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Bij de voorpagina:
Op 28 oktober 2009 sprong een hoofdwaterleiding op de Scheveningseweg. 
Over een halve kilometer stroomde helder duinwater van hoog naar laag naar 
de Burgemeester Patijnlaan. Daar stortte het water zich in een voormalige tak 
van de Haagse Beek. Het Hoogheemraadschap van Delfland zette de pompen 
aan en even snel als het water was gestegen, zakte het ook weer.
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Van de voorzitter

Professionele ondersteuning helpt AVN scoren

Het idee voor de aanpak “Rood voor groen” ont-
stond een paar jaar geleden. Het houdt in, dat 

door de bouw van huizen en kantoren geld wordt ver-
diend om groen aan te leggen of de resterende natuur 
in een gebied op te knappen. Op verschillende plaat-
sen in Nederland is men deze methode gaan toepas-
sen. De resultaten daarvan worden nu geanalyseerd 
door o.a. bestuurskundigen. Zij komen tot aanbeve-
lingen die weleens van grote invloed kunnen zijn voor 
de toekomst van de AVN. Onomwonden wordt nl. in 
een van de conclusies gesteld: “groene belangenor-
ganisaties ontkomen niet aan een nieuw proces van 
professionalisering”.

Laat dat nu ook precies ons gevoelen zijn, nu het pro-
ces m.b.t. de vaststelling van het Masterplan Kijkduin 
op zijn eind loopt. In Kijkduin zal de bouw van 1000 
woningen zo’n 20 miljoen euro moeten opleveren om 
de natuur aldaar op te kunnen knappen. De gemeente 
Den Haag noemt dat een saldo neutrale aanpak, maar 
het is gewoon “rood voor groen”. Toen dit plan bekend 
werd bedachten we ons al, dat zonder professionele 
ondersteuning, wij als AVN wellicht onvoldoende 
sterk zouden staan om in het hele planvormingspro-
ces met de gemeente mee te gaan. Het door de AVN 
ingebrachte planvisie “Landgoed Kijkduin” van land-
schapsarchitecte Hanneke Kloosterman heeft ons als 
vrijwilligers een enorme steun in de rug gegeven in 
het hele proces van samenspraak met de gemeente. 

En met veel succes. Vanwege die goede inbreng wil de 
gemeente nu met de AVN op dezelfde intensieve voet 
verder onderhandelen. Na de goedkeuring door de 
gemeenteraad moet het masterplan uitgewerkt wor-
den in bestemmingsplannen en uitvoeringsgerichte 
deelplannen. Tot nu toe heeft de AVN al vele honder-
den uren vrijwilligerswerk, met een zeer hoog aandeel 
daarin van onze portefeuillehouder Loes van Zee, in dit 
project gestoken. Het is ondenkbaar dat zonder finan-
ciële tegemoetkoming, uit welke bron dan ook, wij als 
kleine vereniging met een mild contributie-klimaat de 
professionele bijdragen kunnen leveren, die men nu 
van ons verlangt. En dat niet alleen in Kijkduin, maar 
ook elders in de stad waar de gemeente Den Haag nog 
grootse plannen heeft (Westlandse Zoom, Internatio-
nale zone, Vlietzone e.d.).
Het is niet overdreven als we u op de algemene leden-
vergadering de vraag voorleggen “hoe nu verder met 
de AVN”? We hebben een groep enthousiaste en 
hardwerkende vrijwilligers die bergen werk verzet-
ten. Soms valt er iemand af, maar er komen gelukkig 
ook weer mensen bij, die zich zeer betrokken voelen 
bij het wel en wee van het groen in Den Haag en 
wijde omgeving. Met professionele ondersteuning 
voor onze eigen mensen zouden we al een heel eind 
kunnen komen. In ieder geval zijn de resultaten die we 
nu boeken veel beter dan we in jaren beleefd hebben.

 Frits Prillevitzu

Van de voorzitter

De algemene ledenvergadering van de AVN wordt gehouden op zaterdag 6 maart 2010
Agenda en stukken kunnen vanaf medio februari worden opgevraagd bij het secretariaat.  
Ze zullen ook beschikbaar zijn via de website www.avn.nl. Nadere informatie volgt in Haagwinde nr 1 van 2010.
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De Haagse Beek, een waterloop achter de duinen (deel 1)

Door: Aletta de Ruiter

Misschien wel de meest opmerkelijke constate-
ring voor de Haagse Beek is de ontdekking dat 

de beek helemaal geen beek is. De waterloop die eeu-
wenlang van Kijkduin dwars door de stad naar het Bin-
nenhof kronkelde heeft wel een natuurlijke oorsprong, 
maar kent geen bron en eindigt nergens. Van origine 
is de beek een moeras waarin het uitzakkende water 
uit de Westduinen werd opgevangen.

Voor het gemak gaan we even tien eeuwen terug in 
de geschiedenis. Onder invloed van geologische en 
klimatologische veranderingen kwam het zand langs 
de kust in beweging. Bovenop de laatste strandwal 
stoof in korte tijd een hoge duinenrij op en de kust 
van Holland sloot zich. In de eeuwen daarvoor was de 
kustlijn gevormd door grillige, lage strandwallen. Er 
liggen meerdere strandwallen min of meer parallel 
naast elkaar met daar tussenin nog iets lager gelegen 
strandvlaktes. Bij storm liep het zeewater nog wel eens 
naar binnen en de buitenste strandvlaktes waren dan 
ook vaak zout.

Moeras tussen de duinen
Na de vorming van die hoge jonge duinenrij kon de zee 
niet meer binnenkomen en werd het kustland door de 

regenval langzaam zoet. In de jonge duinen ontstond 
een zoetwatervoorraad die langzaam uitsijpelde naar 
de ernaast gelegen lagere strandvlakte. Daar werd het 
drassig en er groeiden riet, zegges en veenmossen. Er 
ontstond een moeras, waarin het veenmos steeds 
hoger opklom. In de volksmond werd het Segbroek 
genoemd, naar de zegges die er groeiden op een plek 
waar uitzakwater aan de oppervlakte kwam (broek). 
Het opgehoopte regenwater kon niet weg omdat het 
Segbroek was omringd door hoger land. Aan de west- 
en noordzijde de hoge jonge duinen en aan de zuid-
oostzijde -schuinweg naar de kust- weer een oude 
strandwal, de lage binnenduinen.

Toen graaf Willem II rond 1230 een plek zocht voor zijn 
nieuwe hof, koos hij een boerderij naast een natuur-
lijke duinplas (later vergraven tot Hofvijver). Schoon 
water is altijd een voorwaarde voor een goede vesti-
gingsplaats. Maar nadat de hof met Ridderzaal was 
gebouwd, bleek al snel dat de duinplas niet over vol-
doende water beschikte om ook de slotgracht van 
water te voorzien. Zijn zoon Floris V zocht en vond iets 
verderop een veenplek die afgewaterd kon worden. 
Maar dit ‘Kleine Veentje’ bracht niet genoeg water op.

Bij de volgende zoektocht naar water kwam het Seg-
broek in beeld. Het was echter niet eenvoudig om dat 

De geschiedenis van de Haagse Beek is turbulent. Het onaanzienlijke stroompje heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 

ontwikkeling van ‘s-Gravenhage. Graaf Floris V betrok in de dertiende eeuw zijn drinkwater uit de beek. Maar in latere eeuwen 

werd de beek het riool van de stad. 
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water naar het Binnenhof te leiden. Daarvoor moest er 
door het binnenduin een diepe geul gegraven worden. 
Ter hoogte van de huidige Stadhouderslaan werd de 
eerste schop in het zand gezet. Uiteraard zocht men 
de weg van de minste weerstand en groef op plekken 
waar het duin het minst hoog was. We zien dan ook 
een flinke kronkeling in de afgelegde waterweg. Later 
leek het zelfs alsof die kunstmatige beek zichzelf een 
weg door de duinen had gebaand. Maar zodra de gra-
vers de volgende strandvlakte hadden bereikt, ging 
het weer recht toe recht aan naar de Hofvijver. Daarbij 
aantakkend op de kanalen die al voor het eerste aftap-
punt gegraven waren. 

Moeraswater gaat stromen
Door het onttrekken van water richting gegraven Beek 
kwam er een stroom op gang. In het moeras van het 
Segbroek ontstonden op de laagste plekken kronke-
lende beekjes die op de kaart als twee aparte beken 
staan vermeld. Op de plek waar het moeras het langste 

nat bleef, tekende zich een meertje af. Op de kaart van 
Floris Balthasars uit 1611 is nog te zien hoe beken en 
meertje in natuurlijke vorm in het Segbroek ontstaan 
zijn.

De ontwatering van het veen had grote gevolgen voor 
de bodemgesteldheid. Het moeras verdroogde waar-
door er inklinking plaatsvond. Dat maakte het Seg-
broek geschikt als weidegebied. De boeren die zich 
er vestigden, woonden zelf op het droge zand van de 
strandwal. Ze groeven dwarssloten om het veenweide-
gebied verder te ontwateren. Op die manier werd het 
hele Segbroek in cultuur gebracht.

Tijdens dit menselijk ingrijpen werden de oorspron-
kelijke waterstromen aan banden gelegd. In 1712 blijkt 
het gehele land verkaveld en zijn de natuurlijke water-
stroompjes vergraven tot de Beek. Op de beroemde 
kaart die Cruquius in dat jaar van deze omgeving 
maakte, is de westelijke beek, die aan de duinvoet lag, 

De Haagse Beek, een waterloop achter de duinen (deel 1)

Groot blaasjeskruid in de Haagse Beek, 
een indicator van voedselrijk water

De grote keizerlibel, komt voor bij stilstaand 
water in een omgeving met zandgrond

Deze indicatoren geven aan dat de hui-
dige beek niet meer stroomt en ook geen 
kwelwater uit de duinen meer ontvangt



De kaart van Floris Balthasars uit 1611 
Er lopen nog twee beken 
door het Segbrouck
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verdwenen. Het meertje, dat nu Segmeertje heet, is 
teruggebracht tot een vierkante vijver en ingelijfd bij 
het landgoed Meer en Bosch. Landgoed Houtrust ligt 
aan de voet van de Westduinen en Sorghvliet is door 
Jacob Cats aangelegd als toonbeeld van Hollandse 
tuinkunst. De Gouden Eeuw heeft zijn stempel gezet. 

De stroom draait om
De natuur laat zich echter niet dwingen. Door de inten-
sieve ontwatering daalde het maaiveld van de weilan-
den in snel tempo. De zuidzijde klonk meer in omdat 
het veenpakket daar dikker was dan in het noorden 
van het Segbroek. De loop van de beek kantelde en 
langzaam ging het water van noord naar zuid stromen. 
Omdat het water in het zuiden van het Segbroek geen 

kant op kon, kwamen de wei-
landen daar het grootste deel 
van het jaar blank te staan en 
het Hoogheemraadschap van 
Delfland kreeg al in 1630 de 
klagende boeren op de stoep.

Om de stroom weer te keren 
werd de beek in het noorden 
van Segbroek verder uitge-
diept. Het was een oplossing 
voor korte duur, omdat verder 
uitdiepen van de gegraven 
duinwetering dwars door de 
strandwal niet makkelijk was. 
Aanleg van stuwen om het 
waterpeil te reguleren hielp 
ook niet omdat het grond-
water gewoon onder de stuw 
doorzakte. Het land klonk 
uiteindelijk zover in, dat het 
maaiveld onder beekniveau 

kwam te liggen en de beek daardoor helemaal geen 
afvoerende functie meer had. De enige oplossing was 
om de bedding van de beek te laten zakken. Opnieuw 
werd hij vergraven, maar lag toen zo laag dat het water 
stagneerde in de binnenduinen. Ten lange leste werd 
ook de beek in Sorghvliet en verder in de stad opnieuw 
dieper uitgegraven, waarbij aan het licht kwam dat 
veel grondeigenaren het onderhoud niet goed ver-
zorgden.

Riool van de stad
De noodzaak van de wateraanvoer was inmiddels 
achterhaald, want de Hofvijver betrok zijn water al 
sinds 1345 van het Spui. De gegraven stadsbeek kreeg 
langzaamaan een heel andere functie die lijnrecht 
indruisde tegen het oorspronkelijke doel. Waren de 
graven van Holland in de dertiende eeuw op zoek naar 
schoon water, de bevolking van Die Haghe maakte bin-
nen de stadsgrenzen een riool van de beek. Bij gebrek 
aan afvalophaaldienst werd alle vuilnis in het water 
gekieperd. De secreten werden zelfs boven de beek 
gebouwd. De Haagse Beek werd een bron van infecties 
en ziekten. Het stadsbestuur was er derhalve alsnog op 
gebrand dat er schoon water uit het Segbroek kwam, 
dit keer om de beekkanalen goed door te spoelen. 

Deze problemen hebben tot aan het begin van de 
twintigste eeuw gespeeld. Toen heeft het gemeente-
bestuur een sanitatieplan voor de beek opgesteld en 
is het beekkanaal tussen Vredespaleis en Hofvijver vol-
ledig schoongemaakt en afgesloten. Slechts op enkele 
plekken is in de fundamenten nog de gemetselde loop 
van de stadsbeek terug te vinden. 

Volgende keer: De Haagse Beek deel 2; 
Een speelbal van menselijk ingrijpenu
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De douglas
Even voorbij het viaduct van de Landscheidingsweg 

ligt links van de Leidsestraatweg een leuk bos-
park: Vreugd en Rust. Voor de boomliefhebber zeker 
de moeite waard er eens doorheen te wandelen. Daar 
vond ik de douglas. Meerdere exemplaren zelfs.
Nu is deze boom algemeen bekend, maar niet in onze 
omgeving. Zoals de meeste naaldbomen houdt hij niet 
van zeelucht en het is waarschijnlijk een soort micro-
klimaat in dit park, dat de groei mogelijk en zelfs gun-
stig maakt, want er staan mooie exemplaren. 
De geschiedenis gaat terug naar 1826 toen de Schotse 
botanicus David Douglas op ontdekkingsreis was 
gestuurd naar het westen van Amerika en daar de 
boom aantrof. Zo’n reis was in die dagen vol gevaren. 
Er waren wilde indianenstammen, mogelijk nog wil-
dere roofdieren en tal van andere ontberingen. Doug-
las heeft deze expeditie dan ook niet overleefd, maar 
zorgde nog wel dat de zaden van veel naaldbomen en 
coniferen naar Europa werden verscheept.
Dankzij J.H. Schober, oprichter van het pinetum op land-
goed Schovenhorst in Putten, werd de boom in 1848 in 
Nederland ingevoerd en op het landgoed en omgeving 
aangeplant. Thans is de douglas in België en Nederland 
een belangrijke houtleverancier en wordt door zijn suc-
cesvolle inburgering als inheems beschouwd.

Oregon Pine
De douglas is een groenblijvende naaldboom met 
een piramide-achtige kroon. Het hout is van een voor-
treffelijke kwaliteit en wordt Oregon Pine genoemd. 
De naam verwijst duidelijk naar de herkomst van de 
boom. Het hout is veel rechter dan bijvoorbeeld het 

grenenhout van onze pijnboom, mooi van kleur en 
duurzaam (klasse 3). 
Sinds de ontdekking heeft de boom verschillende 
namen gekend. Zo dacht men hem als zilverspar: Abies 
taxifolia (taxusachtige naalden) en ook wel als spar: 
Picea taxifolia en zelfs als pijnboom: Pinus taxifolia. 
De botanische indeling bleek echter niet helemaal te 
kloppen en zo werd de boom uiteindelijk: Pseudotsuga 
taxifolia genoemd. Om de zo tragisch omgekomen ont-
dekker te gedenken kwam het achtervoegsel Douglasii 
in beeld. Bij ons heet de boom eenvoudigweg douglas 
al dan niet gevolgd door de toevoeging spar of den.
Minder bekend is, dat deze douglas zo’n 100 meter 
hoog kan worden en daarmee een concurrent is van 
de beroemde Sequoia’s. Zo groot zijn ze bij ons niet; 
eenvoudig omdat ze daarvoor nog niet de tijd hebben 
gehad. 

Lang, slank en lekker
Als u zelf op zoek wilt gaan naar deze bijzondere 
bomen, let dan op de mooie slanke vorm van de rechte 
stammen. Ze kunnen in kleur varieren van donkergrijs 
tot roodbruin en worden op latere leeftijd kurkachtig. 
De hangende kegels zijn te herkennen aan hun naar 
buiten stekende drietandige dekschubben. De twee 
tot drie centimeter lange naalden zijn plat en lijken 
op die van de spar, maar zijn direct te herkennen aan 
twee witte streepjes aan de onderzijde. Kenmerkend 
zijn de harsbultjes op de jonge grijze stammen. Als je 
daar je nagel in zet verspreidt zich een unieke geur, 
die je nooit meer vergeet! Een geur, die je ook terug-
vindt als je de naaldjes tussen je vingers fijn wrijftu

Door: Jaap van Loenen

Een naaldboom met geschiedenis
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In het begin van de twintigste eeuw kwam rond het 
ommuurde Park Sorghvliet het villapark Zorgvliet 

tot ontwikkeling. Daartoe werden diverse plannen 

gemaakt, maar steeds zie je dat zowel aan de westkant 
als aan de zuidkant van het wandelpark de Beek met 
naastliggend binnenduin wordt gespaard, uiteraard in 
verband met de waterafvoerende betekenis.
Het Stadhoudersplantsoen met de vervijverde beek-
loop veranderde na de Tweede Wereldoorlog sterk. Tus-
sen de Jacob Catslaan en Carnegielaan bleef echter een 
interessant relict van de oude binnenduinen met de 
Beek gespaard. Het was vooral de directeur gemeen-
tewerken ir. I.A. Lindo die indertijd pleitte voor behoud 
van stukken duinnatuur in het te ontwikkelen villapark 
Zorgvliet. Hij noemde specifiek het reliëf, boomgroe-
pen en waterpartijen van het oorspronkelijk duin. Er 
verrezen kolossale villa’s op relatief kleine kavels en 
het idee van een landschappelijke woonpark legde 
het af tegen de tuinarchitectuur. Dat maakt het hier 
besproken fragment van nog geen 1 ha zo bijzonder.

Ingegraven beek
Op de prentbriefkaart met poststempel 1916 zien we 
de Buitenrustweg met een villa en de opgang naar 
een laag duin tot ruim drie meter boven straatniveau 
dat er heden ten dagen nog precies zo ligt. De Beek 
kronkelt er in de diepte, zeker twee meter lager dan de 
straat. Het watertje is duidelijk ingegraven in het oude 
duinlandschap, waarbij de laagste plekken kennelijk zo 
veel mogelijk zijn gevolgd. De bedding is vastgelegd 
door een houten beschoeiing. De straten ter weers-
zijden van de Beek op ongeveer 50 meter afstand 
kregen hun naam in 1913 toen de bouw van de villa’s 
startte en de huidige stadsaanleg ontstond.

Reeds in de 13de eeuw is er een verbinding gegraven tussen de Haagse Beek in 

de Segbroekpolder en de Hofvijver om het grafelijke hof van zuiver duinwater 

te voorzien. Deze doorgraving van de binnenduinen of ‘klingen’ bij het begin 

van de latere Scheveningseweg is nog steeds te zien!

Door: Frans Beekman

Stadsnatuur vanaf de straat gezien

De Beek tussen Zorgvliet en Vredespaleis
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Het zwakgolvende binnenduin is thans begroeid met 
forse bomen. Aan de Rustenburgweg staan prachtige 
beuken. Gaaien hebben gezorgd voor opslag van eiken. 
Forse groenblijvende hulst- en laurierstruiken en ook 
de klimop zorgen voor variatie. Er zijn bamboebosjes. 
Momenteel worden er selectief bomen gekapt (vooral 
iep en esdoorn) en dat verhoogt de lichtinval en ook 
het zicht op de laaggelegen Beek. Aan de kant van de 
Buitenrustweg lopen wat wandelpaden die een goede 
indruk geven op de ondergoei van sneeuwbes en grote 
brandnetel. De vroegere stadecoloog dr. Jaap Men-
nema ontdekte hier tussen diverse stinzenplanten de 
slanke sleutelbloem die alleen bekend is van Oost- en 
Zuid-Nederland. Later bleek dat een aangeplant exem-
plaar te zijn.

Van Karnebeekbron
In dezelfde tijd dat in Zorgvliet grote villa’s werden 
gebouwd, verrees aan het begin van de Scheve-
ningseweg het Vredespaleis. Door de Amerikaanse 
filantroop Andrew Carnegie was daarvoor veel geld 
beschikbaar gesteld. Ter realisatie van de bouw werd 
in Den Haag toen de Carnegie-stichting in het leven 
geroepen met als voorzitter oud-minister jhr. mr. A.P.C. 
van Karnebeek. Om ruimte voor het nieuwe gebouw 
te scheppen, moesten de twee zeventiende eeuwse 
buitenplaatsen, Buitenrust en Rustenburg, worden 
afgebroken. Het toegangshek met de naam Buitenrust 
is overigens bij de achteringang van het Vredespaleis 
nog te zien.
In 1913 was het meteen al monumentale Vredespaleis 

klaar, maar het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log is er niet door voorkomen. Ter herinnering aan de 
genoemde stichting is in 1915 de Van Karnebeekbron 
geplaatst, een halfronde witstenen zitbank met een 
rond basin waarin het water klatert. Het was geen 
echte bron, want er kwam duur leidingwater uit. 
Omstreeks 1995 is het blanke monumentje gerestau-
reerd en krijgt nu water uit de Haagse Beek dat via een 
kleine persleiding omhoog wordt gepompt. Op ingeni-
euze wijze is de Van Karnebeekbron – ver van de bron 
van de Haagse Beek – toch van beekwater voorzien!

Wie een ommetje langs dit deel van de beek loopt, 
komt aan de Jacob Catslaan het ernstige granie-
ten beeld voor Jan Toorop (1858-1928) tegen. Het is 
gemaakt door John Rädecker. Hij waakt hier al sinds 
1937 over een echt stukje Haagse ‘beschaafde natuur’u

De Beek tussen Zorgvliet en Vredespaleis



Aan het begin van het jaar meldden we dat er plannen waren voor een natuurspeelplaats 
in Mariahoeve. Een gezamenlijk initiatief van bewoners en bewonersorganisatie om 

de kinderen uit de wijk achter de computer vandaan te halen. De plannen kregen in de loop 
van het jaar steeds meer vorm en ook steun van politiek en college. De recessie dreigt echter 
weer roet in het eten te gooien.

“Kinderen moeten weer uitgedaagd worden om bui-
ten te spelen. Achter de computer vandaan en lekker 
je fantasie uitleven in de natuur.” Marjan Looije, eer-
ste initiatiefneemster en bewoonster van een flat in 
Mariahoeve spreekt uit ervaring. Haar eigen kinderen 
vinden het heerlijk om op hun volkstuin avonturen 
te beleven tussen het groen. “Dat moet voor andere 
kinderen in de wijk ook een uitdaging zijn”. Het idee 
raakte in een stroomversnelling toen de gemeente 
met plannen kwam om een deel van de Schenkstrook 
te bebouwen en de Stadsboerderij uit te plaatsen. Nog 
meer verstedelijking! Het tegenover gestelde van de 
behoefte die in de wijk gevoeld wordt.

Verschillende bewoners uit de wijk ondernamen actie 
om de boerderij te behouden. Onder de paraplu van 
het wijkberaad werkte de Werkgroep Stadsboerderij 
e.o. het natuurplan verder uit. Inmiddels ligt er een 
vernieuwd rapport, waarin alle mogelijkheden voor 
een multifunctionele Schenkstrook in beeld worden 
gebracht. De natuurbelevingstuin staat centraal met 
daaromheen voorzieningen voor kinderopvang, een 
theeschenkerij met biologische producten van eigen 
grond, een jeugdhonk voor scouting en mogelijk een 
natuur-educatiecentrum. Alles in samenhang met 
de stadsboerderij en de amateurtuinvereniging Zon-
neweelde die als groene buren al jaren het goede 

voorbeeld geven in natuurvriendelijke recreatie. De 
scholen uit Mariahoeve hebben hun betrokkenheid 
getoond. Ze zien het als een uitdaging om gebruik te 
gaan maken van de natuurbelevingstuin. 

De eerste financiële stimulering is inmiddels ook 
al binnen. Het plan voor een natuurbelevingstuin 
scoorde de eerste prijs bij het voorjaarsinitiatief van 
Fonds 1818. De geldprijs die daarbij gewonnen werd, 
geeft ruimte voor verdere uitwerking.
Inmiddels is ook wethouder Norder warm gelopen 
voor dit burgerinitiatief. Hij heeft de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling (DSO) opdracht gegeven om te onder-
zoeken hoe een en ander kan worden geïntegreerd 
in de plannen die de gemeente voor de Schenkstrook 
heeft. Dat betekent dat er wordt gepast en gemeten 
om het samen met de woningbouwplannen gestalte 
te geven. En er wordt gerekend, want dat is momen-
teel nog een extra bottle-neck. Waar halen we geld 
vandaan voor deze investering? Normaliter wordt de 
aanleg van groen betaald uit de winst van de huizen-
bouw. Maar door de recessie stagneert de woning-
markt en die financiële krapte zorgt ervoor dat de 
gemeente steeds weer andere prioriteiten stelt.

“Onlangs vernamen we dat het Investeringspro-
gramma Stedelijke Ontwikkeling (IPSO) de bouw-
plannen voor de Schenkstrook had opgeschoven naar 
2020. Dat heeft dan ook meteen consequenties voor 
de aanleg van de natuurbelevingstuin”, laat Marjan 
bezorgd weten. “Dat zou echt een ramp zijn. We doen 
er echt alles aan om het in 2010 te realiseren. De ener-
gie die er nu inzit, mag niet meer gestopt worden”u
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Door: Aletta de Ruiter

Natuurbelevingstuin is  kansrijk initiatief
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Scheefgezakte boom  
toch  behouden

Wie iets beheert, moet dit ook onderhouden. Dit geldt zeker voor de gemeente 

Den Haag met haar vele parken en plantsoenen. Doorgaans verloopt dit onder-

houd zonder problemen, maar soms kan er ook weleens iets misgaan. Dit laat-

ste was onlangs aan de orde in de Scheveningse Bosjes bij de Waterpartij.

Door: Bas Steenks

Begin oktober startte de gemeente met de vervanging 
van de beschoeiing langs de Waterpartij. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van een spuitlans, om de verticale 
palen in het water te kunnen plaatsen. Onder water 
worden de nodige paalgaten uitgespoeld. Een een-
voudige methode die normaliter prima werkt, zonder 
schade aan paden, beplanting en dergelijke. Dit ging 
ook goed, tot men met het werk bij een grote boom 
kwam, die pal naast het water staat. Voor een boom 
die hier al zo’n 50 jaar prima groeit, verwachtte men 
geen problemen. Helaas pakte dit anders uit. 
Na een stormachtige wind is de boom wat scheef 
gezakt. Vermoedelijk is door het plaatsen van de 
beschoeiingspalen te veel grond weggespoeld, waar-
door de boomkluit steun verloor aan de kant van het 
water. De harde wind bleek in deze kwetsbare situ-
atie noodlottig. De boom raakte instabiel en zakte 
langzaam steeds verder om. De gemeente stelde een 
onderzoek in en gaf aan, dat dit zakken alleen gestopt 
kan worden, als de kroon drastisch gesnoeid wordt. 
Men betwijfelde of de boom een dergelijke ingreep 
zou overleven en of het proces van scheefzakken zou 
stoppen. Daarom koos de groenbeheerder er op dat 
moment voor om de boom te kappen. Dit rooien zou 
ook uitgevoerd zijn, als er geen verontruste buurt-
bewoners waren geweest, die de werkzaamheden 
kritisch hadden gevolgd. De wijkvereniging heeft 
namens deze bewoners al in een vroeg stadium haar 
verontrusting over de boom bij de gemeente kenbaar 

gemaakt. De betrokken wijkvereniging heeft zelfs 
bij de politiek steun gezocht voor het redden van de 
boom. Daarnaast schakelde de wijkvereniging ook 
de AVN in voor ondersteuning van haar wens om de 
boom te behouden.
De AVN was niet overtuigd van de noodzaak tot kap-
pen. Zij meent dat de nodige snoei van deze bijzondere 
elzensoort, de Alnus spaethii, niet per definitie een 
probleem voor de boom hoeft te zijn. Nog belangrijker 
is het feit dat de boom geen enkel risico vormt voor 
omstanders, mocht hij alsnog omvallen. Daarom heb-
ben we aangegeven, dat deze beeldbepalende boom 
het waard is om te behouden. 
De verantwoordelijke wethouder voor het Haagse 
groen, Rabin Baldewsingh, heeft op 6 november j.l. aan 
de betrokken raadscommissie laten weten, dat alsnog 
besloten is een reddingspoging in te zetten. Inmiddels 
is de boom gesnoeid. AVN en wijkvereniging zijn blij 
dat de gemeente de boom deze kans geeftu
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Struinen op Amonsvlakte is verleden tijd

Omwonenden en groene verenigingen waren mor-
dicus tegen de herbestemming van de Amons-

vlakte. Het jonge duinbos dat tussen Clingendael en 
Waalsdorperlaan lag, bood veel aantrekkelijke natuur. 
Een stukje wildernis aan de rand van de stad, waar je kon 
struinen en waar heel veel verschillende planten en die-
ren voorkwamen. Het was niet helemaal op een natuur-
lijke manier ontstaan, want dit in de oorlog kaalgesla-
gen stukje strandwal was begin jaren tachtig door de 
gemeente geholpen met aanplant. Maar daarna werd 
het aan zijn lot overgelaten en in de afgelopen dertig 
jaar ontwikkelde het terrein zich tot interessante natuur. 

Het samenwerkingsverband Amonsvlakte, waarin 
groenorganisaties en omwonenden zich van aanvang 
hadden georganiseerd, vocht het gebruik door de golf-
vereniging tot aan de Raad van State aan. Het mocht 
niet baten. De Amonsvlakte kreeg de bestemming 
natuur/recreatie en de aanleg tot golfterrein werd 
mogelijk. Inmiddels zijn veel bomen gekapt en staat 
er een hek rondom. Het terrein is niet meer openbaar 
toegankelijk en de graafmachines hebben driekwart 
van de bosschages plat gelegd. De contouren van twee 
fairway’s zijn al zichtbaar. Hebben de inspanningen 

van het samenwerkingsverband dan helemaal niets 
opgeleverd? Ja, dat heeft het wel, maar het resultaat 
laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. De 
natuur moet opnieuw opstarten.

Committed to green
Allereerst even terug naar het midden van de jaren 
negentig. Het eerste plan dat Golf Duinzicht voor 
de Amonsvlakte inleverde, bevatte drie holes en een 
omvorming van het hele terrein tot traditioneel golf-
terrein. Dat idee haalde de bestemmingsplanwijziging 
niet en verdween in de ijskast. Om er tien jaar later 
weer uitgehaald te worden met een hole minder en 
behoud van de boszomen. Dat plan ging opnieuw 
in procedure en moest – vanwege de vele bezwaren 
– spitsroeden lopen bij de diverse rechtbanken. Het 
plan kreeg groen licht omdat Golf Duinzicht zich con-
formeerde aan de eisen van een ecologisch ingericht 
terrein dat ruimte biedt aan grote biodiversiteit. Het 
‘committed to green’ concept, waar de golffederatie 
zelf strenge regels voor opstelt. De voorwaarden om 
hier golf te mogen spelen zijn aan strikte regels gebon-
den om de omringende natuur rust te geven. Dat bete-
kent niet alleen verboden om ballen te rapen uit de 
bosschages tijdens het broedseizoen, maar ook een 
strikte toepassing van ecologisch groenbeheer.

Het samenwerkingsverband kijkt met argusogen toe, 
en ook de gemeenten Den Haag en Wassenaar en het 
ministerie van LNV zijn bezorgd om de natuurwaarde 
van het nieuw in te richten terrein. 
Om die reden wordt er nu kritisch gekeken wat de aan-
nemer allemaal uitvoert. Daags na ondertekening van 

Het doek is gevallen voor natuurgebied de Amonsvlakte. Over enige tijd 

neemt Golf Duinzicht het terrein in gebruik met twee holes. Dat heeft grote 

gevolgen voor het landschap. Duinzicht beloofde een zorgvuldige ecologische 

inrichting. Maar wie nu naar het terrein kijkt, ziet een lege vlakte. Landschaps-

herinrichting kan kennelijk niet zonder kaalslag.

Door: Aletta de Ruiter
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het contract tussen golfvereniging en gemeente Den 
Haag, werd de zaag gezet in de bomen die een kapver-
gunning hadden. Het waren echter niet alleen bomen 
die het veld moesten ruimen. Ook de onderbegroei-
ing van struiken en ruigte werd met de shovel weg-
gehaald. En vervolgens was de toplaag van de bodem 
aan de beurt. Dit zorgde voor een kaalslag.

Verstopte vuilnisbelt
De Amonsvlakte bleek een verzamelplek voor een flinke 
hoeveelheid afval. Van bierblikjes tot oorlogspuin en 
onderkomens van zwervers werd door de aannemer 
tussen de struiken uitgehaald. Vele niet-bezorgde kran-
tenwijken werden teruggevonden. De enige manier 
om het te verwijderen was om het terrein geheel op te 
schonen. Schoon schip maken door de bovenlaag af te 
schrapen heeft echter ook voordelen. De voedselrijke 
humuslaag, die door jarenlange bladval was ontstaan, 
is verwijderd. Daarmee voldoet de bodem weer aan 
de uitgangspositie die voor het oorspronkelijke land-
schapstype nodig is. De Amonsvlakte behoort immers 
tot de oude kalkarme duinen, waar een voedselarme 
flora op thuis hoort. In de toplaag die nu tevoorschijn 
komt, zit voldoende zaad en bodemleven om de natuur 
volgend jaar opnieuw te laten opbloeien. Het land-
schap wordt daarbij nog een handje geholpen door de 
aanplant van inheemse bomen en struiken. De shovel 
heeft geen bergen zand verplaatst. Het natuurlijk geac-
cidenteerde karakter van het duin is gespaard geble-
ven. De landschap architect is ook extra zuinig omge-
sprongen met de kap. Er sneuvelden 140 bomen minder 
dan waarvoor vergunning was aangevraagd. Voor het 
in gebruik wordt genomen, krijgt het terrein eerst 

een jaar rust om te groeien. Vakmatig gezien krijgt de 
Amonsvlakte nu een flinke kappersbeurt. De succes-
sie van het bos wordt teruggezet en dat komt straks 
ten goede aan de diversiteit en kwaliteit van de flora 
en fauna. De golfers zullen slechts een beperkt stukje 
terrein gebruiken. Twee afslagplekken en twee greens 
krijgen een gecultiveerd grasmatje. De tussenliggende 
fairways worden bloemrijk grasland en alles wat daar 
omheen ligt kan zich ontwikkelen tot duinweide. 

Maar de beleving van deze schone natuur zal voor eenie-
der die niet golft bij Duinzicht van een afstandje moeten 
gebeuren, omdat een hek de toegang verspert. In plaats 
van struinen door ruige wildernis wordt het nu koeke-
loeren naar een natuurdiorama. Het zandpad rondom 
het hek laat weinig ruimte voor fantasie en is ook eigen-
lijk alleen maar bedoeld om ruiters stapvoets te laten 
passeren. Geen wilde galop meer dwars door het veld. 
De ontdeknatuur is verdwenen en dat was voor velen de 
reden om jarenlang voor deze plek te knokkenu

Struinen op Amonsvlakte is verleden tijd

De aanlegtekening laat zien 
hoe de holes worden gesitueerd. 
Het terrein krijgt meer open-
heid, maar wordt omgrensd door 
nieuwe en oude boomsingels

Illustratie: Golf Duinzicht 
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Door: Ton van der Spiegel Waterplan Den Haag
Bij de uitvoering van het visstandbeheer zijn de doe-
len van het Waterplan Den Haag bepalend. In het 
waterplan is per deelgebied het ambitieniveau voor 
waterkwaliteit en waternatuur aangegeven. Het laag-
ste niveau is ‘Water dat siert’. Daaraan moet de water-
kwaliteit van alle stadsgrachten voldoen. Vervolgens is 
er een tussen kwaliteit ‘Water dat behaagt’ . 
Het hoogste niveau met de meeste mogelijkheden 
voor goede waternatuur is ‘Water dat leeft’.  Die kwa-
liteit geldt voor gebieden waar de omgevingsomstan-
digheden een optimale mogelijkheid geven om dat te 
bereiken en in stand te houden.
Om deze doelen voor vis beter uitvoerbaar te maken, 
is door de ‘s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging in 
samenwerking met de gemeente en de toenmalige 
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij een 
stedelijk visstandbeheerplan opgesteld. Hierin zijn de 
ambitieniveaus van het waterplan per watertype ver-
taald in visgerichte streefbeelden.

Viswatertypen
Voor veel stadswater komt het snoek-blankvoorn-

Binnen het stedelijk gebied van Den Haag zijn veel verschillende soorten wateren te vinden. We vinden 

er grachten, singels, vijvers, plassen, kanalen en sloten. Een groot deel van deze stadswateren maakt deel 

uit van de boezem van Delfland; een ander deel bevindt zich op een lager waterpeil in geïsoleerde pol-

dersystemen. Het visstandbeheer in al die Haagse wateren wordt aangestuurd door de ’s-Gravenhaagse 

Hengelsport Vereniging. 

Goed viswater in de stad: natuurlijk!
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Kansen en maatregelen
voor goed stadswater

- voldoende waterdiepte
- bruggen i.p.v. duikers
- flauwe oevertaluds
- floatlands
- maaiveld vrije zone
- vuil verwijderen
- niet spuiten
- matig of niet voeren
- saneren overstort
- alleen goed water inlaten

viswatertype als streefbeeld het meest in aanmer-
king. Voor de grachten in het centrum, waar door de 
stenen kademuren de mogelijkheden voor water- en 
oeverplantengroei minder zijn, wordt het blankvoorn-
brasem-viswatertype als streefbeeld aangehouden. 
Het snoek-blankvoorn-viswatertype voldoet volledig 
aan de ambities van het waterplan voor schoon, bio-
logisch gezond en aantrekkelijk stadswater. 
Het water is dan vrij helder en biedt door een soor-
tenrijke (water)plantenbegroeiing een gevarieerde 
leefomgeving aan een soortenrijke visstand. Grote 
delen van het water zijn voor 20% tot 60% begroeid 
met waterplanten. Vooral in de diepere gedeelten is in 
dit viswatertype meer “open water” aanwezig. 

Het snoek-blankvoorn-viswatertype is het opti-
male compromis tussen ecologische waarden 
enerzijds (geschikt leefgebied voor kwetsbare, 
plantenminnende vissoorten) en een goede 
waterhuishouding anderzijds (voldoende ber-
ging- en afvoercapaciteit van de watergangen). 
In dit viswatertype treffen we de kenmerkende vis-
soorten snoek, blankvoorn, baars en kolblei aan. Als 
begeleidende vissoorten komen in de begroeide 
(oever)gedeelten plantenminnende soorten voor die 
kenmerkend zijn voor het ruisvoorn-snoek-viswater-
type: de ruisvoorn, de zeelt, de kroeskarper, de kleine 
modderkruiper, de bittervoorn en de driedoornige en 
tiendoornige stekelbaars. De open delen van het water 
worden bevolkt door soorten die niet of minder van 
waterplanten afhankelijk zijn: de brasem, de pos, het 
vetje, de karper en de aal.

De vis als symbool voor goed stadswater
Het snoek-blankvoorn-viswatertype als streef-
beeld biedt goede uitgangspunten om de eisen 
die vissen stellen aan hun milieu, te gebrui-
ken als graadmeter voor een goede algemene 
natuur- en milieukwaliteit van het stadswater.  
Naast algemene eisen voor het zuurstofgehalte, de 
diepte en de baggerlaag, vragen de kenmerkende vis-
soorten van het snoek-blankvoorntype meer specifieke 
eisen.
 
De kenmerkende vissoorten snoek en baars stellen bij-
voorbeeld heel duidelijk eisen aan de begroeiing met 
waterplanten en het beheer daarvan. Beide soorten 
paaien vroeg in maart en april en gebruiken overblij-
vend riet of andere afgestorven plantenresten om de 
eitjes op af te zetten. De jonge baars is zeker tot het 
eind van de zomer afhankelijk van voldoende water-
planten om tussen te schuilen en te jagen, terwijl de 
jonge snoek het gehele eerste levensjaar afhankelijk 
is van voldoende waterplanten. Bij voorkeur biedt het 
stadswater de snoek het jaar rond -dus ook ’s winters-

Goed viswater in de stad: natuurlijk!
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Goed snoek-viswater heeft minimaal 
10% dekking met waterplanten nodig

minimaal 10 % bedekking met waterplanten, bij voor-
keur riet of liesgras. 
De middenmaat snoeken (lengte van 40 tot 60 cm) en 
grotere, visetende baarzen hebben evenals de kolblei 
voldoende overgangen van waterplanten naar open 
water nodig om optimaal hun voedsel te kunnen zoeken. 
Van de begeleidende vissoorten is brasem wellicht de 
minst veeleisende soort. 
Voor de brasem is evenals voor de grote snoek (groter 
dan 60 cm) en de snoekbaars voldoende open water 
van groot belang om voldoende geschikt voedselge-
bied te vinden. Voldoende waterplanten zijn voor soor-
ten als ruisvoorn en kroeskarper van groot belang. Zij 
vragen tussen april en augustus meer dan 20 % bedek-
king. De kleine modderkruiper en bittervoorn doen het 
met iets minder, maar moeten jaarrond minimaal 10 % 

plantenbedekking hebben om goed te floreren.

Maatregelen voor stadsvissen
Het gaat in het kader van dit artikel te ver om gedetail-
leerd in te gaan op alle beheermaatregelen die voor de 
Haagse wateren genomen zijn of nog moeten worden 
genomen om het visstreefbeeld te halen. Het komt er 
in grote lijnen op neer dat het visstandbeheer van deze 
tijd vooral is gericht op het geschikt maken van de leef-
omgeving voor de visstand van het snoek-blankvoorn-
type. Hiervoor is de vereniging als visrechthebbende 
niet verantwoordelijk en niet uitvoeringsbevoegd. Er 
wordt dus regelmatig met de  gemeente en het hoog-
heemraadschap overlegd waar knelpunten zijn en hoe 
die kunnen worden opgelost. Dat zijn immers de ver-
antwoordelijke water- en oeverbeheerders.  
 
De grootste problemen doen zich momenteel vooral 
voor in wijken waar het water door een combinatie 
van veel bladafval, kroosvorming en een gebrek aan 
doorstroming absoluut niet voldoet aan de algemene 
milieueisen voor stadsvissen. Voorbeelden hiervan 
zijn veel wateren in Mariahoeve en het Benoorden-
hout. Baggeren, regelmatig bladvissen, doorspuiten 
van duikers, aanbrengen van grotere duikers of brug-
getjes en het stimuleren van waterdoorstroming kan 
al veel verbeteren. Daarnaast moeten verbeteringen 
vooral worden gezocht in meer inrichtingsruimte 
voor de watertaluds en oevers. De vele belangen en 
de beperkte ruimte in de stad bieden echter weinig 
speelruimte voor een dergelijke ecologische (oever)
inrichtingu

Ton van der Spiegel is visserijbioloog en voorzitter van 
de ‘s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging

De grootste problemen doen zich voor door veel 

bladafval, kroos en gebrek aan doorstroming
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Nieuws van de portefeuillehouders

Westduinpark – geen verdere juridische 
procedures
In de vorige Haagwinde las u over onze juridi-
sche strijd om de “Paddenpoel”, aan de rand 
van het Westduinpark. Huiseigenaren langs de 
Zeewindelaan, wiens achtertuin grenst aan de 
oeverzone van de poel hebben in het verleden, 
naar onze mening illegaal, hun tuin uitgebreid 
met een stukje van dit beschermde natuurge-
bied. We hebben dit juridisch bestreden bij de 
provincie, nog zonder resultaat. De volgende 
stap zou een gang naar de Raad van State zijn. 
We hebben besloten daar van af te zien, in ver-
band met de kosten en de onzekere uitkomst.

Scheveningen-Kust op de schop - 
een Milieu Effect Rapportage
Samen met heel veel Hagenaars had de AVN 
grote bezwaren tegen de geplande cruisetermi-
nal bij de haven, die grote invloed zou hebben 
op het Zuiderstrand en de Westduinen  daarach-
ter. Gelukkig vernamen we recentelijk dat die 
plannen nu van de baan zijn. Maar de gemeente 
heeft nog veel meer plannen met Schevenin-
gen, net als Kijkduin een van de uitwerkings-
gebieden van de Haagse Structuurvisie. Omdat 

In dit stuk praten we u bij over de actualiteit van andere ontwikkelingen in het duingebied waar de AVN bij is betrokken. Daarna 

kijken we nog even verder landinwaarts, naar de groene achtertuin van Den Haag, bij Zoetermeer.

die plannen van invloed zijn op de natuur en 
het milieu moet er een onafhankelijke Milieu 
Effect Rapportage over worden opgesteld, een 
zgn. Plan-MER. Dit najaar verscheen die Plan-
MER en de AVN heeft er kritisch naar gekeken. 
De gemeente wil jaarrond zo veel mogelijk 
bezoekers naar Scheveningen trekken, maar 
wil tegelijkertijd ook zoveel mogelijk inwoners 
in de stad houden. De plannen met de nabij 
gelegen Internationale zone moeten interna-
tionale instellingen aantrekken, dus ook meer 
bewoners. Dit alles leidt tot meer verkeersover-
last, luchtvervuiling en parkeerproblemen. En 
dat met twee prachtige Natura-2000 gebieden 
in de directe omgeving: de Oostduinen en het 
Westduinpark. De Plan-MER besteedt ruim-
schoots aandacht aan de negatieve gevolgen 
van verkeer en luchtverontreiniging, maar de 
gevolgen van het mogelijke doortrekken van 
de boulevard tot het einde van het Zwarte Pad 
worden niet genoemd. Ook de plannen met 
bebouwing van de tramkeerlus en een nieuwe 
“grootschalige attractie” bij het Carlton Beach 
hotel, allebei vlak naast de kwetsbare Oostdui-
nen, worden niet besproken. Daarnaast hebben 
we zorgen over de geplande jaarrond exploita-
tie van strandtenten langs het Zwarte Pad. Dat 
kan veel overlast en verstoring geven in het 
natuurgebied. De Plan-MER zegt er niets over. 
Al met al vinden we dat de Plan-MER kritischer 
moet zijn over de gemeentelijke plannen.

Amonsvlakte: natuur en golf
De afgelopen jaren berichtten we regelmatig 
over dit waardevolle bos-duingebiedje achter 
Clingendael. We zijn er na vele jaren touwtrek-
ken niet in geslaagd de aanlegplannen voor 
golflinks tegen te houden, maar we hebben de 
bijzondere flora en fauna van dit ruige stukje 
natuur daarmee wel goed op de kaart gezet. De 
golfclub is dit najaar begonnen met bomenkap. 
De AVN blijft, samen met andere groene vereni-
gingen en de gemeente Den Haag, betrokken 
bij aanleg en beheer, met een scherp oog voor 
behoud van de natuurwaarden. Elders in deze 
Haagwinde meer hierover.

Zoetermeer – 
geen uitbreiding Snowworld skibaan
Een heet hangijzer in Zoetermeer is de geplande 
uitbreiding van het skicentrum Snowworld  met 
een vierde overdekte skibaan, aan de rand van 
de Zoetermeerse Meerpolder, in het natuurge-
bied Buytenpark. De AVN heeft zich, samen met 
andere groene verenigingen en omwonenden, 
daar steeds tegen verzet. Onze argumenten: de 
uitbreiding zou ten koste gaan van het natuur-
gebied, is energie verslindend, en zou met zijn 
63 meter hoogte leiden tot ernstige landschaps-
vervuiling. Ons verzet heeft succes gehad: de 
Zoetermeerse gemeenteraad stemde onlangs 
tegen de plannen van B&W. Voorlopig dus 1-0 
in deze strijd van natuur tegen “leisure”u

Door: Dick Ooms
Coördinator portefeuillehouders
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In Kijkduin hebben we ook kunnen ervaren dat de 
gemeente, ondanks hoge druk van zowel bewoners 

als natuurorganisaties, geen millimeter prijs geeft van 
de voorgenomen bouwopgave: 900 tot 1000 wonin-
gen. Want het feit dat er door de druk nu 70 woningen 
minder gebouwd worden, betekent nog steeds dat de 
overgebleven 930 woningen ruim boven de onder-
grens van 900 blijven.  Als dàt de opmaat is voor het 
proces in andere masterplannen, weten we wat ons 
te wachten staat.

Bij de ontwikkelingsplannen in Kijkduin heeft de AVN 
vooral ingezet op het behoud en de bescherming van 
het groene gebied van Kijkduin-Binnen. Daarbij zoch-
ten we naar  mogelijkheden voor versterking van de 
zwakke schakels in de ecologische verbindingen. 
In  maart 2008 heeft de AVN haar alternatieve visie 
“Landgoed Kijkduin” gepresenteerd. 
Het was bedoeld als denkrichting voor de gemeente, 

maar ook voor een breed front van direct bij  Kijkduin 
betrokken partijen, waaronder in de eerste plaats de 
bewoners. De AVN-visie zette de groene kernkwalitei-
ten van Kijkduin centraal en niet de bouwopgave.

Na een lange intensieve samenspraakperiode kijken 
we nu met optimisme naar de groene plannen die er  
liggen voor Kijkduin-Binnen. Het idee voor een Land-
goed is overgenomen en daarmee ook het idee voor 
culturele voorzieningen. In de uiteindelijke plannen 
van de gemeente zitten veel verbeteringen en ver-
sterkingen voor het groen en de natuur van Kijkduin. 

Wat is er allemaal bereikt?
• Er blijft een groot aaneengesloten groengebied dat 
niet wordt doorsneden met woningen,
• Er is veel aandacht voor het behoud van de samen-
hang van alle plannen,
• De paden en het meubilair worden mooier, 

Kijkduin groen of grauw?
Al vanaf november 2005, toen de Structuurvisie 2020 door de gemeenteraad werd vastgesteld, heeft de AVN zich verzet tegen 

de bouwopgave van 37.500 extra woningen voor Den Haag! De AVN vindt dit aantal, dat niet ondersteund wordt door officiële 

cijfers van bevolkingsprognoses, veel te veel. De AVN is vooral bezorgd over de bouwplannen in de grote groene gebieden van 

Den Haag. Niet alleen Kijkduin is de dupe van de bouwopgave, straks ook de Vlietzone met 7350 woningen en de Schakelzone 

Lozerlaan, waaronder de Uithof, ligt met 1400 extra onder vuur.

Door: Loes van Zee
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• De verbinding naar de badplaats wordt beter, 
• En het belangrijkste is dat in het besluit dat de 
Gemeenteraad op 10 december gaat nemen over het 
Masterplan Kijkduin, vastgelegd wordt dat de groene 
plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
Daardoor blijft de bereikte kwaliteitsslag voor de toe-
komst overeind. 
Groen heeft daarmee een gelijkwaardige plaats gekre-
gen naast de bouwopgave. 

Is de AVN dan helemaal tevreden met het 
Masterplan?
Nee ! Er wordt ook veel groen en natuur ingeleverd 
in Kijkduin. 
• Er komen  700 woningen in Kijkduin-Binnen. Voorna-
melijk aan de Kijkduinsestraat maar ook op de locatie 
van het Storksveld. Daar heeft de AVN grote bezwaren 
tegen. We vinden dat de bebouwing daar te ver het 
groengebied in gaat. 
• Er komen tal van voorzieningen in het groengebied. 
Al die woningen en gebouwen kosten, samen met de 
nieuwe infrastructuur, veel groene ruimte.
• Het bouwplan aan de Zandvoortselaan betekent ver-
lies aan natuurwaarde omdat het geplande woonge-
bouw midden in de beschermde Natura-2000 duinen 
komt te staan. 
• Ook wil de AVN dat de locatie van het Zeehospitium 
niet in het masterplan blijft staan als mogelijk ontwik-
kelingsgebied, maar dat de locatie wordt teruggege-
ven aan de natuur. Dat is niet alleen logisch gezien de 
ligging van deze locatie maar ook goed voor de ont-
wikkeling van de bedreigde grijze duinen. Een gemiste 
kans om de natuurwaarde van de Natura-2000 duinen 

daar niet te versterken.
• De AVN is ook tegen het plan dat in de Natura-2000 
duinen een fietspad aan zee aan te leggen. Ook dat is 
een aantasting van de natuur.

Als het masterplan eenmaal is vastgesteld door de 
gemeenteraad, zijn we er nog lang niet met Kijkduin. 
Aanbevelingen uit de Plan-MER moeten verder worden 
onderzocht. Met name het onderzoek naar de recrea-
tiedruk vindt de AVN van groot belang voor Kijkduin. 
De Natura-2000 toetsing op de criteria natuurschoon 
en natuurwetenschappelijke betekenis komt nog. 
En in de uitwerkingsfase, waar de AVN ook actief bij 
betrokken wordt, moet ook vastgelegd worden dat het 
allemaal in samenhang gaat functioneren. Er is heel 
veel programma in het Kijkduin-gebied en dat zal niet 
eenvoudig zijn.

Kortom, het liefst ziet de AVN: 
• Dat er minder woningen in Kijkduin gebouwd wor-

den, 
• Dat er geen woningen in natuurgebieden zouden 

komen en zeker niet ver het groengebied in, 
• Dat er voor de groene investeringen een apart bud-

get zou zijn zodat die investeringen niet zoals nu 
afhankelijk gemaakt worden van de opbrengsten 
uit de bouwopgave.

Zover zijn we echter nog niet. Als we de nota van uit-
gangspunten met de huidige resultaten vergelijken, 
is het groen van Kijkduin er met sprongen op vooruit 
gegaan. We roepen de gemeenteraad op nu ook de 
allerlaatste groene puntjes op de i te zettenu

Kijkduin groen of grauw?

Masterplan Kijkduin:

- Kijkduin-Bad krijgt er 
230 woningen bij

- Kijkduin-Binnen krijgt 
er 700 woningen bij

- Het Storksveld e.o. wordt 
geofferd voor woningbouw

foto ↓ Sylvia van der Linden

We maken de balans op
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Dat de waterscheiding tevens landscheiding is, bewijst 
het landschap waar we nu inlopen. Direct achter de 
drukke Noordelijke Randweg treffen we een boeren-
land, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Tussen 
de bomen een vervallen houten huis. Laatste restant 
van de hoeve van veehouder ome Jaap (Jacobus van 
der Berg) die hier tot aan zijn dood in 2003 woonde. 
Bij het eerste weidehek verschaffen we ons toegang 
tot de polder. Nog meer hekken volgen en we lopen op 
de kade van de Veenwetering. Het is hier stil en de stad 
lijkt ver weg. Een haas springt zigzaggend het weiland 
in. Nijlganzen ruimen onrustig het veld.

Tot stilte gemaand, nadert de groep de zandwinplas 
die in de knik van de wetering achter de kade is uit-

gegraven. De plas is nu (26 september) bevolkt met 
tientallen krakeenden, wilde eenden, slobeenden, 
meerkoeten en nijlganzen. Later in het jaar kunnen 
we hier honderden smienten en andere duikeenden 
verwachten. Op de kade wemelt het dan van de stelt-
lopers die op trek zijn en in de vochtige weilanden hun 
buikje vol eten voordat ze de vlucht naar het warme 
zuiden voortzetten. Deze weilanden zijn een belang-
rijke rustplek in de drukke randstad. 

Het valt op dat wetering en kade veel hoger liggen 
dan het omringende veenweide-landschap. In de 
afgelopen 800 jaar is het veen van de polder door 
ontwatering steeds verder ingeklonken. Het water uit 
de poldersloten moet nu worden opgepompt om het 
af te voeren naar de wetering, die op zijn beurt wel 
vrij uitstroomt in de Oude Rijn. Er zit flink wat hoog-
teverschil in de acht kilometer tussen begin en eind 
van de wetering, want bij de landscheiding staat het 
polderpeil op 30 cm onder NAP en bij de Rijn op 1.20 m 
onder NAP . 

Oud jaagrecht 
De Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder kent van 
oudsher drie weteringen die het water uit de polder 
richting Oude Rijn afvoeren. De Veenwetering is als 
afwatering de belangrijkste. Meer naar het oosten lig-
gen de Schenk of Schei-wetering en de Dobbewatering 
die vlak langs de spoorlijn loopt. Tot in het begin van 
de twintigste eeuw werden de drie weteringen ook 
gebruikt als waterweg. Nog steeds geldt hier het oude 
jaagrecht, het recht om een boot duwend of trekkend 
vrij te laten passeren. De boerenbrugjes moesten of 

Door: Frederik Hoogerhoud

Excursie “Leer het landschap lezen”: De Veenpolder
Net over de grens van de waterscheiding tussen Delfland en Rijnland, 

schaart een kring geïnteresseerden zich rond de excursieleider. In kort bestek 

schetst deze de ontstaansgeschiedenis van het te bezoeken landschap. Nog 

on wetend van het gevaar dat wacht, trekt de groep na deze introductie de 

Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder in.
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hoog genoeg zijn of verplaatsbaar om een praam met 
lading door te laten. Het jaagrecht bestaat nog steeds, 
maar de lage betonnen bruggen waar de koeien nu 
overheen lopen voldoen niet meer aan de eis. De brug-
gen vormen nu ‘s zomers wel een toevluchtsoord voor 
boerenzwaluwen die er hun nesten onder maken. 
Bovenop de brug dansen witte kwikstaarten van koei-
envlaai naar koeienvlaai, snappend naar de kevers en 
vliegen die daarop afkomen.

Mest trekt vogels aan
Het landschap dat we hier zien, ligt er al vanaf de late 
Middeleeuwen. Er is sindsdien weinig veranderd. In 
de dertiende eeuw vestigden de eerste boeren zich 
in de streek. Ze maakten het zompige, voedselarme 
veen geschikt als weidegebied door sloten te graven 
en het zo te ontwateren. Door bemesting ontstond een 
voedselrijkere bodem. Mest trekt insecten aan, waar 
veel vogels op af komen. De vogelstand is dus sterk 
afhankelijk van het boerenland. Iedere vogelsoort kent 
weer zijn eigen voedselvoorkeur en broedomstandig-
heid. Nat weiland trekt grutto’s en tureluurs aan en op 
droger land vinden we scholeksters en kieviten. Dus 
hoe gevarieerder het land des te meer vogelsoorten 
we kunnen aantreffen. In september zijn deze wei-
devogels echter al vertrokken, maar we worden wel 
verrast door twee grote zilverreigers die aan de rand 
van de poldersloot op jacht zijn. Een exotische waar-
neming, want tot voor enkele jaren was deze soort 
niet thuis in ons kikkerland. Maar ook de groepjes 
Hollandse watersnippen die zich plots uit het weiland 
verheffen zijn voor de excursiedeelnemers een niet 
allerdaagse attractie. 

Lonesome highlander
Terwijl de groep met verrekijker de sloten afspeurt, 
rijdt een tractor langszij. De boer komt waarschu-
wen voor een aggressief rund. Aan de overkant van 
de sloot schijnt er in het moerasbosje van Staatsbos-
beheer een Schotse Hooglander te dwalen. Normaal 
geen gevaarlijk beest, maar deze is afgedwaald van 
de groep en daardoor gestrest en onbetrouwbaar. We 
worden dringend aangeraden het bosje te mijden. We 
besluiten om maar niet verder te gaan. Aan de rand 
van de gevarenzone wordt onze blik echter gevangen 
door een zestal ooievaars die deftig tussen het rood-
bonte vee lopen te fourageren. Ze zijn op zoek naar 
emelten, de rolronde larven van de langpootmug. Deze 
kleine rupsjes kunnen grote schade aanbrengen aan 
de wortels van het gras. De boer is dus wel blij met die 
ooievaars. Ze doen nuttig werk.

Maar de mooiste waarneming komt plotseling uit de 
lucht vallen. De achtergebleven excursiegangers krij-
gen het exclusieve zicht op de parel van de polder. Een 
ijsvogel strijkt neer op een paaltje aan de overkant van 
de wetering. Hij zit een volle minuut te sprankelen in 
de volle zon om daarna zijn strooptocht naar vis boven 
het water van de Veenwetering voort te zetten. 
Ook voor ons is de terugtocht aangebroken. Dezelfde 
weg over de veenkade is geen straf. 
Zo dicht bij huis, zo’n bijzonder landschap was voor 
iederen een belevenis. Met dank aan Staatsbosbeheer 
die toestemming gaf voor dit bezoeku

Excursie “Leer het landschap lezen”: De Veenpolder

foto: Bert Hoogerhoud
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Protest leidt tot groene afspraken  
voor Randstadrail

Door: IJsbrand Feeke

De natuurverenigingen, waaronder de AVN, hebben 
onmiddellijk actie ondernomen en een persbericht 
uitgestuurd, waarin geprotesteerd werd tegen de 
kap. Dit resulteerde op 22 juni jl. in een gesprek met 
de gemeente Zoetermeer, HTM en Stadsgewest Haag-
landen. Verantwoordelijk wethouder Pieter Smit bood 
tijdens dit gesprek zijn excuses aan voor de al te dras-
tische aanpak. Wel maakte hij duidelijk dat vanwege 
de veiligheid bepaalde boomkap noodzakelijk is. In het 
gesprek dat volgde zijn afspraken gemaakt over een 
meer gefaseerde en gestructureerde aanpak. 

Om meer inzicht in de situatie te krijgen, hebben de 
natuurorganisaties op 3 september een speciale rit 
gemaakt. Vanuit de bestuurderscabine werd duidelijk 
dat een flink aantal plaatsen van het traject niet over-
zichtelijk genoeg is. Het gaat dan om bomen die te 
dicht op het spoor staan en de zichtlijnen belemmeren. 
De Spoorwegwet van 1875 schrijft voor, dat er binnen 11 
meter vanuit het spoor gemeten geen bomen mogen 
staan. In de huidige situatie staan er op verschillende 
plaatsen bomen binnen het valbereik van de bovenlei-
ding. Ook laat de lage begroeiing langs het schouwpad 
het onderhoudspersoneel te weinig ruimte.

Samen met een deskundige van het onderhoudsbe-
drijf Volkerrail hebben we kunnen constateren dat er 
inderdaad het een en ander moet gebeuren, vooral 
waar het gaat om achterstallig onderhoud. Hiertoe 
zijn afspraken gemaakt. De norm uit de Spoorweg-
wet wordt echter wel gereduceerd tot 4,5 meter. Het 
schouwpad moet tot op minimaal een meter uit het 
pad vrij van groen zijn. 

Binnen de nieuwe norm van 4,5 meter zal het groen-
beeld zorgvuldig van binnen naar buiten worden 
opgebouwd. Zodat er als het ware een groene tun-
nelbak ontstaat met naar buiten oplopende muren 
van groen. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd over een periode van vijf jaar. Waarbij het 
eerste jaar de dringend noodzakelijke werkzaamheden 
plaatsvinden. Daarna wordt geleidelijk toegewerkt 
naar het ideaalbeeld. De betrokken verantwoordelijke 
partijen zullen bij de uitvoeringsplannen nauw con-
tact met de natuurverenigingen onderhouden en ook 
overige belangstellenden informeren. 
Zo is er op 10 november een eerste informatiebijeen-
komst geweest over de volgende stap in het onder-
houdstraject. De noodzakelijke kapvergunningen zijn 
al bij de gemeente aangevraagd. 
De AVN heeft begrip voor de veiligheidsaspecten. We 
hebben er vertrouwen in dat de overleggen zullen lei-
den tot een resultaat dat rekening houdt met zowel 
veiligheid als natuurwaardeu

Afgelopen voorjaar werd Zoetermeer tijdens het broedseizoen opgeschrikt 

door rigoureuze boomkap langs het tracé van Randstadrail. Het zou gaan om 

ca 1000 bomen waarvan er al 70 waren gekapt. 
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Anke de Hoop Ypenburg
Loes van Zee Loosduinen
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, Ecologie
Jan Kees in ’t Veld Rijswijk, Hubertustunnel
Jaap van Loenen Duinoord, Bomen
Ysbrand Feeke Zoetermeer
Arnim van Oorschot Leijenburg, Duivenvoorde corridor
Caroline de Jong-Boon Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Joost Gieskes Benoordenhout, Reigersbergen
Mart Kaastra Scheveningen Noord
Daphne Nicolai Sorgvliet, NWHR
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Leden:
Tim de Frel
Frans Beekman
Hugo van Bergen



De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale  excursies 

naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien 

geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf 

waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Zat. 16 januari 2010 Verzamelen 11.00 uur Adres: Bovenop Houtrustbrug bij halte bus 24
Winterwandeling langs het Verversingskanaal
Hoe belangrijk schoon water was, wisten onze overgrootouders rond 1900. Omstreeks die tijd werd het Verversingskanaal dwars 
door de duinen naar zee gegraven.  Eindelijk was er doorstroming en kon het vervuilde grachtenwater geloosd worden zodat de stad 
niet meer naar een open riool stonk.  Tot 1970 kon je door het kanaal naar zee varen. 

Zat. 13 februari 2010 Verzamelen 11.00 uur Adres:  Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Historie van de bosvijvers
De vijvers van het Haagse Bos hebben hun eigen geschiedenis. Vorm en ligging verraden een menselijk ingrijpen. De vijvers vormen 
de spil van het eeuwenoude bos, dat door de eeuwen heen steeds weer aan vervanging onderhevig is geweest. Veel van onze voor-
vaderen hebben hier zeer zware arbeid verricht. Het water geeft de natuur van nu echter prachtige kansen.

vrij. 19 maart 2010 Verzamelen 15.00 uur Adres: Kwekerijweg 8a, Den Haag
Boomkwekerij op herhaling
Vorig jaar was de excursie naar de boomkwererij in klein Zwitserland een groot succes. Dat kunnen we zonder problemen nog eens 
over doen. Hebt u belangstelling om te horen hoe de Haagse bomen worden gekweekt en bewaard? Kom dan vrijdag 30 januari 2009 
tussen 15.00 en 17.00 uur naar de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a. Aanmelden voor deze excursie is noodzakelijk.

AVN - Excursies

‘Wijs met water in onze woonomgeving’

Het aankomend jaar gaat de AVN meer aandacht besteden aan het water in onze stedelijke omgeving.
Water is een belangrijk natuurelement. Of het nu om oppervlaktewater, grondwater of regenwater gaat, 
we kunnen niet zonder, maar we hebben soms veel te veel. Wat doen wij met al dat water?
In deze Haagwinde starten we met de eerste serie artikelen. Verder kunt u aankomend jaar ook een 
uiteenlopend aantal excursies langs het water verwachten.  En als slotstuk een minisymposium.
Fonds 1818 was zo vriendelijk om dit project financieel te ondersteunen.

De excursies zijn beperkt tot 30 personen. 

Opgave is noodzakelijk o.v.v. uw AVN-Lidnummer 

Liefst per email op excursie@avn.nl 

of telefonisch op 070-33 88 100 (na 18.00 uur)


