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Inhoudsopgave

Doelstellingen

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en
omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering
van natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek enpolitiek over
de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers en beleidsplannen.
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devoorzitter
voorzitter
Van

Wat zijn we zonder water?

D

at Nederland een waterrijk land is, is algemeen

Vandaar die recent alom bepeite wenselijkheid om

bekend. Dat er vele voornemens zijn om ons

bij de verdere ontwikkeling van ons land uit te gaan

land nog waterrijker te maken is nog niet tot ieder-

van groen-blauwe structuren. Dat leidt tot interes-

een doorgedrongen. De plannen om de grote rivieren

sante aanpakken, zowel in het klein als in het groot

meer ruimte te bieden i.v.m. de te verwachte grotere

en al zichtbaar in onze directe omgeving. Op verschil-

waterafvoer zijn al volop in uitvoering. Elders worden

lende plaatsen in Den Haag zijn watergangen en vij-

overloopgebieden aangewezen, polders ontpolderd en

vers voorzien van natuurvriendelijke oevers. Op gro-

gebieden ingericht voor waterberging bijvoorbeeld in

tere schaal wordt gewerkt aan de realisering van de

de Driemanspolder bij Leidschendam en in de Zuidpol-

Groenblauwe Slinger die loopt van het Land van Wijk

der van Delfgauw. In alle nota’s van het Rijk die de laat-

en Wouden (nabij Leiden) via de open ruimten tussen

ste paar jaar op het gebied van de ruimtelijke ordening

Leidschendam en Zoetermeer, via de Balijbossen en

zijn verschenen, worden beschouwingen gewijd aan

het Bieslandsebos (bij Pijnacker-Nootdorp) naar de

de wenselijkheid groen-blauwe structuren overal in

Oude Leede en de Bleiswijkse Zoom (richting Rotter-

het land te versterken, uit te breiden en nieuw aan te

dam). Het zou mooi zijn indien deze aanpak van een

leggen. De provincies werken dat concept momenteel

samenhangend stelsel van oude en nieuwe watergan-

uit in hun structuurvisies en uiteindelijk moeten de

gen, moerassen, bossen en begeleidende landschap-

gemeenten die groen-blauwe structuren via master-

selementen een vervolg zou kunnen krijgen in het

plannen vastleggen in bestemmingsplannen. Voor de

Westland. Met wat nu gaande is in de Zwethzone (ten

Haagse Beek is bijvoorbeeld in het masterplan Kijk-

zuiden van Kwintsheul), is er een begin gemaakt. Daar

duin al een aanzet gegeven voor de verbetering van de

wordt een bestaand water ingericht voor natuur en

loop en de ecologische kwaliteit van dit water.

recreatie. Dat zou met de originele waterlopen in het

Planologisch gezien is water dus een heel sterk struc-

Westland ook moeten en kunnen gebeuren nu de glas-

turerend element geworden in de hedendaagse ste-

tuinbouw toch geherstuctureerd wordt. Goed voor

denbouw (zie Erasmusveld) en bij de ontwikkeling van

het leefmilieu van de Glazenstad, maar ook voor Den

de landelijke gebieden. Het streven daarbij is er altijd

Haag en Midden-Delfland die via het water recreatief

op gericht om meervoudig gebruik van het water te

en ecologisch nog meer met elkaar verbonden raken.

bewerkstelligen, in het bijzonder uit oogpunt van
openluchtrecreatie en het realiseren van ecologische



Frits Prillevitzu

verbindingen.

De algemene ledenvergadering van de AVN is verschoven naar zaterdag 17 april 2010

Agenda en stukken kunnen vanaf medio maart worden opgevraagd bij het secretariaat. 06-44.98.54.56
Ze zullen ook beschikbaar zijn via de website www.avn.nl.
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Wat hebben we veel bereikt !
Twee jaar geleden is de AVN een nieuwe beleidskoers ingeslagen. Niet meer achteraf bezwaar maken tegen plannen, maar
in een zo vroeg mogelijk stadium constructief meedenken en proberen nieuwe plannen te beïnvloeden. We doen dit vanuit
de overtuiging dat daarmee meer kan worden bereikt dan met formele inspraakprocedures en juridisch getouwtrek. Het kost
veel meer energie, maar er wordt ook veel meer bereikt.
nieuwbouw plaatsvindt. Hier heeft onze portefeuilleDoor: Dick Ooms, coördinator portefeuillehouders

Kappen of niet?

Al lang voordat we een nieuwe koers insloegen boekten we aan het bomenfront goede resultaten. Door
het indienen van een zienswijze wanneer we het met
een voorgenomen kapvergunning niet eens zijn en te
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houder Joost Gieskes achter de schermen veel weten
te bereiken om zoveel mogelijk bomen te ontzien bij
de planvorming.

Realisatie Haagse Structuurvisie:
Kijkduin en verder

In de vorige Haagwinde werd uitgebreid aandacht

gaan praten met de groenbeheerder van het stads-

besteed aan de resultaten van onze inzet bij de plan-

deel boekt onze bomencoördinator Bas Steenks vaak

nen met Kijkduin. Het gaat daarbij om méér dan Kijk-

succes. Het geheim daarvan: grote deskundigheid en

duin: het is een testcase voor wat onze nieuwe aanpak

een redelijke opstelling: niet elke boom kan immers

oplevert, en voor de andere uitwerkingsgebieden waar

behouden blijven bij stadsontwikkeling (nieuwbouw,

veel groen op het spel staat, zoals in Scheveningen,

wegenaanleg). In de vorige Haagwinde las u van zo’n

Internationale Zone en Vlietzone. In al die gebieden is

bomensucces: de voorgenomen kap van een bijzon-

de bouwopgave van de Structuurvisie het uitgangs-

dere, scheefgezakte els aan de rand van de Waterpartij

punt. Wat we ook hebben bereikt in Kijkduin, het aan-

in de Scheveningse Bosjes werd voorkomen. Het is maar

tal nieuw te bouwen huizen is niet omlaag gegaan

één voorbeeld in een lange rij: elke maand onderzoe-

en daardoor is er toch veel groene ruimte ingeleverd.

ken we kapvergunningen en regelmatig slagen we er

Om te voorkomen dat Den Haag nog verder zijn eigen

in bomen te behouden.

groen opeet, vinden we dat de politiek kritisch naar de

Soms lukt dat ook op grotere schaal, als er veel bomen

behoefte aan nieuwbouw moet kijken.

op het spel staan bij nieuwbouw-plannen, zoals bij het

Maar, gegeven die bouwopgave, hebben we toch veel

Wijndaelerplantsoen. De geplande nieuwbouw werd,

bereikt met onze aanpak. De plannen zijn heel wat

na jaren van protest en overleg, zodanig gewijzigd dat

groener geworden dan ze waren. Minstens zo belang-

van de honderden bomen die oorspronkelijk gekapt

rijk is dat we nauw betrokken zijn geraakt bij het plan-

zouden worden het grootste deel werd gespaard.

proces, en we door onze constructieve bijdrage veel

Oostduin-Arendsdorp is een ander oud landgoed waar

waardering hebben gekregen bij de gemeente. De AVN

wordt als een serieuze gesprekspartner gezien, en er
zijn veel van onze groene ideeen in het uiteindelijke
Masterplan terrecht gekomen.
Het Erasmusveld was het eerste uitwerkingsgebied
waar we bij betrokken raakten. Ook hier slaagden we
er in, samen met het Haags Milieu Centrum, de plannen aanzienlijk te vergroenen. Daardoor wordt Erasmusveld nu geen gewone nieuwbouwwijk, maar een
ecologische waterwijk, waar veel oorspronkelijk groen
bewaard blijft en verbeterd wordt. Ook hier kunnen we
meepraten in het planvormingsproces.

Succes in de duinen en buiten Den Haag.

De AVN was nauw betrokken bij de plannen met het
Westduinpark. Toen die al vast leken te liggen was de
directeur van de Dienst Stadsbeheer bereid om met
twee AVN-vertegenwoordigers nog eens door het
gebied te lopen om onze bezwaren met eigen ogen
te zien. Hij bleek bereid het ontwerp van en paden
en duiningangen nog aan te passen waardoor meer
groen behouden blijft. We zagen daarom later af van
een reeds ingezette bezwaarprocedure. We streden

Ook buiten Den Haag boekten we successen, zoals bij

ook met succes voor het behoud van de overwinte-

de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan

ringsplaatsen van de meervleermuis in de bunkers van

voor de landgoederenzone Rijswijk. En in Zoetermeer

de Oostduinen.

maakten we met succes bezwaar tegen de bomen-

De Amonsvlakte is een ander duingebied dat ons

kap langs het tracé van de Randstadrail, en tegen de

jarenlang heeft bezig gehouden. Ondanks

dat het

uitvoering van de vierde baan van Snowworld. Al met

oorspronkelijke doel, het tegenhouden van de aan-

al genoeg indicaties dat onze nieuwe aanpak succes

leg van golf, niet werd bereikt, heeft onze inzet wel

oplevert. u

degelijk resultaat gehad. Ook hier zijn de plannen een
stuk groener geworden dan ze eerst waren, met veel

Alle activiteiten en successen staan binnenkort in ons

aandacht voor ecologie. We blijven betrokken bij de

jaarverslag. Kijk daarvoor medio maart op de website

aanleg en het beheer.

www.avn.nl
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Westduinpark vanaf
De Vulkaan richting Scheveningen

“De plannen zijn
heel wat groener
geworden dan
ze waren”
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De populier
Door: Jaap van Loenen
Foto’s: Jaap van Loenen

Een boom in vele gedaanten

I

n de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog, de

heel wat exemplaren verdwenen om plaats te maken

‘hongerwinter’ was er vooral ook gebrek aan brand-

voor meer duurzame soorten. Sommige kregen ech-

stof. Gas en elektriciteit werden niet meer geleverd en

ter de kans om uit te groeien tot zeer grote en mooie

het zeer schaarse voedsel moest toch op een of andere

exemplaren.Vooral de zware en diepgegroefde stam-

manier worden gekookt. Dit koken gebeurde op een

men van deze oudere populieren zijn indrukwekkend.

soort oversized verfblik ‘Majo’ geheten. Hierin werden kleine stukjes hout gestookt. Ook dat hout was
er echter nauwelijks en onder de ogen van de bezet-

De echte populier

Er is een drietal populieren algemeen: de ratelpopu-

ters, werden ongelofelijke toeren uitgehaald om dat te

lier, de witte abeel en de zwarte populier. Die laat-

verkrijgen. Met eenvoudige middelen zag men kans op

ste wordt veelal beschouwd als de echte, hoewel

grote hoogte takken uit bomen te zagen en die naar

de anderen natuurlijk niet minder echt zijn. Je zou

huis te slepen. In het Scheveningse Bosjes staan een

eerder aan de echtheid van de zwarte populier kun-

paar eiken die daarvan nog de sporen dragen.

nen twijfelen, want daarvan zijn er maar weinig over.

De populier als tijdelijke oplossing

Door de lang geleden ingevoerde Amerikaanse en
Canadese populieren ontstonden kruisingen over en

Direct na de oorlog was het met de Haagse bospar-

weer. Hun nakomelingen waren veel sterker dan de

ken droevig gesteld. Om die op korte termijn toch een

oorspronkelijke soorten, die op veel plaatsen werden

redelijk aanzien te geven was een boomsoort vereist,

verdrongen en vaak moeilijk meer zijn te herkennen.

die snel groeit en weinig eisen stelt aan de bodem.

Er is zelfs een wetenschappelijke naam bedacht waar-

De populier voldeed aan de eisen en werd dan ook in

mee je alle kanten uit kunt n.l. Populus euramericana

grote aantallen aangeplant. Inmiddels zijn er al weer

In de bloeitijd geven sommige een grote hoeveelheid wit pluis af. Dit leidde tot de Amerikaanse
naam Cottontree voor de boom en waarschijnlijk ook het Duitse woord Baumwolle voor katoen.
De ratelpopulier, ook wel esp genoemd, heeft dunne
elastische bladsteeltjes en nogal harde lichte blaadjes.
Al bij de geringste windvlagen ritselen dietegen elkaar.
Aan dit gezellige, levendige geluid dankt de boom zijn
naam.
De witte abeel is bekend om zijn “zomer/winter” blaadjes. De bovenzijde donkergroen en de onderzijde viltig
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sneeuwwit. De grauwe abeel verdient nog aandacht
in dit kleine bestek. Hij wordt beschouwd als kruising
tussen de twee boven genoemden. Reeds in de Middeleeuwen werd er melding van gemaakt. Hij heeft
meestal een kromme stam en groeit soms in wonderlijke vormen. Door de wortelopslag kan hij bovendien
‘stoven’ vormen die grote afmetingen kunnen hebben.

Herkennen

Aan het blad zijn populieren gemakkelijk te herkennen. Zelf houd ik altijd de driehoeksvorm in
gedachte, waarmee ik er meestal wel uit kom.
Alleen bij de ratelpopulier moet je wat fantasie hebben. Die blaadjes zijn eigenlijk meer rond.
In de winter zijn er de grote bruine, wat kleverige
knoppen, de diep gegroefde stam en de ruitvormige
cellen op de hogere takken waarop nog geen schors
is gevormd. Door de snelle groei is het hout van
grote betekenis voor bijvoorbeeld de papierindustrie. Verder worden sinds mensenheugenis klompen gemaakt van populierenhout. Maar ook kratten
en lucifers. Voor duurzaam timmerwerk is het niet
geschikt en als brandhout heeft het geen waarde.
Op veel plaatsen geeft de populier een bijzonder karakter aan het landschap als beplanting langs de wegen.
Als parkboom is de Italiaanse populier van belang door
zijn cipresachtige groei met naar boven gerichte takken. Deze boom is een mutatie van de zwarte populier
en wordt dus gerekend tot de echte!u
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

De Scheveningse haven
Iedere Hagenaar kent de Scheveningse haven. Toch is die er pas een eeuw.

kon landen. Eerst de pink die later werd doorontwik-

Vanouds landden de vissersschepen op het strand. Dat veranderde na de

keld tot de bomschuit. In Scheveningen lagen in de

stormvloed van 1894. De haven is gewoon een verlengstukje van de zee.

de vloed op het zand droogvielen. Vooral ‘s winters

En een verzamelplaats voor vissen en vogels.

negentiende eeuw wel 150 bomschuiten die tijdens
was dat gevaarlijk en vrijwel de hele negentiende
eeuw werden er plannen gemaakt voor een veiliger
haven. De gemeente ‘s-Gravenhage - waar Scheve-

Door: Frans Beekman

Havengezicht Scheveningen,
ca. 1920. Coll. F. Beekman (met
dank aan J. van Loenen)

ningen toen ook al bijhoorde - zag echter op tegen de

D

hoge kosten en het hoogheemraadschap van Delfland

lijk alleen de riviermonden gebruiken als haven. In de

verandering in deze besluiteloosheid. De helft van de

vissersdorpen langs de kust ontwikkelde men daarom

vloot werd zwaar beschadigd en 25 bommen lagen als

een scheepstype met vlakke bodem dat op het strand

wrakhout tegen de strandweg.

e Hollandse kust heeft een langzaam oplopende

was bevreesd voor de kustveiligheid. Een stormvloed

oever met zandbanken. Schepen kunnen eigen-

tijdens de nacht van 22 op 23 december 1894 bracht

Onder leiding van directeur gemeentewerken ingenieur I.A. Lindo komt in 1897 de nog steeds bestaande
basaltmuur met gietijzeren leuning tot stand. Deze
heeft een holle zeezijde om de golven te breken. Delfland bouwt meteen drie nieuwe strandhoofden. Toch
waren er nog verschillende acties van Scheveningse
vissers nodig voor er werd besloten tot het graven van
een haven. Mede door krachtig optreden van minister van Waterstaat, ingenieur Cornelis Lely, wordt het
havenplan verwezenlijkt. In 1903, negen jaar na de
storm is de (Eerste) Binnenhaven gereed!

Schepen in de haven

De prentbriefkaart omstreeks 1920 van fotograaf J.
van der Markt laat dit goed zien. Aan de rechterkant
liggen tientallen zeilloggers met aanduidingen als
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SCH 239 en SCH 369. Ze worden met een stoomsleepboot de haven uitgebracht. Een tweede sleepbootje
trekt de oude bomschuit SCH 53 naar zee. Links zien
we de aanlegsteigers. Mijn Scheveningse ooms speelden in hun jeugd graag op deze ‘breggetjes’. Achter
de haven zijn de stuivende zeereep en de gietijzeren
vuurtoren uit 1875 te zien. Aan de kop van de haven
staan mooie redershuizen, waar je vanuit de erker een

als spiering, zeebaars, dikkopje en zeedonderpad. Er

Eerste Binnenhaven Scheveningen,

eersteklas uitzicht op de haven hebt.

zwemt vast wel eens een gulletje ( jonge kabeljauw)

ca. 1965. Coll. F. Beekman

De tweede foto is 45 jaar later omstreeks 1965 op

of wijting naar binnen en ook platvis. Vroeger kon je

dezelfde plek genomen. De leegte valt op: slechts

dat zien als de kruisnetvissers bij de haveningang hun

enkele vissersschepen liggen aan de kade. Het laat

net ophaalden. Op de kade ligt allerlei eetbaar afval

het einde zien van de oude vleetvisserij op haring. Nog

en daar komen de zilver- en mantelmeeuwen op af.

steeds domineert de vuurtoren. Aan de westkant ver-

Er scharrelen steenlopers en een enkele scholekster

rees in 1964 de nieuwe visafslag naar een ontwerp van

of blauwe reiger rond. Zeldzamer zijn de vorkstaart-

de Haagse architect Sjoerd Schamhart. Dit gebouw

meeuw, burgemeester en drieteenmeeuw. Er mag

verving de oude visafslag die in 1935 was gebouwd aan

trouwens best eens een rapport met de natuurwaar-

de Tweede Binnenhaven die in 1931 ter uibreiding van

den van de Scheveningse haven verschijnen. En bij

de capaciteit gegraven was. Overigens kan het getij in

alle plannenmakerij voor Scheveningen zou ook een

de hele haven doordringen omdat er geen sluis aanwe-

eilandje voor kustbroedvogels niet misstaan.

zig is. Daarom wordt de haven tot buitendijks gebied

Nu, in 2010, zijn we weer 45 jaar verder en is het beeld

gerekend. Dat is goed te merken bij springvloed als

uit 1965 niet sterk veranderd. Vóór de visafslag lig-

ook de kaden onder water lopen.

gen vaak kotters uit Urk, Stellendam en Denemarken

Meer dan meeuwen

die tong en schol aanvoeren. Daar tegenover liggen
de enorme hektrawlers die op verre oceanen vissen.

Het zeewater van de Scheveningse haven is tegen-

Deze vriesfabriek-schepen brengen veel horsmakreel

woordig redelijk schoon en dat blijkt uit de vissende

aan wal die diepgevroren naar Zuidoost-Azië gaat.

vogels. Regelmatig zie je aalscholver, fuut en dodaars

De AVN nodigt u uit met deze Haagwinde in de hand

naar voedsel duiken. ‘s Zomers flitsen de visdiefjes het

eens naar de Eerste Binnenhaven in Scheveningen

water in. Welke vis zit er? Vermoedelijk dezelfde als in

te gaan en het havenlandschap met vogels in ogen-

de kustzone van de Noordzee, dus opgroeidende vis

schouw te nemen!u
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Aanleg OV–tunnel ten koste van
Om de verkeersproblemen op het traject langs de Koninginnegracht aan te kunnen pakken, is de gemeente van plan een
tramtunnel aan te leggen. Zodoende zou het kruisende autoverkeer niet meer in conflict hoeven te komen met de trams, die
met een steeds hogere frequentie moeten gaan rijden. Maar dat gaat waarschijnlijk ten koste van de monumentale kastanjes
en een rij volwassen platanen.
Door: Bas Steenks

O

m de mogelijkheid voor ondertunneling van de

minimaal 12 exemplaren van een rij van 25 monu-

trambaan te onderzoeken, heeft het college in

mentale paardenkastanjes worden gerooid. Daar-

oktober 2009 opdracht gegeven tot een quickscan

naast is het heel waarschijnlijk dat de overige bomen

voor verschillende tunnelvarianten. Hieruit zijn drie

tijdens of zelfs na de uitvoering van de tunnelwerk-

mogelijkheden gekomen. Eén tunnel loopt onder de

zaamheden alsnog zullen afsterven. De invloed van

rijbaan van de Koninginnegracht, één tunnel onder

de ingrijpende werkzaamheden op de wortels en de

de gracht zelf en één tunnel onder de rijweg van de

zware takken boven het water zal voor de bomen

Koningskade en de Raamweg. Omdat alleen de tweede

desastreus zijn.

variant binnen het budget van 100 miljoen euro past,

In 1999 hebben deze bomen hun monumentale sta-

heeft het college opdracht gegeven voor het verder

tus verkregen. Niet alleen omdat ze uit 1930 dateren

uitwerken van deze grachtvariant.

en inmiddels 80 jaar oud zijn, maar ook omdat de

Slechtste keus voor de bomen

beschermd stadsgezicht. De conditie van de bomen

Helaas is nu al te voorspellen dat de goedkoopste

is, zeker gelet op hun leeftijd, goed te noemen. Boven-

variant voor onder de grond, de slechtste keus is voor

dien zijn ze niet of nauwelijks aangetast door de kwa-

het bomenbestand langs de gracht. Bij realisatie van

lijke kastanjebloedingsziekte.

deze tunnel zal een groot aantal monumentale kastanjes, die tussen de Javastraat en Riouwstraat langs
de kade staan, gekapt moeten worden. Een keus die
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bomen op deze locatie onderdeel vormen van een

Kandelaarvormige kroon

Het meest opvallende aan de bomen is hun bij-

van grote invloed zal zijn op het monumentale beeld

zondere kroonvorm, die in de loop van vele jaren

van dit historische stadsgezicht. Het zou de eerste keer

is ontstaan. Deze kroonvorm is te danken aan de

zijn dat, sinds Den Haag zijn lijst met monumentale

standplaats tussen trambaan en gracht. Beide

bomen koestert, de stad zulke oude bomen offert voor

standplaatsfactoren vergen een specifieke vorm van

een verkeersoplossing. Tot op heden is de beschermde

onderhoud. Aan de trambaanzijde moet regelmatig

status van alle Haagse monumentale bomen altijd

gesnoeid worden om trambaan en bovenleiding vrij

gerespecteerd.

te houden van takken. Daarnaast biedt de locatie

Voor de aanleg van de voorgestelde variant moeten

naast de gracht de mogelijkheid om de bomen vrij

n monumentale bomen
Raadscommissie niet eens
met college
Op 21 januari j.l. werd de OV-tunnel
behandeld in vergadering van de
raadscommissie Verkeer, Milieu en
Leefomgeving.

Hierbij waren ver-

schillende insprekers aanwezig, die
allemaal bezwaar maakten tegen de
grachtvariant. Opvallend hierbij was,
dat alle insprekers het verlies van de
monumentale bomen als belangrijk
tegenargument gebruikten. Namens
de AVN benadrukte voorzitter Frits
Prillevitz, de grote waarde van de
bedreigde bomen. Tijdens de vergadering werd wel duidelijk dat veel raadsleden geen voorstander zijn van de
grachtvariant. Sommige willen, net als

Zoek de verschillen.....
Dezelfde plek langs de Koninginnegracht. Heden en toekomst?
Een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Als de tunnel onder
de gracht komt te liggen, dreigen de kastanjes te sneuvelen.
Foto’s J.S.H Gieskes

reizigersorganisatie ROVER, helemaal
geen tunnel. Verder hadden het Haags
Milieu Centrum, De Vrienden van Den
Haag en de Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark gefundeerde
bezwaren tegen deze ‘meest boomonvriendelijke’ variant. De commissieleden bleek nog lang niet overtuigd
van de noodzaak van de grachtvariant.
De wethouder zegde toe, dat voor het
zomerreces een bredere studie naar
alternatieve oplossingen klaar isu
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uit te laten groeien. De takken boven het water van de
gracht behoeven niet te worden gesnoeid. De groendienst van Den Haag heeft deze mogelijkheid altijd

Groot boomnieuws

Den Haag wist zich in 1997 in Nederland (en in

benut om een unieke boomrij te creëren.

de wereld) op het terrein van bomen op de kaart

Ook bijzonder in deze situatie is, dat bij deze kastanjes-

te zetten, door de unieke verplanting van een

oort sprake is van de variëteit ‘Baumannii’, die geken-

monumentale kastanje op de Koekamp. Als deze

merkt wordt door haar specifieke kandelaarvorm. De

grachtvariant wordt uitgevoerd zal Den Haag

hoofdtakken groeien eerst horizontaal om vervolgens

wederom voor groot boomnieuws zorgen. In dit

een verticale groei aan te nemen. Zodoende krijgt de

geval door het om zeep helpen van een hele rij

kroon de typische kandelaarvorm, die door haar zware

monumentale kastanjes.

takken boven het water nog eens extra geaccentueerd wordt. Kortom, deze bomen vormen een uniek
en onvervangbaar beeld, dat perfect past binnen het
beschermde stadsgezicht.
Maar behalve deze kastanjes worden nog meer bomen

toch moet komen, dan pleit de AVN voor een andere

bedreigd door de voorgestane tunnelvariant. Ook de

variant. In de quickscan wordt namelijk een moge-

50 gezonde platanen die tussen Bosbrug en Javastraat

lijkheid genoemd waarbij geen enkele boom hoeft te

langs de gracht staan, zullen gerooid moeten worden.

sneuvelen. Dat is de ‘Koningskadevariant’, waarbij de

Deze platanen zijn niet monumentaal, maar hebben

tunnel onder de Raamweg en de Koningskade wordt

inmiddels wel het volwassen stadium bereikt. Het

aangebracht. Deze is weliswaar duurder, maar laat

gehele aanzien van de gracht zou er in een klap door

het aangezicht van dit deel van de stad onaangetast.

verminkt worden. En het betekent een zeer ernstig

We zouden het heel logisch vinden als het college ook

verlies van belangrijk groen voor onze stad.

opdracht zou geven voor het verder uitwerken van

Boomvriendelijke variant
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deze boomvriendelijke variant.u

De AVN kan en wil geen uitspraak doen over de vraag

Bas Steenks is boomdeskundige en lid van de Adviesraad

of een tunnel al dan niet nodig is, maar als deze er

Monumentale Bomen

Verversingskanaal goed voor waterkwaliteit Den Haag
Als er één waterweg belangrijk is voor Den Haag, dan is dat wel het Verversingskanaal. Voor de Hagenaar is het gebruik
een beetje onzichtbaar. Het is nogal stil op dit water, waar alleen de woonboten langs de Conradkade enige levendigheid
aan de oevers geven. Het belang zit hem ook niet zo zeer in het uiterlijk, alswel in de inhoud. Door dit kanaal wordt nu
het overtollige oppervlaktewater naar zee geloosd en daarmee houdt de stad droge voeten. Maar in het verleden was
dit de rioolafvoer van ‘s-Gravenhage.
Door: Aletta de Ruiter

de Groot Hertoginnelaan, waar een stoomgemaal voor

D

de doorstroming van het water zorgde.

e naam zegt veel over de oorspronkelijke nood-

Het afvalwaterprobleem van Den Haag was echter zo

zaak van deze uitwatering naar zee. Naast de

groot dat doorspoeling van het grachtwater niet kon

lozing van overtollig boezemwater was dit kanaal

voorkomen dat afval en fecaliën zich ophoopten op de

vooral belangrijk voor de kwaliteit van het Haagse

bodem van de grachten, waardoor de stank niet uit de

oppervlaktewater. Eeuwenlang hebben de grachten

stad verdween. De doorstroming was ook sterk afhan-

van Den Haag namelijk gediend als riool van de stad.

kelijk van de waterinlaat uit de Maas bij Vijfsluizen in

Toen de bevolkingsgroei in de negentiende eeuw

Schiedam.

explosief toenam, besloot het gemeentebestuur in

Tot 1917 werd het rioolstelsel van de stad zo ver uitge-

1893 om de gehele stad van riolering te voorzien. Maar

breid, dat het afval niet meer in de grachten hoefde te

dat zou de onhygiënische omstandigheden van het

worden geloosd, maar met een persleiding tussen de

stadswater alleen maar verergeren, omdat de riolen

twee sluizen van het Verversingskanaal terecht kwam.

in eerste instantie allemaal op de grachten uitkwa-

Dan kon het met laag water door de openstaande

men. Bovendien loosde de opkomende industrie van

zeesluis de Noordzee in zakken. Omdat dit gedurende

Den Haag haar afvalwater ook op de grachten. Een

de tijdstippen van hoogwater toch nog zorgde voor

doorspoeling naar zee via het in 1888 gereed gekomen

een stinkende poel van afvalwater, groef Den Haag in

Verversingskanaal was dus zeer noodzakelijk voor de

1917 de persleiding door tot in zee, waardoor er een

volksgezondheid.

constante stroom van rioolafvoer plaats kon vinden.

Doorspoeling van het grachtwater

lijk had opgelost, hadden we nog wel een poosje last

Na de aanleg van het kanaal kon het vuile water aan-

van passerend afvalwater uit Delft en achterliggende

vankelijk uitsluitend bij eb op zee lozen. Om het achter-

regio, dat het rioolwater ook op de gracht loosde en

land te beschermen tegen invloeden vanuit zee waren

via de Delftse Vliet en het Verversingskanaal naar zee

twee sluizen gebouwd: de zeesluis op de plek van het

afvoerde. Dat stopte pas toen Delft ook ondergronds

latere Norfolkterrein en de binnensluis ter hoogte van

ging met de riolering.
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Problemen uit het achterland

ciliteerd, kon Delft met een korte persleiding

Maar ook na uitbreiding van het ondergrondse riool-

volstaan om aan te sluiten op de Haagse

stelsel bezorgde het achterland en met name Delft de

rioolinfrastructuur. Den Haag liet daar

gemeente Den Haag nog vaak vieze grachten. Zowel

natuurlijk flink voor betalen, maar het gaf

de huishoudens als de Delftse industrie maakten

capaciteitsproblemen bij tijden van groot

namelijk gebruik van het robuuste Haagse rioolstelsel

aanbod, zodat de riolering alsnog regelmatig

om hun afvalwater naar zee te transporteren. Omdat

op het Haagse stadswater overstortte, met

de aftakking naar Rijswijk al door Den Haag was gefa-

stankoverlast als gevolg. Daarvoor kwam
pas een oplossing toen Delft besloot om een

Historische plannen
Al eerder in de geschiedenis waren er plannen om het grachtwater naar zee af te voeren. Die strandden meestal op bezwaren van het hoogheemraadschap van Delfland, dat
vreesde voor de veiligheid van de kust als de duinen doorgraven zou worden. Het eerste

1960 werd er echter door de Delftse industrie
ook nog op de boezem geloosd.

Vuile stranden

plan stamde uit 1640. De tijd toen Constantijn Huygens de Scheveningseweg aanlegde

De vervuiling van het oppervlaktewater

en bedacht dat er parallel aan de weg ook een kanaal naar zee zou kunnen lopen. Het

was vanaf dat moment sterk gereduceerd,

tweede serieuze plan werd in 1773 gelanceerd en betrof een kanaalverbinding via Was-

maar dat kon nog niet gezegd worden van

senaar naar de Oude Rijn. Wegens politieke onrust ging dat niet door. In 1824 stelde

het Noordzeestrand. Het ongezuiverde

burgemeester Copes van Cattenburch voor om een kanaal naar Scheveningen te graven.

rioolvocht dat uit de persleidingen in zee

Tussen 1832 en 1863 werkte men met flinke tussenpozen aan het kanaal dat nu nog

stroomde sloeg bij zuidwesten wind mak-

steeds tussen Koninginnegracht en Raamweg ligt. Op 100 meter van de zee werd echter

kelijk neer op het Scheveningse strand.

gestopt omdat Delfland vreesde voor de veiligheid van het achterland en de Schevenin-

Dit probleem was al direct ontstaan na de

gers het vuile grachtwater van Den Haag niet langs de voordeur wilde hebben. Na dat

opening van het Verversingskanaal in 1888.

debacle besloot de gemeente Den Haag aan de zuidwestzijde van de stad een kanaal te

Hetgeen tot grote protesten leidde van de strandex-

graven; dwars door de toen nog ongerepte duinen.

ploitanten. Sinds de persleiding er lag, probeerde men

Hiervoor was het gemeentebestuur echter afhankelijk van de toestemming van groot-

dit probleem te vermijden door het uitstroompunt

hertogin Sophie, de enige dochter van koning Willem II en Anna Paulowna. Zij had land-

van de rioolafvoer verder in zee te leggen. Dit hielp

goed Sorghvliet in bezit dat toen nog reikte van de Scheveningseweg tot en met de

maar gedeeltelijk, want de toename van rioolvuil in

landerijen van Houtrust. Sophie zag de noodzaak van verversing van het grachtwater

combinatie met ongunstige wind liet nog heel vaak

wel in en schonk de grond voor het kanaal aan de gemeente. Echter, onder voorwaarden.

een bruine smurrie op het Scheveningse strand ach-

Ze bedong dat de oevers van het kanaal nooit bebouwd zouden mogen worden zonder

ter. Pas in de vijftiger jaren kwam biologische reiniging

toestemming van haarzelf of haar nazaten. Dat servituut geldt tot op de dag van van-

voorafgaand aan de lozing op zee ter sprake. Voor dit

daag en is de reden dat het kanaal er nog zo ongeschonden bijligt. Projectontwikkelaars

plan tot uitvoer gebracht kon worden, passeerde nog

vangen tot op heden bot bij de Duitse familie Von Sachsen Weimar als ze bouwplannen

verschillende andere afvoermogelijkheden de revue. Er

indienen. Zelfs in 2003 moest lang worden onderhandeld om de dam aan te leggen die

werd nog heel veel geruzied tussen Den Haag en het

nodig was voor een betere verkeersdoorstroming.♦
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eigen persleiding naar zee aan te leggen. Tot

Hoogheemraadschap van Delfland. Den

ristorm van 1953 nog vers in het geheugen wilde het

Haag wilde graag zelf het beheer over

Hoogheemraadschap van Delfland zo snel mogelijk

een eigen rioolwaterzuivering voeren,

van de open kustverbinding af. Reden waarom men

omdat dat financieel gewin opleverde.

besloot de uitgang van het kanaal te dempen. Een

Het Hoogheemraadschap zag de nood-

nieuw boezemgemaal vlakbij de afdamming van het

zaak voor de hele boezem van Delfland

Verversingskanaal verving in 1977 het oude rioolge-

en maakte aanspraak op de aanleg van

maal bij de binnensluis. Met een capaciteit van 11,8

rioolzuiveringsinstallaties. Pas in 1967

kubieke meter per seconde leek dit gemaal Den Haag

werd een mechanische zuiveringsinstal-

en achterland wel droog te kunnen houden. Bij de

latie in Houtrust in gebruik genomen en

wateroverlast in 1998, waarbij het Westland gedeel-

werd het uitstroompunt nog verder in

telijk natte voeten kreeg, bleek de capaciteit toch niet

zee gebracht. De stranden werden weer

groot genoeg. Na de renovatie in 2008 is de uitslag

schoon en bruikbaar voor toeristen.

van het gemaal opgeschroefd naar 19,3 kubieke meter

Kustveiligheid essentieel

water per seconde. Noodzakelijk om een groot wateroverschot binnen 24 uur uit te malen.♦

Vanaf dat moment was de functie van
het Verversingskanaal gereduceerd tot
de afvoer van een overschot aan schoon
boezemwater. Dat kon makkelijk worden
afgevoerd via de nieuwe sluis die tussen
kanaal en tweede binnenhaven was aangelegd. Met de gevolgen van de februa-

Invloed op de natuur
De lozing van koelwater door het Gemeentelijk Energiebedrijf in het Verversingskanaal heeft er decennialang voor gezorgd dat het water van de Haagse grachten
niet dichtvroor. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de hoeveelheid watervogels in de stad. In de strenge winter van 1963 was het open grachtwater het enige
toevluchtsoord voor duizenden watervogels uit de hele regio. Troffen we voor die tijd alleen maar wilde eenden in de Haagse grachten, vanaf 1963 waren hier ook
watervogels te vinden die doorgaans zeer schuw waren en alleen in de polder voorkwamen. Meerkoeten, futen, blauwe reigers en kokmeeuwen hadden het voedselrijke grachtwater gevonden en hebben zich sindsdien aan het stadsleven aangepast.
Het water van het Verversingskanaal is inmiddels schoon. Middenin de stad ligt de waterverbinding nu voornamelijk mooi te zijn. Met dank aan de voorwaarden die
groothertogin Sophie bij de overdracht van de grond opstelde. De natuur heeft nog steeds voldoende ruimte langs de oevers van het kanaal. De bosschages en veldjes
dienen niet alleen als ecologische verbindingzone, maar bieden tevens een belangrijke schuil- en fourageerplaats voor trekvogels. Vanaf de Houtrustbrug hebben
we het hele jaar zicht op een reigerkolonie en zien we aalscholvers met gespreide vlerken hun veren drogen. Even verderop drijft een troep zwanen. De natuur is hier
dichtbij en belangrijk voor de stad.♦
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Amerikaanse ambassade en groe
De nieuwbouw van de Amerikaanse Ambassade trekt al enige jaren de aandacht van de pers. De haast van Den Haag om de
US-Embassy naar de voormalige hondenrenbaan in Wassenaar te verplaatsen, stagneert voorlopig wegens geldgebrek.

Door: Joost S.H. Gieskes

ting overeind. En er komt een grote waterpartij,

De aanvang van de bouw is gekoppeld aan het

omdat de Waterwet van het Hoogheemraad-

beschikbaar stellen van de financiën. Onlangs

schap voorschrijft dat er bij bebouwd gebied

Het zou wellicht aantrekkelijk zijn een kro-

is gebleken dat het project, vanwege de reces-

voldoende waterbergingscapaciteit moet zijn.

niek te schrijven over het emotioneel verlopen

sie, niet eerder dan in 2016 op de Amerikaanse

Zo’n grote vijver geeft extra mogelijkheden voor

besluitvormingsproces tot de aanwijzing van de

begroting komt te staan. Als tegen die tijd door

natuur.

hondenrenbaan als nieuwe locatie voor de Ame-

de regering van de Verenigde Staten goedkeu-

rikaanse ambassade. De definitieve oplevering

ring wordt verleend, mag men ervan uitgaan

van het ambassadecomplex zal echter nog jaren

dat niet eerder dan omstreeks 2018 met de

in beslag nemen. Voor een stuk geschiedschrij-

bouw wordt begonnen.

leverd, zijn er momenteel grote graafmachines

ving is het dus nog te vroeg. Als hoogtepunt in

Het tot nu toe -door Wassenaar op website en

in de weer om de grond te saneren. Alhoewel

dit traject mag wel de bijeenkomst op 25 mei

brochures- gepresenteerde bouwcomplex klopt

Wassenaar ernaar streeft om zo veel mogelijk

2005 worden vermeld, waar ‘s-Gravenhaags

niet meer. Verscherpte veiligheidseisen maken

bomen te behouden, moest niettemin groen

burgemeester Wim Deetman werd geconfron-

een nieuw ontwerp nodig. Daar zal een andere

worden verwijderd ten behoeve van die sane-

teerd met meer dan 600 vastberaden Hage-

architect voor worden aangetrokken, die zich

ring.

naars. Hun grootste woede betrof het plan om

echter wel aan de eisen voor bouwoppervlak en

De vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede

de nieuwe ambassade op het landgoed Clingen-

bouwhoogte moet houden zoals afgesproken in

Wereldoorlog gaf de nodige vertraging bij deze

dael te bouwen. Men zou deze bijeenkomst de

het door de gemeente Wassenaar vastgestelde

werkzaamheden. Ook in de noordelijke hoek

katalysator kunnen noemen tot de keuze van de

bestemmingsplan.

naast de tennisbaan, waar nog niet is gegraven,

uiteindelijke locatie: de hondenrenbaan langs
de Benoordenhoutseweg, vlak achter de Tank-

Het inrichtingsplan

Bodem met oorlogsverleden

Omdat het terrein ‘schoon’ moet worden opge-

blijkt een overvloed aan metaal in de grond te
zitten. Er staan hier veel boomsingels. Wasse-

Aangepast op een nieuwe bouwontwerp

naar staat daarbij voor het dilemma om zo veel

tegenover het Automobielmuseum. Door een

moeten natuurlijk ook het inrichtingsplan en

mogelijk bomen te sparen, terwijl de grond toch

grondaankoop van de gemeente Den Haag in de

beplantingsplan opnieuw worden vastgesteld.

schoon moet. Als er geen grote tegenslagen

jaren zeventig van de vorige eeuw is dat terrein

Daarbij blijft de keus voor een natuurlijke, land-

meer komen, verwacht men het saneringskar-

eigendom van Den Haag, maar ligt het op het

schappelijke inrichting met inheemse beplan-

wei begin april 2010 af te ronden.

gracht en de buitenplaats Oosterbeek en schuin

grondgebied van Wassenaar. Om die reden kon
Den Haag het terrein overdragen, maar beslist
Wassenaar over het bestemmingsplan en de
daaraan gekoppelde vergunningen.
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Uitstel bouw wegens geldgebrek

ene compensatie
Overdracht aan de Verenigde Staten

Zowel Den Haag als Wassenaar streven naar
een spoedige overdracht van de grond aan de
Verenigde Staten. Als het terrein schoon is,
wordt er een hek omheen gezet en hebben
beide gemeentes er niets meer te zoeken. Ze
willen dan ook van de verantwoordelijkheid en

Een eerste schetsontwerp
van de Am. ambassade
langs de Benoordenhoutseweg
afb: gem. Wassenaar

de beheerkosten af. De gemeentes hopen ook
dat een opgeleverd, bouwrijp terrein druk zet

projecten, die de ecologische verbinding tus-

plas-dras gebiedjes, aanleg en verbetering van

op de VS om zo spoedig mogelijk te gaan bou-

sen de duinen van de Waalsdorpervlakte en

duikers, verdieping van een deel van de tank-

wen. Maar om het terrein niet jarenlang braak

de Schenkstrook moeten verbeteren. Het is

gracht, natuurvriendelijke oevers en een hoge

te hoeven laten liggen is er nu al een plan om

een gedetailleerd plan om op diverse plaatsen

eekhoorntjesverbinding over de Benoorden-

het tijdelijk in te zaaien en te gebruiken als wei-

kleine ingrepen toe te passen die de huidige

houtseweg naar het Haagse Bos. De gemeente

degebied ten behoeve van een kudde schapen.

barrieres in de ecologische verbinding ophef-

Wassenaar zal het plan binnenkort op zijn web-

fen of verbeteren. Hierbij moet men denken aan

site plaatsen.u

Ecologische verbindingen

de aanplant van groen op lege plekken langs

Als pleister op de wonde voor het weggeven van

wegen en watergangen; de verbetering van

dit groene gebied, hebben de gemeentes een

het NORAH-ecoduct; de aanleg van een droge

herstelplan voor de ecologische verbinding tus-

faunatunnel onder de Landscheidingsweg,

sen duinen en veenweidegebied bedacht.

De Benoordenhoutseweg krijgt een
eekhoornverbinding.van natuurlijke
materialen boven de weg om de boomkruinen met elkaar te verbinden.

Den Haag en Wassenaar hebben daarvoor een
ambitieus plan opgesteld, daarbij geadviseerd
door een biogeograaf. Het Rijk heeft hiervoor
een aanzienlijke subsidie beschikbaar.
Het zwaartepunt van deze groene compensatie zal rondom de nieuwe locatie van de Amerikaanse ambassade liggen maar staat los van
het bouwproject. Er is al een start gemaakt met
enkele onderdelen.
Het compensatieplan bestaat uit circa 62 deel-
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Meeuwen, zand en shovels
In Kijkduin groept een enorme troep meeuwen samen bij de zandsuppletie die daar op het strand gespoten wordt. De vogels
worden aangetrokken door de levende zeediertjes die samen met het zand aan land worden gebracht. Het zorgt al maandenlang voor een spectaculaire natuurvertoning.

Door: Aletta de Ruiter
Foto: projectbureau
Delflandse Kust

H

et zal niemand ontgaan zijn dat er hard wordt

zelf al dood is. Dat zijn de schelpen die normaal in de

gewerkt aan de Nederlandse kust. Miljoenen

vloedlijn aanspoelen. Nu de weekdiertjes met het zand

kubieke meters zand worden uit zee aangevoerd om

meegezogen worden, vormen ze een welkome maal-

de zwakke plekken in de kustlijn voor te bereiden op

tijd voor de kustvogels.

een toekomstige zeespiegelstijging. De Delflandse

Met zoveel schelpen op het strand vallen de verschil-

kust en Scheveningen zijn twee van de in totaal tien

lende soorten en groottes extra op. Geoloog Bert van

zwakke schakels.

der Valk, die de zandwinning wetenschappelijk begeleidt, wijst ons op de enorme hoeveelheid scheermes-
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De aanvoer van het zand brengt opeens het zeeleven

sen in alle formaten. “Normaal vind je alleen de vol-

onder handbereik. De meeuwen zitten er niet voor

wassen exemplaren, maar nu zie je ook schelpen van

niets. Het zand komt uit winplaatsen die minstens 20

jongere leeftijd.” begint hij zijn uitleg. “Verder vallen de

meter onder de zeespiegel liggen. In die zandbodem

otterschelpen op. Dat zijn grote witte slikschelpen met

leven onder andere weekdieren (mollusken) waar-

een bruine rand die sinds enkele jaren weer veel meer

van we meestal alleen het skelet kennen als het dier

in de Noordzee voorkomen. We signaleren de klimaat-

verandering aan de gemiddelde temperatuur van het
zeewater aan de bodem. Sinds tien jaar is de tempera-

Project Delflandsekust en Scheveningen

Eind 2008 startte het project Delflandse kust bij Hoek van Holland. Over de gehele lengte

tuur van het Noordzee-bodemwater met anderhalve

tussen Hoek en Kijkduin is voor de bestaande zeereep een extra duinenrij aangelegd. Tussen

graad gestegen, Daar profiteert de otterschelp van. De

het nieuwe duin en de oude zeereep ligt voor ’s-Gravenzande een nieuwe duinvallei. Nu nog

broedval is nu veel succesvoller dan eerst”.

kaal zand, maar dat belooft straks veel nieuwe duinnatuur. Het strand wordt uitgebreid tot
200 meter breedte bij eb. In totaal brengen de zandzuigers tijdens drie winterseizoenen en

Wat ook opvalt, is de donkere kleur van het zand dat in

een zomer 18,5 miljoen kuub zand uit zee naar de kust. Als het werk dit voorjaar in Kijkduin

Kijkduin wordt opgespoten. “Dat komt door een hoe-

stopt, volgen nog werkzaamheden bij Monster, Kijkduinpark en het Westduinpark. Uiterlijk

veelheid slib. De zeebodem op -20m bestaat nu een-

eind 2011 moet het klaar zijn. In Scheveningen wordt alleen een breder strand aangelegd.

maal niet alleen uit zand, maar bevat ook wat slib. Slib

De kustversterking krijgt daar een nieuw dijklichaam onder de boulevard.

is een mengsel van fijn zand, silt en klei dat in de loop
der eeuwen met de rivieren mee uitgespoeld is en in
zee is neergedaald”. Van der Valk vertelt dat bij het uit-

dat van nature al snel herstel plaatsvindt. Gezien de

zoeken van de winplaatsen is gezocht naar sediment

levensduur van die diergemeenschappen, kunnen we

met maximaal 2 % slib en niet meer dan 3% schelpen.

verwachten dat die binnen vijf jaar weer hersteld zijn”.

“Per slot willen we de zandkust handhaven en geen
schelpenbank aanleggen”. In de winplaats voor de kust

De strekking van zijn verhaal kijken we even na op

van Kijkduin blijkt meer slib aanwezig te zijn dan op

Wikipedia: Weekdieren leven in de bodem en graven

de andere kustplekken. “Dat waait en spoelt er straks

zich in met behulp van hun uitwendige skelet (schelp).

gewoon weer uit”, verzekert de geoloog, “want slib-

Door middel van een in- en uitstroombuis (sifo) heb-

deeltjes zijn veel lichter dan zand. Uiteindelijk houden

ben ze contact met het water boven het bodemop-

we blond strandzand over. Dat het opspuiten af en toe

pervlak om voedsel te vergaren en afvalstoffen uit te

De gewone otterschelp

niet lekker ruikt, komt omdat de inhoud van opgespo-

scheiden. Afhankelijk van de soort zitten ze 5 tot 40 cm

(Lutraria lutraria)

ten zand nogal wat organische stof bevat. Dat stinkt

diep in de bodem verstopt. Leuk dat zo’n strandproject

is volop te vinden op

net zoals bij een moddersloot, maar verdwijnt vanzelf

ons ook veel wijzer maakt over de natuur in de zee.u

het nieuwe strand

als het droog is.
Het gehele zandwinproject is indertijd getoetst met
een milieu-effectrapportage (MER). Daarin zijn voorwaarden aan de kwaliteit van de wingebieden gesteld.
Van der Valk legt uit dat de wingebieden van te voren
zijn bemonsterd tot een diepte van 3 tot 5 meter onder
de zeebodem. Daarmee kon de kwaliteit van het sediment voldoende worden vastgesteld. “De winning van
dit zand heeft uiteraard gevolgen voor het bodemleven op die plekken. Maar uit de MER is gebleken
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Paaigebieden voor stadsvissen
In de vorige uitgave van Haagwinde is in het artikel “Goed viswater in de stad: natuurlijk!” uiteengezet aan welke ecologische
eisen stadswater moet voldoen om een duurzame en passende visstand te herbergen. Als streefbeeld voor het visstandbeheer
is hierbij voor veel stadswater gekozen voor het snoek-blankvoorn viswatertype waarin vissoorten voorkomen die afhankelijk
zijn van waterplanten. Voor de grachten in het centrum waar door de stenen kademuren de mogelijkheden voor water- en
oeverplantengroei minder zijn, wordt een viswatertype met blankvoorn-brasem als streefbeeld aangehouden. In dit artikel
gaan we na welke eisen de voortplanting van vissen in beide watertypen aan de leefomgeving stelt.
Door: Ton van der Spiegel,

De levenscyclus van de stadsvis

ving. Als de vis geslachtsrijp wordt, is hij volwassen of

Evenals andere vissen begint ook de stadsvis zijn

adult. Met het afzetten en het bevruchten van eieren

leven als eitje, klevend aan waterplanten of aan ander

is de levenscyclus van de vis weer gesloten.

materiaal. Veilig hangend boven de zuurstofarme baggerbodem komt het eitje na enkele dagen tot weken
uit als embryo. Daarna volgt een periode, waarin het

Eisen voor een goede voortplanting

Het afzetten van eitjes en bevruchten van eitjes door

embryo de inhoud van de dooierzak als bron voor groei

vissen noemt men het paaien. Het gebied waarin

en energie gebruikt. Het embryo wordt larve wanneer

dit plaatsvindt, is het paaigebied. Voor vissen uit het

het overschakelt op extern voedsel en vrij gaat zwem-

snoek-blankvoorn viswatertype, zoals snoek, zeelt,

men. Als het skelet en alle organen, zintuigen en vin-

ruisvoorn en baars, zijn waterplanten een essentieel

nen zijn aangelegd, spreken we niet meer van een

onderdeel van het paaigebied. Voor vissen uit het

larve, maar van een juveniel. Een vis is in zijn eerste

blankvoorn-brasem viswatertype zijn waterplan-

Jonge snoekjes tussen waterplanten

levensjaar (de periode van ei tot juveniel) het meest

ten minder belangrijk en zijn diverse soorten harde

(foto: Sportvisserij Nederland)

kwetsbaar en afhankelijk van een goede leefomge-

materialen onder water geschikt voor het afzetten
van eitjes, zoals in het water hangend gras of takken of een houten oeverbeschoeiing of meerpaal.
Daarnaast zijn vooral de watertemperatuur, daglengte
en het zuurstofgehalte van het water essentieel. Een
vissoort als snoek paait in maart – april bij watertemperaturen van 6 tot 14 °C. Blankvoorn in april – juni bij
watertemperaturen van 12 tot 17 °C. Als laatste van
onze zoeterwatervissen paait de zeelt in juni – juli bij
watertemperaturen van 18 – 20 °C.
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Inrichting van het paaigebied

ook een belangrijke ecologische functie voor vogels,

Een belangrijk onderdeel van het visstandbeheer is de

amfibieën en insecten en natuurlijk ook voor vissen.

inrichting en onderhoud van een goede leefomgeving.

Vissen kunnen deze natuurvriendelijke oevers niet

Er is een duidelijk onderscheid in paaigebied, opgroeige-

alleen gebruiken als paaigebied maar ook als opgroei-

bied en overwinteringsgebied en het is logisch dat al die

gebied voor jonge vis. Deze oevers bieden de jonge vis

leefgebieden met elkaar in verbinding moeten staan.

niet alleen veel voedsel maar ook een goede bescher-

Voor de meeste vissoorten die we in ons stadswater

ming tegen predatoren zoals reigers en aalscholvers.

wensen, zijn de ondiepere gedeelten van het water

Voor de voortplanting van vissen is het vooral belang-

belangrijk als paaigebied. Ondiepe gedeelten waarin

rijk dat er veel variatie in diepte, breedte en dichtheid

voldoende substraat aanwezig is om de eitjes op af te

van de waterplanten in de natuurvriendelijke oever is.

zetten. Voor snoek en baars zijn dat de bovenwater-

Op een aantal plaatsen is dat goed gelukt, maar op

planten die in de oeverzone groeien. Hierbij stelt snoek

sommige ook niet. Zo zijn er in de Haagse Beek natuur-

de hoogste eisen: meestal een ondiepe zone van water-

vriendelijke oevers die voor vis nauwelijks bereikbaar

riet of liesgras waarbij plantenstengels niet te dicht op

zijn vanwege te grote ondiepten en te dicht gegroeide

elkaar staan zodat de snoek ver de plantenzone kan

rietzones. Of zijn er oevers die aanvankelijk goed zijn

inzwemmen. Niet alle bovenplanten zijn even geschikt

aangelegd maar door te weinig onderhoud na enkele

als paaigebied. Van snoek is het bekend dat gebieden

jaren volledig zijn dichtgegroeid en verondiept.

met lisdodden worden gemeden. Overigens paait

Daarnaast is ook een goede doorstroming met zuur-

snoek ook heel succesvol op ondergelopen graslan-

stofrijk water van belang. En ook dat is niet altijd het

den. Belangrijk is dat het paaigebied ondiep (15 tot 30

geval. De meeste natuurvriendelijke oevers die in

cm) en beschut is, zodat het water snel kan opwarmen.

Mariahoeve zijn aangelegd, hebben nauwelijks een

Baars is minder kieskeurig en neemt bij het ontbre-

ecologisch functie voor de visstand als gevolg van

ken van bovenwaterplanten genoegen met takken

veelvuldig stilstaand, met eendenkroos bedekt water

of andere waterplanten. Zeelt heeft zelfs helemaal

en daardoor zuurstofarme omstandigheden.u

geen bovenwaterplanten nodig en paait bij voorkeur
op onderwaterplanten als sterrenkroos en waterpest.

Een perfecte natuurvriendelijke oever
in de Haagse Beek (foto: T. v.d.Spiegel)

Een te ondiepe en te dicht begroeide
natuurvriendelijke oever in de
Haagse Beek (foto: T. v.d.Spiegel)

Ook bedden van draadalgen zijn bij de zeelt in trek.
Blankvoorn en ruisvoorn zijn nog minder kieskeurig:

Ton van der Spiegel is visserijbioloog en voorzitter

lage oeverkanten met inhangend gras zijn vaak al vol-

van de ‘s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging

doende om als paaisubstraat te dienen.

Natuurvriendelijke oevers

In de afgelopen jaren heeft de Dienst Stadsbeheer op
een aantal plaatsen in Den Haag zgn. natuurvriendelijke oevers aangelegd. Een prima initiatief! Behalve
als mooi landschappelijk element hebben dergelijke

Twee weken oude snoeklarve hangt met
een kleefplekje op de kop aan waterplanten (foto: Sportvisserij Nederland)

oevers met bovenwaterplanten en moerasplanten
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Van het bestuur

In memorium H.J. Bos

Adverteren in Haagwinde?

Om onze kosten in het gareel te houden, wil-

Op 14 november 2009 is onze oud-voorzitter en erelid, de heer

len wij de mogelijkheid bieden voor het plaat-

H.J. Bos, plotseling overleden. De heer Bos was vanaf 1974 tot

sen van advertenties in Haagwinde. Overigens

1984 directeur van de Dienst der Gemeenteplantsoenen. In

op bescheiden schaal en alleen voor bedrijven

deze functie heeft hij voor het groen in Den Haag veel bete-

die passend zijn bij het groene imago van onze

kend. Een voorbeeld is het vervangen van uitgeleefde bomen

vereniging. Wij denken hierbij in de eerste

op het Lange Voorhout - met volwassen linden uit Gelderland.

plaats aan AVN-leden met zakelijke activitei-

Henk Bos was een groot voorstander van ecologisch en natuur-

ten. Bent u geïnteresseerd of kent u relaties

lijk groenbeheer. Het gebruik van chemische middelen werd tot

die belangstelling hebben, neem dan voor

het uiterste beperkt en toch zag de stad er ‘netjes’ uit.

nadere informatie contact met ons op (info@

De Haagse Plantsoenendienst genoot internationale erkenning, ook door evenementen als

avn.nl). Een profiel van Haagwinde is eveneens

het jaarlijkse rozenconcours in het Westbroekpark, waarvan hij jarenlang de motor was. De

opvraagbaar bij dit emailadresu

gemeente uitte haar waardering voor zijn inzet door de nieuw-aangelegde heemtuin in
Madestein naar hem te vernoemen.
De AVN had al vele contacten met hem en ‘zijn’ Plantsoenendienst, en na zijn pensionering

Projectmedewerkers gevraagd

De AVN ontwikkelt op dit moment voor haar

kreeg de vereniging het volle profijt van zijn kennis en ervaring. Vele jaren bekleedde Henk Bos

organisatie verschillende projecten. Uiteen-

het voorzitterschap, waarin de AVN zich ontwikkelde tot een gezaghebbende vereniging met

lopend van ‘Public relations’ tot ‘Lezingen’ en

een ongebruikelijk groot aantal leden voor een stedelijke natuurbeschermingsorganisatie.

‘Werken in het groen’. Voor de organisatie zoe-

Na zijn bestuursperiode werd Henk Bos tot erelid van de vereniging benoemd en diende het

ken we versterking van ons vrijwilligersteam.

bestuur regelmatig van adviezen. Bij de opzet van het register van monumentale bomen

Heeft u organisatorische kwaliteiten die u

vertegenwoordigde hij mede de AVN in de Adviesraad. De “strooptochten” van de Adviesraad

enkele uren per week beschikbaar wilt stellen

op zoek naar fraaie bomen in de stad staan ondergetekenden nog levendig bij. Met Henk Bos

binnen een kleine groep. Neem dan eens con-

is een markante ‘groene’ Hagenaar en een onvergetelijke AVN-er heengegaanu.

tact op met de secretaris.

Namens AVN J. de Jager, J.K. in ‘t Veld

E: info@avn.nl of T: 06-44.98.54.56

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op 17 april 2010. De eerder genoemde datum in de vorige Haagwinde vervalt daarmee
Plaats van samenkomst is de aula van het

Wellantcollege

			

Huis te Landelaan 2, Rijswijk.

		

Zaal open vanaf 10.00 uur. Aanvang vergadering 10.30 uur. Einde vergadering ca. 12.30 uur. Na afloop nodigen wij u van harte uit
voor een gezamenlijke lunch, waarbij u de gelegenheid hebt om nog op persoonlijke titel met ons van gedachten te wisselen.
De stukken voor de vergadering zijn vanaf 3 april op te vragen bij de secretaris. E-mail: info@avn.nl of 06-44 98 54 56

22

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN
Dick Ooms

Structuurvisie, Erasmuszone, Vlietzone

Loes van Zee

Loosduinen

Anke de Hoop
Aletta de Ruiter

Jan Kees in ’t Veld
Jaap van Loenen
Ysbrand Feeke

Arnim van Oorschot

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes
Mart Kaastra

Daphne Nicolai
Guus Filius

Bart Achterkamp

Henk Timmermans
Tim de Frel

Coördinatoren

Ypenburg

Bewonersprojecten, Ecologie
Rijswijk, Hubertustunnel
Duinoord, Bomen
Zoetermeer

Leijenburg, Duivenvoorde corridor

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen
Scheveningen Noord
Sorgvliet, NWHR
Waterzaken

Amonsvlakte
Erasmusveld
Mariahoeve

Dick Ooms

Ruimtelijke ordening

Marti Terpstra

Groenwerkgroep

Bas Steenks

Wil van der Poll

Boomzaken en kapvergunningen
Informatie kraam

Bestuur AVN
Voorzitter:

Frits Prillevitz

Vicevoorzitter:
Dick Ooms
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeesters

Frits van den Boogaard
Peter Huisman
Leden:
Tim de Frel

Frans Beekman

Hugo van Bergen
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AVN - Excursies
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies
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

Winterwandeling langs het Verversingskanaal
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Adres: Bovenop Houtrustbrug bij halte bus 24

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

Historie van de bosvijvers

Adres: Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

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 voorvaderen hebben hier zeer zware arbeid verricht. Het water geeft de natuur van nu echter prachtige kansen.
vrij. 19 maart 2010

Verzamelen 15.00 uur

Boomkwekerij op herhaling

Adres: Kwekerijweg 8a, Den Haag

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.

‘Wijs met water in onze woonomgeving’
In 2010 besteedt de AVN meer aandacht 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 wederom een serie natte 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.

