten we te voorkomen dat er onnodig wordt gekapt. De AVN heeft

Door: Dick Ooms, coördinator RO

Uitwerking structuurvisie: alle zeilen bij!

Het vaststellen van de Structuurvisie van Den Haag in
2005 is gevolgd door een vloedgolf van uitwerkingsplannen. Voor alle negen uitwerkingsgebieden van de
Structuurvisie zijn gemeentelijke projectteams bezig

zich hierbij een zodanige positie verworven dat de gemeente regelmatig op

met vele externe partijen om de ambities van de Struc-

ons advies afgaat bij het beoordelen van een kapaanvraag. Op het gebied van

plannen. Niet alleen betekent dit een uiterste krachts-

tuurvisie handen en voeten te geven met concrete

RO spelen zoveel zaken gelijktijdig dat we er hier een greep uit moeten doen.

inspanning van de gemeentelijke organisatie, ook voor

Onze nieuwe website zal een compleet overzicht gaan geven van alle lopende

plannen het groen in het geding is, betrokken te wor-

zaken, met meer details dan binnen het bestek van dit stukje aan bod kunnen
komen. In de stukken op de website komen de portefeuillehouders zelf aan
het woord. Heeft u aanvullende informatie, kijk dan eerst op de website en
neem daarna contact op met de betreffende PH. We kunnen ten slotte niet
alles weten en maken dus graag gebruik van de oren en ogen van de duizen-

de AVN moeten alle zeilen bij om overal waar bij die
den en onze stem te laten horen. De uitwerking van
de Structuurvisie in alle uitwerkingsgebieden is een
proces van jaren, wat in feite nog maar net is begonnen. De uitwerking verloopt volgens een vast stramien, waarbij eerst voor een bepaald gebied een Nota
van Uitgangspunten wordt samengesteld, waarin de
kaders en “bandbreedtes” worden vastgelegd. Nadat

den AVN’ers in Den Haag en omstreken. En spreken de hier beschreven acties

die nota is vastgesteld door de gemeenteraad, worden

u aan, denk er dan eens over of u ook in het team zou willen meewerken, en

terplan, dat later weer bepalend wordt voor de nieuwe

praat er eens over met een portefeuillehouder of met ondergetekende.

de plannen vervolgens verder uitgewerkt in een Masbestemmingsplannen. De AVN is nauw betrokken bij
het opstellen van deze stukken voor die gebieden
waar het groen in het geding is. Op dit moment zijn
dat: Kijkduin, Erasmusveld, Scheveningen, Vlietzone
en Binckhorst. Voor verschillende gebieden hanteren
we een verschillende strategie. Voor Kijkduin en Erasmusveld maken we gebruik van ingehuurde expertise van een landschapsarchitect. Voor Vlietzone en
Binckhorst werken we samen met een brede groep
van lokale betrokken partijen, de vereniging Houd
Vlietrand Groen.
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Kijkduin: pleidooi voor integrale benadering

De Structuurvisie noemt als indicatie van de bouwambitie in dit gebied een aantal van 800-1000 woningen. De
gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Structuurvisie al bepaald dat dit aantal voor Kijkduin niet leidend
mag zijn. Toch is onze indruk dat de bouwopgave leidend is bij de discussie over de toekomst van het gebied,
een sectorale benadering dus. De AVN is echter van
mening dat de vele waardevolle aspecten en potenties
van dit gebied een integrale benadering vergen, waarbij
het maximaal aantal woningen wat hier gebouwd zou
kunnen worden een resultante is van die benadering.
Kijkduin is een groene parel aan de duinrand, een gebied
waar de provinciale ecologische verbindingszone langs
de zuidwestrand van Den Haag, met landgoed Ockenburgh aantakt bij de duinstrook van Solleveld en het
Westduinpark. Naast natuurwaarden heeft het gebied
vele recreatieve mogelijkheden, waarvoor een kwalitatieve verbeterslag zou moeten worden gemaakt. In
maart zal de gemeente met de Nota van uitgangspunten voor Kijkduin komen. De AVN heeft een alternatief

volkstuinen en wat bebouwing. Door dit gebied te

hiervoor ontwikkeld: een landgoedbenadering waarbij

ontwikkelen wil de gemeente een verbinding tot stand

de natuur- en recreatieve waarden van Kijkduin de aan-

brengen tussen de nieuwe wijk Wateringse Veld en het

dacht krijgen die ze verdienen, een integrale benadering

oudere Escamp, dat een grote facelift ondergaat met

dus. We zullen dit alternatief inbrengen in de discussie

o.a. een nieuw stadsdeelkantoor. Belangrijk voor de

en er via pers en politiek veel aandacht voor vragen. Het

AVN is o.a. de ecologische verbindingszone die langs

inbrengen van een uitgewerkt alternatief voor gemeen-

de Erasmusweg loopt en door de plannen onder druk

telijke plannen is voor de AVN nieuw: meestal becom-

kan komen te staan, met aftakkingen naar de Zweth-

mentariëren we alleen gemeentelijke plannen.

zone en de Rijswijkse landgoederen. In het gebied

Erasmusveld: mozaiek van volkstuinen

bevinden zich veel volkstuincomplexen. Deze hebben
ook ecologische waarde en kunnen als buffer funge-

Het Erasmusveld is de open ruimte langs de stadsrand

ren tussen nieuwbouw en de ecologische zone. De

aan de overzijde van de Erasmusweg. Nu een wat

volkstuinders zijn daarmee onze natuurlijke partners

ongeregelde, groene verzameling van sportvelden,

geworden in de discussie. Voor Erasmusveld werd de
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Kleinschalig Kijkduin, straks m
 isschien
een skyline met hoogbouw?
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Nota van Uitgangspunten begin 2007 al vastgesteld.
De AVN had daar veel kritiek op en vond, samen met
andere groene- en milieuorganisaties zoals het Haags
Milieucentrum, dat de ecologische waarden van het
gebied flink in de verdrukking kwamen. De gemeenteraad nam die kritiek gelukkig over, met gevolg dat
het gemeentelijke projectteam werd versterkt met
landschapsarchitecten en ecologen. We kregen in het
vervolgtraject de ruimte om onze ideeën in te brengen.
Het wachten is nu op het concept Masterplan, zodat
we kunnen checken of er echt naar ons is geluisterd.

Scheveningen:
hoogbouw naast kwetsbare duinen?

In februari heeft de gemeenteraad de Nota’s van Uitgangspunten voor Scheveningen vastgesteld. De AVN

In Reigersbergen worden tonnen zand aangevoerd
voor het fundament van het Automobielmuseum

Overige ontwikkelingen

Naast de uitwerking van de Structuurvisie houden we

is hier erg ongelukkig mee en heeft bij de voorberei-

ons ook bezig met vele andere, vaak al lang lopende

ding al uitvoerig gewezen op de nadelige effecten.

ontwikkelingen waarbij het groen in het geding is.

De twee geplande woontorens van 100 meter hoog

Bij de Amonsvlakte en het Automobielmuseum heb-

bij de haven, vlak bij het Westduinpark (een Natura

ben we in 2007 tot aan de Raad van State gestreden

2000 gebied, dus zeer waardevol!) zullen zorgen voor

om de plannen te verhinderen, maar tevergeefs: het

windturbulentie en lichtoverlast waar vogels, insecten

museum komt er, en op de Amonsvlakte komen twee

en nachtdieren veel hinder van zullen ondervinden.

golfholes. De AVN blijft de ontwikkelingen kritisch vol-

Bij het zuidelijk havenhoofd komen 800 woningen

gen om, in overleg met de initiatiefnemers, de plan-

en kantoren, nodig om de aanleg van de vierde haven

nen zo natuurvriendelijk mogelijk te laten uitvoeren.

(voor o.a. cruiseschepen) financieel mogelijk te maken.

In het Wijndaelerplantsoen, in feite geen plantsoen

De woningen komen pal tegen het Westduinpark te

maar een “overbos” van landgoed Meer en Bos, is de

De nieuwe cruise-terminal zou niet alleen
een grote buitendijkse haven vragen,
maar ook veel bebouwing in de duinen

liggen. De duinen krijgen ernstig te lijden van nog

geplande nieuwbouw zo fors dat er van dit waarde-

meer recreatie, terwijl er nu al problemen zijn met de

volle duinbos weinig zal overblijven. Er lijken daarom

instandhouding. In het vervolgtraject zullen we blijven

argumenten genoeg om ons te kunnen verzetten

Bron: gemeente Den Haag

wijzen op de externe werking van deze plannen, en

tegen de kapvergunning. Over de Amonsvlakte en het

heroverweging bepleiten.

Wijndaelerplantsoen elders in deze Haagwinde een
apart artikel u
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Sprokkelnieuws

Boeiende bomen in
Duinoord en Sorghvliet

struiken zijn gegroeid en zo groot dat dunnen nodig is om de blijvers verder te laten

Onlangs heeft Jaap van Loenen, portefeuil-

uitgroeien.

lehouder van de AVN, een bomenwandeling

2) Er is ook gedund in andere (wat oudere

uitgezet op de grens van de wijken Duinoord

beplanting) vakken waar braam overwoe-

en Sorghvliet. De AVN heeft er een foldertje

kerde.

over uitgegeven dat verkrijgbaar is bij enkele

3) Aan de Goudenregenlaan is langs het trot-

winkeliers in Duinoord.

toir zeer rigoureus te werk gegaan. Dat vak

“Niets zo gewoon als een boom, zo lijkt het.

zat vol met braam, die bestaande heesters

Dagelijks kom je er langs, vaak zonder iets te

volledig overwoekerde. De braam is met

zien. Meestal stond de boom er al voordat wij

wortel en al verwijderd. De heesters zullen

er waren. En we zijn niet anders gewend. Het

beter uit kunnen groeien nu de braam is

valt pas op als er iets met de bomen gebeurt,

verwijderd u

als ze zijn omgewaaid, omgezaagd of ziek
geworden.” Jaap loodst de wandelaar langs ca

Sinjeur Semeijnsweg

35 bijzondere boom- en struiksoorten en vertelt aan de hand van details hoe we de bomen
kunnen herkennen. Van harte aanbevolen.

Goed voorbeeld vertikaal groen
Foto: Mary Beuk

Kijk op www.avn.nl waar u een wandelfolder
kunt afhalen u

Vertikaal groen in Duinoord

teren van het groen in de wijk. Veel straten
in deze negentiende-eeuwse stadswijk heb-

ken van de Sinjeur Semeijnsweg en de Jan van
Beersstraat in Laak sleuven gegraven voor het

sinitiatief en brengt het onder de aandacht

leggen van nieuwe kabels. Daarbij is met een

van gemeente en fondsverstrekkers. Voor de

graafmachine onnodig veel beplanting ver-

ontwikkelingen rond dit buurtproject kijkt u

wijderd. De schade aan struiken en bomen

op www.avn.nl u

was groot. Van een hulstboom werd een vitale

De wijk Duinoord heeft sinds enige tijd een
werkgroep die zich beijvert voor het verbe-

Eind november heeft ENECO in de groenstro-

wortel geraakt waarna de boom omzakte. In

Verjongingssnoei

de Jan van Beersstraat kwamen wortels van
iepen bloot te liggen. De omwonende trokken

Afgelopen maanden kwamen er verschillende

bij de AVN en de gemeente aan de bel, het-

ben geen bomen of andere groenvoorziening

klachten binnen over rigoureuze verjongings-

geen zelfs tot raadsvragen leidde. De bewo-

omdat er geen ruimte voor is. Om toch groen

snoei in het stadsdeel Segbroek. De AVN heeft

ners willen zo snel mogelijk hun groen terug.

in de wijk te introduceren heeft de groep

de groenbeheerder hierop aangesproken.

De groenbeheerder van Laak betreurt de zaak

het idee geopperd om vertikaal groen langs

Deze gaf de volgende uitleg:

en heeft toegezegd dat de hele groenstrook

blinde muren te plaatsen. Voorbeelden voor

1) Vorig jaar is er in een vak met jonge strui-

dit voorjaar wordt hersteld. Helaas zal het

een goed aangelegde vertikale tuin zijn al

ken gestart met dunnen van struiken, die

wel enige tijd duren voor de beplanting weer

aanwezig. De AVN ondersteunt dit bewoner-

bij aanplant dicht op elkaar zijn gezet. De

volume heeft u
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Bestuurszaken

Aankondiging ALV

overzichtelijk willen aanbieden. Volgende stap wordt

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar iets later

de nieuwsbrief waarop u zich gratis kunt gaan abon-

plaats dan gewoonlijk. Op zaterdag 17 mei 2008 zal het

neren, zodat u dat nieuws gewoon op uw email thuis-

bestuur verantwoording afleggen over het bestuurs-

bezorgd krijgt. Heeft u vragen over groen? Meld het

jaar 2007 en tevens de begroting en prognoses voor

ons op info@AVN.nl u

2008 / 2009 presenteren.
Plaats van samenkomst is:
Het Wellantcollege, Huis te Landelaan 2,

Op de extra ledenvergadering van 12 januari jl. is het

Rijswijk (bereikbaar met bus 23 en stukje lopen)

nieuwe kleurrijke beeldmerk van de AVN gepresen-

U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De verga-

teerd. Dat was even wennen, want de kleuren spatten

dering begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.30 uur,

van het doek. Over smaak valt niet te twisten, ieder-

waarna wij u een lunch aanbieden. Vanaf 14.00 uur

een heeft een andere mening. Aan een voorwaarde

start dan een wandelexcursie langs de landgoederen

voldoet het beeldmerk in ieder geval uitstekend: Het

van Rijswijk. I.v.m. lunch en excursie verzoeken we u

valt op. Het is direct herkenbaar. En daar doen we het

vriendelijk zich een week van tevoren op te geven.

voor. De AVN staat voor meer dan voor groene bomen.

Agenda, jaarverslag en financiële verantwoording zijn

De AVN staat voor de natuur in Den Haag en daar mag

vanaf 3 mei op te vragen bij het secretariaat via:

niemand omheen, net zomin als om ons nieuwe beeld-

E: info@avn.nl, T: 070 - 33 88 100

merk u

P: AVN, Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag u

Het bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden
voor:
• Hugo van Bergen

als lid Public Relations

Legaat

Dit jaar heeft de AVN een legaat mogen ontvangen
van ca. € 3000,-.
Dit bedrag is zonder voorwaarde beschikbaar gesteld.

• Frits van den Boogaard als penningmeester

Het bestuur wil het graag gebruiken voor het inhuren

Gerben Jan Gerbrandy stelt zich niet meer beschikbaar

van externe deskundigheid bij landschapsinventarisa-

en neemt afscheid u

ties. Op die manier draagt het legaat rechtstreeks bij

Nieuwe website

aan natuurbescherming in de stad.

Na een lange ontwikkelingsperiode is de AVN de

Indien u de natuurbescherming voor Den Haag en

trotse eigenaar van een nieuwe website. Op www.

omstreken actief wilt ondersteunen, kunt u de AVN

AVN.nl vindt u actuele en reguliere informatie over de

in uw testament opnemen. Uw notaris kan u daarbij

activiteiten van de AVN. Elke week komt daar nieuwe

behulpzaam zijn u

informatie bij. Nieuw zijn de nieuwspagina’s, waar we
u de laatste actualiteit over het groen van Den Haag
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Nieuw beeldmerk

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN
Dick Ooms

Structuurvisie, Erasmuszone, Vlietzone

Loes van Zee

Loosduinen, Madestein, Uithof

Clara Visser

Aletta de Ruiter

Jan Kees in ’t Veld
Jaap van Loenen
Joost Gieskes

Paul Broekman

Daphne Nicolai

Coördinatoren
Dick Ooms

Bas Steenks

Vogelwijk, Westduinpark, Scheveningen
Bewonersprojecten, Ecologie
Rijswijk, Hubertustunnel
Duinoord, Bomen

Benoordenhout, Reigersbergen

Wapendal, Bosjes van Poot, Hondenbeleid
Sorgvliet, NWHR,

Ruimtelijke ordening

Boomzaken en kapvergunningen

Bestuur AVN
Voorzitter:

Frits Prillevitz

Vicevoorzitter:
Dick Ooms
Secretaris:

Aletta de Ruiter
2e secretaris:

Daria Marmaj

Penningmeester:

Gerben Jan Gerbrandy
Lid:

Clara Visser
Lid:

Frans Beekman
Lid:

Tim de Frel

Aspirant-lid:

Hugo van Bergen
Aspirant-lid:

Frits van den Boogaard
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Nog te koop bij AVN
“Historische zakatlas van het Haagse Groen”
Behandelt heden en verleden
van 14 groene gebieden
in en om ’s-Gravenhage
€ 12,00 (incl verzendkosten)
te bestellen door overmaking van € 12,00
op giro 3565 t.n.v. AVN te Den Haag.

o.v.v. “Atlas” en uw naam en adresgegevens.
Ook verkrijgbaar bij boekhandel Couvee
in de Hoytemastraat 66, Den Haag

De AVN zoekt 1000 nieuwe leden
Met meer leden staan we nog sterker in onze strijd voor behoud van het Haagse Groen

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Voor minimaal € 7,50
per jaar maakt U uw
buurman, tante, achternicht of
goede kennis lid van de AVN.
Daarvoor krijgen zij vier keer
per jaar Haagwinde in de bus.

Ja, ik steun het Haagse Groen en word voor minimaal € 7,50 per jaar lid van de AVN
Naam
Adres
Postcode/plaats

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

