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Van de voorzitter

Samenwerken voor een open groene ruimte

A

l eens eerder heb ik in deze rubriek aangegeven

groene ruimtes zijn maatregelen in de sfeer van inrich-

dat we ons als AVN intensiever bezig zullen moe-

ting en beheer evenzeer noodzakelijk. Anders gaat het

ten houden met de toekomst van de open ruimtes

op den duur toch weer fout. Voor een sterke aanpak

buiten de stad.

terzake is de AVN in overleg getreden met Natuurmo-

Zowel in Haaglanden als het gebied tussen Wassenaar

numenten en Het Zuid-Hollands Landschap.

en Leiden/Katwijk en het gebied ten oosten van deze

Met andere beheerders (o.a. Staatsbosbeheer) zou die

plaatsen is krimp van de bestaande open groene ruimte

samenwerking uitgebreid kunnen worden. De tijd is

een permanente bedreiging. De zoektocht naar ruimte

in ieder geval rijp om nu de handen ineen te slaan.

voor bedrijvigheid, verkeer, woningbouw en ontspan-

En waar richten we ons dan in eerste instantie op?

ning gaat immers gewoon door. De hamvraag is, hoe

Dat de steden zich verbonden gaan voelen met de

hiermee om te gaan? Zeer onlangs heeft de regering

omringende groene gebieden. En daar dan ook in wil-

de visie ‘Randstad 2040’ uitgebracht. Het is geen visie

len investeren ten behoeve van hun eigen bewoners.

waar je direct vrolijk van wordt. Het kabinet voorspelt

En bevorderen dat maximaal gebruik gemaakt gaat

ons nog 500.000 woningen die in de komende dertig

worden van Europese en nationale fondsen in de sfeer

jaar gebouwd moeten worden om in de woonbehoefte

van landbouw- en streekontwikkeling. Dat aldus de

te voorzien.

groene ruimtes echt blijvend als bufferzones dienen,

Het is mijns inziens zeer wenselijk dat er op een

met in het ene geval de functie van regionaal park en

gegeven moment de uitspraak komt dat dit deel van

in het andere geval als hoofdfunctie een agrarische

de Randstad dan ook echt vol is. Ik weet wel dat zo’n

bestemming, maar wel met recreatief medegebruik.

uitspraak niet gemakkelijk tot stand zal komen, maar

Kortom, de AVN blijft zijn aandacht richten op leef-

ik acht hem beslist noodzakelijk! Alleen al om ambi-

baarheid vanuit een groen perspectief. Niet alleen in

tieuze bestuurders en grondeigenaren in bedwang te

de stad, maar ook daarbuiten.

houden.
Naast optimale benutting van het planologisch instrumentarium ten behoeve van veiligstelling van de open,
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Frits Prillevitz u
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Helihaven brengt onrust
in Veenzijdsepolder
Vlak over de grens van Den Haag worden op het Wassenaarse landgoed

polder. Dit hele gebied heeft nu de gemeentelijke bestemming Landbouw- en Natuurgebied en maakt deel
uit van het toekomstige regiopark‘Duin,Horst en Weide’.
Die status zou bescherming moeten garanderen.Er staat
bovendien een nieuwe wet op stapel voor de Regelgeving Burger en Militaire Luchthavens. Hierbij gaan de
Provinciale Staten beslissen over vergunningen voor

Langenhorst plannen gemaakt voor de aanleg van een helikopterhaven. Uit-

particuliere luchthavens. De wet wordt in november in

sluitend voor particulier gebruik. Maar wel vlak naast het kwetsbare veen-

treden.Het is nu al bekend dat de aanleg van helihavens
in of nabij natuurgebieden vanaf dat moment is uit-

weidegebied van de Veenzijdse polder.

gesloten.
Door: Aletta de Ruiter

L

de Eerste Kamer behandeld en zal dan direct in werking

angenhorst ligt achter Motel de Bijhorst aan

De risico’s en eventuele gevolgen

De buurtorganisaties hebben inmiddels de stichting

de Zijdeweg. Het landgoed is eigendom van pro-

‘Stop Helihaven Langenhorst’ opgericht. De stichting

jectontwikkelaar David Hart die hier sinds enkele

vreest dat de aanvraag er nog net door zou kunnen

jaren zijn domicilie heeft. Om de dagelijkse file te ont-

glippen. De bestemmingsplanwijziging is nu alleen

wijken wil hij in de toekomst met de helikopter naar

nog afhankelijk van de beslissing in de gemeente-

zijn werk in Schiedam. Ook belangrijke gasten wil hij

raad. Als het plan onverhoopt groen licht krijgt, ont-

op deze manier in stijl kunnen ontvangen. Er is een

staat er zeker ernstige geluidsoverlast. Een stijgende

aanvraag gedaan voor vier vliegbewegingen per dag.

of dalende helikopter zal van Wassenaar tot ver in

Buurtorganisaties uit de wijde omgeving hebben pro-

Mariahoeve te horen zijn. Het grootste gevolg van

test aangetekend tegen deze plannen. Het blijkt dat de

de overlast geldt echter verstoring van de fauna in

David Hart Vastgoed Groep (DHVG) reeds in september

het veenweidegebied. De aanvliegroute scheert vlak

2007 een verklaring van geen bezwaar heeft aange-

langs de vogelplas die aan het begin van de polder

vraagd bij de burgemeester van Wassenaar. In decem-

ligt. Staatsbosbeheer, beheerder van de plas en aan-

ber gevolgd door een aanvraag bij de Inspectie Verkeer

grenzende weilanden, heeft eveneens bedenkingen

en Waterstaat. Beide verklaringen werden afgegeven

tegen de helihaven. De stichting heeft inmiddels steun

onder voorbehoud dat er nog een aanlegvergunning

gevraagd en gekregen van de plaatselijke natuur-

moest komen. En die kan worden verkregen als het

organisaties. De AVN heeft een deskundig adviseur

bestemmingsplan wordt gewijzigd. Daarover beslist

aan de groep ter beschikking gesteld en ook de Haagse

binnenkort de Wassenaarse gemeenteraad.

Vogelbescherming heeft adviezen aangedragen.

Nieuwe wet in aantocht

De Wassenaarse gemeenteraad beslist binnenkort
over het bestemmingsplan. u

Langenhorst ligt in de Wassenaarse landgoederenzone
en grenst aan het veenweidegebied van de Veenzijdse
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Meer info: www.stophelihavenlangenhorst.nl

De betegeling van de stad
Sinds ik in Den Haag woon, erger ik mij aan toenemende betegeling van de stad. Het begon bijna twintig jaar geleden, bij mijn
achterburen. Een graafmachine groef alle randen af. Later werd een fraaie kastanje in het midden gekapt, en nu is de ‘achtertuin’
bijna helemaal met tegels geplaveid en een enorme illegale containergarage gebouwd. Maar het is niet alleen daar. Overal in
de stad worden parkeerterreinen in de achtertuin aangelegd. En ook de ‘onderhoudsvrije’ tuin rukt op.

Door: Caroline de Jong-Boon

U

it de gemeentelijke beleidsnota’s ‘Groen kleurt de
stad’, ‘Stedelijke Ecologische Verbindingszones’

en ‘Haagse Bomen’, blijkt Den Haag een warm pleitbezorger voor het groen. In de laatste nota staat dat
de steeds voortschrijdende verharding stress bij bomen
veroorzaakt. “Het is van belang te stimuleren dat bewoners hun voortuinen groen inrichten en niet geheel
verharden” is er op pagina 14/15 te lezen. Er wordt ook
een plan aangekondigd voor ‘duizend groene daken’.
Groen helpt tegen klimaatverandering. Het broeikasgas koolstofdioxide wordt door planten geabsorbeerd.
Open aarde met natuurlijke beplanting brengt meer
natuur in de stad; verstevigt ecologische verbindingszones tussen groengebieden; draagt bij tot het vastleggen van fijnstof en de opvang van regenwater dat anders
overlast veroorzaakt. Dat laatste is heel belangrijk in ons
kikkerlandje, want met die klimaatverandering is voorspeld dat de hevigheid van extreme buien zal toenemen.
Er zal dus meer waterberging nodig zijn.
Voor natuur in de stad zijn de grote groengebieden
en het netwerk van ecologische verbindingszones
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Vooral kleine kantoren in oude wijken gebruiken hun achtertuin als parkeerplaats

“Het beste zou zijn als er een voorschrift
zou komen dat niet meer dan 50% van
het erf mag worden bestraat”
5

ertussen uiteraard het belangrijkst. Dit moet echter

aanpast naar een tuin, moet de kadastrale bestem-

worden aangevuld met zoveel mogelijk groen in de

ming ook aangepast worden’. De Gemeente voegt

rest van de stad, tussen de gebouwen- dus zo min

toe: ‘Als in het kadaster de tuin de bestemming

mogelijk verharding. Te beginnen met de delen van

parkeergelegenheid heeft, komt men niet in aanmer-

de stad die grenzen aan het groen en de zones, die

king voor een eerste parkeervergunning. De meeste

kunnen fungeren als buffer.

tuinen hebben echter ook deze bestemming in het

Verharding en Haagse bestemmingsplannen

kadaster, waardoor aanpassing niet nodig is’.

Hoe zit het met het verharden van tuinen in de vele

Wellicht een reden om deze definitie in bestemmings-

nieuwe bestemmingsplannen? Er zijn helaas nauwe-

plannen aan te vechten? Te vervangen door: ‘Tuin:

lijks bepalingen tegen verharden. Die staan wel in

gedeelte van het erf dat hoofdzakelijk beplant is’. Het

oudere plannen zoals die van het Van Stolkpark waar:

beste zou zijn als er ook een voorschrift zou komen dat

‘het verboden is een tuin voor meer dan 30% van

niet meer dan 50% van het erf bebouwd of bestraat

de oppervlakte te verharden’. Of die van het Staten-

mag worden u

kwartier: daar mogen onbebouwde gronden bij
woningen niet als parkeerterrein worden gebruikt
en moeten kantoren een vergunning vragen voor
het aanbrengen van verharding. En die wordt alleen
gegeven voor hooguit 50% van het achtererf.
In een aantal nieuwe plannen staat de volgende
definitie van een tuin: ‘Gedeelte van het erf dat hoofdzakelijk is beplant of bestraat al dan niet ten behoeve
van parkeren op eigen terrein’. Volgens de nota ‘Aanpak
Parkeren Woongebieden’ worden bewoners geacht
Dat het ook anders kan bewijst het
Musée Quai Branly in Parijs.
Het gebouw staat op palen, zodat de
tuin er onderdoor kan lopen en er is
verticale beplanting tegen
de muur geplaatst.
Alles is daar gedaan om een
zo groot mogelijk oppervlak
groen in de stad te krijgen.
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hun auto’s bij voorkeur te parkeren op hun terrein,
dus in hun tuin. Er staat op pagina 14: ‘Ook wanneer
een eigen parkeergelegenheid in de huidige situatie
voor iets anders wordt gebruikt, telt deze mee als een
eigen parkeergelegenheid’. Ik vroeg de gemeente of
dat niet geldt als men verharding opheft en vervangt
door open aarde met natuurlijke beplanting. Het
antwoord luidde: ‘Wanneer men een parkeerplaats

Mogelijk beleid om verharding te voorkomen
Om te voorkomen dat er nog meer tuinen worden bestraat is beleid van de Gemeente noodzakelijk, je kunt
bijvoorbeeld denken aan :
• actieve campagnes voor aanplant van bomen, voor
vogel/egel/vlinder/ amfibie vriendelijke tuinen/ bedrijventerreinen,
• premies voor het verwijderen van verharding en vervangen door open aarde met natuurlijke beplanting,
aanleg grastegels, groene daken
• beter handhaven bestemmingsplannen en plicht tot
herplanten van bomen, opnemen in bestemmingsplannen dat tuinen/erven slechts voor een deel verhard mogen worden, in ieder geval bij de groene hoofdstructuur en in ecologische verbindingszones.
• vervoersmanagement bij bedrijven
• een belasting per verhard oppervlak (zoals in Duitsland).
De laatste mogelijkheid zou kunnen worden onderzocht in het kader van het project ‘vergroening gemeentelijke belastingen’ (Milieu Projectenplan 2006-2010).
Het spreekt voor zich dat andere belastingen zoals de
OZB dan omlaag moeten.

Bijzondere bomen

De Parrotia persica
Alleen al voor de prachtige herfstkleuren

Ooit las ik ergens een Nederlandse naam: De ‘Vlam-

Tussen de Stadhouderslaan en de Johan de Wit-

Ook in de winter heeft de boom nog een verrassing

tlaan ligt een deel van het Stadhoudersplantsoen.

voor ons. Dan zijn er kleine, maar heel mooie, diep

boom’, wellicht ingegeven door die herfstkleuren.

rode bloemetjes te zien, lang voordat de bladeren
Een leuk stukje park met diverse bomen en struiken.

komen. De bloemetjes lijken veel op die van de ‘Tover-

Er loopt ook water doorheen (de Haagse beek), waar-

hazelaar’ ( Hamamelis), die overigens geel zijn. Ook

over twee bruggetjes, in de vijftiger jaren ontworpen

het blad doet daar aan denken. De Parrotia behoort

door architect en stedenbouwkundige Dudok.

dan ook tot de familie van de Hamamelidaceae.

Wat dit parkje zo uniek maakt, is de Perzische IJzer-

Laat dit moois niet aan u voorbij gaan.

houtboom (Parrotia persica), waarvan er een flink
aantal aanwezig is. De boom is vernoemd naar de
Duitse natuuronderzoeker en onderzoeksreiziger

Jaap van Loenen u

Friedrich Parrot (1792-1841), die begin 19e eeuw
eeuw rond de Kaspische Zee actief was en de
boomsoort in West-Europa heeft geïntroduceerd.
De naam verraadt het land van herkomst.
Dat is Noord-Perzië, het huidige Iran.
Voor iemand, die gewend is op de vorm van
bomen te letten, vallen ze van afstand al op.
Ze beginnen direct bij de grond al een kroon te vormen
en dat komt maar weinig voor bij bomen. Je zou aan
een struik denken, maar bij solitaire exemplaren is
er echt wel een stam te zien. De boom groeit heel
langzaam en heeft een mensenleven aan tijd nodig
om tot volle wasdom te komen. Waarschijnlijk is
dat de reden waarom ze zelden worden aangeplant.
De mooie herfstkleuren beginnen al te komen,
dus de moeite waard om eens te gaan kijken.
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Het Westduinpark
De lezer(es) van deze rubriek zal na drie afleveringen (Haringkade, Wapendal,

Menselijke invloed

Valkenboskade) wel begrijpen hoe de opzet is. Uitgangspunt zijn steeds foto’s

Toen omstreeks 1900 de eerste Scheveningse haven

met Haags groen van zeker 50 jaar oud, waarvan menigeen zegt: ‘Hé, dat her-

latere Wieringsestraat afgevoerd naar de Westduinen.

ken ik goed!’ De stadsnatuur op de foto wordt daarna toegelicht in haar ontstaansgeschiedenis (de historische geografie). Dit keer het Westduinpark.

in de duinen werd gegraven, werd het zand via de
Dit zand werd benut voor de versterking van de zeereep,
de eerste duinenrij naast het strand. Het overige zand
werd in de erachter gelegen duinen gestort, waar
langzamerhand een ‘hoogvlakte’ ontstond. Achter de
zeereep werd in de Eerste Wereldoorlog de Colonne-

Door: Frans Beekman

weg aangelegd voor het transport van de kanonnen

B

van de kustverdediging. Na 1920 werd in de duinen

egin 1939 verschijnt in het tijdschrift van het

ten zuidwesten van de nieuwe wijk Duindorp veel

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot-

stadsvuil en rioolslib onder het zand gewerkt.

schap een artikel van wel 50 bladzijden getiteld

De gemeente Den Haag kreeg delen van de West-

‘De oppervlakte-vormen van het Haagsche duinland-

duinen in erfpacht van het Rijk en liet als werk-

schap’. Hierin analyseert de auteur, dr. J. Vanhouten,

verschaffing een padenstelsel (met prikkeldraad

uitvoerig het reliëf van de duinen ten noorden en ten

erlangs) aanleggen, maar ook speelweiden en een

zuiden van Den Haag. Hij maakt daarbij gebruik van

zandspeelplaats. Verder startte men er met bos-

luchtfoto’s, terreinschetsen, duinfoto’s en zelfs een

aanplant. Zo ontstaat het Westduinpark waarvan

stereografische foto met dieptewerking. Eén van de

de bewoners van de aangrenzende stadswijken veel

foto’s toont de Westduinen. Het is niet moeilijk te

gebruik maken. Dit sterk veranderde deel van de West-

ontdekken dat de foto is gemaakt in de richting Kijk-

duinen loopt ongeveer tot de Fuutlaan. De bekende

duin vanaf de hoge duintop in het verlengde van de

natuurbeschermer dr. Jac.P. Thijsse vond dat dit gebied

De Savornin Lohmanlaan.

‘iets kunstmatigs’ uitstraalde. In ieder geval werd het

De Westduinen in 1938 gezien vanaf De Vulkaan.
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Foto: J. Vanhouten

Op het Stadhuis is gratis verkrijgbaar het handzame gidsje ‘Welkom in het Westduinpark en de Bosjes van Poot’.

duin niet veranderd in een dichte woonbebouwing,

eeuwen zijn ontstaan. In het verlengde van het rech-

zoals aan de Belgische kust wel gebeurde. In de Tweede

ter duinpad domineert nu helaas het Atlantic Hotel

Wereldoorlog werden de duinen zwaar aangetast door

in Kijkduin de horizon. Het maakt de duinen uiterlijk

de aanleg van vele bunkers. De duintop waar de foto

meer ingesloten. Links op de foto gaan de Westdui-

in 1938 was gemaakt, werd in het beton gegoten en er

nen over in de toen nog onbebouwde Segbroekpolder,

kwam een groot radarapparaat op te staan dat waar-

een oude strandvlakte van het strandwallenlandschap

schuwde voor uit zee naderende vliegtuigen.

en géén duinvallei. Nu staan daar de huizen langs de

Oude foto

Machiel Vrijenhoeklaan en zeer in het oog springend
de flats langs de Kijkduinsestraat.

Tussen de plek van de foto en Kijkduin is het oorspron-

De overgang naar het achterland of de binnenduinrand

kelijke reliëf van de Westduinen bewaard gebleven.

is hier vrij laag, 10 tot 15 meter. Langs de Laan van Poot

Het is op de afbeelding uit 1938 goed te zien, omdat

is de binnenduinrand ruim 20 meter hoog. Daar heeft

er toen vrijwel geen opgaande begroeiing was.

de mens altijd veel helm geplant om z’n landerijen te

Er staat vooral helm en we zien geen stuivende plekken:

beschermen tegen het instuivende zand. Daardoor

het reliëf is gefixeerd. Rechts ligt de Noordzee en

groeide de duinrand omhoog. Iedereen die hier een

de zeereep met een enkele hoge duintop. Tussen de

wandeling maakt, weet dat het eerste stuk het steilst is!

twee paden op de foto ligt het duidelijk wat hogere
centrale duingedeelte. Hier liggen een aantal aan
elkaar gegroeide paraboolduinen met markante

Huidige begroeiing

Hoe ziet tenslotte de begroeiing er thans na 70 jaar

duintoppen die 25 tot 30 meter hoog zijn. De para-

uit? De duinen rechts van de hoge duintop hebben

boolduinen ontstonden doordat vanuit de zeereep

een lage vegetatie van duinroos, helm, duindoorn- en

een windkuil landinwaarts ging verwaaien tot een

ligusterstruiken en lage, door de zilte wind geschoren,

duinvallei die er van boven als een parabool uitziet.

bosjes witte abelen. Landinwaarts is het duin veel

Ze vertonen aan de lijzijde een vrij steil duinfront.

meer begroeid geraakt met eik, iep, meidoorn, abeel

De hoogste duintop in het midden van de foto,

en grove den.

De Haagse Piek, heeft resten van een bunker en een

Het is duidelijk dat dit deel van de Westduinen tus-

uitzichtplateau, net als de hoogte waar de foto is geno-

sen strandpaal 104 en 106 waardevol is door het oor-

men en die in de volksmond De Vulkaan heet. Het is

spronkelijke reliëf (waar we nog lang niet alles van

een bekend telpunt tijdens de vogeltrek waar dan vele

weten) en een overwegend natuurlijke plantengroei

vogelaars met hun telescopen staan. Het ontstaan van

met spontane stuifplekken. Sinds 1992 is het natuur-

dit centrale duingedeelte lijkt van een jongere datum

monument Westduinpark terecht onderdeel van de

dan de Westduinen als geheel die in de Late Middel-

Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. u
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De duinen rechts van de hoge
duintop hebben een lage vegetatie
van duinroos, helm, duindoorn- en
ligusterstruiken en lage, door de zilte
wind geschoren, bosjes witte abelen.
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Verborgen stadsgroen

De Cantaloupenburg

D

en Haag kent veel hofjes en binnenplaatsen. Het
zijn dikwijls groene oases in de stad. Bent u ooit

op het binnenterrein tussen Frederiksstraat en Cantaloupenburg geweest? Het is een groene hof waar
getuinierd en gespeeld kan worden. Bereikbaar door
een poort in het midden van de Cantaloupenburg.
Om het netjes te houden gaat ‘s-avonds het hek op slot.
Stadsbeheer onderhoudt de speeltuin, maar de omwonenden verzorgen hun eigen tuintje.
Kent u ook zo’n groene oase die gekoesterd wordt door
de buurt? Of een natuurplek in de stad, waarvan u denkt
dat die meer aandacht nodig heeft? Laat het ons weten
op info@avn.nl en vertel de bijzonderheden. Haagwinde
maakt er graag een kleine tentoonstelling van.u
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Van buitenplaats Houtrust tot Bosjes van Poot
De voormalige buitenplaats Houtrust - nu ‘Bosjes van Poot’ - bestaat al vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw.
De eerste afbeelding ervan is te zien op een kaart uit circa 1650. De beplanting zal inmiddels totaal veranderd zijn, maar
elementen uit die oude tijd zijn toch nog zichtbaar. In het bijzonder de lanenstructuur. Er is in de Bosjes van Poot, ongeveer
op de plaats van het oorspronkelijk areaal, nog een gebied met volwassen eiken en eikenclusters aanwezig, vermoedelijk het
restant van een oud eikenhakhoutbos. De ouderdom van dit eikenhakhout is in maart 2008 door Alterra onderzocht en van
historische waarde gebleken.

Door: Joost S.H. Gieskes

D

e geschiedenis van de ‘Bosjes van Poot’ begint
in de zeventiende eeuw, als een zekere Thymon

van Veen een boerenbedrijf begint in Segbroek.
Het bedrijf ligt ruim 415 meter ten noorden van de
Haagse beek aan de zeekant en wordt begrensd
door duinen. Op een kaart van Pieter Florisz. van
der Sallem van omstreeks 1650 wordt dit gebied
schematisch afgebeeld met vermelding ‘VanVeen’.
In 1685 koopt Carel baron Van de Boetzelaer (16351708) het bezit, en de opgestelde koopakte geeft
een eerste indruk van het gebied. Een woning met
speelhuis, een koestal, een tuin, een boomgaard,
weiland en geestland. Tevens vermeldt de inventaris
een schuit, hetgeen duidt op een waterverbinding.
Het totale oppervlak bedraagt 24 morgen, omgerekend is dat circa 20 hectare. De naam ‘Houtrust’ duikt

te herkennen.

voor het eerst op in 1708. Kruikius geeft de kern van

Een woning staat rechts van de centrale laan, geflan-

Houtrust gedetailleerd weer op zijn beroemde kaart

keerd door een hooimijt. Aan de zeezijde (noord)

uit 1712. Het domein toont een strak patroon van

is ter afscherming van de wind een brede boom-

lanen waarin warmoezerijen en een boomgaard zijn

singel aangelegd. De omringende sloot heeft
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De kaart van Kruikius uit 1712
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“De vrij sober ingerichte woning ligt links van de
centrale laan en be-staat uit een woonkamer, een
kleine en een grote eetkamer en voorts nog zes
(slaap)kamers en andere ruimten, een zolder en
een vliering”. Buiten het hoofdgebouw zijn er nog
een koetshuis, drie schuren en twee tuinhuisjes,
respectievelijk op ‘het bergje’ en op ‘het duin’.
Op Houtrust wordt gekweekt met exotische planten.
In de tuin bevinden zich ruim twintig bakken met
oranjeboompjes, mirte en laurier, evenals enkele
potten met bloemen. Ook treft men er veel dieren
aan; zo tellen we in het hertenkamp liefst tachtig
herten. Dan lopen er ook nog tal van pauwen en
hoenders rond en worden duiven in hokken gehouden”. De veestapel was daar-en-tegen vrij klein,
met twee werkpaarden, vijf koeien, twee kalfjes en
een oude os. De toenmalige eigenaar Pieter Bout
De kaart uit 1839

verbinding met de Haagse Beek. Uit een koopakte

(1693-1778) had tevens een luxueus ingericht huis

van 1718 blijkt dat Houtrust steeds meer het karak-

in Den Haag. Houtrust gebruikte hij waarschijnlijk

ter van een buitenplaats krijgt. Er is een aardige

alleen als zomerverblijf, een echte buitenplaats.

tuin aangelegd met houten en vergulde beelden,
meloenkassen en maar liefst zeventig kuipplanten

Na diverse eigendomswisselingen wordt de buiten-

met een verzameling citrusboompjes, mirte en

plaats in 1802 wederom uitgebreid, onder andere

laurier. Het gaat de diverse eigenaren kennelijk

ter weerszijden van de ‘Reijlaan’. Deze laan* is

voor de wind, want Houtrust blijft groeien. In 1727

op de kadastrale kaart van 1811 en latere kaarten

wordt een stuk grond toegevoegd met een boeren-

prominent afgebeeld met een brede groenstrook

woning en een stal en ruim één hectare weiland.

en een laan-beplanting van bomen. De kadastrale

Vijf jaar later gevolgd door een hertenkamp.

kaart vermeldt ook de eigenaar: Margaretha de

Groeiende buitenplaats
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Jongh, weduwe van Petrus Judocus van Oosthuyse
van Rysenburg. Onder haar beheer wordt maar

De boedelbeschrijving uit 1778 geeft een indruk

liefst 45 hectare aan de buitenplaats toegevoegd,

van een groeiende buitenplaats met nieuw huis:

voornamelijk gebruikt voor landbouw en veeteelt.

Koninklijk bezit

plaats Houtrust uiteen en verdwijnt de naam

De prins van Oranje, de latere koning Willem II

na 300 jaar van de kaart. Drie jaar later (1910)

(1792-1849) laat in 1833 zijn oog op Houtrust val-

duikt hij echter weer op als sportterrein Hout-

len. Daarmee wordt het grootste deel van de Seg-

rust. De Vogelwijk, die vanaf 1918 wordt aange-

broekpolder koninklijk bezit, inclusief Zorghvliet,

legd, heet aanvankelijk ‘Tuinstad Houtrust’ .

Buitenrust en Rustenburg. Het gehele gebied
komt onder beheer te staan van Domeinen en

Aanplant van de bosjes

er wordt gestart met bosaanplant. Op de kaart

De meest verstrekkende maatregel die de gemeente

uit 1839 is te zien dat er sprake is van uitbrei-

uitvoerde, was de uitbreiding van de bosjes aan de

ding van het bosareaal in oostelijke richting.

west- en de noordkant. Voorheen was het daar een

Via vererving komt het gebied in 1865 in handen

geaccidenteerd duinterrein met hier en daar wat

van de dochter van Willem II, prinses Sophie (1824-

eikenbosjes. Van 1910 tot 1918 werden grote hoeveel-

1897), die getrouwd was met de groothertog van

heden Oostenrijkse den (Pinus nigra var.austríaca)

Saksen-Weimar-Eisenach. Sophie schenkt rond 1876

aangeplant alsmede duinstruweel, zodat het totale

een strook grond aan de gemeente Den Haag voor

areaal van de bosjes aanzienlijk toenam. Langs de

de aanleg van het Uitwateringskanaal. Omdat het

Verlengde Westduinweg, nu de Nieboerweg, bevond

werk nog met de hand moest worden uitgevoerd,

zich nog een natuurlijke duinstrook waar echter ook

duurde het tot 1889 voor dit kanaal gereed was.

extra beplanting was aangebracht. Voor de kweek
van jonge dennen werd aan de Laan van Poot een

Inmiddels zien we vanaf 1879 in Houtrust de uitspan-

boomkwekerij aangelegd. Nadat de duingrond gron-

ning ‘Nobbe’ verschijnen, waar de Haagse burgerij

dig was gespit en geëgaliseerd, werden de dennen in

gaarne gebruik van maakte. Ook is bekend dat

fasen uitgeplant. Toen het werk in 1918 gereed was,

Sophie graag tochten maakte door haar uitgebreide

werd de kwekerij weer opgeheven. Het terrein werd

bezittingen, waarbij zij zich liet vergezellen door de

in 1927 overgedragen aan de ‘Algemene Vereniging

boswachter en koddebeier van Zorgvliet Willem Poot

voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en

(1857-1932) en diens jongere broer Jacob (1863-1933).

omstreken’ om te worden ingericht als Vogeltuin.

Na 1907, toen de gemeente Den Haag het eigendom van het gebied overnam, werd Jacob Poot als

Uit de literatuur weten we dat het bosje ten noorden

bos-wachter aangesteld en werd een deel van het

van de Vogeltuin het ‘sneeuwklokjesbos’ werd ge-

landgoed naar hem vernoemd. Dat zijn de huidige

noemd. Hier loopt een recht laantje, met aan één

‘Bosjes van Poot’. Op de straatnaambordjes staat

zijde een rij linden. Direct naast het oude restaurant

overigens abusievelijk Willem Poot vermeld.

- nu een school - bevindt zich een nog steeds aanwe-

Eenmaal in gemeentelijk bezit valt de buiten-

zige geringe ophoging in het terrein, ‘het bergje’
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Bij nameting blijkt deze laan zich te bevinden
op de plaats van het huidige Nachtegaalplein
en het stuk Nachtegaallaan tot de Sportlaan.
In dit laatste stukje ligt nog steeds het monumentale iepenlaantje (Ulmus carpinifolia ‘sarniensis’ ). De huidige bomen zijn circa 90 jaar
oud. Men kan rustig stellen dat het Nachtegaalplein – het laantje aldaar heette vroeger
het ‘spooklaantje’ - met het aangrenzende
iepenlaantje een nog bestaand restant is van
de buitenplaats Houtrust.
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Bronvermelding van dit artikel is te vinden op www.avn.nl

Gemeentelijke Plant-soenendienst. Er werd een
grote variatie aan bomen en heesters aangeplant.
Bouwbedrijf Joh.P. Schippers liet er een ruïne
bouwen van 5,6 meter hoogte, met 34 nestholen.
De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden, en
dat jaren lang onder het niet aflatend toezicht
van André van der Laan († 16 november 2007) die
vanaf 1932 in deze tuin werkzaam is geweest.

Aanbeveling
Houtrust 1874
Herzien in 1908

genaamd. In 1778 viel ook reeds die naam, maar of

De buitenplaats Houtrust heeft een dynamische

hiermee hetzelfde bergje wordt bedoeld is niet

geschiedenis gekend van gebiedsuitbreiding, vooral

duidelijk. Vermoedelijk is het aangelegd. Op en nabij

in de richting van de Haagse Beek. Huize Houtrust,

het bergje bevindt zich nog een interessante

met de fraai aangelegde tuinen, bleef echter de kern

groep Ulmus hollandica major, een bijzonder iepen-

van de buitenplaats vormen. Die kern is aardig in

soort, waar men uiteraard zuinig op moet zijn.

stand gebleven. De oorspronkelijke structuur van de

Het oostelijk bosdeel is waarschijnlijk nog het meest

paden is op enkele plaatsen nog steeds herkenbaar.

oorspronkelijke bos van de voormalige buiten-

Het oppervlak van het originele Houtrust was 5,3

plaats. Het is een volwassen eikenbos met een

hectare. Door een uitbreiding richting zee en in oos-

stabiele bodembedekking. Op meerdere plaatsen is

telijke en westelijke richting omvatten de Bosjes van

aan de eikenstoven goed te zien dat er hier sprake

Poot nu 33 hectare. Het verlies van het stuk grond

moet zijn geweest van een hakhoutbos, dat nu

waar de waterzuiveringsinstallatie is gekomen, is

echter geheel is uitgegroeid. Een dendrologisch

daarbij ingecalculeerd. Netto is het wandelgebied

onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaats-

iets minder groot - 31,5 ha -

gevonden, vermeldt een plantdatum van 1840.

aangezien het vogelrustgebied niet toegankelijk is.

De Vogeltuin
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De auteur hoopt te benadrukken dat Houtrust alias
Bosjes van Poot een lange ontwikkelingsgeschie-

De Vogeltuin vormt een integraal onderdeel van

denis kent en daarmee van cultuurhistorische

de Bosjes van Poot. Op 12 december 1927 ging de

waarde is. Het beheer hoort met die waarden

gemeenteraad van Den Haag akkoord met het in

rekening te houden. Als historische elementen

gebruik nemen van de voormalige kwekerij als

weer beter zichtbaar kunnen worden gemaakt,

een omheinde vogeltuin. De aanleg vond plaats

is dat het overwegen waard. Maar dan moet

door vrijwilligers, met genereuze hulp van de

men de geschiedenis wel eerst kennen. u

Geef kinderen hun speelfantasie terug
“Echt spelen doe je met fantasie en volledige aandacht. Geef kinderen dus speelplaatsen die spannend zijn.” Henk Bos, ouddirecteur van de Haagse plantsoenendienst en al sinds 1974 bestuurslid/voorzitter en adviseur van de AVN, spreekt uit ervaring.
Hij is een promotor van natuurspeelplaatsen en liet er tijdens zijn loopbaan als groendirecteur verschillende aanleggen. Met
doorslaand succes. We blikken samen terug.

Door: Aletta de Ruiter
“Ik ben nog van de generatie die het als kind zonder
aangelegde speelplaats moest doen. Daar heb ik niks
aan gemist, want buiten was er ruimte genoeg en spelen deed je met alles wat je tegenkwam.
Je gebruikte je fantasie en samen met de buurtkinderen verveelden we ons nooit.
In de jaren zestig kwam daar verandering in. In de stad
werden nieuwe wijken aangelegd die zo van de tekentafel kwamen. Strakke gazons, aangeharkte paden en
keurige bloemperken. Voor de kinderen werden kant
en klare speelplaatsen gemaakt. Klimrekjes, schommels en wippen. Ze waren er zo op uitgekeken. De
zandbak bracht nog het grootste avontuur, maar die
bleek al gauw onhygiënisch en gaf dus bezwaren.”
“Veel aantrekkelijker waren de bouwplaatsen met
zand, losse stenen en planken. Kinderen die kans zagen
om daar gebruik van te maken, amuseerden zich de
hele dag met het bouwen van eigen kastelen die er
elke keer weer anders uitzagen. Ook waterkanten met
losse oevers en struiken nodigen uit tot ontdekkingstochten en prikkelen de fantasie. Als daar ook nog wat
losse planken en takken liggen, zie je al snel weer kinderbouwwerken verschijnen.”
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Henk Bos was in Den Haag directeur
Plantsoenendienst van 1974 tot 1984
en in Delft van 1964 tot 1974
Foto: archief Henk Bos
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“Tijdens mijn loopbaan heb ik de maatschappij zien

aanleg hadden we traditioneel gerekend op een speel-

veranderen van min of meer primitief tot geperfecti-

plek voor jongens, maar in de praktijk bleken meisjes er

oneerd. Ik startte vlak na de oorlog. Op verschillende

net zoveel gebruik van te maken. In 1971 trok de plek

plekken in Nederland heb ik geholpen bij herstelwerk-

105.000 bezoekers. Het succes beperkte zich dus niet

zaamheden aan beplanting en bosaanleg. Ik zwierf een

alleen tot de beginjaren.”

aantal jaren door het land, van Texel naar de Beem-

“Kinderen blijken het best te spelen als je ze wat half-

ster en weer terug naar Terschelling. En vervolgens

producten aanreikt. Kant en klare speeltoestellen zijn

van Vaals via de N.O.Polder weer noordwaarts naar de

maar voor eventjes leuk. Maar takken, buizen, plan-

Wieringermeer. Het was een gouden tijd. Nederland

ken, stenen en touw kunnen worden gebruikt voor

moest weer worden opgebouwd. Als bosbouwer kreeg

het eindproduct dat het kind zelf bedenkt. En dat is

ik alle vrijheid van mijn werkgever en kon ik mijn fan-

iedere keer anders. Het plantsoen wordt opeens een

tasie de vrije loop laten. Nederland was toen een grote

speelplek als er losse takken liggen waar een hutje

speelplaats.”

van gemaakt kan worden. Een meegebracht oud laken
zorgt voor privacy van de hutbewoners.”

“In 1964 kwam ik in de stad Delft terecht als hoofd

Hoe gelukkig kun je kinderen
maken met water en zand
Foto: archief Henk Bos.

afdeling plantsoenen. Daar werd ik voor het eerst

“Zodra een plantsoen ook als speelplek dient zal er wat

geconfronteerd met saaie traditionele stedelijke

slijtage optreden, maar die is makkelijk te stabiliseren

groenvoorziening. Het groen van de wederopbouw

als de keus van beplanting erop wordt aangepast. Niet

bestond uit gazons met madeliefjes en strakke wal-

ieder plantsoen hoeft speeltuin te worden, maar de

lekanten. Niet erg inspirerend. Gelukkig trof ik wel een

mogelijkheden voor natuurspeelplekken in de stad zijn

inspirerend team van jonge mensen. Samen zijn we

groter dan je in eerste instantie zou vermoeden.”

begonnen Delft en omgeving te voorzien van leefbaar
groen. De eerste uitdaging lag in de Delfse Hout die

“De Europese richtlijn heeft er in de huidige geperfecti-

toen moest worden aangelegd.”

oneerde maatschappij voor gezorgd dat spelen alleen
mag als het veilig kan. De gemeentes mogen daarom
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“In 1967 kwam mijn eerste natuurspeelplaats tot

alleen nog maar gecertificeerde speeltoestelen plaat-

stand. Een combinatie van stadsboerderij en kinder-

sen. Kinderen hebben -bij wijze van spreken- geen

speelplaats op de royale oppervlakte van 4,5 ha. De

mogelijkheden meer om zich een buil te vallen. Geluk-

kinderspeelplaats werd aangelegd op geaccidenteerd

kig bespeur ik nu weer een ommekeer in denken. Van

terrein met bergjes en dalen omgeven door bosjes.

Staatsbosbeheer mogen kinderen in het Haagse Bos

Hoofdonderdeel was de waterspeelplaats. Hoe geluk-

alweer met takken en stronken slepen. En ook in het

kig je kinderen kunt maken met water en zand werd

nieuwe gemeentelijk beleid zijn plannen voor natuur-

op die plek bewezen. De toeloop was enorm. Bij de

en bouwspeelplaatsen. Daar ben ik blij om.”u

Nieuws van de portefeuillehouders
Het is druk, bijna hectisch druk aan het groene front! In en om Den Haag

Door: Dick Ooms

spelen er heel veel ontwikkelingen die we moeten volgen, omdat ons geliefde

D

groen erbij in het geding is. De gemeente Den Haag begint goed op stoom
te komen bij de uitwerking van de Haagse Structuurvisie. In allerlei uitwerkingsgebieden worden plannen gemaakt, waardoor vaak grote groengebieden of ecologische zones onder druk komen te staan, zoals in Kijkduin, het

e gevolgen van de Structuurvisie houden ons
dus dagelijks bezig, maar daar blijft het niet bij:

ook op veel andere plaatsen in Den Haag zijn er bouwplannen waarbij de natuur in de verdrukking dreigt te
raken. Dat geldt zeker voor het Wijndaelerplantsoen,
een waardevol oorspronkelijk onderdeel van het landgoed Meer en Bos. Het voortbestaan van dit mooie

Erasmusveld, de Vlietzone, de Internationale zone, en in Scheveningen. We

stuk natuur staat op het spel! Onze portefeuille-

lezen de stukken, onderzoeken het gebied, praten met betrokkenen, gaan

deze Haagwinde bij. Een ander eeuwenoud landgoed

houder ter plaatse, Loes van Zee, praat u elders in

naar bijeenkomsten en schuiven aan bij de gemeentelijke plannenmakers om

in Den Haag dat door nieuwbouwplannen onder

mee te denken en met alternatieven te komen. En als dat nodig is schrijven

feuillehouder in dit gebied, Joost Gieskes, is voor en

druk staat is Oostduin-Arendsdorp. Onze porteachter de schermen actief om de nieuwbouw hier

we brieven en spreken we in.

zo goed mogelijk te helpen inpassen. Verderop hier
meer over.
Liefst willen we door overleg en actief meedenken
onze doelen bereiken, maar soms is het noodzakelijk
juridische wegen te bewandelen. Dat was het geval
toen we er achter kwamen dat omwonenden van
het Westduinpark stukken grond langs de Paddenpoel bij hun tuin hadden getrokken. Dat kan natuurlijk niet: het gaat hier immers om het leefgebied
van de beschermde rugstreeppad. De provincie
bleef in gebreke: die had als bevoegd gezag moeten
handhaven, waar eerst de gemeente tekort schoot.
We hebben voet bij stuk gehouden en geprocedeerd
tot de Raad van State. Daar diende onze zaak eind
augustus, en we hebben goede hoop op een gunstige
Huidig aanzicht Arendsdorp
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afloop.
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omgeven door groene open ruimte, zoals de Zoetermeerse Meerpolder, een oase voor weidevogels.
De toekomst en het behoud van het landelijk gebied
in Haaglanden houdt ons ook bezig, en we praten er
over met belangrijke spelers: het Stadsgewest Haaglanden, de stichting Het Zuid-Hollands Landschap
en Staatsbosbeheer. Meer hierover in een volgende
Haagwinde.
Soms worden we verrast en moeten we snel reageren.
Dat was bijvoorbeeld het geval met de bouwplannen
in de Schenkzone, waar we een paar weken geleden
lucht van kregen.Twee weken later zouden ze al worden
behandeld in de raadscommissie. Onze nieuwe portefeuillehouder Caroline de Jong dook er in, zette de
feiten op een rijtje, trok haar conclusies en hield
namens de AVN een stevig betoog voor de raadscommissie. Meer hierover later in dit stukje.
Kinderboerderij in de Schenkstrook

Wie dit leest zou de indruk kunnen krijgen dat de AVN

En natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke ont-

alleen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag

wikkelingen in en om Den Haag waar we bij betrokken

bezig is. Dat is zeker niet het geval! Onze naam is

zijn, en waarover we het hier zouden willen hebben,

immers al meer dan tachtig jaar “Algemene Vereniging

maar waar helaas geen plaats voor is. Een meer

voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en om-

volledig overzicht vindt u op onze nieuwe web-

streken”, en die omstreken noemen we tegenwoor-

site die nog steeds wordt uitgebreid: www.avn.nl.

dig het Stadsgewest Haaglanden. De ontwikkelingen
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in de randgemeenten rond Den Haag volgen we zo

Oostduin-Arendsdorp. De toekomst van deze his-

goed mogelijk, maar juist hier ontbreekt het ons aan

torische buitenplaatsen, nu middenin de stad gele-

menskracht: actieve leden die als ogen en oren voor

gen, houdt ons al ruim een jaar bezig. De in de buiten-

de AVN willen optreden. Dat geldt gelukkig niet voor

plaatsen aanwezige serviceflat en het verzorgings-

Zoetermeer. Onze nieuwe portefeuillehouder in die

tehuis zullen worden vervangen door nieuwbouw

stad, IJsbrand Feeke is druk bezig zich in te werken

van een groter volume, en dat kan gevolgen hebben

en contacten te leggen met andere groene vereni-

voor de natuurwaarde en de belevingswaarde voor

gingen die hier actief zijn. Zoetermeer wordt nog

wie er doorheen loopt, even weg van de stadse drukte.

Onze portefeuillehouder kent het gebied als zijn broek-

partijen van onze informatie gebruik gemaakt om

zak en is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij

kritische vragen te stellen. Toch is het teleurstel-

de ontwikkeling van deze plannen. Daardoor heeft de

lend dat in die nota nog wel wordt uitgegaan van de

AVN invloed kunnen uitoefenen op het beheerplan en

oorspronkelijke bouwplannen. Nu volgt een periode

op de locatiekeuze. Hierdoor zijn al een aantal monu-

van samenspraak met burgers en organisaties. Natuur-

mentale bomen gered. Om de bebouwde oppervlakte

lijk kunt u daar ook uw stem laten horen. Laten we alle-

niet te laten toenemen heeft de gemeente gekozen

maal pleiten voor een groen alternatief, zoals de AVN

voor een grotere hoogte van de nieuwe gebouwen:

heeft ontwikkeld. Laat ons weten wat u ervan vindt,

gemiddeld 30 meter met een uitschieter – de ge-

op info@avn.nl. Gewoon schrijven kan natuurlijk ook …

meente noemt het “hoogteaccent” – van 50 meter.
De gemeente heeft voor de nieuwbouwplannen een

De Schenkstrook is een eeuwenoude schakel tussen

toekomstvisie en beheervisie opgesteld. Die stukken

de natuur in de stad en het veenweidegebied van de

doorliepen de afgelopen maanden een informatie-

Duivenvoordse en Veenzijdse polder. Het is een eco-

traject en worden kort na de deadline van deze Haag-

logische verbindingszone, onderdeel van de stedelijke

winde behandeld in de raadscommissie. De AVN zal

groene hoofdstructuur. Zulke verbindingen zijn van

daarbij uiteraard inspreken, en zal ook in het vervolg-

belang voor het voortbestaan van soorten die anders

traject de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

geïsoleerd zouden raken. Er zijn waardevolle vegetaties van vochtige graslanden, waar bijzondere plan-

Kijkduin. In een vorige Haagwinde werd dit gebied al

tensoorten voorkomen zoals rietorchis, dotterbloem

uitvoerig belicht, hier een korte update van de ont-

en gevleugeld hertshooi. De bouwplannen zouden

wikkelingen. Zoals bekend heeft de AVN zich maxi-

een wig drijven in deze groene corridor. Weliswaar

maal ingespannen om de gemeentelijke plannen te

niet tot in de zone zelf, maar wel in de groene strook

beïnvloeden, door een alternatief voor de geplande

die er als een buffer langs ligt. Dat zou heel jammer

massale huizenbouw te ontwikkelen. We zijn daar-

zijn, ook omdat het gebied zich uitstekend leent voor

voor niet over een nacht ijs gegaan, hebben diep in de

natuureducatie – er is al een stadsboerderij. Die func-

buidel getast en hebben samen met een ingehuurde

tie kan versterkt en ontwikkeld worden. Ook fungeert

landschapsarchitect een compleet nieuwe visie ontwik-

deze groene strook als waterberging. Op andere plaat-

keld: Landgoed Kijkduin. Daarbij ligt het accent niet op

sen in Mariahoeve is genoeg plaats voor huizenbouw.

huizenbouw, maar op een integrale gebiedsontwikke-

Bij de plannen met het Erasmusveld was de gemeente

ling met veel ruimte voor groen en recreatie. Onze plan-

wel gevoelig voor het argument dat er niet gebouwd

nen hebben veel aandacht en waardering gekregen,

moet worden op de rand van een ecologische zone,

ook in de politiek. Bij de discussie rond de Nota van

dus we hopen dat onze argumenten het ook hier

Uitgangspunten voor Kijkduin hebben de politieke

zullen winnen. u
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Beetje winst voor Wijndaelerbos
De discussie over de natuurwaarde van het Wijndaelerbos lijkt invloed te hebben

De AVN beschouwt deze verbetering als een magere

op de bouwplannen van de seniorenflat die de gemeente Den Haag en

winst. ‘We blijven van mening dat een dergelijk groot

projectontwikkelaar Woonzorg langs het bos willen plaatsen. Nog steeds

de ruimte vraagt’, zegt portefeuillehouder Loes van

moeten er honderden bomen het veld ruimen, maar er wordt nu iets meer
rekening gehouden met de waardevolle cluster eikenstoven die het bos rijk is.

gebouw om een zorgvuldige inpassing in de omringenZee. ‘Dan moet je ook rekening durven houden met de
kwaliteit van die ruimte’. Het bouwplan ligt ingeklemd
tussen een cultuurhistorisch bos en de sportvelden
van Wings. Alle belanghebbenden, inclusief projectontwikkelaar Woonzorg, zijn inmiddels overtuigd van
de natuurwaarde van het bos en willen het behouden.
De architect heeft verschillende voorstellen gedaan
om zoveel mogelijk aan die wens tegemoet te komen.
De beste optie is om het gebouw richting sportterrein
op te schuiven. Daarvoor zou het honkbalveld moeten
worden uitgeplaatst. In de nabije omgeving zijn daar
ook mogelijkheden voor. De AVN heeft de gemeente
gevraagd deze optie nader te onderzoeken. Wethouder
Norder is geen voorstander van verplaatsing van het
sportveld. Het is volgens zijn mening niet realistisch.
Onder druk van de oppositie geeft de wethouder wel
te kennen zo min mogelijk bomen te willen offeren.
Daarom heeft hij in het laatste voorstel dat er nu ligt
aanpassingen voorgesteld in de footprint van het
gebouw. Als die worden uitgevoerd blijven er straks

Als het huidige bouwplan doorgaat
verdwijnt de bosstrook aan de
rechterkant van het pad helemaal.

20

Door: Aletta de Ruiter

bomen gewoon wat dichter bij de bebouwing staan.

E

Een duurzame oplossing is dat niet, want zodra de

voor de eiken omdat er meer licht in de bosrand over-

handelingen. Groen Links heeft het voorstel van de

blijft. Het natuurwaarderapport dat de AVN had laten

wethouder ter discussie gesteld in de raadscommisie

opmaken, voorspelde een zekere aftakeling van de his-

SRO. Intussen loopt de bezwaarprocedure, die de AVN

torische eikenstoven als ze voor het grootste deel van de

tegen de kapvergunning van 297 bomen heeft inge-

dag in de schaduw zouden komen te staan.

diend gewoon door. u

r ligt inmiddels een laatste voorstel om het gebouw

bewoners er hinder van ondervinden, zal de beheerder

in te korten, waardoor het bouwvolume achter de

alsnog een kapvergunning aanvragen. De politiek is

Wonnebaldschool kleiner wordt. Dat is een beetje winst

nog steeds geïnteresseerd in de afloop van de onder-

Middeleeuwse boerderij in Madestein
O

p 14 juli is, na een grondige restauratie, de ruïne
van de Stenen Kamer van de vroegere boerderij

Madestein, opnieuw voor het publiek opengesteld.

De ruïne van de Stenen Kamer heeft een lange
historie. Al in de middeleeuwen stond in Madestein
een boerderij met een aparte stenen woonruimte, een
z.g. Stenen Kamer. Voor die tijd heel uitzonderlijk omdat
bouwen met baksteen nog erg kostbaar was. Een
stenen kamer straalde daardoor gezag en rijkdom uit.
Begin jaren zeventig, bij de aanleg van het recreatiegebied Madestein, werden door amateur archeologen
diverse opgravingen uitgevoerd. Hierbij kwamen veel
oude muurresten tevoorschijn. Na een inventarisatie
zijn delen van de muurresten weer afgedekt met zand
en bleef slechts een klein deel van de ruïne zichtbaar.
Helaas was er onvoldoende beheer waardoor de ruïne
er jarenlang slecht verzorgd bij heeft gelegen.
In 2007 kwam een restauratieplan tot stand. Om zo
goed mogelijk te laten zien hoe hier vroeger werd

foto’s: Archeologische Dienst
Gemeente Den Haag

geleefd, zijn de blootgelegde muurresten van de middeleeuwse boerderij Madestein licht opgemetseld en
de verdiept gelegen stenen vloeren hersteld. Verder
zijn er informatiepanelen aangebracht.
Behoudens de overblijfselen van de Stenen Kamer zijn
er in Madestein ook nog archeologische resten uit de
Romeinse tijd aangetroffen. Op uw wandeling of fietstocht door het omringende natuurgebied zijn deze historische vindplaatsen de moeite van een bezoekje waard.
Meer informatie over de ruïne Madestein is te vinden
in de speciale folder, te verkrijgen bij het Gemeentelijk
Informatie Centrum of in te zien op www.denhaag.nl/
archeologie. u
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Bestuurszaken

Privileges voor leden AVN

(PH) is groeiende. Het afgelopen jaar hebben we zes

Van oudsher zijn leden van de AVN gewend dat hun

nieuwe PH’s mogen begroeten en er staan er nog een

lidmaatschap enkele privileges met zich meebrengt.

paar te trappelen. Toch blijven er altijd gebieden in de

Toegang tot enkele landgoederen in Den Haag en

stad die traditioneel zonder portefeuillehouder zitten.

omstreken. Een decennium geleden was het Hyacinten-

De stadsdelen Centrum, Laak en Escamp ontberen

bos nog exclusief toegankelijk voor leden van de AVN

onze permanente aandacht voor het groen. De PH van

en ook enkele landgoederen in Wassenaar en Voor-

Segbroek is onlangs gestopt en de nieuwe gebieden

schoten. Tijden veranderen echter en dat geldt dus

in de Vinexwijken zijn voor de AVN nog een witte vlek.

ook voor dit soort privileges. Alleen de doordeweekse

Incidentele grote zaken worden door een vliegende

gratis toegang tot landgoed Duivenvoorde is nu nog

keep gedaan, maar er zijn veel zaken op stadsdeel-

overgebleven. De andere landgoederen zijn inmiddels

niveau die aan onze aandacht ontsnappen. Daarom

openbaar toegankelijk. Het bestuur van de AVN vindt

deze oproep aan onze leden. Denkt u iets voor het

dat het tijd wordt voor nieuwe privileges. Aangezien

groen van uw buurt te kunnen betekenen en woont

de landgoederen niet voor het opscheppen liggen gaan

u in een van de betreffende stadsdelen? Denk dan

we op zoek naar andere initiatieven. Daarover hopen

eens aan een portefeuillehouderschap van de AVN.

we u in het decembernummer meer te kunnen ver-

Een introductiegesprek geeft u zicht op de activiteiten.

tellen. In de tussentijd vernemen we natuurlijk graag

Mail naar info@avn.nl of bel coördinator Dick Ooms

hoe u er over denkt. Eén ding heeft u al laten weten.

079-343.11.68

U mist het excursieprogramma dat in Ratelaar stond.
En dat is dan weer exclusief van onze zusterorganisatie
IVN. We hebben naar een oplossing gezocht. Vanaf het

Voor de vakantieperiode is een begin gemaakt met de

volgend nummer lenen we een gevarieerd excursie-

digitale nieuwsbrief van de AVN. Ongeveer 300 leden

programma van verschillende organisaties. Vanaf 2009

hadden zich reeds opgegeven voor een tweewekelijkse

zal de AVN daarin zelf initiatieven gaan ontwikkelen.

mailing van groene actualiteiten. Helaas heeft zich in

Als onderdeel van uw nieuwe privilege als AVN-lid.

de vakantie een computermonster binnengedrongen in

Oproep portefeuillehouders

22

Crash bestand digitale nieuwsbrief

de AVN-computer. Uw secretaris heeft hem er bij thuiskomst direct weer uitgejaagd, maar het vertrok met

De AVN is groeiende. We timmeren op vele groene

medeneming van het hele adresboek van de nieuws-

fronten aan de weg. Volgen kritisch het gemeente-

brief. Zo’n computercrash hopen we in de toekomst te

lijk beleid, nemen initiatieven, strijden voor behoud

vermijden, maar in dit geval verzoek ik eenieder die zich

van kwaliteit en besteden aandacht aan historie van

had aangemeld vriendelijk om dat nog eens te doen.

onze groene gebieden. Dat kunt u overal in deze Haag-

Gaarne een mailtje naar info@avn.nl onder vermelding

winde lezen. Ook ons bestand aan portefeuillehouders

van ‘digitale nieuwsbrief’. u
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Uit uw boekenkast

Advertenties

met dank aan onze lezers...
In Haagwinde nummer 1 vroegen wij onze lezers om ons te helpen aan oude uitgaven van de AVN die in het archief en op kantoor ont-

breken. Die vraag was niet aan dovemansoren gericht. In totaal kregen we 22 boeken aangeboden. De meeste heb ik zelf opgehaald
om het contact met de gulle gever te leggen en mijn waardering voor de geste uit te spreken. Enkele boeken kwamen anoniem
binnen. In een envelop in de bus gestopt. Daaronder een zeldzaam en goed bewaard exemplaar van de Schouwburg der dieren.
Ook de eerste uitgave uit 1933 ‘Wandeltochten in en om ‘s-Gravenhage’ kwam ongeschonden en met bijlagen uit de kast van
een AVN-lid. “Mijn vader heeft zoveel plezier aan dat boekje beleefd”, vertelde de -nu al niet meer zo jonge- gulle gever. Uiteraard willen we alle schenkers vanaf deze plek nogmaals hartelijk dankzeggen.

We hebben nog niet alles compleet. De
(verjaardag)kalenders van 1937 en 1949
zijn nog niet opgespoord en van de
boeken uit 1941-1946 zoeken we nog
een tweede exemplaar.
Het bekende ‘Onze Duinen’ uit 1938 is
nu voldoende aanwezig. Ook volledige series Mededelingen van de AVN
en De Ratelaar zijn voor het archief
belangrijk. Dus doen we nogmaals
een vriendelijk verzoek aan onze
leden om ook die verenigingsuitgaven compleet te helpen maken.
Frans Beekman, 070-354.80.06

