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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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voorzitter
Van

Nieuwe groei van het ledenbestand

W

at is het goed om tenminste éénmaal per jaar

met hun Natura 2000-status (hoogste Europese

een ledenontmoeting te hebben. Buiten de

bescherming).

excursies om gebeurt dat op een Algemene Ledenvergadering, zoals kortgeleden op 17 april 2010. Zoals dat

Wat ook prettig voor de financiële situatie van de AVN

hoort, legde het bestuur verantwoording af over het

werkt, is groei van ons ledenbestand. Op Koninginne-

in 2009 gevoerde beleid. Dit keer kreeg de financiële

dag werden op het Bankaplein en op het Lange Voor-

huishouding bijzondere aandacht vanwege het feit

hout (Geraniummarkt) ledenwerfcampagnes gevoerd.

dat de kascommissie vorig jaar had laten blijken dat

In de Archipelbuurt was er veel volk op straat en samen

een te ruim beroep op onze kapitaalreserve, vooral

met de PR-groep heb ik een tijdje meegedaan aan de

ten behoeve van ons blad Haagwinde, niet oneindig

campagne. Wat is dat leuk werk om mensen aan te

door kon gaan. Nou hadden we gelukkig in 2009 enige

spreken over hun relatie met het groen in de stad en

meevallers (een legaat en een subsidie) waardoor onze

te vertellen waar de AVN voor staat. We hadden nog

penningmeester een gunstig beeld kon schetsen van

succes ook, zo maar direct 10 nieuwe leden en vele

de financiële positie aan het einde van het jaar 2009.

anderen namen ons blad met opgavekaart mee om

De stemming in de vergadering was mede daardoor

zich later op te geven als lid. De PR-acties hebben ons

prima, maar zorgen over de exploitatie van Haagwinde

de afgelopen maanden weer 75 nieuwe leden opgele-

werden wel geuit. Het bestuur stelde voor dat, gezien

verd. Dat geeft weer goede moed.

de aanhoudende ongunstige markt voor advertenties,
we in 2010 in ieder geval 3 keer Haagwinde zullen uit-

Gedurende de zomer staat onze AVN-kraam bij ver-

brengen en de vierde uitgave afhankelijk stellen van

schillende groene evenementen als de dag van het

bijdrage van elders. Gelukkig is nu al zeker dat we

Park - de dag van het Haagse Bos en de dag van de

samen met Dunea het laatste nummer van dit jaar

Roos. Hou de groene evenementekalender dus in de

zullen produceren. Een themanummer over het beheer

gaten. Wellicht komen we elkaar daar tegen u

van de duinen; uiterst actueel nu voor deze gebieden
beheerplannen moeten worden gemaakt in verband
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foto: Ank Beekman



Frits Prillevitz

3

Golfclub wil spelen tussen grut
Voor de tweede maal heeft de Golf- en Countryclub Leeuwenbergh plannen om te verhuizen naar de Duivenvoordse- en
Veenzijdsepolder. Tussen Kerkehout en Leidschendam wil de club ruim 100 ha historisch veen-weidelandschap omvormen
tot een 27 holes golfterrein. Tijdens een groots opgezette presentatie belooft de voorzitter het groene gebied met respect te
behandelen. De natuur zal er alleen maar op vooruit gaan, garandeert hij het publiek. In wijkcentrum Kerkehout waren de
toehoorders niet overtuigd.
Door: Aletta de Ruiter

strandwal, ook wel horst genoemd. Ook die land-

D

goederen zijn tot op de dag van vandaag aanwezig.

dat niet alleen ruimte biedt aan koeien, maar ook aan

als Belvedere-landschap en heeft de provincie onder de

duizenden weidevogels en andere fauna. Midden in de

naam Horst en Weide een beschermingsplan geschre-

hectische Randstad is het er nog stil. Twee boezemwa-

ven voor de combinatie van strandwal en veenweide.

teringen en vele slootjes voeren het overtollige water

De weide is echter de meest kwetsbare van de twee.

e Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder is een his-

Strandwal en strandvlakte zijn geologisch onlosma-

torisch veenweidegebied dat ten noorden van

kelijk en zeer karakteristiek voor het Zuid-Hollandse

de Haagse wijk Mariahoeve ligt. Een agrarisch gebied

kustgebied. Daarom is het door het Rijk aangewezen

af en vormen een karakteristiek patroon in het landschap.

Zeldzaam historisch landschap
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Verplichte verhuizing

Golfvereniging Leeuwenbergh moet verhuizen. Het
golfterrein van de club is nu gelegen in de Vlietzone

Eigenlijk is hier sinds de Middeleeuwen niet veel ver-

tussen Vliet en A4. In 2013 wordt op die plek gestart

anderd. Vanaf het jaar 1000 vestigden zich hier boeren

met de aanleg van de Rotterdamse Baan, de nieuwe

op de grens van strandwal en strandvlakte. De lager

invalweg voor Den Haag. Daarna wordt de groene

gelegen vlakte was bedekt met enkele meters veen-

zone omgevormd tot een nieuw Haags woon/werkge-

moeras. Die natuurlijke geografische omstandigheden

bied in een parkachtige omgeving. De procedure voor

van de Hollandse kuststreek boden veel voordelen voor

Masterplan Vlietzone is al gestart. De golfvereniging

de bewoners. Er heerste een zacht klimaat, in de dui-

moet dus met spoed uitkijken naar een nieuwe plek.

nen en het duinbos kon gejaagd worden, de hofstede

Van de vier locaties die globaal in aanmerking konden

stond droog en vlakbij vond het vee een grazige weide.

komen, koos het bestuur van Leeuwenbergh voor de

Die moest alleen wat ontwaterd worden om het voor

grootste: de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder.

de koeien begaanbaar te maken. De sloten die toen

De club met 1200 leden wil namelijk ook meteen uit-

gegraven zijn, liggen er heden ten dage nog steeds.

breiden van 18 naar 27 holes en heeft ruimte nodig,

In de loop der eeuwen ontdekten ook de rijke burgers

110 hectare om precies te zijn. De maat van 220 voet-

het gebied. Zij vestigden zich op de naastgelegen

balvelden.

tto’s en kieviten
Stille polder wordt recreatiepark

kade van de veenwetering voeren. Om ook de gewone

De plannen van Leeuwenbergh gaan niet over een

recreant te bedienen is het plan voorzien van wandel-

nacht ijs. Om hun ideeën te onderbouwen heeft Leeu-

en fietspaden die het gebied zullen doorkruisen.

wenbergh deskundigen ingehuurd die het verhaal met

"Op die manier kan iedereen van dit prachtige gebied

kennis van zaken en allure over het voetlicht brengen.

gaan genieten en wordt het van ons allemaal", onder-

Steven Slabbers van het gerenommeerde landschaps-

schrijft voorzitter Rob Hessing het betoog.

bureau Bosch - Slabbers schetst de historie van de

Extra natuur

polder en geeft de toehoorders het idee dat hier een
verloren stuk land ligt. "Het is een gebied dat nauwe-

Om de toehoorders te overtuigen dat de aanleg van

lijks bereikbaar is en het vormt een blinde vlek waar
momenteel niemand plezier aan beleeft. Recreatie is

een golfterrein ook goed is voor natuur, doet een ecoloog/milieudeskundige van de Grontmij een verhaal

De Golf staat geprojecteerd tussen

een golfterrein. "We gaan een win-win situatie creë-

natuurvriendelijke oevers, het landschap wordt geva-

Paars:

Nieuw golf,terrein

Als het er komt, moet het zo goed mogelijk", besluit hij

devogels zal een ander onderkomen moeten worden

Groen:

Landgoed Langerhorst

Rood:

Nieuwe ontsluitingswegen

Plan van Golfclub Leeuwenbergh uit Leidschendam

de wijk Kerkehout Wassenaar) en
op iedere manier onmogelijk". Kortom doodzonde om - voor
over de
de mogelijkheden
ecologische
verbeteringen.
aanleg van eenvan
golfbaan
van 100
hectare in de Duivenvoordse
en Veenzijdse Polder
de spoorlijn Den Haag-Leiden.
ongebruikt te laten liggen en bij uitstek geschikt voor - voor
De kale
knotwilgen,
er komen
de weilanden
aanleg van krijgen
nieuweextra
wegen
in de polder
om bij de golfbaan te komen

van de
Wassenaar
conform
ontwerpbestemmingsplan
Kerkehout
ren, waar zowel natuur als bezoeker beter van wordt. Plan
rieerder
metgemeente
meer biodiversiteit.
Alleen
voor de weiGeel:
Huidige sportvelden,
- voor aanleg nieuwbouwwijk waar nu sportvelden liggen
maar in de toekomst wonen
zijn betoog. "De golfcourses zullen het patroon vanHuidige
het sportvelden
gezocht. Die zullen niet graag broeden op een golf-

waar de gemeente een
weidegebied volgen. Er wordt geen land opgehoogd.
terrein. Maar als er in de naaste omgeving voldoende
nieuwbouwwijk wil

Het wordt een echte veenweidebaan met een bijzon-

De Langenhorst
dere handicap". Het is de bedoeling dat golfbaan
en

N44

weiland om en om afgewisseld worden, zodatBoerderij
ook De Os

wijk Kerk
e

en De Kleine Os

ut
ho

schapen nog deel uit kunnen maken van het land-

land Langenhorst
schap. Ook wordt de historisch opvaart naar landgoed
en De Os

Percijn in ere hersteld. Het oude landhuis is niet De
meer,
nieuwe Golfbaan
maar op die plek kan het nieuwe clubhuis als landgoed
gaan dienen.

Nieuwe
verkeersweg

Speciaal voor de bewoners van Kerkehout werd
de
Bestaande
waterweg

toezegging gedaan dat zij in de toekomst een extra
wegontsluiting van de wijk kunnen verwachten. Met

een pasje mogen zij gebruik gaan maken van de toegangsweg die door de polder gaat lopen naar clubhuis

N14

en parkeerterrein. "Op die manier heeft u een snellere route naar de Landscheidingsweg". De weg ligt
gepland achter restaurant De Landbouw en zal over de
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sp o o r l

ijn Den Haag

- L5eiden

compensatieterreinen gecreëerd kunnen worden, hoeft ook die hindernis

het gebied. Intensieve recre-

geen struikelblok te zijn. De zaal liet zich bijna betoveren door de mooie

atie zou de doodsteek zijn

verhalen, maar ontwaakte na enige aarzeling en kwam met een bom-

voor de huidige kwaliteit van

bardement aan kritiek op het plan.

natuur en landschap. De polder biedt het gehele jaar aan

Halve waarheden

tienduizenden vogels een

De argumenten die door de deskundigen gebruikt worden, lijken te mooi

verblijfplaats. Geografisch

om waar te zijn. En dat zijn ze ook. Alhoewel geen van de sprekers leu-

is het gebied een bijzonder

gens vertelde, waren de verhalen verre van compleet en daardoor danig

belangrijke bufferzone voor

uit hun verband gehaald. De Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder is

de gevarieerde fauna die

in werkelijkheid totaal ongeschikt om als golfterrein te gebruiken. De

hier thuishoort, zowel vogels,

ondergrond is zeer ongelijk en drassig. Voor afslagplaatsen en greens zijn

vlinders, amfibieën, insecten als zoogdieren. Juist door het samenspel

gladde strakke gazons nodig. Het verhaal over behoud van het veenwei-

van agrarisch gebruik, waardoor de bodem rijk is aan larven en wormen,

degebied is dus pure onzin. Voor een golfterrein zal gedraineerd moeten

komen weidevogels aan hun voedsel. Voor trekvogels is het een belang-

worden en de waterstand verlaagd. Zodra dat gebeurt zal de veengrond

rijk gebied om op te vetten voor ze hun tocht naar het zuiden of noorden

uitdrogen, inklinken en zelfs verteren. Veengrond is ontstaan uit orga-

vervolgen. Op één dag kun je hier honderd vogelsoorten spotten, waar-

nisch materiaal dat verteert zodra het aan zuurstof wordt blootgesteld.

van 17 soorten van de rode lijst. Het zou van weinig deskundigheid getui-

Vergelijk het maar eens met tuinturf dat u in de tuin gebruikt. Dat is het

gen als aan die waarde van het landschap voorbij zou worden gegaan.

volgend jaar verdwenen. Het om en om gebruiken van de graspercelen
als golflink en weiland is dus een illusie. Het weiland moet nat staan en
de golflink droog. Dat is qua waterhuishouding onmogelijk, tenzij je dam-
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Wie gaat hier een besluit nemen?

Volgens de presentatie leken de plannen al bijna in kannen en kruiken,

wandjes rond de golfvelden slaat. In dat geval zal er op termijn een land-

maar gelukkig is niets minder waar. Het is een puur particulier initia-

schap ontstaan waar het weiland hoog ligt en de golflink laag omdat de

tief van Golfvereniging Leeuwenbergh, waar de overheid geen enkele

grond daar meer inklinkt tot uiteindelijk alleen de zandondergrond van

bemoeienis bij heeft. "De gemeente Den Haag laat ons behoorlijk in de

de strandvlakte overblijft. Een

kou staan", beklaagt voorzitter Hessing zich. Staatsbosbeheer, grondei-

golfterrein kan best op een

genaar van een groot deel van de polder , is niet gelukkig met het plan en

natuurlijke manier worden

heeft dat bij monde van het districthoofd ook al laten weten.

aangelegd, maar dan moet

Wassenaar heeft het plan in een primair stadium in 2008 al eens verwor-

het landschap er wel geschikt

pen. Het veenweidegebied wordt beschermd door de nota Belvedère en

voor zijn.

het provinciale streekplan. Dus lijkt er nog een lange onmogelijke weg te

De uitspraak van Slabbers dat

gaan voor Golfvereniging Leeuwenbergh. Maar die weg is gestart op 26

hier een vergeten landschap

mei en loopt deze zomer langs de politiek van Wassenaar. En daar zitten

ligt waar niemand plezier aan

veel golfliefhebbers in de gemeenteraad. Als de politiek beslist dat de

beleeft is overigens een got-

Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder na 1000 jaar geofferd mag worden

spe. De polder is vanaf de ran-

aan recreatie, dan heeft de democratie gesproken. Voor het zover is, zal

den uitstekend te observeren.

de AVN nog menige inspraakronde benutten om de politiek op andere

De stilte is juist de kracht van

gedachten te brengen u

Voor actuele informatie kunt u kijken op www.horstenweide.nl

De plataan

de migrant die een echte Londenaar werd

D

e Engelse naam voor plataan is: “London Plane”.

omdat hij zo opvallende mooi is. Daar zijn de markante

Wie ooit in Londen wandelde weet waarom,

afschilferende stam, de prachtige wat glanzende bla-

want vrijwel overal kom je hem daar tegen. Hoewel

deren en die leuke bruine harige balletjes, die tot lang

de plataan niet inheems is op het Britse eiland, blijkt

nadat de bladeren gevallen zijn, blijven hangen. Waar-

hij zich daar goed thuis te voelen. Zo’n 350 jaar gele-

schijnlijk is het echter de hele habitus, die de boom zo

den werden de eerste exemplaren geplant in Oxford

aantrekkelijk maakt.

en naar verluid verkeren die nog altijd in blakende welstand. Ook van de nakomelingen is niets bekend over

De structuur van de bladeren is mogelijk mede oor-

eventuele ziekten, zelfs niet van omwaaien! Vooral

zaak, dat de boom zich zo goed kan handhaven. Ze zijn

het feit dat de boom met grote hardnekkigheid alles

voorzien van een wasachtig laagje. Het kleinste regen-

trotseerde wat een stad als Londen voor slechts te bie-

buitje spoelt ze gemakkelijk schoon en maakt dat ze er

den heeft, zoals smog, fijnstof, asfalt, plavuizen, zwaar

weer fris uitzien. Dit komt het proces van fotosynthese

verkeer etc. maakte indruk. Je kunt wel zeggen, dat

ten goede, want een schoon blad functioneert beter.

de plataan daardoor respectvol en vriendelijk in het

Overigens hebben de extreme koudegolven dit voor-

Londense leven is opgenomen.

jaar toch wat schade aangericht aan de platanen in

Ook bij ons is de plataan een van de bekendste en

onze stad. Een altijd latent aanwezige bacterie werd

mooiste bomen. Oorspronkelijk hoort hij thuis in het

daardoor geactiveerd en veroorzaakte de “platanen-

Middellandse zeeklimaat, waar hij sinds de grijze oud-

bladvlekkenziekte”. De aangetaste bladeren vallen af

heid veelvuldig voorkomt. Hij kan daar uitgroeien tot

en dat verzwakt de boom natuurlijk. Meestal loopt het

gigantische afmetingen, soms zelfs ruimte biedend

wel goed af. Naar wij hopen ook nu!

aan een thee-zitje in zijn holle stam, zonder daar echt
hinder van te ondervinden.
Van de tien bestaande soorten is er slechts een alge-

Het hout

Dat een boom als geheel sterk is, betekent nog niet, dat

meen bekend: de oosterse plataan. Bij ons groeit een

het hout ervan dat ook is. Van onze plataan is het hout

hybride, de esdoorn-bladige, een kruising tussen de

van heel matige kwaliteit. Het is wel taai, maar trekt

oosterse een westerse plataan. Deze is rond 1650 in

erg en is daardoor niet geschikt voor timmerwerk. Het

Spanje en zuid Frankrijk ontstaan. Zoals het vaak gaat

wordt gebruikt om kleine houtwaren te maken, zoals

is de hybride veel sterker dan zijn ouders die, voor zover

borsteltjes, stoffeerregels en andere toepassingen, ter

ze ooit hier groeiden, nu vrijwel zijn verdwenen.

vervanging van beukenhout. De duurzaamheidsklasse

Cultuur boom

is 5, dus buiten is het niet bruikbaar. Maar ja, ook als
boom kun je niet alles hebben!

In het wild komt de plataan in onze streken niet voor.
Wel is hij al lang geleden ingevoerd. Waarschijnlijk
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Jaap van Loenenu
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Bohemen en ’t Segmeer
In de jaren twintig van de vorige eeuw groeide de stad Den Haag steeds verder

van Meer en Bosch, de Westduinen en het Stille strand

in de richting van Loosduinen. Het bestaande boerenland en restanten bin-

tussen Scheveningen en Kijkduin.

nenduin verdwenen onder de huizenzee. Een heel bijzondere prentbriefkaart

bouwgebied de Geest van Gogh vanaf 1926 Bohemen

laat deze ontwikkeling in één oogopslag zien.

Op de afgezande binnenduinen werd op het tuinI gebouwd. Voor de pubers van deze wijk kwam er
in 1932 de Dalton-HBS. Daarna kroop de bebouwing
vanaf de Aronskelkweg omhoog en dat leverde de foto

Door: Frans Beekman

Boerderij Bohemen aan de
Hoefbladlaan (ca. 1935),
uitgave S & V. Coll. F. Beekman

op, die de tegenstelling tussen de moderne woning-

D

bouw en het oude boerenbedrijf fraai laat zien.

met ‘Vestigt U te ’s-Gravenhage’. Het bracht de nieuwe

oog had voor het (cultuur)landschap. Hij was ook een

wijken langs de Laan van Meerdervoort onder de aan-

bekend vogelfotograaf. Vanaf de Aronskelkweg stijgt

dacht en wees daarbij op de dichtbij gelegen natuur

naast de Dalton-HBS de Hoefbladlaan licht. Rechts

e toenmalige Dienst der Stadsontwikkeling en

Zeer waarschijnlijk is de foto gemaakt door Frans

Volkshuisvesting (S&V) maakte in 1935 reclame

Kooijmans (1907-1997) die bij S&V werkte en een goed

staat een forse hooiberg voor de oude boerderij Bohemen met in de verte de Westduinen. De naam Bohemen is afkomstig van de pachter Dirk van Bohemen die
hier in het midden van de 17e eeuw woonde.

Bohemen

De boerderij Bohemen was één van de vele boerenhoeves op de noordrand van de strandwal van Loosduinen naar Den Haag. Vanaf Ockenburgh tot het
Verversingskanaal waren dat de Wijndaelerswoning,
Meer en Bosch, Bohemen, Groenendaal, Wildhoef, Daal
en Berg, Hanenburg en Kranenburg. Sommige van die
boerderijen werden tot landgoed omgevormd. De
bedrijven hadden vochtige weilanden in de Segbroekpolder en daar kwam het hooi vandaan als wintervoer
voor de koeien. Zo dicht bij de stad werd melk en boter
uitgevent.
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Dat er nu vrijwel niets meer op deze foto bestaat,
heeft te maken met de oorlog. De prachtige huizen op
het hogere deel van de Aronskelkweg en de boerderij
kwamen in 1943 in het ‘Sperrgebiet’ te liggen. De boerderij werd afgebroken en in de Hongerwinter 1944/45
sloopten Hagenaars alle hout uit de woningen. De
huizen van nog geen tien jaar oud werden na de oorlog gesloopt en pas omstreeks 1950 volgde herbouw
op de oude fundamenten.
Alleen van de bosschages geheel rechts is nog wat
overgebleven in het Daltonplantsoen achter de Arabislaaan. Daar is zelfs iets van het reliëf van de binnenduinen te zien. Er ligt een oude wal en ook een poeltje.
Onder de bomen staan aardige stinsenplanten, zoals
scilla, daslook, narcis en gevlekte aronskelk. Hoewel
klein (10 are) verdient het aandacht en bescherming.

Aanslagen op Meer en Bosch bleven niet uit. In 1930

Segmeer in Meer en Bosch (1933),

Wellicht kan de buurt of de school het onderhoud op

werd de Laan van Meerdervoort doorgetrokken en

zich nemen?

kwam het zuidelijk bosdeel los te staan, dat sinds

uitgave W. van Bochove, Kijkduin.
Coll. F. Beekman

Segmeer

1960 Wijndaelerplantsoen heet. In 1943 vond er kaalslag plaats in het noordelijk deel. Het ontlokte mij als

Voor de bewoners van de wijk Bohemen is Meer en

kleuter op 15 november van dat jaar de verzuchting: ‘En

Bosch een aantrekkelijk wandelgebied. Over ‘Dit ver-

het was er zo netjes’.

rukkelijk landgoed’ verscheen vorig jaar een boek. Uit

Na de oorlog wordt dit noordelijk deel herplant en

2001 is er het zakboekje van de Dienst Stadsbeheer.

komt er langs de Muurbloemweg een sportveld. Nu in

Bij de aanpassing van het landgoed in de Barokstijl in

2010 is dat laatste ingeplant met een bosplantsoen,

de 18e eeuw werd een nieuw rechthoekig padenpa-

een cadeau van Het Zuid-Hollands Landschap. Com-

troon gemaakt en het aloude Segmeer vergraven tot

pliment aan de gemeente! Hopelijk wordt het beheer-

een rechthoekige vijver. Aan het einde van die eeuw

plan verder uitgevoerd en komt er meer toezicht om

kwam de landschapsstijl in de mode met slingerende

de verpaupering van Meer en Bosch tegen te gaanu

paden. Ook werd toen het tuinhuis aan het Segmeer
verbouwd tot theekoepel.
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Haagse Beek, speelbal van men
Zoals Londenaren trots zijn op de Thames en Parisiens op hun Seine, voelen Hagenaars zich thuis bij hun Haagse Beek.
Maar de mythe van die waterstroom als meanderend beekje moet soms wat worden bijgesteld. De Haagse Beek is mensenwerk en blijft maar met moeite gevuld met water. In de loop der geschiedenis is er dan ook heel wat afgesold met de Beek.

Door: Aletta de Ruiter

I

n een vorige aflevering van Haagwinde is de geologische oorsprong van het waterstroompje al ter

In de Middeleeuwen

Het nut van een waterafvoer uit het Segbroek was

sprake gekomen. De Beek ontstond op het moment

tweeledig. Het Hof kreeg schoon duinwater en het

dat de graven van Holland in de 13e eeuw de duin-

veen van Segbroek werd geschikt als weidegebied.

rellen in het Segbroek gingen aftappen ten behoeve

Om de watertoevoer te stimuleren werden dwars-

van een gevulde slotgracht rondom het Binnenhof.

sloten gegraven. Het veen werd daardoor droger en

Daarvoor moest ook een kanaal door de duinen en

er ontstond compactere veengrond. Maar die ontwa-

de stad worden gegraven. Tussen Segbroek en Hofvij-

tering had ook een nadeel. Veengrond bestaat name-

18e Eeuws landschap
Zicht op Den Haag vanuit Het Kleine Veentje
Het Segbroek lag een duinrij verder,
maar was vergelijkbaar.

ver ligt immers nog een uitloper van de jonge duinen

lijk uit plantenresten die langzaam verteren zodra er

(nu Zorgvliet) en ook de oude strandwal van de Laan

zuurstof bijkomt. De drooggelegde weilanden kwa-

van Meerdervoort. Die barrière kon in de dertiende

men door bodemdaling dus steeds lager te liggen en

eeuw uitsluitend met behulp van een schop worden

in de loop der tijd kon het water vanwege het hoog-

Aquarel van B.J. van Hove

geslecht.

teverschil niet meer uit het Segbroek wegstromen.
Om het water toch richting Binnenhof te kunnen
afvoeren, zat er niets anders op dan ook de bedding
in het duin te verlagen. Opnieuw moest de schop er
aan te pas komen. Dat proces heeft zich tussen de
dertiende en zeventiende eeuw een flink aantal keren
herhaald, waarbij de waterloop vaak naar een andere
lage plek werd verlegd. Er was geen sprake van een
lieflijke waterstroom. De Beek was niet meer dan een
gegraven afvoersloot die gevuld werd door afstromend kwelwater uit de duinen. Het keur van Delfland
schreef de maat voor: 10 voet breed en 3 voet diep (3m
x 0,9m). Om de afvoer van het water te stimuleren
werden er allerlei kunstgrepen uitgevoerd. Vooral in
het natte Westerkwartier van Segbroek probeerden
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nselijk ingrijpen
de boeren door middel van molentjes hun land droog

Cats gebruikte het water

te malen. Om die aan te mogen leggen, moest er toe-

van de Beek niet alleen

stemming zijn van het Hoogheemraadschap van Delf-

voor consumptie maar

land. In het archief vinden we naast de aanvragen ook

ook om zijn landgoed te

heel wat bezwaren van ingelanden die protesteerden

bevloeien. Er moet in

tegen de molen van de buren omdat ze dan zelf kans

die tijd dus flink wat

liepen op natte voeten.

water uit het Seg-

Gouden eeuw

broek afgestroomd
zijn. De Beek

In de Gouden 17e eeuw werd het drukker langs de

in Zorgvliet is

Haagse Beek. Welvarende Hagenaars die in de zomer

meerdere malen

de drukte en stank van de stad wilden ontvluchten,

vergraven,

kochten een stuk land en stichtten een buitenplaats

maar kent ook

of landgoed. Ook langs de Beek op de grens van zand

natuurlijke

en veen ontstonden grote en kleine landgoederen.

kronkelingen.

Met de loop van het water mee troffen we Meer en

De water-

Bosch, Houtrust, Valkenbosch, Sorgvliet, Buitenrust

stroom

en Rustburg. Er tussenin lag een veelvoud aan boer-

heeft de

derijen met illustere namen als Wijndaelderswoning,

zandige oevers op som-

Clooterswoning, De Wildhoef, Bosch en Daal, Berg en

mige plaatsen flink uitgesleten.

Dal, Hanenburg en Kranenburg. Alhoewel het klassenverschil groot was, hadden de bewoners een ding

Een beekje uyt den duyn, dat komt hier nederdalen,
En gaet om onse werf en door de klingen dwalen,
Dit geeft ons beter nat als wel (bron) of dieper put,
En ‘t is oock boven al aen siecke luyden nut.

Afsnijden om door te stromen

Het bleef sukkelen met de waterstroom van de Beek.
Het Segbroek kampte met natte voeten en de stad had
gebrek aan schoon water. Bij een inspectie bleek dat
veel aangelanden op het zand het onderhoud van de
beek verzaakten of het water voor eigen profijt met
stuwen vasthielden. In de stad trof men vooral veel vuil

gemeen. Ze betrokken hun watervoorziening allemaal

dat de doorstroming belemmerde. Vanaf dat moment

uit de Beek. Aan dit deel van de Beek werd de kwaliteit

werd een jaarlijkse schouw ingesteld. Ook gaf Delf-

van het water zeer gewaardeerd hetgeen tot uitdruk-

land al in 1620 toestemming om een molen te bouwen

king komt in het bovenstaande gedichtje van Jacob

ten behoeve van de doorspoeling. Het stedelijk deel

Cats, de eigenaar van landgoed Sorgvliet.

van de Beek kreeg extra water vanuit de singelgracht.
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1843 De Beek loopt bij Landgoed Buitenrust langs de Scheveningseweg naar het
Willemspark en mengt daar met het
water dat als versiering rondom en dwars
door het wandelpark ligt.
Het water rondom de Alexanderkazerne
wordt dan via de Singelgrachten en
Schelpkade aangevoerd.
De capaciteit van De Haagse Beek was
volstrekt onvoldoende om dit te vullen.
Boven de Alexanderkazerne zijn dan nog
tuinderijen. Rechtsboven zien we de net
aangelegde Katholieke begraafplaats aan
de Kerkhoflaan. (kaart:Gem.Archief)
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Tijdens de aanleg van de Scheveningseweg in 1664/65

Wel is er een duiker onder het kanaal aangelegd om

werd al besloten om een deel van de Beek in te korten

de verbinding technisch in stand te houden, maar visu-

om zo het schoot (stroom) te verbeteren. Opnieuw

eel en ook ecologisch is er vanaf die tijd sprake van

wordt er gegraven, ditmaal vanaf de tol van de Sche-

twee waterlopen. We spreken van de bovenloop m.b.t.

veningseweg tot halverwege de Zeestraat, waar werd

het Segbroekgedeelte en van de benedenloop als het

aangesloten op de oude bedding van een eerder

over het stuk tot de Scheveningseweg gaat. Grappig

gegraven kanaaltje uit Het Kleine Veentje. Dit zorgde
voor een afsnijding van de omloop die langs de Laan
van Schuddegeest (huidige Javalaan) liep. De Beek had
veel te weinig capaciteit om ook daar de tuinderijen
te bedienen.

Afzanding en droge grond

In het midden van de negentiende eeuw veranderde
de situatie in Segbroek van nat naar droog. Oorzaak
was verlaging van de grondwaterstand door afzanding
van de binnenduinen. Dat zand werd gebruikt voor de
stedelijke uitbreidingen. Het was de tijd van de industrialisatie en de Haagse bevolking groeide explosief.
Handelaar in zand was Koning Willem II, toenmalig
eigenaar van veel landgoederen en woeste grond in de
duinen. Om het zand af te voeren waren de zanderijvaarten gegraven. Bij boerderij Hanenburg kwam een
stoomgemaal dat de Valkenboschvaart aansloot op de
Beek. Dit keer niet om water uit de polder te malen,
maar om het gedurende de droge zomermaanden de
Beek in te pompen. Om het ingelaten water op het
juiste peil te houden werden toen van overheidswege
stuwen in de Beek aangebracht. Tot op de huidige dag
wordt de Beek gebruikt als waterbuffer om, al naar
gelang de weersomstandigheden, het omliggende
land nat of droog te houden.

In tweeën geknipt en afgesloten

De aanleg van het Verversingskanaal in 1888 was voor
de Beek een drastische ingreep. Het kanaal knipte de
waterstroom bij Houtrust zonder pardon in tweeën.
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Links: Na de Tweede Wereldoorlog werd de Beek in het Rode
Kruisplantsoen vergraven tot brede vijvers. In de jaren negentig zijn daar natuurvriendelijke oevers bijgekomen.
Boven: De Beek verlaat landgoed Zorgvliet. door een hek
in de muur. Een smalle sloot vormt de verbinding tussen de vijvers van Zorgvliet en het Vredespaleis

genoeg is de geologische situatie precies andersom,

de volksgezondheid. In 1917 is de afsluiting voltooid

want door de bodemdaling in het Segbroek ligt de

en eindigt de Beek bij het Vredespaleis. De Hofvijver

bedding daar nu lager. Rond 1911 besluit de gemeente

werd al sinds de 14e eeuw via andere waterlopen van

om het stadse deel van de Beek tussen Scheveningse-

water voorzien.

weg en Hofvijver te saneren. De vervuiling van het
water was zo ernstig dat het een gevaar vormde voor

Afbraak en herstel

Waren door de eeuwen heen alle werkzaamheden
uitgevoerd ten behoeve van een goede waterdoorstroming, in de 20e eeuw werden er graafwerkzaamheden verricht die de Beek juist droog zetten.
In de Tweede Wereldoorlog groef de bezetter een
anti-tankgracht dwars door de bedding. Een diepe en
brede zigzaggracht liep van Kijkduin tot het Catshuis.
De tankgracht werd gevuld met water uit de Beek en
de Valkenbosvaart. De Beek raakte daarmee totaal
ontluisterd. Na de oorlog werd de anti-tankgracht
gevuld met het puin van de afgebroken huizen en
kreeg de Beek in het Segbroek een geheel nieuwe
bedding met verbrede vijvers. Om te voorkomen dat
het water zou wegzakken naar de poreuze ondergrond, werd de bodem afgedekt met een 30 cm dikke
kleilaag. De veengrond van het Segbroek blijkt in de
loop der eeuwen vrijwel geheel te zijn verteerd. De
Beek ligt daar nu in de zandige ondergrond van de
oude strandvlakte. De voormalige duinrel loopt nu
slingerend door het stadslandschap van de wijk Segbroek en heeft een plantsoenfunctie gekregen. Ook
de wateraanvoer is veranderd. Een gemaaltje zorgt
voor een permanente aanvoer van water uit het VerRechts: Stuw in de huidige Haagse Beek. Het peil wordt nu
kunstmatig in stand gehouden, maar kan, afhankelijk van
de weersvoorpellingen, 20 cm in hoogte verschillen.

versingskanaal. Dat is helaas boezemwater met een

Onder: Het begin van een duinrel. Het water zakt
uit de duinen weg en vormt op de laagste gedeeltes een stroompje dat steeds verder aanzwelt.

natuurvriendelijke oevers langs een groot deel van

andere kwaliteit dan het kwelwater dat oorspronkelijk uit de duinen stroomde. Echter door de aanleg van
het water mogen we toch constateren dat de Haagse
Beek ecologisch waardevol is en in hoge mate bijdraagt aan het imago van Den Haag als groene stad
achter de duinen.u
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Kappen of niet kappen, that’s the question
De Raaphorstlaan in de wijk Moerwijk, heeft een fraaie brede middenberm.
Hierin staat een aantal bomen van ruim 50 jaar oud. Lindes, vleugelnoten en
Italiaanse populieren die in onregelmatige groepen staan en zodoende een
levendig en afwisselend beeld vormen. Door hun slanke vorm en hoogte van
meer dan dertig meter springen de populieren al van verre in het oog.

Zienswijze

Omdat het risico van omvallen heel gering is, besloot
de AVN een zienswijze in te dienen tegen de kapaanvraag. We vinden het onzin om gezonde bomen te kappen. Ook inkorten met 10 meter is eerder schadelijk
dan profijtelijk. Juist deze populieren hebben zich in
de afgelopen vijftig jaar tot evenwichtige exemplaren

Door: Bas Steenks

kunnen ontwikkelen die ondanks hun hoogte zeker

H

bestand zijn tegen storm. In de zienswijze hebben we

et aangrenzende wijkdeel uit de jaren vijftig is

gewezen op vele voorbeelden van Italiaanse popu-

de afgelopen jaren gesloopt en inmiddels door

lieren die een leeftijd hebben van tachtig tot zelfs

nieuwbouw vervangen. Hierbij zijn helaas alle bomen

honderd jaar. De gemeente besloot de kapaanvraag

die in de straten en tussen de woonblokken stonden

toch te verlenen, waarop de AVN een bezwaarschrift

gerooid. Alleen de bomen in de aangrenzende hoofd-

indiende. Daarin werd tevens gewezen op de grote

straten zijn zorgvuldig gespaard. Zo ook de bomen van

groenwaarde voor de wijk, waar recent zoveel bomen

de Raaphorstlaan. Nu zijn in de afgelopen jaren twee

gesneuveld zijn ten gevolge van nieuwbouw. Ook de

van deze populieren omgevallen. Aan de restanten van

financiële afweging van de gemeente was voor de AVN

de stobbes was duidelijk te zien waarom. Deze bomen

geen steekhoudend argument.

waren voor 75 % doorgerot. De overige zeven exemplaren mankeerden schijnbaar niets, maar de gemeente
heeft voor alle zekerheid besloten om deze populieren
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Adviescommissie Bezwaarschriften.

In een dergelijke situatie wordt het geschil voorge-

te laten onderzoeken op gebreken. Hieruit bleek dat

legd aan een Adviescommissie Bezwaarschriften. Na

bij slechts twee bomen een heel beperkte vorm van

het horen van beide partijen neemt deze commissie

rot aan de stamvoet aanwezig is. De overige bomen

een besluit en adviseert het college van B&W. Deze

mankeerden niets. Wel werd in het rapport gewezen

hoorzitting vond plaats op 23 maart 2010.

op enig risico van takbreuk. Verder werd aanbevolen

Per brief van 19 mei 2010 ontving de AVN de uitslag van

om de populieren 10 meter in te korten om risico van

de commissie. Deze komt er op neer dat het bezwaar

omwaaien te voorkomen.

van de AVN gedeeltelijk wordt gehonoreerd en de kap-

In november 2009 besloot de gemeente om voor deze

vergunning voor vijf populieren wordt geweigerd en

bomen toch een kapvergunning aan te vragen. Men

voor twee populieren wordt aangehouden.

gaf de voorkeur aan een rij jonge bomen. Dat was ook

We zijn blij met die uitslag en beschouwen het behoud

goedkoper dan het onderhoud dat volwassen bomen

van deze vijf Italiaanse populieren als een grote

in de toekomst nodig hebben.

waarde voor de omgeving. u

Ooievaars in het wild
Na lange tijd van achteruitgang gaat het weer goed met de ooievaars in Nederland. In Den Haag, Wassenaar, Voorburg en Leidschendam broeden tientallen
paartjes. Vlak in de buurt is dan ook voldoende voedsel te vinden in de stille
polders van het veenweidegebied.

waarden aan de landbouw gesteld. Daarna moest
er begonnen worden aan herstel van het biotoop.

Door: Aletta de Ruiter

Het is leuk om waar te nemen dat ooievaars het in

Pas toen het evenwicht weer terug was, kon ook de

foto’s: Peter Janssen

de omgeving van Den Haag weer heel goed doen. De

ooievaar een terugtocht naar de natte weilanden

vogel was tijdenlang alleen nog in het stadswapen

beginnen.

aanwezig. Dat ie daarin terecht was gekomen lag aan

Daarbij zijn ze een handje geholpen door kweekpro-

de symboliek die rond de vogel hing als brenger van

gramma’s van Vogelbescherming Nederland. Tot aan

nieuw leven en vernietiger van het kwaad. Daarbij

een tiental jaren geleden kwamen we in Nederland

paste zijn deftige voorkomen en voorzichtige gedrag,

dan ook uitsluitend gekweekte exemplaren tegen,

goed bij het imago van de hofstad.

die nog werden bijgevoerd op de kweekstations.

Voorzichtig of niet, de vogelsoort stond in de zeven-

Het herstel van de ecologische omstandigheden in

tiger jaren op uitsterven. Hoofdoorzaak was de ver-

de veenweidegebieden heeft nu zo ver doorgezet dat

delging van zijn biotoop en voedselbron. Ooievaars

de jongen van de kweekstations op eigen kracht een

hebben een voorkeur voor min of meer open gebieden

nieuw territorium kunnen gaan bezetten. Dan doen

met een hoge grondwaterstand en overgangen van

ze pas in hun vierde levensjaar als ze eerst een reis

hoge droge gronden naar lage vochtige delen. Zo zijn

naar Afrika achter de rug hebben.

zij, zowel bij droogte als wateroverlast, altijd verzekerd

Het eerste succesvolle Haagse paartje begon in 1998

van voedsel. Het rivierengebied is daarom erg aantrek-

op de schoorsteen van Parkflat Marlot. Inmiddels

kelijk voor ooievaars. Dat geldt ook voor uitgestrekte

hebben ze gezelschap gekregen van soortgenoten

reliëfrijke veenweidegebieden, waarin veel variatie

die schoorstenen en nestpalen in de wijde omgeving

aanwezig is en droge en natte delen elkaar afwisselen.

bezetten. Het nest moet hoog staan, met vrij uitzicht.

Logisch dat tijdens de landbouwontwikkeling van de

De nestpalen die aan de bosrand zijn neergezet wor-

20e eeuw, waarbij steeds meer weilanden werden

den dan ook genegeerd. De jongen worden gevoerd

gedraineerd en ongedierte met chemische middelen

met eiwitrijk voedsel. Emelten, de larven van de lang-

bestreden werd, de kritische ooievaar als eerste ver-

pootmug zijn daarbij favoriet. Die zijn weer volop te

dween. Pas toen de natuurbescherming aandacht

vinden in de weidegebieden van Reigersbergen en

vroeg voor de dramatische achteruitgang van de wei-

Veenzijdsepolder. Daarom zitten al die ooevaars ook

devogelstand, werden in het beleid van Europa voor-

aan de noordkant van Den Haag.
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Vlietzone is als groen-icoon het
Binnen de gemeente Den Haag ligt een groengebied dat bijna geen Hagenaar kent. De Vlietzone tussen Vliet en A4 is een
groene stadsrand van 320 ha die oorspronkelijk behoorde bij de gemeenten Rijswijk, Voorburg en Leidschendam, maar sinds
de annexatie van 2002 samen met de Vinexlocaties Leidschenveen en Ypenburg bij de gemeente Den Haag is ingelijfd.
Door: Henk Timmermans en Anke de Hoop

I

n de Vlietzone komen we nog restanten van een oud
cultuurlandschap tegen dat kenmerkend is voor de

Tussen Vliet (linksboven) en A4 ligt de werkelijke Vlietzone, maar het plangebied geldt ook
voor het groen van Ypenburg aan de overkant
van de snelweg. Een groentraverse over de
weg kan de ecologische verbinding herstellen.
foto: Google Earth

Vanaf de Romeinse tijd

De Vlietzone is een heel oud woongebied, dat zijn oor-

Hollandse veenpolders. Het is het zogenaamde sla-

sprong heeft in de Romeinse tijd. Toen liet bevelhebber

genlandschap met langgerekte weilanden opgedeeld

Corbulo tussen Maas en (oude) Rijn een gracht graven

door sloten en hakhoutpercelen. Het werd oorspron-

om binnendoor zijn forten aan de Limes te kunnen

kelijk uitsluitend gebruikt als veenweide, maar in de

bevoorraden. Deze gracht, in de volksmond de Vliet

loop van de twintigste eeuw is het voor een gedeelte

geheten, was de directe aanleiding voor het ontstaan

omgevormd voor recreatie, wonen en werken. We vin-

van Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.

den hier nu volkstuinen, een golfbaan, tennisbanen,

In de Gouden Eeuw ontvluchtten vele rijke en hoogge-

maar ook het villawijkje Leeuwenberg en 18 ha indu-

plaatste inwoners van Den Haag de ‘kwalijk riekende

strieterrein. Ondanks deze verscheidenheid aan grond-

stad’ en gingen wonen op buitenplaatsen. De percelen

gebruik is het groene landschap hier nog overvloedig

langs de Vliet waren bijzonder in trek, omdat die van-

herkenbaar.

uit Den Haag over het water bereikbaar waren. Tot op
de dag van vandaag bepalen die buitenplaatsen het
landschap. Aan de Voorburgse kant van de Vliet zijn ze
in de stedelijke bebouwing opgenomen, maar aan de
overkant in de Vlietzone zijn ze, ondanks gedeeltelijke
verrommeling, nog steeds als landgoed herkenbaar.
Met die structuur van landgoederen aan de rand van
de Vliet in samenhang met het erachter gelegen agrarische slagenlandschap, heeft de Vlietzone een belangrijke groene cultuurhistorische waarde.

Onbekend maakt onbemind

Zo’n relatief onbebouwd gebied is voor een stadsontwikkelaar een onweerstaanbare uitdaging. Nu
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beste af

Enkele belangrijke reacties zijn:
1.

In het Werkboek wordt gezegd dat de Vlietzone, vanwege haar strategische ligging, een

etalage moet zijn voor de stad. De AVN meent dat groen voor Den Haag de onderscheidende
waarde van de stad is, die geëtaleerd mag en moet worden.
2.

In het Werkboek worden drie betekenissen van het gebied genoemd, te weten wonen,

werken en leven. Den Haag heeft in het omliggend gebied reeds 18.000 woningen gerealiseerd. Met de nog beschikbare ruimte dient thans invulling te worden gegeven aan het
aspect leven.
Den Haag op zoek is naar ruimte voor duizen-

3.

den extra woningen en bedrijvigheid ligt de

geen van de plannen wordt gehaald), zonder dat wordt aangegeven wat de kwaliteit van dat

De gemeente stelt dat de Vlietzone voor 2/3 groen moet blijven (hetgeen overigens door

Vlietzone ogenschijnlijk voor het oprapen. Een

groen moet zijn. De AVN pleit voor tenminste 1/3 ecologisch functioneel groen, strategisch

‘factsheet’ van de Dienst Stedelijke Ontwikke-

gelegen en verbonden, zodat het ecologisch kruispunt blijft functioneren.

ling (DSO) begint dan ook met de uitspraak ‘De

4.

A4-/Vlietzone wordt een nieuw gebied met ste-

i.v.m. cultuurhistorische of natuurwaarde.

delijke allure aan de oostrand van Den Haag.’

5.

Omdat het gebied nu slecht toegankelijk is, zijn

gave niet wordt verstoord. Dus bijvoorbeeld geen verstorende hoogbouw of afsluitende

de meeste inwoners van Den Haag onbekend

woonwanden.

De AVN pleit voor duiding van de gebieden en/of objecten die gespaard dienen te blijven
Ten slotte pleit de AVN voor beperkte woningbouw en slechts daar waar de groenop-

met het feit dat hier een waardevol groengebied ligt. De verwachting is dat de bevolking
niet veel protest zal laten horen als dat geofferd

tenplaatsen en het veenweidegebied dat daar

een goed beeld ontstaat wat het ontwikkel-

wordt aan stedelijke ontwikkeling.

achter ligt bieden rust, ruimte en voedsel. Door

plan in het gebied teweeg zal brengen. In het

de vele bosschages is er schuil- en broedgele-

werkboek staat ook het alternatieve concept

genheid in overvloed. Juist door de variatie aan

‘Groen-icoon’ vermeld, dat de Vereniging ‘Houd

De AVN wil haar kennis over dat waardevolle

landschappelijke invulling die er momenteel is,

Vlietland Groen’ heeft aangedragen. Deze ver-

groen graag onder de aandacht van de ontwik-

is ook de biodiversiteit in het gebied groot.

eniging is een samenwerkingsverband van

Kruispunt van ecologische verbindingen

kelaars brengen. Deze groene corridor is namelijk niet alleen van cultuurhistorische beteke-

Meedenken met de plannen

diverse belangengroepen waarin ook de AVN
zitting heeft. Het alternatief is in de eerste the-

Alvorens de plannen definitief te maken, geeft

mabijeenkomst niet besproken. Daarom heb-

verbindingszone. Zoals het Prins Clausplein

DSO aan belanghebbende groepen gelegenheid

ben we het op de tweede bijeenkomst zelf op

het infrastructureel kruispunt vormt voor het

om mee te denken over de nieuwe invulling.

de agenda gezet. De AVN steunt in grote lijnen

autoverkeer tussen oost-west en noord-zuid,

De belanghebbenden zijn ingedeeld in zes

de plannen van Houd Vlietlanden Groen. Met

zo vormt de Vlietzone het ecologisch kruispunt

groepen, geordend naar een thema en de AVN

name een groentraverse over de snelweg zal de

voor migratieroutes van populaties planten

werd uitgenodigd voor de themagroep Groen

ecologische verbinding zeer tegemoet komenu

en dieren die om de stad heen trekken en de

en Milieu. In de eerste bijeenkomst werden vier

ecologische verbinding van het stedelijk groen

ontwikkelde denkrichtingen besproken. Die

met het achterland. Het oude groen van de bui-

denkrichtingen zijn zover uitgewerkt dat er al

nis, het geldt ook als belangrijke ecologische
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Nieuws van de Portefeuillehouders

De actualiteit van het gemeentebeleid zorgt ervoor dat onze portefeuillehouders altijd wel
bij een klankbordgroep of informatiebijeenkomst aansluiten. Ook samenwerking met

Door: Mart Kaastra
m.m.v.: Daphne Nicolai

andere belangengroepen is aan de orde van de dag. In bijgaande artikelen krijgt u zicht op

De Noordwestelijke Hoofdroute

de invloed die de AVN uitoefent op de diverse planvormingen.

Als het verkeer bij de prof. Teldersweg
ondergronds gaat, kan op maaiveld het
groen van de Scheveningse bosjes weer
met de Waterpartij verbonden worden

18

Het tracé van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR)

Er wordt gedacht aan een korte tunnel bij de Johan de

loopt van het Hubertusviaduct via de Professor Tel-

Wittlaan en enkele ongelijkvloerse kruisingen.

dersweg over de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan, Houtrustbrug, Segbroeklaan en Sportlaan naar

Ook de gemeente stelt dat de kwaliteit en de kwanti-

de Machiel Vrijenhoeklaan tot Kijkduin. Daarin ligt de

teit van het groen – en de natuurvoorzieningen langs

Internationale Zone met veel grote groengebieden en

het tracé volledig dienen te worden behouden, en –

lommerrijke beschermde stadsgezichten. Dat maakt

waar mogelijk – zelfs verbeterd. Daarbij wordt met

dit gebied aantrekkelijk en representatief. De AVN

name verwezen naar de ecologische verbindingszo-

vindt dat er met de ontwikkeling van de zone goed

nes van de Haagse Beek en de Scheveningse Bosjes,

rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van

zoals deze zijn aangegeven in het Beleidsplan voor het

het groen. We willen geen versnippering van groene

Haagse Groen 2005–2015 “Groen kleurt de stad”.

gebieden en vragen extra aandacht voor de ecologische verbindingen in de stad.
Volgens berekeningen zal het verkeer op de NWH de

Ingrijpende gevolgen voor omgeving

Veertien aangrenzende bewonersverenigingen en de

komende jaren aanzienlijk toenemen vanwege de

AVN hebben zich verenigd in het Platform Noordwes-

doorgetrokken A4, het Verkeers-Circulatie-Plan (VCP),

telijke Hoofdroute. Zij maken zich grote zorgen over de

de centrumring, nieuwe woningen en meer toerisme

belasting die de plannen van de gemeente opleveren

aan de kust. Om die verkeersstroom op te vangen

voor de leefbaarheid van de bewoners, het groen en

zoekt de gemeente naar oplossingen voor dit tracé.

het milieu. Uit alle onderzoeken is duidelijk gewor-

den dat het bij de NWH niet gaat om een metertje
asfalt erbij. Het gaat om een transformatie van de
totale strook woon- en groengebied tussen Kijkduin en

Aandachtspunten voor de AVN

- Met een lange tunnel die is aangesloten op de Hubertustunnel, is er een kans om

Hubertustunnel. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor

de twee helften van de Scheveningse Bosjes te herenigen. De groenverbinding tussen

de woningen en kantoren die langs de NWH liggen,

Waterpartij en Bataaf kan dan weer worden hersteld. Bij het maken van het Bestem-

alsmede voor de Haagse Beek, de Bosjes van Pex, het

mingsplan voor de Scheveningse Bosjes stond in een van de eerste versies een tekening

Rode Kruisplantsoen en het Stadhoudersplantsoen.

van een ecoduct over de Teldersweg. In de definitieve versie ontbreekt deze intentie

Alternatieve tunnel

helaas, maar het blijft natuurlijk van belang dat de AVN aandringt op zo’n robuuste
ecologische verbinding.

Om de hoofdverkeersstroom goed af te wikkelen

- Bij de uitvoering van tunnels, op- en afritten enz. van de NWH-route kan de ecologi-

zonder overlast voor de omgeving heeft het Platform

sche verbindingszone van de Haagse Beek worden aangetast. (een verbinding tussen

NWH een alternatief laten uitwerken. Het gaat om een

Oost- en Westduinen). Ook hier is waakzaamheid geboden.

duplex-tunnel vanaf de Professor Teldersweg tot Kijkduin over een afstand van 4400 meter. Die tunnel zou
twee lagen boven elkaar moeten krijgen waarin ver-

de Ring te onderzoeken. De AVN dringt erop aan om

keer in de ene laag de ene kant op rijdt en in de andere

vooral te kijken naar een duurzame oplossing voor de

laag de andere kant op. In de tunnel komen verschil-

lange termijn. Het tunnelplan van de gemeente is dat

lende afslagen om de aangelegen wijken te bereiken.

ons inziens niet en heeft als groot nadeel dat het een

De bestaande NWH-route kan dan op straatniveau

toekomstige verlenging van een aaneengesloten tun-

zijn oorspronkelijke functie van wijkontsluitingsweg

neltracé tot Kijkduin nu al blokkeertu

Het kruispunt met de Scheveningseweg wordt in ieder
geval ondertunneld

terugkrijgen. Hiervoor zijn, maar beperkte aanpassingen noodzakelijk. Door de voorgestelde ondertunneling komt er meer ruimte voor natuur en minder verstoring door geluidhinder. Een ander voordeel is dat
het fijnstof uit de uitlaatgassen in de tunnel gefilterd
kan worden.
De plannen van het Platform voor een lange duplextunnel kosten ongeveer evenveel als een tunnel bij de
Johan de Wittlaan en drie ongelijkvloerse kruisingen.

Klankbordgroep

Onlangs heeft de gemeente de AVN gevraagd zitting
te nemen in de Klankbordgroep Internationale ring
West. Dat is een samenspraakcommissie die mee
mag doen om mogelijke oplossingsrichtingen voor
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Door: Mart Kaastra
m.m.v:. Loes van Zee

Masterplan Kijkduin en nu verder

Nieuws van de Portefeuillehouders

Na het vaststellen van het Masterplan in december

en het gaat om 19 ontwikkellocaties. In de klankbord-

2009 is nu een volgende stap gezet naar het verder uit-

groep wordt de voortgang van het hele plangebied

werken en concretiseren van de uitgangspunten voor

Kijkduin besproken. Er is ook mogelijkheid om aan

de ontwikkeling van het plangebied Kijkduin, waar ook

project- en themateams deel te nemen.

het landschappelijk raamwerk onderdeel van is.

Het is de bedoeling om de plannen voor Kijkduin op

De AVN heeft steeds laten weten actief te willen blij-

een saldo neutrale basis te realiseren. Dat wil zeggen

ven deelnemen aan het vervolgproces. Die wens is ook

dat de inkomsten uit de woningbouw de uitgaven voor

gehonoreerd. We realiseren ons als vrijwilligersorga-

de gebiedsontwikkeling moeten dekken. Zodra blijkt

nisatie goed dat het nog een hele opgave zal zijn die

dat er een scheef beeld ontstaat tussen plannen en

verworven positie goed waar te maken. Het uitwer-

financiën, beslist de politiek over een keuze voor aan-

kingstraject van Kijkduin is lang en gecompliceerd. Er

vullende middelen. Dat heeft de gemeenteraad op 10

wordt gesproken over 10 jaar of langer.

december 2009 besloten, nadat men -mede dankzij
inspraak van de AVN- ervan overtuigd was geraakt dat

Participatie AVN

het groen geen sluitpost mag worden ingeval er onver-

De participatie van de AVN en andere belanghebben-

hoopt geen winst wordt gemaakt in de huizenbouw.

den is georganiseerd in een Klankbordgroep. Deze

De kwaliteit van de gebiedsontwikkeling is daarmee

groep bestaat uit de Stichting Beach Resort Kijkduin

beter gegarandeerd.

(de ondernemers), Stichting Bewonersbelangen Kijk-

Er wordt begonnen met drie ontwikkelvelden: het

duin, Wijkberaad Bohemen/Waldeck/Kijkduin, Haags

Deltaplein, de scheidsrechtervelden aan het Schapen-

Milieu Centrum en de AVN die ook namens de IVN,

natjesduin en de Wijndaelerstrip. Tegelijkertijd wor-

KNNV, Haagse Vogelbescherming en het Zuid Hollands

den een aantal integrale onderdelen zoals landschap,

Landschap het woord mag doen. De Klankbordgroep

infrastructuur, cultuur en financiën nader onderzocht.

geeft in een vroeg stadium haar mening over de plan-

Daarbij wordt ook gekeken of de plannen in overeen-

nen zodat die nog in de uitwerking van de plannen

stemming zijn met de natuurwetgeving. De gemeente

meegenomen kunnen worden. De

gaat ervan uit dat er in 2014 gebouwd kan worden.

vergaderfrequentie is eens in de

Daarbij is echter geen rekening gehouden met de hui-

zes weken en we zijn in de maan-

dige recessie in de bouwwereld.

den maart t/m mei al drie keer bij
elkaar geweest.

Het proces van de uitwerking
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Positieve ontwikkelingen

Het is opvallend dat er grote tevredenheid is bij alle
partijen over de groene invulling in het Strategisch

Om u een indruk te geven van het

Plan. Kwaliteit en integrale samenhang zijn goed vast-

uitwerkingsproces, lichten we een

gelegd in de projectorganisatie. De AVN moet zeker

tipje van de sluier op. Er wordt

alert zijn en blijven, maar we zijn optimistisch over de

gewerkt met projectdocumenten

ontwikkelingenu

Internationaal Strafhof (ICC)

Het nieuwe Internationale Strafhof krijgt zoals inmiddels algemeen bekend is, een plek op het terrein van
de huidige Alexanderkazerne. Dat terrein is ruim 7 ha
groot en ligt in de hoek van de Van Alkemadelaan en
de Oude Waalsdorperweg. De opdracht voor het ontwerp en de bouw is gegund aan het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen.
De hoofdingang met Plaza ligt aan de Oude Waalsdorperweg. Om binnen de bouwhoogte van 40 meter te
blijven wordt er ook ondergronds gebouwd. Een centrale glazen toren, voorzien van alle rechtszalen, zal 40
meter boven maaiveld uitsteken en wordt geflankeerd

De huidige situatie is 60% bebouwd of verhard opper-

door vier lagere kantoorcomplexen. (20-25 meter).

vlak en 40% groen, de nieuwe situatie wordt 37%

Het ontwerp bestaat uit kubus-achtige gebouwen,

gebouw en plaveisel en 63 % groen. Met het bouwen

omringd door een ondiepe gracht van 10 à 15 m breed

van torens wordt ruimte op de grond gewonnen, maar

met een betonnen wand die grotendeels in de bodem

het geheel gaat flink de hoogte in en zal zeker ook van-

verzonken en dus nauwelijks te zien is. Deze water-

uit de duinen zichtbaar zijn.

partij dient in de eerste plaats de veiligheid, maar zou
door groene beplanting ook het milieuvriendelijke
karakter van het complex kunnen accentueren.

Glazen toren is probleem voor vogels

Sinds enige maanden is een Klankbordgroep ingesteld

Er lijkt aandacht in het ontwerp voor inpassing in de

waarin behalve vertegenwoordigers van de gemeente,

omgeving (het Natura 2000-duingebied ernaast) en

het Strafhof, het ministerie van Buitenlandse Zaken,

oog voor groen. Platte daken worden groen, soms met

de Rijksgebouwendienst en bewonersorganisaties ook

groen dakterras. De gebouwen staan aan de duinkant

de AVN zitting heeft. De AVN heeft in een zienswijze

verder (mogelijk 20/25 m) van de erfgrens dan het

op het concept-bestemmingsplan aandacht gevraagd

huidige hotel. Een inventarisatie van de bomen en

voor een aantal zorgpunten, zoals de verlichting en de

onderzoek naar de kwaliteit ervan gaat nog plaats-

transparante glazen middentoren, die een mogelijk

vinden evenals de landschappelijke invulling door de

gevaar voor vogels oplevert, de effecten van de hoge

gemeente. Een ondergrondse parking voor het perso-

bebouwing tot 40 meter op het natuurschoon en de

neel is gepland aan de van Alkemadelaan (400 plaat-

natuurbeleving vanuit de duinen en de verharding van

sen) terwijl de 250 parkeerplaatsen voor bezoekers op

teveel oppervlak.

maaiveldniveau zijn ingetekend met een in/en uitrit

Tevens hebben wij onze zorg uitgesproken over en

Door: Mart Kaastra

aan de kwetsbare duinkant. Daartegen heeft de AVN

aangedrongen op het behoud van natuurwaarden in

m.m.v:. Caroline de Jong

een zienswijze ingediend.

het aangrenzende Natura 2000- duingebiedu
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Van het bestuur

In Memoriam
Sake Janse

Frans Brinkmann

tijd Sake Janse. Hij was jarenlang de coör-

AVN onverwacht. Frans was vele jaren als portefeuillehouder “onze

dinator van de groenwerkgroep van de

man in Wassenaar” en zette zich onvermoeibaar in voor het Was-

AVN. Daarvoor heeft hij enkele jaren gele-

senaarse groen. Het ging daarbij vaak om allerlei zaken waar we

den de ere-penning van de AVN gekregen.

vanuit Den Haag weinig kijk op hadden. Hij nam me dan mee naar

De meeste van ons hebben van hem het

te kappen bomen of een stuk bedreigde natuur, om enthousiast uit

werken in het duin geleerd. Nog regelma-

te leggen waarom dat zo waardevol was en dus absoluut behou-

tig worden zijn woorden aangehaald als

den moest blijven. En hij had als ecoloog veel kennis van zaken, dus

we ons weer eens in het zweet staan te

meestal gelijk. Zo’n tochtje door Wassenaar vond ik altijd leerzaam

werken. Sake zei altijd ‘De zaag moet het

en leuk, want Frans zat vol verhalen over zijn activiteiten. Hij is heel

werk doen’. Sake hield van doorwerken, de

lang in de zeilsport actief gebleven, zo stonden er altijd wel een

koffiepauzes waren er om de koffie op te

paar zeilboten onder een dekzeil op de oprit. Frans had niet veel op

drinken, daarna moest je weer direct aan

met de lokale politiek en hij kruiste er vaak de degens mee. Vooral

de slag. Met veel waardering denken we

de toenmalige wethouder groen moest het vaak ontgelden, maar

aan zijn enthousiasme terug. en we wen-

daar konden we dan later wel weer samen om lachen. Ik heb hem

sen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

meegemaakt als een boeiend, veelzijdig mens, en zeer betrokken

veel sterkte toeu

bij de publieke zaak. De AVN is hem veel dank verschuldigd en ik zal

Zaterdag 15 mei overleed op 82-jarige leef-

Het bericht van het overlijden van Frans Brinkmann kwam voor de

Namens de groenwerkgroep,

hem zeker missen. De AVN wenst zijn echtgenote veel sterkte toeu

Marti Terpstra

Dick Ooms

Heeft u de contributie 2010 al betaald?

Van de penningmeester komt bericht dat nog niet alle leden de contributie voor het jaar 2010 hebben overgemaakt.

Vergeten of nog niet aan toe gekomen? Graag zien wij uw betaling tegemoet op girorekening 3565 ten name van Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag e.o. (met vermelding van uw lidmaatschapsnummer of, als u dat niet bij de
hand hebt, uw postcode plus huisnummer). De verschuldigde minimum contributie bedraagt € 10,-- plus € 2,50 voor medeleden. Een eventuele extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom!

Contactgegevens
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Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen
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Dick Ooms
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Marti Terpstra
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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. 3 juli 2010

Verzamelen 10.00 uur
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Adres: Ingang Madurodam, George Maduroplein, Den Haag

Historische wandeling langs Waterpartij en Belvedere ( circa 2 uur )

Een van de eerste bijzondere woonwijken in Den Haag was het Van Stolkpark. Een villawijk in de duinen, aangelegd door een Rotterdamse havenbaron en ontworpen door landschapsarchitect Zocher & zn. Daarvoor werd vanaf 1875 in de duinen ten oosten van
Scheveningen veel grond verzet. Van uitgegraven zand uit de waterpartij werd een belvedere aangelegd. Het is er nog steeds groen.
Zat. 24 juli 2010

Verzamelen 11.00 uur

Rondleiding door de Japanse tuin ( circa 1,5 uur)

Adres: Ingang landgoed Clingendaal, Wassenaarseweg, Den Haag

De Japanse tuin in Clingendaal is uniek in zijn soort. Speciaal voor AVN-leden is er buiten het seizoen een eenmalige extra openstelling met rondleiding door AVN-portefeuillehouder Joost Gieskes. Hij is de auteur van het boek over de geschiedenis van deze tuin.
Voor deze excursie is deelname strikt beperkt tot 30 personen. Aanmelding is noodzakelijk (zie gele kader).
Zat. 28 augustus 2010

Verzamelen 10.00 uur

Adres: Oprijlaan landgoed Ockenburg, Monsterseweg, Den Haag

Op zoek naar agrarische relicten in Solleveld (circa 3 uur)

Het landschap in Solleveld zit nog vol met historische akkerbouwpercelen. Geestgronden, ontgraven en afgevlakte duinpercelen,
werden gebruikt voor rogge- en aardappelveldjes. Het was moeilijk boeren op die arme grond. Frans Beekman leidt u rond en toont
waar de geschiedenis nog uit het landschap is af te lezen. Aanmelden is noodzakelijk (zie gele kader).
Zat. 11 september 2010

Verzamelen 10.00 uur

Adres: Parkeerterrein Brasserie De Landbouw, Zijdeweg 58, Wassenaar

Ervaar de stilte van de Duivenvoordse polder ( circa 3 uur )

Een wandeling langs de Veenwetering geeft een goede indruk van de geschiedenis van dit oorspronkelijke landschap. Vlak achter de
drukke landscheidingsweg laat u hier de drukte van de Randstad achter zich. Koeien, hazen, vogels en een enkele boer is alles wat
we zullen tegenkomen. En de stilte natuurlijk. Trek uw laarsen aan, het kan nat zijn.
Vooraankondiging 4e kwartaal 2010
Oktober 2010

Eendekooi Zuiderpark

Datum wordt nog nader vastgesteld in volgende Haagwinde

November 2010

Symposium over water

Details treft u in de volgende Haagwinde

